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presente. ” (MELUCCI, 1996, p.1)

11

RESUMO
A partir de 2011, com a consolidação da web.2.0, os social networks e a expansão dos
dispositivos móveis, conferimos o surgimento de movimentos de ação direta com práticas
comunicacionais e sociais específicas. Os movimentos com ações net-ativistas (Massimo Di
Felice) começam com o conflito neo-zapatista em Chipas (1994), passando pelos movimentos
de insurgência denominados Primavera Árabe na praça de Tahir no Egito, o Movimento 15 M
na Espanha, o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, as Jornadas de Junho no Brasil e os
movimentos pós-junho de 2013. Percebemos uma reconfiguração da arquitetura informativa
que não só transforma os movimentos sociais, bem como, nos levam a repensar os conceitos
clássicos de poder, política, resistência e da própria comunicação. Tais movimentos, com suas
características próprias, apontam para um desafio social e anteriormente teórico, que é apontado
na presente dissertação por meio dos conceitos de resistência apresentados por autores como
Foucault, Deleuze, Michael Hardt e Antônio Negri, de Comunicação por autores como Ciro
Marcondes Filho e Cibercultura por Manuel Castells, Erick Felinto, André Lemos, Andrew
Keen entre outros. O objetivo deste trabalho, além de apresentar teoricamente alguns conceitos
bases para o entendimento da cibercultura e do net-ativismo, é o de trabalhar empiricamente
narrando as controvérsias por meio das análises macros da rede por meio de grafos que vão da
análise da polarização da rede, passa pela rede da página do Movimento Brasil Livre, até chegar
nas análises micros do movimento das ruas no dia 15 de março: dia do maior protesto
promovido pelo movimento. Portanto o objetivo geral dessa dissertação é buscar uma análise
teórica e prática sobre os movimentos net-ativistas no Brasil tendo como estudo de caso o
Movimento Brasil Livre para maior compreensão como os movimentos sociais tem mudado
sua forma de comunicação e resistência dentro do campo tão complexo e ambivalente da
cibercultura. Como base teórica metodológica utilizamos a teoria Ator-Rede de Bruno Latour
e como metodologia utilizamos a Cartografia das Controvérsias de Bruno Latour e Tommasso
Venturini. Por meio de vários softwares como o Ford, Netvizz e Gephi, pudemos cartografar os
atores, fluxos de atenção e conversação da rede do Movimento Brasil Livre. Concluímos com
uma narrativa das controvérsias no último capítulo indicando tanto controvérsias do Movimento
Brasil Livre como dos seus participantes ou seguidores. Ao narrar as controvérsias do MBL,
fica claro como as redes sociais potencializam e são meios para polarização dos discursos
reverberando em ações políticas, ideológicas e sociais. Vemos como podemos, por meio das
redes, cartografar controvérsias de movimentos específicos desvelando diversos atores da rede
antes não vistos.
Palavras-chaves: Comunicação. Resistência. Cibercultura. Net-ativismo. Rede. Movimento
Brasil Livre.
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ABSTRACT

As of 2011, with the consolidation of web.2.0, social networks and the expansion of mobile
devices, we have seen the emergence of direct action movements with specific social and
communicational practices. Movements with net-activist actions (Massimo Di Felice) begin
with the neo-Zapatista conflict in Chipas (1994), through the Arab Spring insurgency
movements in Tahir Square in Egypt, the 15 M Movement in Spain, the Occupy Wall Street in
the United States, the June Journeys in Brazil and the post-June 2013 movements. We perceive
a reconfiguration of information architecture that not only transforms social movements, but
also leads us to rethink the classical concepts of power, politics, resistance and communication
itself. These movements, with their own characteristics, point to a social and previously
theoretical challenge, which is pointed out in the present dissertation through the concepts of
resistance presented by actors such as Foucault, Deleuze, Michael Hardt and Antônio Negri, by
actors such as Ciro Marcondes Son and Cyberculture by Manuel Castells, Erick Felinto, André
Lemos, Andrew Keen and others. The objective of this research, besides theoretically
presenting some basic concepts for the understanding of cyberculture and net-activism, is to
work empirically by narrating the controversies through macro analysis of the network through
graphs that go from the analysis of network polarization , passes through the web page of the
Free Brazil Movement, until arriving at the micro analysis of the movement of the streets on
March 15: day of the biggest protest promoted by the movement. Therefore, the general
objective of this dissertation is to seek a theoretical and practical analysis of the net-activist
movements in Brazil, taking as a case study the Free Brazil Movement for a greater
understanding of how social movements have changed their form of communication and
resistance within the complex field and ambivalent of cyberculture. As a theoretical and
methodological basis we use Bruno Latour's Actor-Network theory and as a methodology we
use the Cartography of the Controversies of Bruno Latour and Tommasso Venturini. Through
various software such as Ford, Netvizz and Gephi, we were able to map the actors, flows of
attention and conversation of the Free Brazil Movement network. We conclude with a narrative
of the controversies in the last chapter indicating both controversies of the Free Brazil
Movement and its participants or followers. In narrating the controversies of the MBL, it
becomes clear how social networks potentiate and are means for polarization of the discourses
reverberating in political, ideological and social actions. We see how we can map, through the
networks, controversies of specific movements revealing several actors of the network
previously unseen.
Keywords: Communication. Resistance. Cyberculture. Net-activism. Network. Movimento
Brasil Livre
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INTRODUÇÃO

A cibercultura transformou e tem transformado nossa existência de modo irreversível.
Segundo teóricos como Henry Jenkins (2009), estamos em tempos de convergências. Porém,
muito mais do que isso, a maneira como percebemos, interagimos e existimos no mundo está
sendo de alguma maneira transformada e atravessada pela cibercultura. Os rearranjos advindos
da nova realidade eletrônica são impressionantes. Nossa nova realidade é marcada pela
transformação constante, pela atualização a cada segundo, pelo o trânsito desmesurado de
informações diante de uma cultura hipercomplexa repleta de ambivalências e paradoxos. E isso,
não só diante da superfície das leves marolas das redes sociais. O mar obscuro e abissal que nos
envolve, pleno de grandes tsunamis informativos, prova que existe muito além do que nossas
rasas sensações dentro da web nos levam a crer.
Os bancos de dados internacionais, os Big Datas, arquivam nossos rastros e
memórias em tempo real e sistemas “inteligentes” se encarregam de cada detalhe da nossa vida.
Estamos inseridos em um ecossistema informacional e esfera pública global interconectada.
Jazemos na Web Semântica e na Internet das Coisas. Segundo Di Felice (2014), estamos sob
um novo tipo de agir: o net-ativismo, onde se forma um tipo de ecologia, que reúne ao mesmo
tempo indivíduos, informações, circuitos informativos, banco de dados e territórios
(territorialidades). “As ecologias contemporâneas nascem da conexão de arquiteturas
informativas não apenas interativas, mas simbióticas e transorgânicas que expressam a
hipercomplexidade da rede de redes, sem estas sociotécnicas, informativas, biosféricas”. Os
estudos de Marshall McLuhan (1969) já preconizavam os meios como extensões do homem.
Hoje, nossa realidade é a vivência em simbiose com a tecnologia, somos seres híbridos. E,
portanto, nossa dimensão deve ser expandida. Em seu livro Homo Sapiens Technologicus
(2008), Michel Puech aponta para um novo tipo de ser humano, que se desenvolve e transforma
em relação com a técnica.
Antes de adentrar ao caminho nebuloso que nos aguarda, alguns pressupostos do
senso comum devem ser deixados de lado, e algumas bússolas que apontam algum norte para
a caminhada devem ser requisitadas a fim de mostrar alguma direção nesse mar revolto, ou
“informar” como canta Gilberto Gil em Pela internet. Se os primeiros estudos da cibercultura
colocavam o prefixo “ciber” antes de qualquer palavra (como na própria palavra
“cibercultura”), indicando assim um mundo paralelo ao mundo real, os estudos atuais já
consideram inclusive o descarte de tal prefixação. Alguns autores chegam a afirmar que nossa
18

cultura é a cibercultura. Os ativismos hoje, são indubitavelmente ciberativistas. André Lemos
(2013) postula que a “cibercultura resulta da convergência entre a socialidade contemporânea
e as novas tecnologias de base microeletrônica” (LEMOS, 2013, p.16), falando até da
cibercultura sendo a própria cultura contemporânea. É por isso que perpassamos no primeiro
capítulo dessa dissertação uma seção dedicada ao entendimento da nossa cultura
contemporânea. Isso porque a tecnologia é um fenômeno multifacetado que imprime sua marca
em todas as coisas e permeia nossa vida como um todo. Agora, mais do que nunca, a internet
conseguiu se liberar dos computadores pessoais, os desktops, e foi transferida para os mais
diversos dispositivos, incluindo os móveis, fazendo com que a natureza on-line x off-line seja
cada vez mais entremeada. Como diriam Antoun e Malini (2013), é necessário fugir do
pensamento fenomenológico que o mundo deve ser colocado em parêntese para que o
entendimento possa alcançá-lo. É o pensamento que precisa fugir desse parêntese mental onde
o confinaram para conquistar o território das comunidades que povoam o mundo. “O
entendimento das redes, nos permite hoje, desenvolver ao pensamento a realidade do espaço,
sua cidadania real no seio do mundo, afirmando que o assim chamado “espaço real” é apenas
um caso do ciberespaço e o que o espaço virtual é aquele que de fato nós sempre habitamos”
(ANTOUN; MALINI, 2013, p.206).
Na pesquisa quantitativa Datafolha, realizada por F/Nazca Saatchi & Saatchi entre
os dias 11 e 13 de março de 2015, com amostra de 2.296 entrevistas em 144 municípios
brasileiros, mostrou-se que 65% da população brasileira com mais de 12 anos está na internet.
Dentro desse acesso, 87 milhões o faz pelo celular. Nos últimos 2 anos, o acesso via celular
dobrou no país, principalmente pelos integrantes da classe C. Estamos, como diria a pesquisa,
cada vez mais “mobil-izados”. A mobilidade aqui desponta como uma virada muito
significativa que atinge principalmente os movimentos sociais. Segundo ainda a pesquisa, a
maioria dos brasileiros é favorável às manifestações de rua sendo que 45 milhões de brasileiros
já participaram de movimentos sociais. Isso porque 7 em cada 10 internautas já ficaram sabendo
pela internet de movimentos sociais. Para 6 em cada 10 internautas, acreditam que as redes
sociais contribuem para a mudança de opinião a respeito de algum problema social. E para 7
em cada 10 internautas, as redes sociais contribuem para que eles troquem opiniões sobre
problemas do bairro, cidade ou País. Setenta e quatro por cento são os que registram os
acontecimentos, publicam nas redes sociais, seja imediatamente, seja em algum momento
posterior.
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As recomposições do quadro da sociedade e do indivíduo são visíveis e não há como
ser indiferente, pois nossas condições mudaram totalmente. Pensar a tecnologia perante a
eclosão de tão novas reconfigurações, significa implicá-la nas estratégias e táticas de poder.
Vivenciamos transformações não somente nas relações subjetivas, em nossos afetos ou em
nossa sensorialidade, mas essencialmente a ordem política se transforma, intensamente,
mediante a conjuntura paradoxal da tecnologia. Porém, como saber se não estamos embebidos
pelo doce sabor das utopias que a cibercultura e seus estudos nos levam a crer? Nos deparamos
com questões que parecem não fechar o ciclo dos pressupostos imaginários que a cibercultura
nos proporcionariam: os oligopólios midiáticos foram vencidos por coletivos independentes da
internet? O ativismo em rede conseguiu desbancar o grande capital? As redes conseguiram fazer
com que as mídias finalmente atingissem seu status democrático? As mídias digitais são de fato
palcos de grandes revoluções ou são apenas um espaço de convívio artificial dos seus usuários,
quantificados por algoritmos que incrementam e sofisticam a economia política de um
capitalismo cognitivo? Já chegou a hora de fazer uma análise cética das utopias e promessas
iniciais que nos foram feitas, no início da internet, e averiguar as possíveis desgraças
adicionadas à vida que ela nos tem conferido.
Se considerarmos o conceito de política da filósofa Hannah Arendt, que postula a
ideia de que a política seria a ação conjunta em comum acordo, derivada da própria condição
plural do homem e que tal condição seria expressa em uma plataforma como a ágora grega
onde, ali sim, os humanos poderiam fazer política, ou agir politicamente, podemos nos
perguntar se a internet, mais especificamente as redes sociais, não se configurariam como esse
espaço, assim como era a ágora grega proposta por Arendt, onde se imagina a possibilidade de
indivíduos compartilharem o mesmo espaço para discussões que dizem a respeito do interesse
do todo. Se há alguns anos o filósofo alemão Jürgen Habermas havia conceitualizado a ideia
de que a esfera pública se materializava como uma grande rede de sensores sociais, capaz de
identificar os temas e problemas coletivos nos quais se processam as conversações sociais, hoje
já não nos resta dúvidas que as redes sociais, em conjunto com a internet como um todo,
proporcionam não apenas a produção e circulação de informação, nem tão pouco a produção
da opinião pública, mas são sobretudo onde o ser humano como cidadão tem contato com temas
e problemas políticos, onde se contribui para formar fluxos de atenção predominantes,
permitindo-se assim, a agregação da atenção pública.
E como diretamente a cibercultura é alcançada pela política, desdobra-se
principalmente em seu cunho mais visível: os movimentos sociais. Quando o turbilhão de
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pessoas saiu às ruas em junho de 2013, no Brasil, organizadas sob a égide da conexão via
internet, sentimos de perto que os movimentos sociais já não são mais os mesmos. As
reverberações globais dos manifestos pelo mundo todo a partir de 2011, haviam chegado ao
Brasil. Em meio ao aparente marasmo, ao cinismo e falta de confiança na política, o ressoar do
grito: “O gigante acordou” despertou muito mais coisas que o inicial protesto contra tarifa havia
engatilhado. Acontece então o ápice do movimento que tomou de assalto as ruas das principais
cidades do Brasil. Intitulada como Jornadas de Junho, o recente movimento foi um dos mais
expressivos desde as passeatas Diretas Já em prol do impeachment do presidente Fernando
Collor, ocorrido em 1992. O que difere entre os dois acontecimentos constitui-se na forma com
que as Jornadas de Junho foram articuladas, desdobradas e veiculadas. As mais diversas mídias
sociais foram o palco da indignação e da transmissão de conteúdos não pautados pela grande
mídia e, sem dúvidas, a grande porta-voz do desconforto com os atuais sistemas – que teve nas
manifestações e repressões do MPL (Movimento Passe Livre) o seu gatilho. Em artigo para a
revista Interesse Nacional, Plínio Arruda Júnior destaca que: “a força vulcânica das
manifestações gerou a impressão de que a sociedade brasileira assistia às primeiras labaredas
de um processo social verdadeiramente revolucionário” (JÚNIOR, 2013, s/p.).
E foi dentro do calor daquele momento, vivenciado por mim e por milhões de outros
jovens brasileiros que viram o nascer em junho de 2013, e que essa dissertação começou a ser
pensada e idealizada. O interesse inicial eram os estudos teóricos das novas formas de
participação em redes digitais. Os movimentos sociais, apesar de manterem algum diálogo com
algumas reivindicações próprias de movimentos sociais tradicionais, estavam nitidamente em
profunda transformação. E assim como Ciro Marcondes Filho (2012) nos perguntávamos:
“Será que as redes sociais realizam, de fato, aquilo que conseguiam no passado a mobilização
social de ruas, os movimentos de pressão, a agitação organizada e vinculada a partidos?”
(MARCONDES FILHO, 2012, p. 12). Quais as novas configurações dos movimentos sociais
hoje? De que forma a rede, por meio da internet, tem transformado os movimentos?
De lá para cá, devido ao próprio amadurecimento da pesquisa e ao decorrer
cronológico dos acontecimentos, onde se esfriam as utopias e se colocam na balança as
distopias, começamos a nos interessar pelos desdobramentos que junho de 2013
proporcionaram. É válido lembrar que no decorrer das transformações tecnológicas, o ativismo
também se transforma. É próprio do ativismo se desdobrar e reinventar meios de melhor cobrir
suas demandas. Com a transformação da internet 1.0 para a 2.0, percebemos uma
reconfiguração do próprio significado do que é ciberativismo. Nos últimos anos, tem se
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delineado uma forma intensiva de interações em rede e entre indivíduos, principalmente com a
entrada dos social networks, ou redes sociais, que ampliam e transformam os pontos de contato
dos nós dentro dessa rede de ações. Nesse sentido, adotamos o termo net-ativismo que vem do
inglês Netactivism título do livro de Ed Schwartz (1996) e que indicava a simplificação da
expressão Network-Ativismo. Onde demonstra-se o ativismo inserido dentro dessa nova
realidade social potencializada pelos social networks.
A onda de movimentos com as novas configurações ciberativistas, que se apoiam
principalmente na mobilidade da conexão de seus atores e na conexão wi-fi, dão os contornos
de uma interatividade em rede que não expressa mais a ação de um único sujeito autor, mas de
um ator-rede (Bruno Latour), composto por vários atores entre humanos e não-humanos. Os
primeiros movimentos com tais características começaram a estar presentes no movimento neozapatista em Chipas (1994). A grande explosão acontece no movimento denominado Primavera
Árabe na praça de Tahir no Egito, depois no Movimento 15 M na Espanha, o Occupy Wall Street
nos Estados Unidos, entre tantos outros ao redor do mundo. Como o reflexo desse
desencadeamento de ações mundiais, potencializada com a congestionada pauta nacional, as
Jornadas de Junho de 2013 eclodem no Brasil.
Porém, após ao que alguns chamaram de Primavera Brasileira, os movimentos
começaram não somente a se transformar, mas também a reformular a esfera pública. As redes
sociais, cada vez mais reconfiguradas como ágoras virtuais, mostram que a comunicação e a
política não podem prescindir da internet. Tais reconfigurações nem sempre resultam em
melhor qualidade comunicacional ou política, mas é inegável seu lastro democrático. Um dos
desdobramentos do fecundo solo de junho de 2013, além da percepção da relevância de suas
indignações, foi o caráter antipolítico generalizado que os manifestantes demonstraram, frutos
não somente de uma crise representativa, mas pela devassa onda de corrupção advinda do
lulopetismo até o governo de Dilma Rousseff. Por meio de junho, os manifestantes aprenderam
a usar táticas diversas e a se morfosear de acordo com as circunstâncias. Não tratava somente
de um espirito de junho, mas das vivências e das práticas das manifestações que muitos tiveram.
Porém, o grande movimento de massa multitemático daquele ano de 2013 cultivou no solo
brasileiro algumas sementes. Pablo Ortellado os chama de “flores de junho”, ao falar do que
está nascendo após a grande mobilização de 2013. O autor nos aponta para a seguinte leitura
desses novíssimos movimentos:

22

As manifestações de 2013 tiveram basicamente dois tipos de reivindicações:
uma crítica da representação, decorrente da crise de legitimidade do sistema
político e a defesa dos direitos sociais, principalmente educação, saúde e
transporte. Esse duplo legado o movimento contra a Copa do Mundo de 2014,
o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e outras iniciativas semelhantes
levaram adiante o legado social; de outro, as manifestações convocadas por
grupos de direita Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre levaram adiante o
legado “antipolítico” de junho, explorado exclusivamente na chave de
combate a corrupção. (M. CAMPOS, MEDEIROS, M. RIBEIRO, 2016, p.15)

É nesse cenário que nasce o MBL, o Movimento Brasil Livre. Logo após eleições
extremamente acirradas de 2014 que, ainda estão sob julgamento de legitimidade no TSE,
transformando o país do futebol em uma grande torcida na arena política, o MBL viu no
impeachment da então atual presidente Dilma Rousseff e no apoio a operação “Lavo Jato”3 sua
grande pauta e obstinação. As grandes manifestações que se destacaram dentro desse período
foram as de 15 de março, 16 de agosto de 2015 e 17 de abril de 2016.4 Em 2016, o movimento
encaminhou-se em pautas concernentes às bancadas evangélica e ruralista do Congresso que
visavam uma agenda de Estado mínimo, reforma trabalhista, ajuste fiscal e redução da
maioridade penal. Porém, a agenda aberta do movimento faz com que ele seja volátil e aberto
a novas questões assim que apareçam na pauta do dia.
No entanto, desde o seu nascimento, o movimento foi ator de várias controvérsias.
Apesar do viés conservador e em com a bandeira da anticorrupção, o movimento sofreu
denúncias de financiamento de grandes empresários, empresas internacionais, controvérsias
ideológicas e performáticas, o MBL sempre esteve na pauta dos grandes jornais ladeado por
rápida adesão de jovens e também cercado de muita desconfiança. Um dos escândalos recentes
ocorreu quando a vereadora petista Juliana Cardoso acusou funcionários do gabinete de
agredirem assessores da liderança do PT. Em uma sessão, a petista partiu para cima do
representante do MBL e foi contida por colegas. A bancada do PT pediu na Corregedoria da
Casa a cassação de Holiday, que, por sua vez, quer a cassação de Juliana.
No entanto, um dos escândalos mais desastrosos envolvendo representantes do
MBL se deu com o vereador Marschelo Meche (PSDB) da câmara de Americana (SP). Ele foi
acusado de fazer manobras na contratação de um assessor que tinha vínculos com a rede

3

A Operação Lava Jato foi um conjunto de investigações, iniciada em 17 de março de 2014 e em andamento até
o presente momento da elaboração desta dissertação, pela Polícia Federal do Brasil, que cumpriu mais de mil
mandados de busca e apreensão, de prisão temporária, de prisão preventiva e de condução coercitiva, visando
apurar um esquema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais em propina.
4
Tais datas foram levantadas através da Análise de Redes Sociais testadas no Labic UFES.
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estadual de ensino e não podia, nesse caso, ser transferido diretamente à Câmara. Desse modo,
o vereador contratou a mãe do assessor, que não trabalhava, mas repassava o salário para o
filho. Além disso, o MPE (Ministério Público Eleitoral) analisa uma suspeita de fraude eleitoral,
por meio do uso de caixa 2, na campanha do vereador de São Paulo Fernando Holiday. O caso
MBL então desponta como um solo fecundo para a elaboração de uma cartografia e análise das
controvérsias envolvendo o movimento. Sendo um movimento net-ativista, que usa e usou a
arquitetura da rede para suas ações coletivas e se encaixando dentro da lógica net-ativista, nosso
ponto é investigar e narrar as controvérsias encontradas pelo Movimento Brasil Livre em 2015
até os dias atuais. Escolhemos o MBL por se encaixar dentro de algumas características
proferidas por Tommaso Venturini (2010) para a escolha de uma boa controvérsia:
1. O MBL é uma controvérsia “quente”. Não somente dado as suas constantes
polêmicas que sempre estão nos noticiários nacionais (onde Bruno Latour nos fala
para começarmos a mapear as controvérsias), é um movimento que, até o
fechamento desta dissertação, conta constantemente com ações nas redes sociais e
nas chamadas para ações políticas.
2. Não é uma controvérsia que já se exauriu no passado, continua acontecendo até o
presente momento.
3. O MBL não é uma controvérsia ilimitada. Se a controvérsia fosse um tema que
abrangesse um grande número de discussões como o global warming (exemplo
citado por Venturini), o tempo e o trabalho proposto para a elaboração de uma
dissertação não dariam conta de sua abrangência.
4. São controvérsias cujos debates são acessíveis ao público através dos fluxos de
conversações nas redes sociais. Garantindo assim uma análise acessível ao seu
banco de dados.
Venturini (2010) resume a noção de controvérsia a fatos em que um coletivo
alcança uma complexidade em conviver entre si em uma devida circunstância. Os atores
envolvidos em tal situação entram em conflito e ao expor suas ideias, opiniões, conceitos de tal
assunto, fazem surgir as controvérsias. Assim, se torna possível a cartografia e a análise da rede
formada em tal conflito de ideias. Tal cartografia é feita a fim de descomplexificar a rede e
encontrar os padrões e atores presentes nela. Algo importante a ser levado em conta é a linha
do tempo, nessa linha do tempo colocamos todas as matérias, dados, vídeos no Youtube etc.
que podemos encontrar sobre a controvérsia, além de todas informações sobre a controvérsia,
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deve se lembrar que, pelas disputas de narrativas e pelos múltiplos atores estarem em conflito,
há muitos pontos de vista, por isso é importante a lembrança que não existem posicionamentos
dos atores prós nem contra, mas uma multiplicidade de opiniões, ações e discursos.
O desafio para a cartografia se torna maior e intricado quando temos um cenário como
o Big Data como campo de pesquisa, principalmente por serem exaustivos em escopo, ao
trabalharmos com o Big Data não estamos selecionando uma amostra de dados, mas
trabalhamos com todos os dados presentes. A grande vantagem é que temos nas redes sociais
uma âncora para o fornecimento de conteúdo das discussões e fluxos comunicacionais dos
próprios atores, permitindo que eles falem por si só. Dessa maneira, podemos destacar
protagonistas, antagonistas e as multidões conectadas. A Cartografia das Controvérsias abre o
campo para investigação sobre as nuances das questões científicas, políticas e tecnológicas da
rede. Ao seguir uma hashtag ou um termo, por exemplo, conseguimos alcançar toda uma rede
de participantes, mobilizadores, discursos relacionados, nuvens semânticas, etc. ali envolvidos.
Portanto, por meio da análise de conteúdo do Movimento Brasil Livre, será possível
investigar como o movimento e suas mobilizações fazem emergir certos atores sociais, bem
como certas narrativas e discursos que permitem ao pesquisador o acesso a diferentes fontes de
opinião de grupos formados naquele movimento, mobilizadores e difusores. Não reduzem, no
entanto, a nenhuma totalização ou a informações genéricas. Dessa maneira, iremos extrair a
rede de atores, suas forças de conexões, fluxo de atenção, convocações, etc. no Facebook
referentes ao Movimento Brasil Livre através dos seguintes termos: “movimento brasil livre” e
“mbl”. Que são os termos envolvidos diretamente ao grupo. Os termos foram retirados
diretamente da página do Facebook do Movimento Brasil Livre por ser, segundo os próprios
atores, o canal oficial do movimento.
Tendo como base a Teoria do Ator-rede, onde se persegue a voz dos actantes, nossa
pesquisa buscou, empiricamente, mostrar o trabalho que começa com análises macros da rede
por meio de grafos que vão da análise da polarização da rede, passa pela rede da página do
Movimento Brasil Livre, até chegar na análise do movimento das ruas no dia 15 de março: dia
do maior protesto promovido pelo movimento. Uma data foi escolhida como ponto-chave para
a análise da rede da página do Facebook do MBL (canal oficial dos atores, segundo os próprios
atores). Dessa maneira, foram recolhidos dados através dos softwares disponíveis no
Laboratório de estudos sobre Imagem e Cibercultura (Labic), do Departamento de
Comunicação Social, associado ao Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da
Universidade Federal do Espírito Santo na semana que envolveu os atores no seu principal
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evento: Protesto 1: 9 a 16 de março de 2015. Dessa forma, recolhemos os dados durante 7 dias
nas redes do MBL, sendo 5 dias antes do evento, a fim de arraigar dados sobre as mobilizações
anteriores da data do evento e um dia depois para obtermos a repercussão pós-evento. Além
disso, cartografamos a rede network de páginas na internet e conferimos uma polarização dentro
da rede política e ideologicamente orientada. Assim, podemos cartografar quais são os agentes
participantes das mobilizações realizadas dentro da rede, quais são os atores, onde está o fluxo
de atenção e como os portais de notícia e demais atores se relacionam e participam de tais
eventos. Portanto, o objetivo geral desta dissertação é buscar uma análise teórica e prática sobre
os movimentos net-ativistas no Brasil, tendo como estudo de caso o Movimento Brasil Livre,
para maior compreensão de como os movimentos sociais tem mudado sua forma de
comunicação e resistência dentro do campo tão complexo e ambivalente da cibercultura.
Os objetivos gerais são compostos das seguintes possibilidades:
- Entender quais são as potencialidades que os usos das mídias sociais podem obter e se
obtiveram para a democracia por meio da análise teórica da resistência. Se podemos considerar
que as mídias sociais se compõem como uma ágora virtual onde se pode exercer a política
(conceito arenditiano);
- Aprofundar e demonstrar teoricamente a discussão sobre os movimentos net-ativistas e quais
suas implicações e contribuições para o estudo da cibercultura, principalmente tendo a
observância do caso brasileiro pós-junho de 2013, através do Movimento Brasil Livre;
- Abrir um caminho para que outros pesquisadores possam pesquisar controvérsias não somente
ligadas ao Movimento Brasil Livre, mas a outros movimentos que têm emergido dentro do
cenário social e político do Brasil;
Os objetivos específicos são compostos das seguintes possibilidades:
- Mapear a rede de participantes, mobilizadores, fluxo de conversações, nuvens semânticas e
discursos relacionados ao Movimento Brasil Livre e dessa maneira cartografar as controvérsias
envolvendo tal movimento;
- Observar as redes envolvendo o Movimento Brasil Livre que se fazem e desfazem a todo
momento, e a que outros atores o movimento antagonizam-se e se filiam. Nossa hipótese é que
o MBL não somente participa de fluxos comunicacionais polarizados, bem como é um dos
maiores agentes da “nova direita” para que a polarização discursiva política se alimente.
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- Narrar as controvérsias do Movimento Brasil Livre, relacionando com as teorias já
apresentadas durante o trabalho. Em resumo, busca-se compreender a centralidade de
tendências do Movimento Brasil Livre partindo da investigação de: 1) maiores hashtags, 2) grau
de entrada e saída dos perfis, 3) comunidades e perfis mobilizados na rede.
No entanto, é necessário verificar também o que é especular e o que é preocupante.
Num cenário como o da cibercultura, entremeada por tanto imaginário fértil, temos que levar
em conta o fato de que algumas utopias e distopias ganham em todos os momentos e instâncias
da vida social, novos sentidos e novas dimensões. Nesse cenário, alguns slogans generalistas
ganham força e as discussões sobre cibercultura ganham um tom determinista. Ora libertária,
ora revolucionária, as mídias digitais, em especial as redes sociais, muitas vezes carregam em
si a pujante veia revolucionária e democrática que muitos gostariam de crer, desconsiderando
tudo aquilo que antes era, antagonizando-se e contradizendo tudo que passou. Precisamos, no
entanto, ultrapassar as análises pendulares em torno da questão da cibercultura.
As indagações e análises feitas por teóricos das mais diversas áreas, permeiam todo
esse trabalho nos mostrando também as controvérsias presentes no próprio campo de estudo da
cibercultura. Visto não só a velocidade das próprias inovações tecnológicas, mas as
possibilidades teóricas e desdobramentos que essa perspectiva abre para os mais diversos
campos, cabe aos pensadores da comunicação não somente levar em conta como essa nova
condição altera a comunicação, bem como a avaliação de qual homem, cultura, política e
sociedade estão sendo formadas e transformadas por intermédio desta nova arquitetura
informativa. A comunicação emerge como ponte privilegiada de diálogo entre os mais diversos
campos de estudo, tornando urgente esse diálogo transversal.
Durante o texto, veremos como o advento das novas tecnologias possibilitam novos
tipos de ações (net-ativistas) que reconfiguram as formas. Compreendemos que a cibercultura
se constitui na cultura na qual estamos inseridos. Assim, a cibercultura vem direcionando e
estimulando as mais diversas ações em rede, possibilitando o surgimento de um ator-rede que
não necessariamente é um ator humano, mas um ator conectado a uma multiplicidade de atores.
Nosso social está regido pela rede e dentro dessa nova configuração, devemos pensar como a
política pode mudar, como o social muda, como os movimentos sociais têm mudado e como
conceitos tradicionais, principalmente os conceitos da tradição ocidental, possuem a
possibilidade de serem repensados. Estamos diante de uma profunda mudança no repertório das
ações coletivas como veremos com os movimentos net-ativistas no mundo, no Brasil e em
Goiás.
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Não só na ordem quantitativa, a qualidade das ações, dos conteúdos e das formas tem
se transformado. A vã ideia de que “entramos” na Internet está ultrapassada. Não há um mundo
paralelo ao mundo real, com diferentes populações, conteúdos, práticas e representações. Não
há mais a ideia de se “entrar” na internet. Não há dois mundos. “Não há descontinuidade entre
existir on e off-line; são as mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas e promovendo circuitos
aceleradíssimos entre os mundos da experiência direta e os conteúdos e experiências digitais.
(GOMES, 2014, p.24). O pensamento de instrumentalização da comunicação deve ser
totalmente repensado. E mais, já não podemos “escapar da urgência de se penetrar no imbróglio
(para usar uma palavra tão cara a Latour) para tentar desatar aquilo que está na base do legado
ontoepstemológico do Ocidente, a saber, os ninhos de dicotomias. ” (SANTAELLA, 2016,
p.104). As oposições binárias como: pesquisador/objeto, animal/humano, não humano/humano,
linguagem/realidade, etc. “fazem gerar, sob o reinado do par soberano, o sujeito arrogantemente
situado acima e o objeto estrategicamente situado abaixo.[...]” (Ibidem). Tal forma não
simétrica, idealizada pelo Ocidente, advindo da visão hierárquica dos saberes na modernidade
do Iluminismo, é colocada em cheque pela arquitetura horizontal da rede.
Nossa condição habitativa, com o advento das tecnologias de conectividade dos últimos
anos, foi profundamente alterada. De um lado, a difusão em larga escala dos dispositivos
móveis de conteúdo com as formas de conexão wi-fi, e do outro da proliferação dos social
networks e da internet das coisas, dão origem uma forma conectiva que já não é capaz de ser
expressa a partir da linguagem teórica do social desenvolvidas pelas disciplinas positivistas
europeias, nem delimitável por meio da tradicional dimensão antropomórfica da política. As
propostas do professor Massimo Di Felice (ECA/USP) caminham para o entendimento de um
ato conectivo que não exprime um agir sujeitocêntrico, nem racional, mas experimental,
produzido pelas interações ecossistêmicas de um conjunto de atores-rede, os quais, ao entrarem
em relação de conectividade, dão vida a um habitar e a uma ecologia comunicativo-conectiva.
O net-ativismo exprime uma forma de conflitualidade pós-política, a qual não habita mais em
espaços urbanos ou identitários nacionais das esferas públicas antropomórficas, mas as atopias
conectivas, se aproximando do que Isabelle Stengers e Bruno Latour chamaram de
cosmopolítica. A "política" são os humanos, e que o "cosmos" são as coisas: nenhum dos dois
sozinho é o bastante.
Dessa forma, desenvolve-se uma geometria não linear de interações e ações. Essas ações
não podem ser interpretadas como apenas extensões digitais das relações sociais (B. Wellman),
ou sua amplificação (Castells), mas a complexidade das interações em rede apresenta-se
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marcada por uma dimensão informativa, que antecede as interações e que estabelece uma
particular dimensão conectiva que altera a substância dos seus membros e dos sistemas
vigentes. Como nos aponta Fábio Malini e Henrique Antoun:

A forma rede, na sua configuração p2p, cooperativa, desinvidualizada, não
responde mais aos atos de fala e comandos vindos de uma centralidade
qualquer (partidos, mídia, ONGs, grupos já previamente organizados, etc.)
mas emerge como uma rede policêntrica ou distribuída capaz de se articular
local e globalmente, numa conexão máxima, e capaz de rivalizar (inclusive
por sua imprevisibilidade) com as redes constituídas dos poderes clássicos.
(ANTOUN, MALINI, 2013, p. 13)

A complexidade dessas interações é expressada pelos movimentos net-ativistas, que
nascem nas redes e a partir dos social networks e que mesmo ganhando uma forma visível
através das passeatas, ocupações e manifestações de rua, continuam com sua dimensão
conectiva que se transformam continuamente ao sempre reconfigurarem seus próprios
objetivos, ao descobrir novas finalidades e formas agregadoras durante a disseminação de suas
ações que adquirem forma a partir da dinâmica dos fluxos informacionais e do poder
heteronômico das conexões. A forma que o ativismo tem se caracterizado é resultado de uma
interação fértil entre entidades, grupos e sujeitos que com as redes informativas, são capazes de
se conectarem de uma maneira não mais unidirecional, mas em um processo construído de
forma colaborativa e instantânea. Tal dimensão nos leva à necessidade de detectar não somente
quem são esses novos actantes dentro das redes, mas de que maneira o significado da ação tem
modificado.
Desse modo, partindo de uma análise macro para micro, o trabalho que propomos segue
a seguinte cronologia de organização:
No primeiro capítulo, A resistência em rede e os movimentos net-ativistas,
explanaremos como se constituem os movimentos net-ativistas, no contexto dos novos adventos
tecnológicos da web 2.0. Veremos o que acontece quando a internet se une às ruas e vice-versa.
Neste capítulo também, organizamos uma cronologia dos principais eventos de net-ativismos,
nosso objetivo não é o levantamento extensivo e definitivo dos eventos que ocorreram nos
períodos estudados, mas, acima de tudo, destacar elementos que julgamos importantes para
produzir uma proposta mínima de explanações sobre o ativismo na/em rede. Dividimos em
casos internacionais e brasileiros com o objetivo contextual, sem a pretensão de apresentar
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diferenças específicas entre eles. A princípio, o objetivo do trabalho não tramita tal
possibilidade. O que não quer dizer que não existem diferenças e nem que tais diferenças não
sejam relevantes.
No segundo capítulo, Processos de comunicação e resistência na sociedade
contemporânea, trilhamos sob algumas fundamentações teóricas, o entendimento dos novos
rearranjos epistemológicos e ontológicos promovidos pela rede. Apontamos o que alguns
autores têm indicado como transformações conceituais provocados pela nova arquitetura
informativa e traçamos um estudo teórico sobre a resistência à luz de autores que consideramos
fundamentais para o entendimento do sujeito e da política na contemporaneidade. Caminhamos
através de autores como Foucault, Deleuze e Antonio Negri para entender qual tipo de
resistência estamos enfrentando dentro da governabilidade da Sociedade de Controle.
No terceiro capítulo, intitulado As controvérsias da Cibercultura, será apresentado as
premissas teóricas que balizam essa dissertação. A primeira delas é o estudo do social proposto
por Bruno Latour. A Sociologia das Associações procura o movimento de reassociação e
reagregação do social. Por rastrearmos os novos movimentos sociais, a teoria de Latour é
fundamental por pensar nas formações de grupos e o desmantelamento deles, o que nos é
apropriado para basearmos o estudo das controvérsias do Movimento Brasil Livre. Além disso,
o capítulo recebe esse nome para evidenciar que não somente os movimentos são alimentados
por controvérsias, mas a nossa própria cultura contemporânea e assim, a cibercultura. Dessa
maneira, demonstramos através de vários atores as ambivalências que a cibercultura carrega no
interior de suas próprias análises e teorias. Veremos que os modos de vida, nossa política e
cultura se transformam com o surgimento das redes sociais digitais. O próprio modo de pensar
é um pensar em redes. Onde há pluralidade do pensamento, reciprocidade entre redes e
subjetividades derivadas da não hierarquização do social. Estamos diante não somente de uma
crise política que se reflete nos discursos polarizados nas redes sociais, mas de uma crise
analítica de movimentos que nos ultrapassam na prática e no cotidiano.
E, por fim, terminamos com uma cartografia das controvérsias acerca do Movimento
Brasil livre no quarto capítulo intitulado Um movimento realmente livre? As controvérsias
do MBL. O último capítulo contempla a parte mais empírica da dissertação, apesar de todo
trabalho contemplar, no que concerne ao Movimento Brasil Livre. Por meio de softwares que
analisam a rede como o Ford, Netvizz e Gephi, conseguimos elaborar grafos complexos para a
visualização e mapeamento da rede do movimento. Deve-se explicitar que a dissertação não
tem como pretensão o esgotamento da discussão, trazer definições fechadas ou fórmulas que
30

resolvam definitivamente a questão da cibercultura e dos movimentos net-ativistas. Muito pelo
contrário. Aqui estarão exposições teóricas que mais problematizam e tencionam do que
solucionam. O fato é que os movimentos sociais on-line são um desafio teórico importante para
as diversas áreas do conhecimento, trataremos como a qualidade conectiva e tecnológica do
agir net-ativista e os novos tipos de localidade atópicos podem reconfigurar conceitos. Como
diz Edgar Morin: “Estamos condenados a um pensamento incerto, a um pensamento
trespassado de furos, a um pensamento que não tem nenhum fundamento absoluto de certeza.
Mas somos capazes de pensar nestas condições dramáticas” (MORIN, 2007, p.69).
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CAPÍTULO 1 - A resistência em rede e os movimentos net-ativistas.

1.1. Da internet para as ruas: novas conexões, novas ações e novos movimentos.
A internet passou por várias mudanças estruturais em poucos anos e isso modificou
totalmente sua arquitetura de interação. É comum escutarmos os termos Web. 1.0 (primeira
geração), Web.2.0 (segunda geração) e até mesmo se fala em Web 3.0 (em referência ao que
nos espera daqui para a frente e o que alguns chamam de Web Semântica5). A primeira geração
da web é definida por seu caráter estático, com muitos vestígios da comunicação unilateral das
grandes mídias de massa, como a TV. 6Era focada em sites com linguagem html, formulários,
focada nas grandes companhias. Com a conexão cabeada, só era possível ter acesso a internet
de um PC. Os usuários eram mais consumidores de conteúdo em sites estáticos e por downloads
e dificilmente aptos para alterá-los ou produzir novas versões. “Se a primeira Internet possui
uma arquitetura estratificada peer-to-peer, cujas conexões aconteciam graças a grandes hubs
(as universidades), a Internet hacker do modem e da telefonia – empreendidas pela cultura
hacker nos anos 70 – fez multiplicar conexões entre micro-nós que faziam outros usas da rede”
(ANTOUN, MALINI, 2013, pg. 18).
Na atual geração da internet a explosão das redes sociais fez com que a dinâmica,
organização e compartilhamento de conteúdo fosse alterada, tornando os consumidores também
em produtores. É o que alguns teóricos chamam de prossumers7 (producer + consumer). A
atual Web. 2.0 foi extremamente moldada pelo novo aparato tecnológico wireless, que permite
não somente os usuários estarem conectados em todos os lugares através principalmente de

5

Sobre a definição de Web Semântica, no texto A Web Semântica e suas contribuições para a ciência da
informação escrito por Renato Rocha Souza e Lídia Alvarenga da UFMG dissertam que “A Web Semântica não
é uma Web separada, mas uma extensão da atual. Nela a informação é dada com um significado bem definido,
permitindo melhor interação entre os computadores e as pessoas”. Com estas palavras, Berners-Lee (2001) define
os planos de seu grupo de trabalho no World Wide Web Consortium* (W3C) para operar a transformação que irá
modificar a Web como a conhecemos hoje. “Web Semântica” (Decker et alii, 2000 & Berners-Lee et alii, 1999) é
o nome genérico deste projeto, capitaneado pelo W3C, que pretende embutir inteligência e contexto nos códigos
XML utilizados para confecção de páginas Web, de modo a melhorar a forma com que programas podem interagir
com estas páginas e também possibilitar um uso mais intuitivo por parte dos usuários. (SOUZA, R.
ALVARENGA, 2004, p.133)
6
De fato, a internet até hoje ainda carrega muitas características lexicais e linguísticas das grandes mídias de
massa. Lemos xerox em PDF’s de livros, baixamos filmes, etc. Porém, com os anos, ainda esperamos que se cria
uma linguagem própria exclusiva desse meio, talvez ainda presenciemos isso num futuro não tão distante. Como
é o caso dos memes, mas isso ainda é assunto para outros tópicos.
7
O criador do neologismo prossumer, ou prossumidor (produtor + consumidor) em português, é Alvil Toffler em
seu livro A terceira onda de 1980. A primeira onda trata da revolução agrícola, a segunda onda se refere as
modificações ocorridas na sociedade com base na revolução industrial. Já a terceira onda é a "Era da Informação".
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plataformas moveis como o celular, mas também permite aos objetos estarem conectados. É o
caso dos objetos smarts, ou objetos inteligentes: smart TV’s, smartphones, etc. A potência dos
objetos estarem conectados, é de um ineditismo só vivenciado nesta última geração da internet.
A quantidade de possibilidades que se abrem dessa maneira tende ao infinito. Pensar que dados
podem ser extraídos de qualquer objeto e mais, que objetos também se comunicam. A internet
das coisas é uma concretização da ideia de um mundo totalmente conectado. André Lemos
(2012) nos traz o conceito oficial da Internet of Things (IoT).

A Internet das Coisas é, de acordo com CERP 2009 (Cluster of European
Research Projects on the Internet of Things), uma infraestrutura de rede global
dinâmica, baseada em protocolos de comunicação em que “coisas” físicas e
virtuais têm identidades, atributos físicos e personalidades virtuais, utilizando
interfaces inteligentes e integradas às redes telemáticas. As coisas/objetos
tornam-se capazes de interagir e de comunicar entre si e com o meio ambiente
por meio do intercâmbio de dados. As coisas reagem de forma autônoma aos
eventos do “mundo real / físico” e podem influenciá-los por processos sem
intervenção humana direta. (LEMOS, 2012, p.19-20).

Essa nova arquitetura informativa, onde as “coisas” ou não-humanos conseguem se
conectar, está intrinsicamente ligado as novas dinâmicas de resistência através da internet: os
movimentos ciberativistas, net-ativistas, ciberpunkys, hackers, etc. Nessa nova arquitetura, a
paisagem e tudo que nela contém é tratada como uma base info-material. O território deixa de
ser apenas um espaço físico ou uma unidade geográfica, mas por esse novo rearranjo
arquitetônico na base tecnológica das ações e transferência de dados, os espaços se transformam
em fluxos de informações. É possível, ainda mais agora com a web 2.0, que todos os
componentes de um movimento possam estar continuamente conectados entre si. Fazendo com
que todos os momentos de atuação dos atores estão sob a tutela da conexão que não somente
une os participantes, mas também modificam em tempo real a ação.
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Figura 1 - Foto compartilhada na rede sobre protesto do dia 17 de junho de 2013.

Para Antoun e Malini (2013), com a Web. 2.0, e ainda com a Internet das Coisas,
presenciamos uma nova configuração nos ciclos de lutas. A partir da praça Tahir, no Egito e se
alastrando pelos Estados Unidos e Europa, até chegar na América Latina, no Brasil e até mesmo
diante dos nossos olhos, na nossa cidade. A dimensão internacional e a articulação da cultura
da informática tornam esses movimentos substancialmente diferentes dos movimentos de
resistência dos anos 60 e 70. Nas ultimas ações de resistência da sociedade, fica claro como
tais lutas estão encontrando nos movimentos net-ativistas, imersa em uma nova ordem
cibercultural que muda substancialmente seu estado no mundo, uma nova forma de expressão
de resistência, sendo o Brasil um dos principais casos desse tipo de ação.

A comunidade ativista, entretanto, transformou na prática o sentido da palavra
resistência. Ela mergulhou nas entranhas do novo meio da internet e constituiu
através das potências anárquicas e libertárias, trazidas por ela, suas
comunidades e suas práticas. Para o ativismo resistir não é mais apenas sofrer
a paixão do embate com o poder atual do Estado e seus dispositivos de
governo. Resistir tornou-se também inventar os movimentos através dos quais
os modos autônomos de viver e governar a própria vida passam ser, ao mesmo
tempo, as formas de lutar e se manifestar publicamente. (ANTOUN, MALINI,
p.142, 2013).

Em/na rede, as definições e configurações de resistência são atualizadas. De um lado, a
difusão em larga escala dos dispositivos móveis de conteúdo com as formas de conexão wi-fi,
e do outro da proliferação dos social networks e da internet das coisas, dão origem uma forma
conectiva que já não é capaz de ser expressa a partir da linguagem teórica do social
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desenvolvidas pelas disciplinas positivistas europeias, nem delimitável por meio da tradicional
dimensão antropomórfica da política. As características de tais interatividades se dão por um
tipo de interação em rede que não expressa mais a ação de um único sujeito autor, mas de um
ator-rede (Bruno Latour), composto por vários atores entre humanos e não-humanos. Dessa
forma, desenvolve-se uma geometria não linear de interações e ações. Essas ações não podem
ser interpretadas como apenas extensões digitais das relações sociais (B. Wellman), ou sua
amplificação (M. Castells), mas a complexidade das interações em rede apresenta-se marcada
por uma dimensão informativa que antecede as interações e que estabelece uma particular
dimensão conectiva que altera a substância dos seus membros e dos sistemas vigentes. Como
nos aponta Antoun e Malini:

A forma rede, na sua configuração p2p, cooperativa, desinvidualizada, não
responde mais aos atos de fala e comandos vindos de uma centralidade
qualquer (partidos, mídia, ONGs, grupos já previamente organizados, etc.)
mas emerge como uma rede policêntrica ou distribuída capaz de se articular
local e globalmente, numa conexão máxima, e capaz de rivalizar (inclusive
por sua imprevisibilidade) com as redes constituídas dos poderes clássicos.
(ANTOUN, MALINI, 2013, pg. 13).

Castells (1999) afirma que os sujeitos protagonistas das transformações sociais na era
da informação são os movimentos sociais. Tais movimentos, devem atuar através da rede,
garantindo que, de forma descentralizada e integrada, os agentes possam transformar sua
realidade. Castells foi um dos primeiros a teorizar sobre o papel da tecnologia para a
contribuição de uma transformação social. Em seu texto A Era da Informação (2002), Castells
nos aponta cinco principais características dessa sociedade em rede: a informação, a
flexibilização da produção, a lógica reticular, a difusão e a convergência das tecnologias digitais
da comunicação. Para o autor, dentro dessa lógica da rede, a informação assume um
protagonismo nas transformações sociais e nas bases de produção da lógica capitalista/estadista.
O chamado “informacionalismo”, será a fonte fundamental de produtividade e de poder. Nesse
sentido, para Castells, em decorrência do desenvolvimento das TCI’s, o modo de produção que
outrora era vertical e burocrático, agora se configura de forma horizontal e reticular devido ao
novo paradigma comunicativo no qual tal acesso de um nó aos outros nós, produz uma profusão
de trocas informativas que podem ser determinantes para inclusão dentro dessa sociedade
informacional. O paradigma das redes cria uma nova cultura e dessa maneira, cria um novo tipo
de produção, novos tipos de participação e novos tipos de movimentos sociais.
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É evidente para todos que os movimentos sociais já não são os mesmos. O legado
marxista aos movimentos sociais é a noção dos movimentos como ações coletivas que possuem
um caráter revolucionário em detrimento as relações desiguais da lógica produtiva do sistema
capitalista. A partir dos anos 80, os movimentos tomaram a cidade e dessa maneira, se tornaram
cada vez mais complexos. A novo contexto gerava novas demandas, por isso surgiram
movimentos com linhas de ações diversas: feministas, trabalhistas, anticapitalistas,
ambientalistas, protetores dos animais, etc. Dessa maneira, ampliou-se substancialmente o
sentido do que é um movimento social. Alan Touraine (2006) define um movimento social não
apenas na lógica marxista em que se conflitam condutas sociais, mas também culturalmente
orientadas e como a manifestação de contradições objetivas de um sistema de dominação. Um
dos pontos e características interessantes tocadas por Touraine é que as ações dos novos
movimentos sociais “não estão fundamentalmente direcionadas contra o Estado, nem podem
ser identificados como uma ação política pela conquista do poder.” Ao contrário, elas se
caracterizam como “uma ação de classes, dirigida contra um adversário propriamente social.”
Dessa maneira, o resultado é a “convergência ou aliança, jamais unificação entre um
movimento social e uma ação de transformação do poder do Estado.” Por fim, substitui-se a
lógica tradicional dos movimentos sociais de evolucionismo, ou seja, de avanço, modernização,
para a ideia de alternativa. Pois o movimento social “defende, dentro de um campo cultural e
histórico dado, uma outra sociedade. ” (TOURAINE, 2006, pp. 258-259). Definidos assim os
novos movimentos sociais, eles vieram ganhar uma nova dimensão com o incremento dos
aparatos digitais, principalmente com as redes sociais.

Antes estritamente dependentes das praças públicas, bloqueios de estradas e
de avenidas etc., hoje, sem deixar de fazer uso desses meios de visibilidade,
eles adquiriram aceleração e amplitude graças às tecnologias computacionais
interativas, especialmente as nômades, que se desvencilharam dos limites
impostos pelos fios. O que os grupos e seus movimentos defendem é
heteróclito, mas sempre legítimo e lúcido na detecção dos sintomas de que
padecem as sociedades atuais nos campos das causas relativas a políticas
totalitárias, assim como causas ambientas, ecologia, desenvolvimento
sustentável, reforma agrária, educação, arte e cultura. Suas formas de atuação,
sua abrangência – local, regional, nacional ou internacional – e seu limite de
tempo – a curto, médio e longo prazo – são igualmente plurais.
(SANTAELLA, 2016, p.48)

Tais movimentos são fundamentais, não para revivermos certas utopias, mas para
pensarmos criticamente através dos acontecimentos em como a rede pode reconfigurar não
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somente o âmbito político, social e cultural, mas como ela reconfigura os próprios movimentos
sociais. O termo ativismo tem origem estadunidense e configurava como os boicotes ao
consumo, ocupações e diversas manifestações ligadas principalmente aos direitos humanos,
civis e ambientais. Os ativistas sempre tiveram ligação estreita com os meios de comunicação,
mas é no movimento neo-zapatista em Chiapas (1994) que se inaugura uma nova forma de
conflito onde divulgava-se seus comunicados pelas redes, conectando-se a outros movimentos
sociais globais e permitindo o acesso às atualizações e informações conjuntas da sociedade civil
internacional que passou a desenvolver um papel ativo no conflito entre a comunidade indígena
e o governo mexicano através da rede.

Foto 2: Foto do cartaz “saímos dos Facebook” compartilhada na rede provavelmente na avenida
Paulista durante os protestos de junho de 2013. 8

Sobre a forma das redes a qualidade das ações se modificam profundamente. O agir não
é mais pensado por um sujeito autor, nem um sujeito teleológico (Weber) – consequência de
8

Retirada do site Mobilizing Ideas disponível no link: < https://mobilizingideas.wordpress.com/2013/09/04/cometo-the-streets-but-without-parties-the-challenges-of-the-new-brazilian-protests/> Acesso dia 4 de março de 2017
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um tradicional pensamento racional humano ocidental – mas a partir de uma dimensão
ecossistêmica e conectiva própria, como nos diz Di Felice (2013):

Relacionando a importância da forma com a análise das ações net-ativistas
podemos reconhecer a distância destas últimas com as interpretações
sociológicas sobre a ação social. Nas ações net-ativistas, de fato, a cumprir a
ação não está mais o indivíduo teleológico weberiano nem sujeito racional da
ação comunicativa habermassiamo, mas um ator-rede, conectado e parte de
uma ecologia reticular que se articula em sucessões de ações, por meio das
trocas de atos conectivos. A diferença da ação do sujeito, o ato conectivo
exprime a dimensão impermanente e criadora, cara aos dramaturgos gregos,
de um acontecimento criador. Em lugar da ação de sujeitos e atores humanos,
o ato realiza-se por meio da conectividade fértil de diversos actantes e
interagentes, humanos e não. (DI FELICE, 2013, p.68).

No presente texto adotamos o termo net-ativismo proposto nos textos Di Felice (2013)
como proposição de um avanço temporal-tecnológico ao termo ciberativismo para distinção do
ativismo presente na internet na web 1.0 e na web 2.0. Originário dos anos 90, o termo
ciberativismo começa a ser empregado na época inicial da internet quando se manifestavam
diversos movimentos permeados pelas tecnologias digitais. Em termos gerais, ciberativismo
refere-se em como utilizar a internet como suporte para movimentos globais e às causas locais
ao utilizar a arquitetura da rede para a difusão de informações, promoção de discussões
coletivas e proposição de ações. Entretanto, é preciso lembrar que não é somente a participação
da internet no processo dos movimentos que constituiu esses como ciberativistas. A tecnologia
transforma substancialmente o próprio ativismo, redefinindo o que é participação, identidade
coletiva, estratégia política, etc.
No decorrer das transformações tecnológicas, o ativismo também se transforma. É
próprio do ativismo se desdobrar e reinventar meios de melhor cobrir suas demandas. Com a
transformação da internet 1.0 para a 2.0, percebemos uma reconfiguração do próprio significado
do que é ciberativismo. Nos últimos anos tem se delineado uma forma intensiva de interações
em rede e entre indivíduos, principalmente com a entrada dos social networks, ou redes sociais,
que ampliam e transformam os pontos de contato dos nós dentro dessa rede de ações. Nesse
sentido, adotamos o termo net-ativismo que vem do inglês netactivism título do livro de Ed
Schwartz (1996) e que indicava a simplificação da expressão Network-Ativismo.
Demonstrando o ativismo inserido dentro dessa nova realidade social potencializada pelos
social networks. Com a reconfiguração da Web. 1.0 para a Web. 2.0, os estudos ciberativistas
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foram reconfigurados para estudos net-ativistas pois com a nova configuração em rede e pela
proposta dos estudos de Ed Schwartz (1996) o termo net-ativista:

Não se restringe o seu significado ao âmbito da democracia eletrônica e das
redes cidadãs de participação política, mas analisa uma nova forma de
ativismo digital em rede e na rede que se articula como maximização das
possibilidades de autonomia, de processos de sustentabilidade e de
criatividade no âmbito dos movimentos new-global. Esses são 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. (DI FELICE, 2013, p.54).

Segundo o autor podemos então distinguir, historicamente, três fases dos movimentos
net-ativistas no mundo: a primeira fase, considerada embrionária, está ligada ao advento da
internet em sua primeira forma de conexão em rede, onde eram possíveis a divulgação e o
compartilhamento de texto e de primeiras ações com caráter global. A segunda fase, em
oposição à primeira, é caracterizada pela experimentação das primeiras formas de
conflitualidades sociais que, através da internet, deslocam a ação social para uma espacialidade
informática-planetária. A terceira fase é marcada pelo advento da web 2.0 e das redes sociais
se despontam, além de que, em movimentos de protesto, subversão de vários tipos e na
constituição de redes colaborativas e eficazes de ativismo. Apesar de Di Felice não qualificar
uma quarta fase dos movimentos com ações net-ativistas, podemos dizer que os movimentos,
mais especificamente no Brasil, experimentam uma quarta fase: a fase pós-junho de 2013 ou
que Pablo Ortellado chama no prefácio do livro Baderna: Escolas de Luta de “flores de junho”.
A internet faz emergir uma nova narrativa sobre a história dos acontecimentos. Sabemos
que somos educados por metadiscursos da modernidade como se nossa trajetória, dentro de um
projeto de nação imaginada, fosse linear e única, em que alguns se tornam os heróis, os
escritores, e outros se tornam os vilões, que não se adequa ao padrão colonial europeu. A rede,
com articulações complexas em sua forma reticular, desestabiliza a história única e já não
consegue comportar a diferença das várias trajetórias textuais que acompanham as experiências
dos sujeitos. Essa multiplicidade de agentes é ocultada de nosso conhecimento de mundo
ocidental, que os têm como uma “desordem” para o progresso da nação, que pretende ser
composta por uma língua, um território e um povo homogêneo, com direitos iguais. Porém, a
heterogeneidade dos atores ao ser silenciada pelos grandes meios comunicacionais, vê, por
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exemplo, na internet, uma nova possibilidade de visibilidade e de representação, em que, em
meio a utopia nacional de democracia surge para denunciar a realidade da liberdade de voz.
Estamos vivenciando um tempo que funda uma experiência, muito maior do que um simples
“jornalismo colaborativo” ou um “jornalismo participativo”, mas que muda a ordem das ações
entre seus atores que estão continuamente conectados. O net-ativismo se configura muito mais
que um “jeito” “novo” de se fazer manifestações. Os estudos de Di Felice apontam para um
novo agir: o agir net-ativista. Por exemplo, o simples fato de se fazer um bolo, hoje, nos coloca
em conexão com uma multiplicidade de aparatos. Nos conectamos para ver as receitas,
compartilhamos o resultado nas redes sociais, agentes compartilham seu conhecimento que
podem mudar a receita em tempo real. Apesar do exemplo simplista, podemos perceber como
a dimensão da ação tem mudado em sua essência, gerando um novo tipo de ação. Se nossa
maneira de preparar um simples bolo é transformada, tão pouco nossos movimentos sociais
serão inevitavelmente modificados pela lógica da rede e sua dimensão digital.
Na rede é possibilitada a criação de novos enunciados, novas histórias, novas opiniões
que estão além dos interesses mercadológicos das grandes mídias. As narrativas dentro da
internet são permeadas de histórias paralelas, agora o usuário está munido de outras infinitas
histórias e pontos de vista, a alternatividade e criação de novos caminhos criam uma ambiência
fértil, que ora pode ser perigosa, claro, mas que possui em si o potencial de criar condições para
que cada usuário possa resistir a uma verdade imposta, criar novos meios e agregar novos
agentes para ações conjuntas. Há nitidamente uma guerra de narrativa com a grande mídia.
Além da quebra do monopólio das imprensas tradicionais, as narrativas compartilhadas
atravessam as grandes narrativas que eram detentoras da memória e do passado. Entre hastags,
tweets, posts e memes, estão se construindo uma história alternativa. “Essa é uma “nova
história”, feita por muitos, mas que ainda não chega a todos, sem dúvida. Mas ela está ai,
registrada, e é ela que perdura na memória ilimitada da rede. ” (ANTOUN, MALINI, 2013, p.
204). Um dos grandes potenciais da rede é a reinvenção da forma p2p (peer-to-peer) já vista no
início da internet. Através do link, por exemplo, temos acesso direto a uma informação, sem a
demanda de intermediários que detêm o monopólio comunicacional. Dessa maneira, o
privilégio exclusivo da circulação e da narrativa decai das mãos daqueles que detinham a
capacidade de irradiar informações, e passam para a mão de mediadores, capazes de transformar
e agregar novos sentidos as notícias. Hoje, em todos os lugares virtuais, a mídia tem se tornado
uma mídia da multidão, ou seja, cuja produção é colaborativa e o produto final é exibido para
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o acesso livre para públicos específicos. Dessa forma, desorganiza-se o sistema, supre-se o
monopólio da narrativa.
A partir de 2011 começaram a eclodir vários movimentos simultâneos e contagiosos ao
redor do mundo. Tendo cada local reivindicações especificas e peculiares, mas que não
deixavam de expressar uma solidariedade global e uma consciência mútua. Alguns analisam a
crise mundial de 2008, começada nos Estados Unidos, como uma das grandes causas para
desestabilizar a economia mundial e engatilhar manifestações de pautas in loco. Além da
consequente carestia de alimentos e o aumento de desemprego, o grande impasse se dava pela
ausência de alternativas políticas organizadas. A inoperância e ineficiência do sindicalismo e
das políticas partidárias são manifestadas em movimentos espontâneos em rede, articulados
principalmente pelos meios digitais. A grande questão é que “ao salvar os bancos – ação que
detonou a crise e foi seu epicentro – os governos acreditavam que salvariam as economias e os
países. Os bancos se recuperaram, mas as economias e os países ficaram abandonados”
(HARVEY, D. et al, 2012, p. 83). Porém, os bancos possuem um suporte de organismos
internacionais que agem em conjunto de forma coordenada. Dessa forma a crise volta-se
novamente contra os países do epicentro, tendo a Grécia como caso paradigmático, pois, como
se vê na lógica neoliberal, combate-se a instabilidade monetária e não a falta de
desenvolvimento econômico na geração de empregos. A partir de 2011, a Europa ingressa em
uma crise recessiva que ainda segundo Emir Sader (2012) irá demorar mais de uma década para
se recuperar. O resultado direto é o corte em políticas do Estado de bem-estar social. Para o
autor “a consequência mais importante de 2011 é a projeção de uma recessão prolongada no
centro do capitalismo, a qual será cenário econômico internacional por toda a segunda década
do novo século” (Ibid. p. 85)
Para Castells (2013) o gatilho para as manifestações de dimensão global começa na
Tunísia, quando o vendedor ambulante Mohamed Bouazizi incendiou seu próprio corpo em
forma de manifestação referente à situação de humilhação que passava diariamente pela polícia
local, que para ele era o confisco de seu material de trabalho – a banca de frutas e verduras –
pela recusa em pagar propina aos policiais. Porém, a imolação do vendedor de frutas foi apenas
um dos muitos atos ocorridos no norte da África que, além do desespero individual,
simbolizaram o esgotamento psicológico dos muitos povos no mesmo momento. Devido a
longas ditaduras, na África do Norte o movimento assumiu o caráter de revolução democrática.
De modo viral, episódio que se iniciou em Túnis, na Tunísia, inspirou movimentos em diversos
países do mundo, como Egito, Marrocos, Líbia, Síria, colocando ainda em alerta países do
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Golfo Pérsico, Irã e Jordânia. No Egito, o levante na cidade do Cairo, como uma demonstração
planejada, inspirada pela experiência tunisiana. Tal manifestação foi organizada por meio das
redes sociais, que tiveram um papel mobilizador fundamental. Após o 25 de janeiro, todos os
grupos se uniram. A principal força de oposição, a Irmandade Muçulmana, se uniu ao
movimento. E, em seguida, os trabalhadores, iniciando uma onda de greves. Dessa maneira, o
processo contou com forças sociais, como a classe trabalhadora, e desempregados. As forças
oposicionistas também estavam organizadas, sendo as mais evidentes as forças islâmicas, além
de redes de jovens da classe média com aspirações democráticas. Segundo Castells (2012) é a
sensação de empoderamento que unia as mentes das pessoas a despeito de contextos
amplamente diversos em termos culturais. Além de nascer do desconfiança e desprezo por seus
governos e toda classe política, sendo elas ditatoriais ou não, a indignação foi provocada
principalmente pela cumplicidade percebido entre as elites financeiras e a política. Era o
governo que priorizava os interesses do 1% em detrimento dos 99%, como diriam os cartazes
do Occupy Wall Street.
Vemos então que os movimentos acontecem em rede, sinergicamente. O Occupy Wall
Street, por exemplo, foi inspirado nos movimentos Europeus como o 15M, que por sua vez
foram influenciados pelas rebeliões de massa que impulsionaram a Primavera Árabe pedindo o
desmanche dos governos na Tunísia e no Egito. O nome 15M faz referência a data da ocupação
em maio de 2011, quando os espanhóis, inseridos em uma crise financeira no pais, com altas
taxas de desemprego, impulsionados pela criação Lei Sinde – que permitia que sites de
downloads fossem tirados do ar pelo governo – vão até a Puerta del Sol em Madrid reivindicar
mudanças na política e na sociedade espanhola. No decorrer dos protestos, foram agregadas a
pauta outras séries de reivindicações políticas, econômicas e sociais heterogêneas, que eram
sintomas do desejo de participação política. Bem como no Brasil durante e no pós-governo
petista, a forte corrupção dos partidos da Espanha, sobretudo devido a inspiração dos
acontecimentos na Primavera Árabe, gerava o estopim do movimento. Amparado por diversas
ferramentas da internet, principalmente no Twitter e no Facebook, um número cada vez maior
de jovens simpatizantes que em comum nutriam o desejo de mudança e inserção de um modelo
de participação mais democrática. Com a criação de hashtags, como #spanishrevolution, #15m,
entre outras, informações eram debatidas e compartilhadas.
Inaugura-se definitivamente os movimentos net-ativistas. São movimentos que são
capazes de se inovar constantemente, pois há uma grande criatividade política na disseminação
de seus propósitos e contestações sociais. São nas redes sociais como o Facebook, Twitter, etc.
42

que as mobilizações são forjadas, repercutidas, ampliadas, agregando novas formas de agir
simultaneamente com a ação. Para entender essa dimensão, observamos que os próprios nomes
dos movimentos são caracterizados com um léxico advindo das redes. Num primeiro
movimento prevalecem o caráter convocatório fazendo o nome da manifestação a própria
hashtag, como é o caso do #15M, #25S e recentemente no Brasil o caso #VemPraRua. “Ao
nomear os movimentos com uma hashtag, os ativistas reúnem uma quantidade enorme de
relatos e informações sob uma única palavra. ” nos diz os autores Fábio Malini e Henrique
Antoun (2013, p.231). Dessa maneira, ao criar uma “tag de ordem comum”, permite-se que o
acontecimento saia “debaixo do espaço público das ruas para se colocar sobre o espaço público
da atenção midiática. ” (Ibid., p.232). Gera-se ao final, um metadado da resistência, um arquivo
mostrando a outra história, outra realidade dissociada do interesse da grande mídia e do
capitalismo vigilantista. Sobre a nova lógica nos movimentos da rede:

Não há dúvida de que a lógica de rede o movimento apenas estrutura o modo
como a mobilização política acontece. O torrent é apenas uma metáfora para
mostrar como o movimento social é “descarregado” (download) pelos perfis
para os ativistas obterem os dados de realidade, ao mesmo tempo em que os
próprios perfis doam mais dados (upload). Esse é um modo de cidadania onde
a rua e a Internet se agenciam através da criação de governanças e modelos de
organização política para romper a fragmentação social, aprofundada pelo
salva-se-quem-puder do modus operandis neoliberal. (Ibid., p. 233)

Além do fato novo do incremento transformador não só quantitativo, mas qualitativo
promovido pelas redes sociais aos movimentos socais, podemos salientar outras características
imprescindíveis para o entendimento dos novos movimentos. Primeiro, que são movimentos
que se constituem de uma densa e complexa diversidade social. Como já dito anteriormente,
exprimisse a universalização da condição do proletariado, endividado e desempregado, jovens
que não parecem visionar seu futuro, como bem expresso no Occupy Wall Street. Segundo, são
movimentos que colocam em cheque nossa condição democrática e clamam por uma
“democracia real”, como foi o caso do Reino Unido, França e Espanha com os Indiginados, o
15M. E porque clamam por uma “democracia real”? Poderíamos nos perguntar o que há de
fictício na democracia de países que praticamente inventaram a própria democracia, tendo
sistemas políticos tão consolidados? Vladimir Safatle et al. (2012) nos reponde:
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Talvez os manifestantes tenham intendido que a democracia parlamentar é
incapaz de impor limites e resistir aos interesses do sistema financeiro. Ela é
incapaz de defender as populações quando os agentes financeiros começam a
operar, de modo cínico, claro, a partir dos princípios de um capitalismo de
espoliação dos recursos públicos. Não é por outra razão que se ouve, cada vez
mais, a afirmação de que a alternância de partidos no poder não implica, mas
alternativas de modelos de compreensão dos conflitos e políticas sociais. Por
isso, o cansaço em relação aos partidos tradicionais não é sinal do esgotamento
da política. Na verdade, é o sintoma mais evidente de uma demanda de
política, de uma demanda de politização da economia. (HARVEY,D. et al,
2013. P; 48)

Safatle nos lembra que a democracia parlamentar não é o último capítulo da democracia
efetiva e nos dá o exemplo da Islândia. Quando o pais entra na onda da crise bancária europeia
e o governo se viu na eminência de pagar a dívida ou não, o presidente da Islândia que o “uso
do dinheiro público para indenizar os bancos seria objeto de plebiscito. ” Dessa forma, aberto
o plebiscito o apoio ao calote foi massivo. “O povo islandês preferiu realizar um princípio da
soberania popular: quem paga a orquestra escolhe a música. Se a conta vai para a população, é
ela quem deve decidir o que fazer e não um conjunto de tecnocratas”. O resultado foi que o pais
foi um dos primeiros países a sair da crise. O pais, que fez uma nova constituição recentemente,
tornou-se uma espécie de exemplo de como uma sociedade política contemporânea pode se
organizar para além das formas partidárias. O impasse da democracia parlamentar foi resolvido
com o direcionamento para uma democracia plebiscitária “capaz de institucionalizar a
manifestação necessária da soberania popular. ” (Ibid., p.48) Para Safatle, é tal processo que
nos situa em direção a uma democracia real com condições de sair de uma crise.

1.2. A democracia que vem

No Brasil, por causa da nossa pouca educação política, estamos acostumados à
pensarmos democracia como democracia representativa. Como se a participação democrática
acontecesse só na estância da representação. As Jornadas de Junho foram sintomáticas para
demonstrar, também, tal crise representacional. A verdade é que nossa sociedade civil carece
de maior engajamento político. O pensamento que a política acontece em uma hierarquia de
cima para baixo ainda é muito presente na mentalidade brasileira. Não nos é comum a prática
da denúncia, o acompanhamento das políticas públicas, o monitoramento do dinheiro público.
A pressão pelas estâncias dos movimentos sociais, não institucionais e da sociedade civil ainda
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é muito recente. Porém, é muito difícil pensar a política fora do sistema de representação. Um
dos grandes problemas da nossa jovem democracia, é a escassez de alternativas partidárias,
como apontaremos do decorrer dessa dissertação. No contexto de conectividade
contemporâneos marcados pelo acesso coletivos a dados e a informações, os partidos políticos
têm, cada vez mais, perdido sua função mediadora e seu papel social agregativo pois estão
fundados na tradição ideológica moderna europeia, portanto, numa forma de interação não mais
contemporânea. Safatle nos diz que “não dá mais para confiar em partidos, sindicatos, estruturas
governamentais que podem ter suas funções em certos momentos, mas não têm nenhuma
capacidade de ressoar a verdadeira necessidade de ruptura” (Ibid., p. 55).
Para Massimo Di Felice (2008; 2013), o cerne do problema ainda está mais além, no
tipo de pensamento típico da modernidade que coloca o homem no centro e esquece das outras
formas de vida e dos demais agentes não humanos, o que nos diz Bruno Latour. Para o autor, a
forma reticular e conectiva estimulada pelas arquitetura interativas das redes de ultimas
gerações (como por exemplo a internet das coisas, big data, internet everything, inteligência
artificial, etc.) que produz, junto as mudanças climáticas e a crise ecológica contemporânea,
(teoria de gaia e antropoceno) uma nova forma de comum, não mais limitada as interações
humanas, o que inviabiliza a dimensão parlamentar exclusivamente antropomórfica dos
processos deliberativos (Bruno Latour e Isabelle Stengers). Tal conjunto de alterações nos
levam a percepção de que estaríamos vivendo um momento de transformação qualitativo,
caraterizado pela passagem da ideia antropomórfica, política e opinativa da participação para
formas de interações ecológicas híbridas e trans-orgânicas entre pessoas, dados, dispositivos,
biodiversidades e superfícies diversas. Tal passagem marca o fim do modelo democrático
ocidental europeu e das formas exclusivamente sociais de participação. Para o autor tais formas
de aparente conflitualidade são apenas a continuação da conflitualidade burguesa (no sentido
histórico e cientifico do termo) inaugurada pelo iluminismo europeu e como já apontava
Francisco C. Weffort em 1984, no Brasil uma aristocracia rural e semifeudal importou a
democracia e tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos e privilégios que
tinham sido, no Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia contra a aristocracia. Como sair então
desse formato que tanto nos atravanca? Tanto para Di Felice quando para Safatle, precisamos
do desenvolvimento de uma nova teoria e de uma nova ideia do comum que se constrói apenas
com a pesquisa e o estudo. Safatle convoca a força do pensamento que age enquanto pensa:
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Se podemos dizer que o pensamento age quando pensa é porque ele é a única
atividade com a força de modificar nossa compreensão do que, de fato, é um
problema, de qual é o verdadeiro problema que temos diante de nós e que nos
impulsiona a agir. É o pensamento que nos permite compreender a existência
de uma série de ações que são, simplesmente, lances no interior de um jogo
cujo resultado já está decidido de antemão. (HARVEY, D. et al, 2012, p.50)

Para Safatle, as manifestações de 2013 trouxeram pautas extremamente precisas,
demonstrando a força do pensamento quando começa a agir. Um exemplo próximo fora do
Chile que, em maio de 2011, abriram a pauta para a educação pública de qualidade. A liderança
dispersiva, o apartidarismo, a ausência de um conjunto definido das reinvindicações, etc, geram
muitas desconfianças para os que se apegam aos modelos tradicionais de política, descreditando
veementemente tais movimentos. No entanto, há também quem suscite que são exatamente tais
articulações particulares que mostram a força desta nova arquitetura de ação. De fato, a falta de
liderança pode gerar uma dispersão dentro dos movimentos, sem controles de uma coordenação
ou uma hierarquia, alguns nós são enfraquecidos pelo design da rede. Porém, como já foi
frequentemente notado, essa mesma dispersão de liderança enfraquece a contra-liderança, que
busca um alvo para o ataque.
O filósofo italiano Giorgio Agamben em A comunidade que vem evoca que, bem como
os protestos no Brasil, os protestos na praça da Paz Celestial (Tienanmen) na China também
revelavam uma ausência de conteúdos determinados, permeados por noções genéricas e difusas
de democracia e liberdade que impossibilitavam uma “plataforma política real”. A única
demanda concreta do movimento era a reabilitação de Hu Yao-Bang, um dos principais
defensores das reformas políticas na China, que foi prontamente concedida (bem como as
reivindicações de reajuste da tarifa de ônibus no Brasil em alguns estados, por alguns
momentos).
Nas palavras de Agamben: “ o fato novo da política que vem é que ela não será mais a
luta pela conquista ou pelo controle do Estado, mas a luta entre o Estado e o não-Estado (a
humanidade), disjunção irremediável entre as singularidades quaisquer e a organização estatal”
(AGAMBEN, 2013, p.78) Ou seja, é justamente o questionamento dessa arquitetura
governamental regulada por uma imposição de identidade específica que levou tantos
brasileiros quanto chineses às ruas. Quando há uma pluralidade tão grande de reivindicações,
colocando em cheque a própria estrutura governamental, o que está em risco é o próprio Estado.
A luta será, portanto entre o estado e o não-estado. A crise está sob, também, o tipo de
democracia que temos. A representativa já não nos representa. Portanto, onde os críticos dos
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movimentos net-ativistas enxergaram a grande fragilidade dos movimentos, podemos dizer que
nestas características próprias, são justamente onde encontramos sua potencialidade inovadora
– e quanto a esta, o Estado não se dispõe a compactuar. Citando novamente Agamben:

Em última instância, de fato, o Estado pode reconhecer qualquer reivindicação
de identidade que seja – até mesmo (a história das relações entre Estado e
terrorismo, no nosso tempo, é sua eloquente confirmação) a de uma identidade
estatal no interior de si mesmo; mas que singularidades façam comunidade
sem reivindicar uma identidade, que homens coopertençam sem uma condição
representável de pertencimento (mesmo que seja na forma de um simples
pressuposto) – eis o que o Estado não pode em caso algum tolerar. Pois o
Estado, como mostrou Badiou, não se funda no laço social, do qual seria
expressão, mas na sua dissolução, que ele interdita. Por isso, relevante não é
jamais a singularidade como tal, mas somente a sua inclusão em uma
identidade qualquer (mas que o próprio qualquer seja retomado sem uma
identidade – essa é uma ameaça com a qual o Estado não está disposto a
compactuar.) (Ibid, p. 78).

Para Agamben, a resistência virá não ancorada em uma classe, um partido, um grupo ou
um sindicato, mas em uma singularidade qualquer, ou seja, do qualquer um, como aquele que
desafiou os tanques na Praça Tienanmen. “O Estado não tolera a singularidade qualquer que o
recusa sem constituir uma réplica espelhada do próprio Estado na figura de uma formação
reconhecível. ” (PELBART, 2003, p. 38). E o que vem a ser a singularidade qualquer? Logo no
início do livro A comunidade que vem Agamben nos explica o seguinte:
O ser que vem é o ser qualquer [qualunque]. Na enumeração escolástica dos
transcendentais (quodlibet ens est unum, verum, bonum seu perfectum,
qualquer ente que se queira é uno, verdadeiro, bom ou perfeito), o termo que,
permanecendo impensado em cada um, condiciona o significado de todos os
outros é o adjetivo quodlibet [qualquer]. A tradução corrente no sentido de
“não importa qual, indiferentemente” é certamente correta, mas, quanto à
forma, diz exatamente o contrário do latino: quodlibet ens [qualquer ente] não
é “o ser, não importa qual”, mas “o ser tal que, de todo modo, importa”; isto
é, este já contém sempre uma referência ao desejar (libet), o ser qual-se-queira
está em relação original com o desejo. (Ibid., p.9-10)

Ou seja, quando há reivindicações específicas e o Estado nos permite alguma concessão,
não estamos necessariamente transformando a estrutura, pelo contrário, estamos a mantendo.
Tanto quem a quem é permitido não recebe mais poder, quanto quem permite não doa mais
poder ao permitido. É por isso que Estado recebe muito bem as reivindicações de grupos sociais
claramente identificáveis. Quando exigências específicas são atendidas, o Estado concede uma
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espécie de “permissão”, ao invés de conferir propriamente participação no poder. A atuação
individual na internet e através dela, torna uma “zona de impotência” do poder do Estado.
Deleuze e Guattari já nos falaram que todo centro de poder tem seu aspecto frágil, débil. “Uma
zona de impotência porque o poder não a conseguiu, a partir daí, controlar nem
determinar”.(AUNTOUN, MALINI, p. 24, 2013). Para Agamben, é nessa identidade qualquer,
nas singularidades que declinam toda identidade e toda condição de pertinência, mas
manifestam seu ser comum é que reside a condição da política futura.
Diante de tão nova reconfiguração, cabe a nós como cidadãos e pesquisadores
suscitarmos perguntas e não nos deixarmos levar pela euforia de conferir respostas impetuosas,
como dirá o filósofo Slavoj Žižek ao analisar os protestos em meados de 2011:

Devemos tratar as reivindicações dos protestos de Wall Street de maneira
semelhante: intelectuais não devem toma-las incialmente como reivindicações
e questões par as quais precisam produzir respostas claras e programas sobre
o que fazer. Elas são respostas, e os intelectuais deveriam propor as questões
para elas. A situação é como a da psicanálise, em que o paciente sabe a
resposta (seus sintomas), mas não sabe a que ela responde, e o analista deve
formular a questão. Apenas por meio desse trabalho paciente surgirá um
programa. (ŽIŽEK, et al 2012, p. 25)

Diante do exposto, a política que vem proposta por Agamben e possível de ser analisada
através de seus sintomas, como explica Žižek, não será marcada pelo trabalho, mas pela
inoperosidade; não por reformas pontuais, mas o questionamento de toda racionalidade política;
não a identidade, mas a indiferença; estes são os paradigmas da política que vem. Que vem não
por ser futura, mas porque a redenção que está em questão no raciocínio agambeniano “não é
uma obra, mas uma espécie particular de férias sabáticas. Ela é o insalvável, que torna possível
a salvação, o irreparável, que deixa advir a redenção”. (AGAMBEN, 2013. P.103). Enfim,
nossa esperança só terá espaço quando concluirmos que não há receitas prontas ou soluções
triviais que possam redimir nossa situação. É no insalvável que resiste nossa salvação, é no
irreparável que sobrevive nossa redenção. Para todas as outras coisas podemos achar
remediações e reformas pontuais.
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1.3. Os principais movimentos net-ativistas no mundo a partir da Primavera Árabe (2010)

a. A Primavera Árabe
A Primavera Árabe ocorreu em meados de 18 de dezembro de 2010 a meados de 2012.
A onda de protestos que se espalhou por diversos países do norte da África e do Oriente Médio.
As cidades envolvidas nos movimentos foram primeiramente a Tunísia e no Egito, houve uma
guerra civil na Líbia e na Síria; também ocorreram grandes protestos na Argélia, Bahrein,
Djibuti, Iraque, Jordânia, Omã e Iémen e protestos menores no Kuwait, Líbano, Mauritânia,
Marrocos, Arábia Saudita, Sudão e Saara Ocidental. Durante os protestos, manifestações,
comícios, greves e passeatas foram organizadas através de redes sociais como Facebook e
Twitter, utilizados principalmente para que a mídia internacional tomasse conhecimento dos
fatos ocorridos nos países envolvidos, uma vez que em alguns lugares, como na Síria, o acesso
à jornalistas internacionais haviam sido restringido.

b. O #15M
Com forte influência das grandes manifestações dos países árabes, sob a tática das
ocupações (occupy) o movimento dos 15M, ou o Movimento dos Indignados, surge na Espanha
após uma série de mobilizações nas redes sociais digitais por reformas políticas, fim do
financiamento público de partidos políticos, inabilitação para o exercício legislativo de políticos
com processos ou condenados, contra o desemprego e a corrupção que culminaram, no dia 15
de maio de 2011, a ocupação da Praça Porta do Sol de Madrid. A chamada era por uma
democracia mais participativa, seu slogan era “Democracia Real YA!”, em um sistema político
marcado por um bipartidarismo. Foi na Espanha que o movimento alcançou a duração mais
participativa. Um ano depois foi chamada de #12M15M quando ativistas globais relembraram
as lutas do #15M com o #12M ocorrido em 12 de maio de 2012.

c. Movimento Yo Soy 132
O You Soy 132, também considerado como a Primavera Mexicana, foi um movimento
social formado principalmente por estudantes universitários do México, mas que também conta
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com o apoio de simpatizantes provenientes de mais de 50 cidades do mundo. Inicialmente, três
eram as reivindicações mais evidentes do movimento: a democratização dos meios de
comunicação, a criação de um terceiro debate entre os candidatos das eleições presidenciais de
2012, e o rechaço ao apoio político e midiático de meios de comunicação de massa ao candidato
presidencial Enrique Peña Nieto, do Partido Revolucionário Institucional (PRI).9 O movimento
ganhou força depois que os estudantes produziram um vídeo desmentindo a informação da
grande mídia mexicana. O vídeo reuniu 131 estudantes que diziam "Sou estudante e tenho
direito de protestar".

d. O Occupy Wall Street
Inspirados no Movimento dos Indignados da Espanha e nas revoltas árabes, o
Movimento Occupy Wall Street iniciou-se em 17 de setembro de 211 com cerca de mil pessoas
protestando pacificamente no maior centro financeiro do mundo: Wall Street em Nova Iorque,
nos Estados unidos. O movimento se ergueu contra a desigualdade econômica e social, a
ganância, a corrupção e a indevida influência das empresas - sobretudo do setor financeiro. A
mobilização iniciou-se pelas redes sociais, com a organização não governamental Adbusters
Media Foundation, uma rede que reunida em torno de ideias e práticas anticonsumistas,
mantenedora de uma revista voltada para a temática – e do coletivo Anonymous. Durante 2011,
os bancos nos Estados Unidos receberam ajuda econômica do governo Obama, causando
indignação na população atingida por uma das maiores recessões desde de 2008. O Movimento
Occupy Wall Street foi considerado a maior mobilização popular nos Estados Unidos no séc.
XXI até agora, e obteve apoio de muitas personalidades públicas.

9

O vídeo sobre o manifesto pode ser acessado no link:< https://www.youtube.com/watch?v=igxPudJF6nU >
Acessado em 18/10/16.
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1.4. Os principais movimentos net-ativistas no Brasil (2010 – 2013)

a. Fora Sarney
No mês de junho de 2009, o então presidente do Senado, José Sarney, sofreu uma série
de denúncias, a de que usou jornal e TV para atacar grupo do rival político Jackson Lago. Entre
as críticas que se destacaram entre Paulo Francis e Millôr Fernandes, o apresentador Rafinha
Bastos lança no Twitter a hashtag #forasarney. Rapidamente uma campanha baseda na hashtag
ganha um enorme espaço atingindo o Trending Topics entre os assuntos mais comentados
dentro do micro-blog. Nas semanas seguintes ao início do movimento (que teve seu início em
17 de junho de 2009), diversas personalidades aderiram ao movimento que, inevitavelmente,
migrou para as notícias da mídia tradicional. No dia 7 de setembro, o movimento promoveu
manifestações em 10 capitais brasileiras, mas seu sucesso foi extremamente reduzido.

b. Churrascão da gente diferenciada
Em agosto de 2011, as ruas do bairro de Higienópolis, em São Paulo, foram
transformadas em cenários nos quais ocorreram protestos espontâneos em forma de churrasco
público10 contra a mudança da localização de uma estação nos planos de expansão da rede de
metrô da cidade. Com o projeto de mudança do metrô para um bairro nobre de São Paulo,
Higienópolis, uma nota no caderno Cotidiano da Folha de São Paulo sobre foi publicada junto
com o link para uma outra matéria mais antiga, de 201011, que já tratava do tema e trazia o
seguinte depoimento de uma moradora do bairro, a psicóloga Guiomar Ferreira: "Eu não uso
metrô e não usaria. Isso vai acabar com a tradição do bairro. Você já viu o tipo de gente que
fica ao redor das estações do metrô? Drogados, mendigos, uma gente diferenciada". A partir
desse comentário, ironicamente foi criado por um usuário o evento no facebook “Churrascão
da gente diferenciada” como forma de ironizar os moradores do bairro e tomar o direito do
espaço público pela população. Rapidamente o evento ganhou adesão, assustando até mesmo o
organizador que chegou a cancelar o evento temendo a segurança dos participantes, mas era
tarde demais. Outros eventos foram criados por outros usuários e dessa maneira 50 mil pessoas

Sobre o evento a matéria "Churrasco de gente diferenciada" reúne centenas de pessoas em SP” pode ser acessada
no link: < http://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/sp/churrasco-de-gente-diferenciada-reune-centenas-de-pessoasem-sp/n1596952519276.html > Acessado em : 12/09/16
11
A matéria pode ser acessada no link: < http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2010/08/782354-moradores-dehigienopolis-em-sp-se-mobilizam-contra-estacao-de-metro.shtml> Acessado em : 12/09/16
10
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já haviam dito no Facebook que tinham a intenção de participar. O evento foi importante por
ser uma das primeiras experiências pré-junho de 2013 de eventos criados no ambiente das redes
socais e obteve um grande impacto na mídia. A velocidade convocatória da rede associada à
presença e ocupação do espaço público abriu espaço para a percepção da mobilização e
comunicação que as redes sociais permitiam.

c. As Jornadas de Junho
Em meio ao aparente marasmo, ao cinismo e falta de confiança na política, ressoa
o grito: “O gigante acordou”. Brasil, junho de 2013. Acontece então o ápice do movimento que
tomou de assalto as ruas das principais cidades do Brasil. Intitulada como Jornadas de Junho, o
recente movimento, foi um dos mais expressivos desde as passeatas Diretas Já em prol do
impeachment do presidente Fernando Collor, ocorrido em 1992. O que difere entre os dois
acontecimentos, e o que quereremos destacar dentro deste movimento, é a forma com que as
Jornadas de Junho foram articuladas, desdobradas e veiculadas. As mais diversas mídias sociais
foram o palco da indignação e da transmissão de conteúdos não pautados pela grande mídia e,
sem dúvidas, a grande porta-voz do desconforto com os atuais sistemas – que teve nas
manifestações e repressões do MPL (Movimento Passe Livre) o seu gatilho. Em artigo para a
revista Interesse Nacional, Plínio Arruda Júnior destaca que: “a força vulcânica das
manifestações gerou a impressão de que a sociedade brasileira assistia às primeiras labaredas
de um processo social verdadeiramente revolucionário” (JÚNIOR, 2013, s/p.).
Porém é importante a percepção que o que vivenciamos em 2013 é algo totalmente
novo. Para compreender o processo, precisamos voltar um pouco em 2003, Salvador. Em
resposta ao aumento das passagens, iniciou-se lá uma série de manifestações que se estenderam
durante todo o mês de agosto daquele ano. A manifestação ficou conhecida como Revolta do
Buzu. É bem sabido que a população é tratada como objeto quando o transporte é comandado
de cima segundos os imperativos da circulação do valor. “Para a maior parte da população
explorada nos ônibus, o dinheiro para a condução não é suficiente para pagar mais do que as
viagens entre a casa, na periferia, e o trabalho, no centro: a circulação do trabalhador é limitada,
portanto, à sua condição de mercadoria, força de trabalho” (MARICATO, 2013, p.14). A ideia
do passe livre para todos foi cada vez mais debatida internamente pelo MPL a partir da década
de 90 após o movimento revistar o projeto Tarifa Zero elaborado pela prefeitura de São Paulo.
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“Assumiu-se o discurso do transporte como direito, aliás fundamental para a efetivação de
outros direitos, na medida em que garante o acesso aos demais serviços públicos” (Ibid., p.16)

1.5.Os movimentos pós-junho de 2013 no Brasil

Um dos maiores legados que podemos aferir acerca dos protestos de junho de 2013
foi a construção de uma consciência de que o brasileiro poderia sim se indignar. A sensação era
de que estávamos indignados, não se sabia exatamente por quem ou contra o quê, mas o
princípio da ação movido pelo comum insatisfatório gerou um dos maiores protestos que o
Brasil já presenciou. Com a grande repressão policial ocorrida, grande parte da população
temeu ir às ruas novamente. Porém o movimento cultivou no solo brasileiro algumas sementes.
Pablo Ortellado chama os movimentos secundaristas, por exemplo, após 2013 de “flores de
junho”, ao falar das lutas dos estudantes após esse período. O autor faz a seguinte leitura destes
movimentos:

As manifestações de 2013 tiveram basicamente dois tipos de reivindicações:
uma crítica da representação, decorrente da crise de legitimidade do sistema
político e a defesa dos direitos sociais, principalmente educação, saúde e
transporte. Esse duplo legado o movimento contra a Copa do Mundo de 2014,
o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e outras iniciativas semelhantes
levaram adiante o legado social; de outro, as manifestações convocadas por
grupos de direita Vem Pra Rua e Movimento Brasil Livre levaram adiante o
legado “antipolítico” de junho, explorado exclusivamente na chave de
combate a corrupção. Os secundaristas conseguiram, pelo caráter social da sua
reivindicação e pelo caráter radicalmente democrático da sua organização,
reunir as duas metades de junho. (M. CAMPOS, MEDEIROS, M. RIBEIRO,
2016, p.15)

Dessa maneira, podemos aferir a complexidade dos atuais movimentos que
perpassam nossa atualidade a partir de junho de 2013.

a. Movimento #NãoVaiTerCopa
A Copa do Mundo gerou bastantes controvérsias no Brasil, mas é interessante
ressaltar que os movimentos contra o megaevento só se intensificaram à medida que a Copa do
Mundo foi se aproximando, isto é, não houve manifestações contrárias à realização do evento
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em 2007, quando ele foi anunciado e amplamente divulgado pela mídia. Novamente vemos que
a efervescência de 2013 ainda pulsava em boa parte da população que se via com os serviços
básicos precários (como educação e saúde) em um pais que iria sediar um dos megaeventos
mais caros do mundo. Somente o estádio Itaquerão, onde o valor dos gasto foram inicialmente
de 820 milhões de reais passou para 1,2 bilhões de reais.

b. Movimento #VemPraRua
De acordo com o site do movimento #VemPraRua (http://www.vemprarua.net/), o
movimento é “suprapartidário, democrático e plural que surgiu da organização espontânea da
sociedade civil para lutar por um Brasil melhor. ” Apesar da própria definição do movimento
se auto intitular suprapartidária, o movimento é declaradamente contra o Partido dos
Trabalhadores e tiveram em grande parte da sua pauta o impeachment de Dilma Rousseff.
Apontado como líder o movimento, Rogério Chequer teve seu nome revelado em arquivo
secreto do Wikileaks. O movimento surgiu em outubro de 2014, as pautas do movimento vão
surgindo durante os acontecimentos políticos no Brasil. Até agora, o movimento se manifestou
em uma tentativa de captar pessoas em detrimento da situação econômica, política e social do
país, durante o Governo Dilma, tendo como alvo o próprio governo da ex-presidente, e pautas
definidas como o combate à corrupção, o impeachment de Dilma Rousseff e a aprovação das
10 Medidas contra corrupção, projeto de lei do Ministério Público Federal.

c. Ocupações das Escolas Públicas Contra as OS’s

O movimento okupa nasceu em Barcelona na década de 80, em vista do fim da ditadura
franquista e pela falta de espaços culturais e recreativos para os jovens da época. A luta era
contra o que o movimento chamava de “violência imobiliária”, onde principalmente jovens
tomavam espaços abandonados e transformavam esse lugar em moradia para a família. Estimase que a cidade de Barcelona tenha aproximadamente 200 imóveis ocupados que, segundo a lei
espanhola, só podem ser desocupados mediante a uma ordem judicial que, por sua demora,
podem demorar anos para serem expedidos. O okupa tem grande influência do anarquismo
poético terrorista de Hakim Bey. Em 1985 Bey lançada a TAZ – Temporary autnonmous Zone.
Nas palavras do próprio Bey a “TAZ é um acampamento de guerrilheiros ontologistas: ataque
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e fuja. Continue movendo a tribo inteira, mesmo que ela seja apenas um dado na web.” (BEY,
1985, pg.6). A TAZ possui uma localização temporária, mas real no tempo e uma localização
temporária, mas real no espaço. A TAZ incorpora o sentido temporário e nômade de uma
máquina de guerra: a mobilidade (assim como nossos celulares).
Apesar dos dois maiores símbolos okupas serem fehcados nos dois últimos anos (Can
Vies, no bairro de Sants e o edifício La Carboniera com seu famoso grafite okupa) e mesmo
após 40 anos do movimento em Barcelona, a tática de ocupações não se vê morta. Usada como
tática em vários movimentos net-ativistas, os últimos movimentos dos estudantes secundaristas
no Brasil demonstram ainda sua força. Os movimentos de ocupação escolares tiveram seu início
na cidade de São Paulo em outubro de 2015. Em dezembro, ainda no ano de 2015, as
mobilizações se alastraram e chegaram no estado de Goiás, chegando ao Ceará, Rio de Janeiro,
Paraná e Rio Grande do Sul. Em São Paulo diferentes escolas foram ocupadas. As
manifestações se consolidaram no estado a partir de protestos contra o plano de reorganização
imposto pelo governo Geraldo Alckmin que propunha o fechamento de, ao menos, 93 escolas.
Em Goiás, foram ocupadas 27 escolas em todo estado. O movimento começou no dia 9 de
dezembro de 2015 com a ocupação em Goiânia do Colégio Estadual José Carlos de Almeida
(JCA). No Ceará, os alunos ocuparam os espaços escolares como forma de protesto contra a
precarização da educação. Ao todo foram 54 escolas ocupadas em todo o estado, sendo 36
localizadas em Fortaleza. O Caic Maria Alves Carioca foi a primeira escola a ser ocupada em
fortaleza, no dia 28 de abril de 2016. No Rio de Janeiro, em maio deste ano, cerca de 50 mil
alunos estavam sem aula. O movimento de estudantes secundaristas no estado começou a
ocupar escolas para exigir melhorias nos centros de educação e mudanças no sistema de ensino.
Desde o dia 21 de março, 65 escolas em várias regiões do estado foram ocupadas. No Paraná,
os colégios estaduais Tancredo Neves, Branca da Mota Fernandes e Adaile Maria Leite, em
Maringá, no norte do Paraná, foram ocupadas por estudantes que pediam melhorias na educação
e no Rio Grande do Sul, em 11 de maio, a Escola Estadual Emilio Massot foi a primeira a ser
ocupada no estado.

d. Movimento Brasil Livre (MBL)
O Movimento Brasil Livre (MBL), é um dos movimentos mais controversos do pósjunho de 2013. Inicialmente declarado apartidário, gravações de áudio reveladas em 2016 pelo
portal UOL em matéria assinada pelo jornalista Vinicius Segalla mostram o líder do MBL
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afirmando que receberam ajuda de partidos políticos de oposição ao Governo Dilma Rousseff
como DEM, PMDB, PSDB e Solidariedade.12 O movimento está ativo desde 2014. Em seu
manifesto, contido em seu site

13

cita-se cinco objetivos: "imprensa livre e independente,

liberdade econômica, separação de poderes, eleições livres e idôneas e fim de subsídios diretos
e indiretos para ditaduras". Declarado um dos líderes do movimento, Fernando Silva Bispo,
mais conhecido como Fernando Holiday, é um vereador eleito de São Paulo pelo DEM na
coligação PSDB/PSB/PP/DEM. E é esse movimento em questão que constitui o escopo da
nossa pesquisa.

12

A notícia pode ser acessada no link: http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/27/maquina-departidos-foi-utilizada-em-atos-pro-impeachment-diz-lider-do-mbl.htm? Acessado em 25/10/16.
13
Disponível em : <https://mbl.org.br/> acessado em 25 de Outubro de 2016.
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CAPÍTULO 2 - Processos de comunicação e resistência na sociedade contemporânea

2.1.Repensar a ideia de comunicação
É interessante notarmos como os conceitos ligados a cibercultura, como o conceito de
rede, possuem um espectro volátil e amplo de significações, que tem se tornado quase como
um paradigma atual, ligado tanto a um pensamento de relações por um lado, quanto a um
pensamento das essências do outro. Para Bruno Latour (2012) a rede é a forma criada pelas
múltiplas associações e articulações entre actantes. O uso do termo actante, derivado da
semiótica greimasiana, é usado especialmente para designar qualquer elemento atuante, para
causar essa equiparação de ações de humanos ou não-humanos, pois ambos são igualmente
responsáveis por algum tipo de transformação no curso de ação dos outros elementos. A rede,
como uma rede articulada por tais actantes, não se trata necessariamente de uma rede técnica
com conexões físicas estáveis. Para André Lemos (2013), a rede, na ANT, não seria
infraestrutura, não seria algo visível, mas sim o que se produz nas relações entre os actantes. O
conceito se aproxima muito com o rizoma deleuziano, apesar da obra de Latour possuir porções
significativas alheias ao espírito da filosofia de Deleuze. No entanto, até mesmo pra Latour, o
conceito de rede seria insuficiente. Em seus últimos escritos o autor usa a palavra imbróglio
(LATOUR, 2012, p.75) para se aproximar mais a ideia do que quer passar. Nas palavras de
Erick Felinto:

Em seu sentido mais abrangente, o conceito de rede envolve uma concepção
ontológica (um modo de ser) que questiona certos princípios organizacionais
típicos da modernidade. Em lugar das disposições hierárquicas e de um
modelo organizado em torno dos polos centro/periferia, a distribuição em rede
representaria uma forma de organização descentrada e não hierárquica. Nesse
sentido, a noção de rede teve um impacto considerável no campo da filosofia,
onde ela se ligou a propostas de “ontologias achatadas” ou “ontologias
minúsculas” (Cf. Bogost, 2012). (FELINTO, 2013, p.2).

A nova arquitetura comunicacional em rede nos leva de maneira ontológica a
repensarmos conceitos já engessados pela modernidade e consequentemente pela própria
comunicação. Já não somos mais capazes, por exemplo, de pensarmos em um ator único, mas
como dirá Latour, deve-se pensar em um ator-rede. Não podemos pensar igualmente em uma
política que descarte os agentes não-humanos, como dirá também Bruno Latour que fala em
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um parlamentarismo das coisas, precisamos sair da perspectiva progressista dos conceitos de
tecnologia e comunicação, uma perspectiva antropomórfica, que vê o homem como o centro,
para pensarmos em uma arquitetura onde seus actantes são compostos por uma multiplicidade
de atores. Outros conceitos como o de comunicação, liberdade, resistência, controle, etc.
ganham um espectro de significações muito mais amplo.
No novo contexto da ordem cibercultural, a partir das teias e na composição da
sociedade em rede, precisamos revisitar concepções que são primordiais para o entendimento
dessa nova realidade. Nesse capitulo, faremos uma revisão teórica contemporânea sobre dos
aspectos primordiais que se transformam com a nova realidade das redes: a comunicação e a
resistência. O fato é que a nova forma em rede permite manifestações das mais diversas
possíveis, nessa ambientação se revelam novas formas de organização em escalas globais. A
rede é um meio de individuação coletiva que tem formado a cultura. A participação em rede,
o compartilhamento de informações, a construção de saberes coletivos, a democratização de
saberes, a amplificação do acesso, a franqueza escancarada perpetuada pelos hackers que
invadem grandes corporações e nos dão furos que travam interesses da grande mídia, o
compartilhamento e produção de conteúdo que de algum modo habilitam pequenas minorias e,
principalmente, a convocação para a ação e participação política retratada nos movimentos
ciberativistas e net-ativistas atuais, revelam que a rede tem fundamentado uma construção de
uma mundialização ativa e afirmativa das singularidades, mas como bem sabemos, de igual
modo, tais singularidade correm sérios riscos.
Através da noção de rede, podemos entender a forma como está sendo organizada os
fluxos dentro da cibercultura, permitido pelas novas conexões telemáticas (transmissão por
cabo a fibras óticas, realidades virtuais, etc.) Nas redes virtuais percebemos novas formas
comunicativas pois permite-se a interação em tempo real, de uma quantidade infinita de
informações, que, teoricamente tem em si a potência de ser alcançável para todos. Pela primeira
vez na história, elimina-se a separação do receptor com o emissor. Agora eles passam a ser um
só, funcionando em rede com vários outros atores que possuem essa identidade unitária. Nas
palavras de Pierre Lévy:

Junto ao crescimento das taxas de transmissão, a tendência à interconexão
provoca uma mutação na física da comunicação: passamos das noções de
canal e rede a uma sensação de espaço envolvente. Os veículos de informação
não estariam mais no espaço, mas, por meio de uma espécie de reviravolta
topológica, todo o espaço se tornaria um canal interativo. A cibercultura
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aponta para uma civilização da telepresença generalizada. Para além de uma
física da comunicação, a interconexão constitui a humanidade em um contínuo
de sem fronteiras, cava um meio informacional oceânico, mergulha os seres e
as coisas no mesmo banho de comunicação interativa. A interconexão tece um
universal por contato (LÉVY, 1999, p.127).

O advento da comunicação digital, talvez, seja uma das maiores revoluções da nossa
época, muitos teóricos a chamam de a quarta revolução ainda em curso. Estamos presenciando
uma reconfiguração da esfera pública, da sociedade e da política. E ulterior a tudo isso, a
cibercultura tem nos capacitado a rever as concepções ocidentais, ou seja, revisitar os conceitos
tradicionais e das heranças positivistas da concepção e ideia do que é comunicação. Nas
palavras do professor Massimo Di Felice:

Na época contemporânea, a humanidade estaria enfrentando uma ulterior
revolução comunicativa, implementada pelas tecnologias digitais, que, numa
concepção histórica, constituiria a quarta revolução e que, como as outras,
importantes transformações no interior dos distintos aspectos do convívio
humano. Nesta última, além da expansão do elemento comunicativo, que
passará a permitir o alcance das informações a um público ilimitado e a
transmissão em tempo real de uma quantidade infinita de mensagens, é o
próprio processo e o próprio significado do ato de comunicar a serem
realmente transformados. (DI FELICE, 2008, p.22).

Primeiramente o que Di Felice nos propõe é que a comunicação digital estabelece uma
a nova arquitetura informativa, uma arquitetura que “não se limita a distribuir informação, mas
que também é interativa, permitindo o diálogo fértil entre dispositivos de conexão, banco de
dados, pessoas e tudo o que existe. ” (DI FELICE, LEMOS, 2014, p.7). Sob a perspectiva de
um ator-rede, a arquitetura composta pelas múltiplas associações e articulações entre actantes,
nos permite deslocar o antropocentrismo do homem na comunicação, nos lembrando que a rede
não é composto apenas de atores dados como “sociais” a priori pela Sociologia clássica. Agora
em uma teia de vários atores híbridos14, tais atores colaboram no desempenho de uma ação que
já não pode ser atribuída ao programa de ação de um único ator, mas de um ator-rede,
mobilizando instrumentos, sobre a matéria prima criando produtos como frutos do seu trabalho.
Di Felice (2013) apresenta-nos que é Søren Kierkegaard que já visionava essa comunicação
que não se limitava apenas entre atores humanos:

14

A hibridização para Bruno Latour consiste em um trabalho de articular proposições, seja no sentido de articular
enunciados científicos a fatos pela mediação da experiência em laboratório, seja pela criação de redes de actantes
(humanos e não humanos) que colaboram na produção de certos efeitos.
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Cada vez que se fala de medium ou comunicação, necessitaria se distanciar o
máximo possível da opinião dos jornalistas ou dos intelectuais na moda. Devese, ao contrário, reconhecer que, quando se menciona a palavra comunicação,
não se faz simplesmente referência à informação e à mensagem, mas se define
o modo que uma época ou uma determinada sociedade se relaciona com os
mortos, os vivos e a natureza (KIERKEGAARD, 1979-82, p. 75 apud DI
FELICE, 2013, p. 66).

Tal arquitetura informativa muda por inteiro o conceito de comunicação. A ideia de
comunicação, desenvolvida ao longo do tempo pelos estudiosos das mais diversas áreas, é uma
ideia subordinada à lógica produtiva e industrial, até porque ela foi desenvolvida dentro desse
contexto. Como é o caso do modelo de Lasswell, tão consagrado para todos os estudantes de
comunicação. Seu livro Propaganda Techniques in the World War, publicada em 1927,
costuma ser identificada como o marco inicial da Mass Communication Research. O
“paradigma” comunicacional lasswelliano (Quem? Consegue o quê? Quando? Como?) marca
as etapas iniciais dos estudos e tem grande influência em todos os estudos sobre comunicação.
Como dirá Marcondes Filho (2012), “o conceito de comunicação da primeira cibernética é
muito precário. “Comunicação” torna-se simplesmente tudo: qualquer contato, qualquer
ligação, qualquer transmissão (veja-se, para isso, o modelo “canônico” de Shannon).
(MARCONDES FILHOS, 2012, p.39). Os sistemas analíticos, derivados do positivismo
científico, pelos quais foram submetidos o conceito de comunicação são incapazes de apreender
um sistema tão complexo. Como sintetiza Marc Halévy (2010):

A questão é: 'por que o método analítico não funciona nos sistemas
complexos?'. A resposta é trivial: porque o que é complexo não pode ser
reduzido por análise a um conjunto de componentes. Portanto: o todo é mais
que a soma das partes. […] e jamais pode ser reduzido a elas. Aparecem
propriedades emergentes que não estão em nenhum de seus componentes.
Essas propriedades tipicamente complexas nascem das interações densas e
fortes entre as partes e geram características segundas, coletivas, globais. Em
resumo, em um sistema complexo, o todo é igual à soma das partes mais o
conjunto dos processos de interações combinatórias entre essas partes.
(HALÈVY, 2010, p.43 - 44).

Com raras exceções, os modelos teóricos sempre atribuíram a mídia um simples papel
de canal ou veículo de distribuição de informações. A comunicação aqui é apresentada pela
geometria frontal, a oralidade, derivada desde o teatro grego até a TV. Sempre olhamos a
comunicação como algo a nossa frente. Como dirá Marcondes Filho:
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A correção virá com a segunda cibernética, de Heinz von Foerster e seus
seguidores, que realça a posição do observador e questiona o status de
comunicação (assim como de informação) como coisa, como materialidade,
como existência “em si”. Para ele, contrariamente, comunicação não é nada,
não existe por si mesma, é um resultado virtual do relacionamento entre dois
agentes. (MARCONDES FILHO, 2012, p.39).

Sob a perspectiva da rede e dessa nova arquitetura informativa, não pensamos a
comunicação como simples transmissão de A para B, mas numa ecologia onde todos os
elementos se comunicam ao mesmo tempo e, portanto, produzem uma experiência imersiva,
que não pode ser apresentava por um modelo simplificado. “Esse é um traço constituinte da
rede, isto é, não estamos mais na lógica da instrumentalização, da mídia, o uso...No Brasil, usase muito o termo ‘ferramenta. ’ Mas, nesse caso, não se trata de uma ferramenta, e sim de um
elemento formante. ” (DI FELICE, 2013, p. 12). Ciro Marcondes Filho em O rosto e a máquina
sintetiza que o conceito de comunicação deve ultrapassar essa visão simplificada de mediação
e transmissão:

Comunicação não tem nada a ver com transmissão, transferência, transporte,
trânsito, repasse ou similares, pois todas essas definições supõem a ideia de
algo vai de uma pessoa a outra, como um livro que eu te dou, um órgão que
eu doo ao outro, o sangue que é transfundido ao outro. Não existe essa
materialidade, porque o que sai de mim, como fala, expressão, obra, música,
toque, chega ao outro como coisa diversa, que eu jamais poderei saber o que
é. Comunicação precisa da cena que nos envolve quando dialogamos com o
outro e que permite o aparecimento dessa coisa inusitada, que é nossa
transformação. Ela é uma abstração, resultado de nossa própria interação com
o outro, com os outros, com uma obra. (MARCONDES FILHO, 2013, p.30)

Portanto, a rede produz uma alteração da natureza da informação. A digitalização não
significa a transferência de informação, mas a transfiguração da natureza da informação e de
qualquer coisa. A digitalização produz uma transfiguração da realidade. Na rede existe uma
comunicação simultânea de tudo que existe. Estamos diante de uma complexidade sistêmica,
uma hipercomplexidade como diz Edgar Morin, onde os elementos não conseguem dar conta
do dinamismo das relações. É na cibercultura que a complexidade possui sua maior expressão.
Para Edgar Morin (2001, p.31) a complexidade entra na ciência por meio da cibernética. O
paradigma simplificador se mostra insuficiente para o estudo de todos os processos que
envolvem comunicação ou interação pois trabalha unidades isoladas em processos
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unidirecionais. A comunicação, ainda mais claramente com a cibernética, mostra-se permeada
e constituída de processos incontroláveis.
Em seu livro Fascinação e Miséria da Comunicação na Cibercultura (2012), Ciro
Marcondes Filho mostra uma visão importante das novas configurações atribuídas a
comunicação pela cibercultura. O autor aponta, através dos estudos de José Gil (2002), duas
premissas importantes: reconhece a importância de uma “atmosfera” para a comunicação e
encara as máquinas não mais como meios para efetivação do desejo, mas como “objetosfetiches emissores de desejo”, que dão ordens a seus proprietários. José Gil chama de atmosfera
o “corpo único onde circulam intensidades, onde coisas deslizam de um ponto a outro, espécie
de “campo” de pequenas percepções onde entramos, e onde, por contágio, através do
funcionamento da dinâmica de forças, a comunicação acontece. ” (MARCONDES FILHO,
2012, p.30). Com as tecnologias, a atmosfera que era criada no tête-à-tête, agora passa por
codificações. Ciro Marcondes sugere então o conceito de “contínuo atmosférico mediático”,
que engendra as condições necessárias e suficientes para que a comunicação se realize também
no plano impessoal, a distância, sem a presença do outro. É importante pensarmos nessa nuvem
atmosférica presente para a existência da comunicação, pois nela temos seu caráter imaterial,
que é impossível de ser capturado empiricamente, por exemplo, como os primeiros estudos de
comunicação e principalmente os referentes ao jornalismo que se esforçam para uma análise
material do campo.
O contraponto de Marcondes Filho em relação a essa nova realidade marcada pela
internet é importante e essencial para termos uma visão plural das novas transformações que as
novas redes mundiais de conexões têm provocado. Primeiramente o autor mostra que apesar do
indivíduo exercer livremente seus vínculos (e aqui temos que repensar sobre essa liberdade),
ele está sob chantagem dessa liberdade. Pois dele se pede a conectividade permanente e nos
questionamos até que ponto pode ir essa liberdade para nos desconectarmos. Através de
Bragança de Miranda, o autor nos mostra que “o volume abundante e intoxicante das imagens
camufla os processos dinâmicos, as ligações, a trama oculta e o drama social. Mas não apenas
as imagens. Todas as formas de conectividade em rede estimulam tanto a liberdade quanto a
diluição da vontade. ” (Ibid., p. 118). As aberturas contínuas proporcionadas pelas novas
tecnologias geram algumas implicações: a primeira é a impressão da disponibilidade
permanente “graças às próteses técnicas cada vez mais integradas ao nosso entorno – e no dia
de amanhã talvez, ao nosso corpo – acabamos por estar sempre disponíveis, sempre acessíveis
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para os agentes ou os acontecimentos que surgem na rede a cada instante. A segunda é
“zerificação do mundo”:

O quadro, portanto, fala da instalação de uma nova ordem cibercultura em que
o regime é o da zerificação contínua de instituições, histórias e criações,
associada a uma cobrança intermitente de conexão: o mundo se dilui e se refaz
a cada momento; o homem não pode se dar ao luxo de ficar de fora desse
contínuo rearranjo, ele precisa estar presente 24horas por dia, ao preço de ser
excluído e cair no ostracismo total. (MARCONDES FILHO, 2012, p.63).

Para o teórico John Durham Peters na sua obra Speaking Into the Air. A History of the
Ideia of Communication, existem duas formas de comunicação: uma é a forma da disseminação
e a outra do diálogo. Uma é simbolizada por Cristo e a outro por Sócrates. A primeira é a forma
tradicional das Ciências Sociais de enxergar a Comunicação. Nessa perspectiva as arquiteturas
informativas digitais são percebidas e estudadas nas suas funções sociais. Já a segunda
concepção comunicativa oferecida por Peters se refere à comunicação como diálogo,
“entendendo com este a especificidade de uma arquitetura informativa que em lugar de difundir
a si própria, muda-se na medida em que vem se comunicando. Essa outra perspectiva nos
convida para pensar as redes digitais não a partir de sua função social e do seu poder de
transformação, mas como uma forma criadora. ” (DI FELICE, 2013, p.60).

2.2.A Resistência em Foucault

Michel Foucault, ao apresentar uma complexa trajetória das experiências do ser e das
matrizes normativas de comportamento, expõe durante toda sua obra (mesmo que
implicitamente) as relações de poder e suas formas de resistência. Segundo ele próprio, o sujeito
sempre foi a constituição do tema geral de sua pesquisa. 15 Porém, dentro desta vasta pesquisa,
percebemos linhas de interesses e movimentos do sujeito que vão se transformando dentro da
sua obra. Em suas primeiras escritas, observamos um Foucault preocupado com a verdade nos
chamados estudos histórico de arqueologia, situado em geral nos anos 60 que são: História da
loucura na Idade Clássica (1961), O nascimento da clínica (1963), As palavras e as coisas

15

FOUCAULT. Sujeito e o poder. Pg. 232.
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(1966) e A arqueologia do saber (1969). Nessa fase observamos um sujeito objetivado nas
ciências humanas. Na sua segunda fase, chamada de genealógica composta principalmente
pelas obras da década de 70: Vigiar e punir (1975) e História da sexualidade, volume 1 (1976),
observamos que o filósofo francês está mais interessado nas relações de poder e o sujeito como
produto das relações de poder e, por fim, o que muitos chamam de “último Foucault”, vemos o
autor preocupado com a existência e no chamado processo de subjetivação. Essa última fase
considerada por fase ética, quando ele se voltou para a ética antiga (grega), deu-se nos anos 80
na produção dos seus dois últimos volumes de História da sexualidade: O uso dos prazeres e
O cuidado de si (1984), encontramos o sujeito que pode ser livre e capaz de constituir a si
mesmo.16 As últimas escritas de Foucault notamos o que Muriel Combes17 chama de “virada
subjetiva” no pensamento de Foucault. Em princípio ele está pensando o sujeito como efeito do
poder nos jogos biopolíticos, em seguida cada vez mais ele vai marcar a importância da
constituição do próprio sujeito.
Primeiramente devemos pensar em algumas explorações conceituais em relação do
sujeito e poder em Foucault no âmbito da biopolítica. Em A vontade de saber, Foucault aborda
que nas sociedades ocidentais desde a Idade Média o exercício do poder sempre se formulava
no direito. Apesar das diferenças de épocas e objetivos, a representação do poder permaneceu
marcada pela monarquia. “No pensamento e na análise política ainda não cortaram a cabeça do
rei. (...) Pensar o poder a partir destes problemas é pensá-los a partir de uma forma histórica
bem particular às sociedades: a monarquia jurídica.” (FOUCAULT, 1976, p. 86). Os novos
processos do poder funcionam, não pelo direito, mas pela técnica, não pela lei mas pela
normalização, não pelo castigo mas pelo controle, e se exercem em níveis e formas que
extravasam do Estado e de seus aparelhos. Entramos, já há séculos, num tipo de sociedade em
que o jurídico pode codificar cada vez menos o poder ou servir-lhe de sistema de representação.
O poder para Foucault não se constitui como uma entidade, uma substância ou algo que se tome
de assalto, antes deve ser compreendido como:

“Embora esse esquema tripartite sem dúvida torne mais fácil para iniciantes mergulhar na vasta obra de Foucault,
é importante tratá-lo como um modelo heurístico ou pedagógico, não como uma divisão estrita. As três fases não
se referem a três diferentes métodos ou objetos de estudo. O que marcou o início de cada “nova” fase foi a
introdução de um novo eixo de análise, que resultou numa visão mais abrangente.” (OKSALA, 2011, pg. 10).
16

17

O conceito é citado em seu livro La vie inséparée : Vie et sujet au temps de la biopolitique (2011) sem tradução
para o português, a autora também defende uma “linha de hesitação” entre esses dois momentos de Foucault: do
assujeitamento e da subjetivação.
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a multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se
exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas e
afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios que tais
correlações de força, encontram umas nas outras, formando cadeias ou
sistemas ou, ao contrário, as contradições que as isolam entre si; enfim, as
estratégias em que se originam e cujo esboço geral ou cristalização
institucional toma corpo nos aparelhos estatais, a formulação da lei, nas
hegemonias sociais. (FOUCAULT, 1998, p. 88-89).

Foucault desloca o pensamento tradicional da instância do poder, como algo substancial,
para uma microfísica do poder. O poder se instala nas relações, está em toda parte e pode ser
exercido por qualquer um. Há uma diluição revolucionária do conceito. E para apreender essas
relações de poder, Foucault não só analisa através da sua racionalidade interna, mas através do
antagonismo das estratégias, ou seja, das ações de resistência. Por exemplo, para entender o que
é sanidade em nossa sociedade, talvez devêssemos compreender seu negativo: a insanidade, e
portanto, “para compreender o que são as relações de poder, talvez devêssemos investigar as
formas de resistência e as tentativas de dissociar estas relações. ” (FOUCAULT, 1995, pg. 234).
O que seria então a resistência para Foucault? Judith Revel resume:

A resistência se dá, necessariamente, onde há poder, porque ela é inseparável
das relações de poder, assim, tanto a resistência funda as relações de poder,
quanto ela é, às vezes, o resultado dessas relações; na medida em que as
relações de poder estão em todo lugar, a resistência é a possibilidade de criar
espaços de lutas e agenciar possibilidades de transformação em toda parte.
(REVEL, 2005, p. 74).

A partir de sua obra Sujeito e Poder, ao analisar as lutas da modernidade, como as
travadas entre homens sobre mulheres, pais sobre filhos, psiquiatras sobre doentes mentais, etc.
Michel Foucault faz uma equiparação dos seus pontos em comum, que são: 1) possuem um
caráter transversal, isto é, não estão limitadas a um país e não são confinadas a uma forma
política e econômica particular de governo. 2) seu objetivo não são efeitos de poder enquanto
tal. 3) São lutas “imediatas”, elas criticam as instâncias de poder que lhes são mais próximas,
aquelas que exercem sua ação sobre os indivíduos. 4) São lutas que questionam o estatuto do
indivíduo. Ao mesmo tempo que se conclama o direito de ser diferente, por outro lado ataca
tudo aquilo que separa o indivíduo, que quebra sua relação com o outro. 5). São lutas contra o
privilégio do saber. “O que é questionado é a maneira pela qual o saber circula e funciona, suas
relações com o poder” (Ibid., p.235) 6) Finalmente são lutas que giram em torno da pergunta
quem somos nós? “Em suma, o principal objetivo destas lutas é atacar, não tanto tal ou tal
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instituição de poder ou grupo ou elite ou classe, mas antes, uma técnica, uma forma de poder”
(Ibid., p.235).
Em Sujeito e o poder Foucault nos mostra que, o Estado Moderno, seria composto por
uma combinação inédita complexa de técnicas de individualização e procedimentos
totalizantes. O que ele chamou de Estado Pastoral. Ou seja, o tipo de poder que prevaleceria era
aquele poder que atinge principalmente o cotidiano imediato das pessoas, que se ocupa de saber
o que se passa nas cabeças e consciências individuais, explorando almas e segredos, produzindo
verdades nas quais todos devem reconhecer-se e pelas quais são reconhecidos. (FOUCAULT,
1995, p. 304 e 305). Era para recusar esse tipo de poder era necessário não descobrir o que
somos, mas recusar o que somos. Nas palavras de Foucault:

Talvez, o objetivo hoje em dia não seja descobrir o que somos, mas recusar o
que somos. Temos que imaginar e construir o que poderíamos ser para nos
livrarmos deste “duplo constrangimento” político, que é a simultânea
individualização e totalização própria às estruturas do poder moderno. A
conclusão seria que o problema político, ético, social e filosófico de nossos
dias não consiste em tentar liberar o indivíduo do Estado nem das instituições
do Estado, porém nos liberamos tanto do Estado quando do tipo de
individualização que ele se liga. Temos que promover novas formas de
subjetividade através da recusa deste tipo de individualidade que nos foi
imposto há vários séculos. (Ibid., p. 239).

Ou seja, para o filósofo era mais importante era a luta contra essa forma de
assujeitamento, ou, como escreveu, contra uma "submissão da subjetividade". No contexto da
“era hippie” dos anos 60 e 70, o momento era de movimentos radicais envolvendo jovens
embalados por “sexo, drogas e rock and roll” e pelo grito de ordem de “paz e amor”, tendo o
ano de 1968 na Primavera de Praga seu apogeu. Esse movimento então se alastra por toda
Europa e influência todo o mundo. As revoltas são marcadas contra a disciplina como lugar de
poder. Ao lermos Foucault entendemos que as relações de poder são geradas através de uma
ação sobre outra ação. E essa ação tanto pode se sobrepor a outra no presente, quanto no futuro.
As ações disciplinares geravam um corpo dócil, moldado. Um corpo que não agia se não fosse
solicitado. A disciplina era o que fazia as instituições disciplinares como as fábricas
funcionarem. Autoun e Malini (2013) nos resumem o que para Foucault se tratava dessas
revoltas anti-disciplinares até os anos 70:
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Até aquele momento havia alguns mecanismos de poder, “dispositivos de
poder” dirá Foucault, que dominavam o modo como você produzia os
indivíduos e as formas sociais de produção. E esse dispositivo de poderia ser
chamado genericamente de “dispositivo disciplinar”. Ele se baseava naquilo
que Foucault vai chamar de uma “anatomopolítica”: certas condições
sistêmicas geravam um corpo dócil, um corpo que não agiria sem ser
solicitado e que só deveria agir quando soclicitado.(AUTON, MALINI, 2013,
p. 27).

Com as revoltas antidisciplinares dos anos 60, o chamado drop out, que são o
abandono das escolas, da casa, do trabalho, etc. começasse a queda de algo essencial para a
manutenção da vigilância: o exame. Sem o exame, seria impossível a vigilância e por
consequência a punição. A fábrica já não era desejável para ninguém e da mesma forma as
casas disciplinares perdem suas forças para as ações vulcânicas permeadas pelo conceito de
liberdade e libertinagem embebida dos anos 60. Só que gradativamente o proletariado da fábrica
vai dando lugar ao proletariado social organizado no trabalho imaterial, surge então um novo
sujeito político. Sobre essa passagem Antoun e Malini (2013) ainda nos elucidam:

No lugar da força repetitiva e autônoma, as lutas antidisciplinares forcaram a
adoção de novos mecanismos de produção. As lutas antidisciplinares forçaram
a adoção de novos mecanismos de produção. O cérebro inventivo, cooperativo
e colaborativo passa a comandar o valor do trabalho, mesmo dentro das novas
estruturas de poder capitalistas, na época, chamadas de pós-fordismo. Hoje,
em sua forma mais desenvolvida, ele denomina-se capitalismo cognitivo. Não
é atoa que os mecanismos computacionais terão centralidade como
instrumento de trabalho, á medida que eles articularão consumo e produção
em tempo real e se tornarão a ferramenta universal do trabalho
contemporâneo. (Ibid., p. 30).

Aqui percebemos que a cada tipo de sociedade, se exige um tipo diferente de resistência.
Nesse caso, resistir não é reagir, mas criar novas possibilidades, pois as resistências são sempre
mutáveis. Se antes a noção de saber-poder funcionava como uma chave de análise das técnicas,
procedimentos e tecnologias de sujeição e dominação que constituem o sujeito (como a figura
do sujeitado, do produto das relações que lhe são exteriores) nas obras até os anos 70 de
Foucault, a ideia de governo nas suas aulas a partir da década de 80 em Governo de Si e dos
Outros e Do governo dos vivos, onde entende-se governo como mecanismo e procedimento
destinado a conduzir as condutas dos homens, percebemos a elaboração de uma nova chave de
interpretação do modo como o poder atua e como é possível limitar essa atuação: através da
subjetivação, ou seja, uma constituição do sujeito por si mesmo, do cuidado de si. É a partir
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do desenvolvimento dessa noção que Foucault percebe que o exercício do poder está sempre
ligado a dois elementos: à subjetividade e à verdade. Além do saber e do poder, a ideia de uma
terceira prática, constituinte de uma subjetivação que foge aos poderes e aos saberes vigentes,
permite uma revisão geral na origem das resistências.
Pensando também através de Foucault nós podemos identificar que o sujeito moderno
foi constituído pela disciplina, mas só se torna sujeito a partir da sexualidade, sendo que a
disciplina e a sexualidade se correspondem, uma vez que a disciplina está obstinada a excitação
do corpo, através da estimulação por suas investidas visando sua endossificação, seu
enquadramento que o torne dirigível, que o coloque para trabalhar nas fábricas e nos ambientes
disciplinares. A reposta disso é uma transformação dessa excitação de uma dominação da
disciplina na própria sexualidade, uma reposta de prazer e gozo que dá lugar à uma subjetivação
no meio dessa submissão.
Ao mesmo tempo em que o cuidado de si é uma imposição dessa sociedade moderna, o
homem necessita do cuidado de si para devolver o tempo da subjetivação ao trabalho como
imperativo de ocupação do seu tempo, é necessário que agora este homem se ocupe dos seus
próprios interesses para que não mais seja modulado, mas que ele se auto-module. Fazendo-o
autônomo da produção biopolítica. Nas palavras de Antoun e Malini:

Embora as classes tenham se tornado de renda, a multidão só existe na luta e
existe porque luta contra o trabalho, o salário e o capital com todas suas
singularidades cooperativas. A crescente reivindicação de uma renda
universal consolidaria o trabalho da multidão, retirando do capital a base de
seu poder exploratório. A conversação em rede e suas controvérsias fazem
retornar ao trabalhador e sua luta o tempo privatizado pela exploração do
capital. Deixando de serem entretidas pelas informações e diversões das
megacorporações, as vidas voltam a ocupar-se de si mesmas e de seus
interesses, cuidando de si mesmas nas conversações e de seus interesses,
cuidando de si mesmas nas conversações vivas da comunicação distribuída.
Quanto mais a vida cuida de si mesma, mais tempo lhe sobra para ocupar-se
de seus interesses e menos tempo há para ser empenhado nas compulsões e
moléstias decorrentes do endividamento. (Ibid., p. 219).

2.3.Resistência na Sociedade de Controle

Nas entrevistas de Deleuze, reunidas no clássico livro Conversações, vemos o autor
finalmente defendendo a passagem de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de
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controle: “São as sociedades de controle que estão substituindo as sociedades disciplinares”
[...} “Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas” (DELEUZE, 2013, p. 224). Deleuze
usa sociedade de controle e sociedade de comunicação como sinônimos. “Estamos entrando nas
sociedades de controle, que funcionam não mais por confinamento, mas por controle contínuo
e comunicação instantânea. ” (Ibid., p. 220).
Se as sociedades disciplinares são reguladas por palavras de ordem, onde prevaleciam
as máquinas simples, alavancas, roldanas, relógios; as sociedades do controle o que impera é a
cifra, uma senha. “As sociedades de controle operam por máquinas de uma terceira espécie,
máquinas de informática e computares, cujo perigo passivo é a interferência, e , ativo, a pirataria
e a introdução de vírus. Não é uma evolução tecnológica sem ser, mais profundamente, uma
mutação do capitalismo. “ (Ibid., p. 227). Assim como Andrew Keen (2012) nos propôs que o
novo panóptico da nossa era seriam as redes sociais, a web funcionaria como superpanóptico
(BAUMAN, 1999). Se a vigilância era composta por um único olhar direto na sociedade da
disciplina, na sociedade do controle estamos sendo constantemente vigiados, pois os olhos estão
em todos os lugares controlando todo o ciberespaço, a informação e o conhecimento. O sucesso
de quaisquer atividades, sejam de natureza econômica ou política (para vender algo ou ganhar
uma eleição por exemplo), na atualidade depende muito da capacidade do uso de informações
e dos conhecimentos que as sociedades conseguem adquirir.
Para Deleuze a comunicação está intimamente ligada ao controle, ao dinheiro, não por
acidente, mas por sua natureza. Deleuze já previa que a cibernética seria uma das grandes
responsáveis pelo controle. Estaríamos entrando em sociedades de controle, que já não são
exatamente disciplinares. Nas palavras de Deleuze:

A cada tipo de sociedade, evidentemente, pode-se fazer corresponder um tipo
de máquina: as máquinas simples ou dinâmicas para as sociedades de
soberania, as máquinas energéticas para as sociedades de disciplina, as
cibernéticas e os computadores para as sociedades de controle. Mas as
máquinas não explicam nada, é preciso analisar os agenciamentos coletivos
dos quais elas são apenas uma parte. (Ibid., p.220).

Dentro dessa nova lógica de produção, de uma info-produção, o marketing, por
exemplo, aparece como um grande exemplo desse tipo de controle, onde não só se apropria de
pesquisas sobre os gostos pessoais dos consumidores, mas quer-se saber mais: como esses
consumidores fazem amor, como se relacionam com a família, o que esperam para o futuro,
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que medos têm, quem escolheriam como líder, etc. No âmbito do marketing o “ controle é de
curto prazo e de rotação rápida, mas também contínuo e ilimitado, ao passo que a disciplina era
de longa duração, infinita e descontínua. O homem não é mais o homem confinado, mas o
homem endividado. ” (Ibid., p. 228). Essa é uma das características do poder exercido na
sociedade de controle: “O homem da disciplina era um produtor descontínuo de energia, mas o
homem do controle é antes ondulatório, funcionando em órbita, num feite contínuo. ” (Ibid., p.
227). E por causa dessa nova forma de capitalismo, o trabalhador se vê constantemente
ameaçado por dívidas, compulsões e moléstias por causa das dificuldades impostas ao
imperativo de cuidado pela mobilidade e precariedade.
Quando a fábrica, na sociedade disciplinar, é substituída pela empresa, na sociedade de
controle, temos uma mudança seminal na forma da vigilância e do controle. Se nos
confinamentos da sociedade disciplinar são estruturas que são moldes, distas moldagens, na
sociedade de controle o que percebemos é uma modulação. Nas palavras de Deleuze:

A linguagem numérica do controle é feita de cifras, que marcam o acesso à
informação, ou a rejeição. Não se está mais diante do par massa-indivíduo. Os
indivíduos tornam-se “dividuais”, divisíveis,e as massas tornaram-se
amostras, dados, mercados ou “bancos”. É o dinheiro que talvez melhor
exprima a distinção entre as duas sociedades, visto que a disciplina sempre se
referiu a moedas cunhadas de outro – que servia de medida padrão – ao passo
que o controle remete a trocas flutuantes, modulações que fazem intervir como
cifra uma percentagem de diferentes amostras de moeda. (Ibid., p. 226).

A grande questão é que estamos em outra ambientação de controle diferente da
sociedade disciplinar proposta por Foucault. A disciplina ruiu como elemento determinante de
poder. A automatização das fábricas substituiu o trabalho humano por máquinas inteligentes.
O trabalho humano sofre então um deslocamento, não mais no sentido de fazer coisas, mas em
um trabalho de fazer gente, de produzir subjetivação e gerar a ancora da demanda. A
manipulação que existe hoje, portanto, já não é uma manipulação disciplinar voltada para o
corpo. Na medida que ela investe em controle, ela se voltada para a cognição e ao cérebro. É
por isso que, a censura pós-moderna presente na web 2.0 vai em direção ao monopólio da
narração, ao controle do compartilhamento, nas tecnologias de cooperação. Está diretamente
ligada a circulação, pois é ela que é a grande arma que desmantela o monopólio da atenção que
se concentrava nas grandes mídias tradicionais.
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A internet ocupa assim um hiato entre um poder pós-moderno que sonega e
uma sociedade que se libera dos antigos polos de emissão. É por isso que no
lugar de polícia contra a mídia de vazamento, o novo cercamento do poder à
sociedade será marco pela capacidade da produção da linguagem (essas
narrativas sociais) produzida pela multidão de singularidades em rede. [...] No
cenário da nova soberania pós-moderna, a função desta já não somente é de
bloqueio, mas de controle da cooperação social, ou seja, de redução dos
instrumentos que permitem a todos os compartilhamentos de ideias,
informações e dados. Nesse sentido, a face 2.0 da censura é a do controle do
compartilhamento. A segunda camada do compartilhamento a controlar é a
das plataformas tecnológicas por onde vazam essas narrativas em redes
sociais. Esse controle se traduz em enclousures da inteligência coletiva,
evitando que esta constitua modelos autônomos de produção. (ANTOUN,
MALINI, 2013, p. 199).

É por isso que os grandes reis do Vale do Silício como o Facebook, a Apple Store, não
só cobram pedágios de acessos às vias da inteligência coletiva, mas também controlam o que o
usuário irá ver. Dessa maneira, existe um controle não apenas de acesso, mas também sobre o
valor do trabalho criado pela inteligência coletiva. Mesmo um produtor autônomo de um
aplicativo, por exemplo, precisa da plataforma da Apple Store uma vez que a força do seu
branding é tão grande que para chegar ao maior número de usuários é necessário se submeter o
seu trabalho criativo para a grande plataforma.
Ainda na entrevista em Conversações, na sociedade de controle proposta por Deleuze,
seu entrevistador nos fala que em seu livro Foucault, Deleuze dá pistas de aprofundar os estudos
das práticas de poder em três direções: o soberano, o disciplinar e sobretudo o de controle sobre
a “comunicação”. Para Deleuze a dominação desse último campo é evidente pois toca tanto a
fala quanto a imaginação, porém ao mesmo tempo proporciona a fala os homens, as minorias,
as singularidades e remetendo a todos um grau maior de liberdade. Tendo essa maior abertura
para liberdade e menor estratificação em relação aos fluxos de informações, o entrevistador
pergunta para Deleuze se nessa sociedade da comunicação o comunismo se tornaria menos
utópico e se ele é ainda pensável, Deleuze nos responde:

Você pergunta se as sociedades de controle ou de comunicação não suscitarão
formas de resistência capazes de dar novas oportunidades a um comunismo
concebido como “organização transversal de indivíduos livres. ” Não sei,
talvez. Mas isso não dependeria das minorias retomarem a palavra. Talvez a
fala, a comunicação, estejam apodrecidas. Estão inteiramente penetradas pelo
dinheiro: não por acidente, mas por natureza. É preciso um desvio da fala.
Criar foi sempre coisa distinta de comunicar. O importante talvez venha a ser
criar vacúolos de não-comunicação, interruptores, para escapar do controle.
(DELEUZE, 2013. p. 221).
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É interessante a referência de Deleuze em relação para o entendimento do tipo de
comunicação que estamos vivendo e como podemos desviar desse controle. O superestímulo
gerado pelas novas tecnologias nos impõe um ritmo acelerado de reposta. Quando há silêncio
e alguém se despluga não respondendo as expectativas de respostas, gera-se um desconforto,
um estranhamento, uma perturbação. Deleuze é quem diz que nós somos atravessados a tal
ponto de palavras inúteis, que é preciso criar esses vacúolos de silêncio para se ter algo a dizer.
Dentro desse excesso, multiplicação dos meios, bombardeio informativo, nessa saturação, tudo
e nada são a mesma coisa. Perdemos a capacidade de produção de sentido, pois não estamos
refletindo, digerindo ou analisando. Apenas replicando e reproduzindo. Com a quantidade
massiva de informações, estamos perdendo a capacidade do aprendizado, da elaboração
refinada de ideias, da digestão e da seleção. E o mais importante: estamos perdendo a
capacidade à recusa.

2.4.A resistência e a potência da multidão

Como vimos, vivemos em uma sociedade sob a égide de um grande ethos afetivo. Tudo
é sentido e agora, colaborado em conjunto. Juntamente com a globalidade, estamos vendo a
emergência do que Eugênio Trivinho chamou de “glocal” e em um movimento contrário, o que
Antoun e Malini chamaram de “logal”. Na primeira, pautas globais se tornariam locais e seriam
sentidas como tão próximas quanto as locais, haveria uma submissão dos lugares aos ditames
do poder global das redes, na segunda, vemos o surgimento das logalidades que se traduzem
em diferentes grupos de defesa e resistência ganham assim um status global. Para os autores a
guerra em rede sempre será logal para a destituição do poder glocal de afetividade. De qualquer
modo, com a crise social, econômica e financeira que tem se arrastado no cenário internacional
desde 2008, em algumas localidades foi sentida diretamente tal impacto global. Com a carestia
dos alimentos, o aumento do desemprego e, principalmente, a ausência de alternativas políticas
organizadas, manifestações de uma indignação incipiente vem eclodindo principalmente depois
de 2011. Os movimentos têm se manifestado em rebeliões praticamente espontâneas, colocando
em cheque o protagonismo da cobertura e previsibilidade da grande mídia sobre os
acontecimentos sociais. Os movimentos despontam principalmente contra as estruturas
políticas partidárias e sindicais vigentes, mas sem ainda forjar uma nova articulação
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representativa. Sobre o espírito dionisíaco dos acontecimentos de 2011, Henrique Soares
Carneiro nos diz:

Houve algo de dionisíaco nos acontecimentos de 2011: uma onda de catarse
política protagonizada especialmente pela nova geração, que sentiu esse
processo como um despertar coletivo propagado não só pela mídia tradicional
da TV ou do rádio, mas por uma difusão nova, nas redes sociais da internet,
em particular o Twitter, tomando uma forma de disseminação viral, uma boca
a boca eletrônico com mensagens replicadas a milhares de outros emissores.
(HARVEY, D.; TELES, E.; SADER, E., et al, 2012, p.9).

Dentro desse contexto, o conceito de “multidão”, proposto por Hardt e Negri (2005,
2012), nos é também bastante profícuo para o enriquecimento da nossa perspectiva sobre tais
eventos. Negri é um especialista em Spinoza, e Hardt, em Deleuze. São essas as bases, portanto,
dos fatores que os autores extraem a potência do conceito de multidão. São empregados o
conceito de multidão em dois sentidos: um sentido ontológico baseado em Spinoza que seria “a
faculdade de liberdade e a propensão por recusar a autoridade tornaram-se instintos humanos
mais saudáveis e nobres, os verdadeiros sinais da eternidade” e outro histórico de uma multidão
que nunca existiu até hoje. Ambos sentidos são inseparáveis pois se a multidão não estivesse
latente no nosso ser social, não haveria condições para sua existência. “Só podemos esperar
realiza-la porque ela já existe como potencial real. ” (HARDT e NEGRI, 2005, pg. 286).
A novidade introduzida por Negri é que a multidão seria uma “multiplicidade de
singularidades que não podem encontrar unidade representativa. ” Os autores retomam a
expressão dos escritos de Espinosa para quem, segundo Virno, a multidão correspondia a “uma
pluralidade que persiste como tal na cena pública, na ação coletiva, na atenção dos assuntos
comuns, sem convergir no Uno” (2013, p.9). Tal dialética é alternativa entre o Uno e o Muitos,
sendo ela nenhum dos dois. Marca a oposição do que Hobbes denominou de “povo”, que se
baseia na formação de um uno homogêneo artificial que permite a abstração da singularidade e
serve de base para um poder soberano transcendente sobre o qual se constrói o Estado para base
de ficção de legitimação, já a multidão “é a forma de existência política e social dos muito
enquanto muitos” (2013, p. 9). Lúcia Santaella (2016), ao explorar o conceito de multidão de
Negri e Hardt, conceitua multidão da seguinte maneira:

A multidão é, portanto, uma multiplicidade de corpos, nos quais as potências
intelectuais e materiais da razão, comoção, afecção se misturam, corpos cujas
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movimentação reivindica sua liberdade das antigas fronteiras que separavam
o humano do instrumental, cindiam a biologia da tecnicidade dos dispositivos
maquínicos que hoje estão alimentados de inteligência com imenso potencial
comunicativo. (HARDT e NEGRI, 2002, pg.30 apud SANTAELLA, 2016,
p.61).

Na contramão das preposições modernas de uma dissolução do corpo, o conceito que
expressam Negri e Hardt consiste na proposta de uma espécie de “carne social”, “uma carne
que não é um corpo, uma carne que é comum, substância viva [...] puro potencial, uma forma
informe de vida e de plenitude da vida.” (HARDT; NEGRI, 2005, p.251). Ela é formada por
uma substância viva, encarnada, que funde corpo e intelecto. “Do ponto de vista da ordem e do
controle políticos, assim, a carne elementar da multidão é desesperadoramente fugida, pois não
pode ser inteiramente enfeixada nos órgãos hierárquicos de um corpo político. ” (Ibid., p.251.).
Assim, quando pensamos nos indivíduos que se mobilizaram via redes digitais para ocupar a
Praça de Tahir, no Egito, ou na Avenida Paulista no dia 13 de junho de 2013, o termo que
melhor parece defini-los é “multidão”. O que uniu essa multiplicidade de indivíduos foi
justamente o amplo sentimento de recusa e resistência do qual tratam Hardt e Negri (2014) ao
falar da multidão e das revoltas globais em 2011. Um sentimento de inconformidade com
relação a uma realidade ordenada e imposta pelo capitalismo cognitivo contemporâneo. A
multidão consiste em uma potência, ou seja, uma força, que nasce em um processo de
colaboração, carregada por um profundo sentimento de insatisfação, indignação e recusa em
relação à realidade imposta pelo capitalismo dominante. Para os autores, como os contornos da
multidão não podem ser bem definidos, tornando-a “monstruosa vis-à-vis com os racionalismos
tecnológicos e transcendentais da modernidade” (NEGRI, 2003, p. 166).
É importante ressaltar nesse momento o conceito de Capitalismo Cognitivo de Hardt e
Negri, pois é uma premissa importante para o entendimento dos seus trabalhos. Para os autores,
assim como para Deleuze, o plano social foi irremediavelmente transformado pelos processos
de modernização e industrialização. Se na modernização houve a migração do trabalho agrícola
para a mineração (setor primário), na pós-modernização ou informatização a indústria migrou
para os serviços terciários. Isso implica diretamente no tipo de capital que tem sido construído.
O valor de uma empresa já não reside nos seus aparatos maquínicos, mas na produção imaterial
dos seus colaboradores.

O conhecimento, a informação, os afetos e a comunicação

desempenham papeis centrais. Dessa maneira, está sendo gerada uma economia informacional,
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que envolve mudanças irreversíveis na qualidade e na natureza do trabalho. (SANTAELLA,
2016, p.37).
Para Hardt e Negri a própria biopolítica será encarada como um conjunto de resistências
e de contrainsurgências de vida que não se deixam controlar e reivindicam uma economia da
cooperação que mantenha os bens comuns dentro de um espaço público. Isso porque os autores
fazem uma importante distinção entre “biopoder” e “biopolítica”, uma dualidade que não se
encontra em Foucault. Os dois conceitos:

Investem a vida social em sua totalidade – donde o prefixo bio em comum –
mas o fazem de formas diferentes. O biopoder situa-se acima da sociedade,
transcendente, como uma autoridade soberana, e impõe a sua ordem. A
produção biolpolítica, em contraste, é imanente à sociedade, criando relações
e formas sociais através de formas colaborativas de trabalho. (Hardt e Negri,
2001, pg.135 apud Lúcia Santaella, 2016, p.43).

Os autores explicam que o termo “biopolítica”, originalmente cunhado por Foucault,
passa por uma revisão por parte de uma série de estudiosos do filósofo francês, que começam
a avaliar não só o poder de controle do Estado, mas consideram também que a própria vida
carrega uma carga de poder através de seus corpos, afetos e desejos, ou seja, impregna uma
possibilidade de antipoder frente àquele que a subjuga. Esses novos autores propõem então a
distinção entre biopoder e biopolítica. O primeiro corresponderia ao controle exercido pelo
Estado sobre a vida das populações e reifica o social, e o segundo dirá a respeito à resistência
imposta pelos corpos a essa subjugação abrindo-se para a criatividade. O trabalho imaterial da
multidão não se esgota na relação com o biopoder pois todo processo de dominação encontra
um limite que pode ser transformado em resistência. “Nesse sentido, a biopolítica é a potência
da vida de governar-se, os “espaços nos quais se desenvolvem lutas, relações e produções de
poder”; e o biopoder, um poder contra a autonomia da vida, procurando fazê-la submeter-se a
centros transcendentes de governo. ” (ANTOUN; MALINI, 2013, p.175).
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2.5.

A arte de resistir

Søren Kierkegaard (1959) diz que a comunicação indireta, típica da alusividade
imaginativa estética, tem o potencial de alterar as direções existenciais/religiosas humanas. Se,
para o autor, toda arte é uma expressão de uma combinação dinâmica entre forma e conteúdo,
entre subjetividade e objetividade, o valor estético, talvez seja o grau mais alto dessa relação,
capaz de expressar, através de um desvelamento de uma verdade, ideologias, expressões, ideais
capazes de transformar a realidade. É por isso que para Deleuze: “A arte é o que resiste: ela
resiste à morte, à servidão, à infâmia, à vergonha. Mas o povo não pode se ocupar de arte. Como
poderia criar para si próprio em meio a abomináveis sofrimentos? Quando um povo se cria, é
por seus próprios meios, mas de maneira a reencontrar algo da arte. (DELEUZE, 2013, p. 219).
Para Lemos (2013), podemos pensar como o pensamento estético pode influenciar a
microinformática, na atual conjuntura cibercultural, onde se é impossível pensar a separação da
tecnologia da cultura humana, a tecnologia abre novos sentidos pelo compartilhar, além de ser,
como já foi mostrado, uma solução entre a dicotomia tão presente nos estudos humanos de
sujeito e objeto, pesquisa e pesquisador. Nas suas palavras:

Podemos pensar também a estética como aquilo que põe em relação, que
proporciona a catarse pelo prazer compartilhado, pela comunicação. Com as
novas tecnologias, a estética, como compartilhamento, vê-se radicalizada.
Assim, a definição de Simmel sobre a moda pode ser muito bem aplicada à
técnica. A cultura técnica contemporânea seria então uma solução particular
do conflito entre o sujeito e o objeto, entre a tecnologia que escraviza e o social
que reage. A cibercultura é o resultado desse processo no campo da tecnologia
contemporânea. (LEMOS, 2013, p. 271).

Isso se faz mais importante quando temos a compreensão do conceito original do que é
estética e como esse conceito pode radicalmente (radical entendido como raiz) pode transformar
nossa epistemologia quanto ontologia. Entendemos estética no sentido da sua raiz grega
aisthesis que quer dizer sentir, não com o coração, mas com os sentidos. “Portanto, estética tem
a ver com o potencial que algo, qualquer fenômeno que se apresenta a nós, possui para acionar
nossa rede de percepções sensíveis, regenerando e tomando mais sutil nossa capacidade de
apreensão das qualidades daquilo que se faz presente aos sentidos.” (SANTAELLA, 2008, pg.
35). O fazer sentir nos coloca numa postura interpretativa necessária, pois não podemos colocar
a racionalidade como única protagonista de toda forma de observação do mundo. Nossa cultura
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e nossa ética é mudada quando artefatos estéticos são construídos e os apreendemos, a priori,
pelos sentidos. Ao falar da formação do homem grego, Werner Jaeger (1994) afirmou a não
separação entre estética e ética. O que caracteriza uma das raízes do pensamento grego
primitivo. A ética e a estética passam a ter a mesma raiz:

A poesia só pode exercer uma tal ação se faz valer todas as forças estéticas e
éticas do homem. Porém a relação entre os aspectos ético e estético não
consiste só no fato de o ético nos ser dado como “matéria” acidental, alheia
ao desígnio essencial propriamente artístico, mas sim no fato de o conteúdo
normativo e a forma artística da obra de arte estarem em interação e terem até
na sua parte mais íntima uma raiz comum. (JAEGER, 1994. p.62).

A poésis, o ato de criação e de desvelamento de uma verdade18, originalmente exerce
um poder no mundo pois é capaz de mesclar o ético no estético, de provocar um exercício de
sensibilidade, de produzir uma subjetividade plural para o pleno exercício da política. Félix
Guatarri (1992) apresenta em seu livro Caosmose: um novo paradigma estético três tipos de
Agenciamentos de enunciação. Para Guattari, o enunciado é sempre um produto de um
agenciamento. O enunciado é construído coletivamente, possibilita nos vermos em nós e fora
de nós. Na obra Diálogos, Deleuze e Parnet (2004) se perguntam e eles mesmos respondem
sobre agenciamento.

O que é um agenciamento? É uma multiplicidade que comporta muitos termos
heterogêneos, e que estabelece ligações, relações entre eles, através das
idades, dos sexos, dos reinos – através de naturezas diferentes. A única
unidade do agenciamento é de co-funcionamento: é uma simbiose, uma
simpatia. O que é importante, não são nunca as filiações, mas as alianças, ou
as misturas; não são as hereditariedades, as descendências, mas os contágios,
as epidemias, o vento. (DELEUZE; PARNET, 2004, p. 88).

Tendo o conceito deleuziano cristalizado em nossa mente, agora podemos melhor
entender os agenciamentos colocados por Guattari. O primeiro agenciamento elucidado pelo
autor é o Agenciamento Territorializado de Eununciação. Esse agenciamento é os das
sociedades arcaicas, como a grega onde os territórios são coletivos, a subjetividade é
polissêmica, animista e transindividual, a arte é naturalizada e intimamente ligada aos rituais
da cultura oral e as identidades são coletivas. O outro agenciamento é o que ele chapa de

18

Segundo a concepção de Heidegger (LEMOS, 2013, pg. 35)
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Agenciamento Desterritorializado ou capitalístico, próprio da sociedade moderna, onde há
setorização e bipolarização dos valeres, desaparecimento da polissemia, a subjetividade se
reduz a troca de fichas informacionais pelo computador. O último agenciamento é o que é o
proposto por Guattari como o novo paradigma estético, ou, o Agenciamento Processual tem na
máquina estética a chave para a transversalidade. As máquinas auto-poiéticas criam a partir de
si mesmas e por essência, a ordem criativa tende a encontrar o processo artístico. É a arte, que
existe em si mesma, que é exprime essencialmente nossa capacidade de criação. É evidente que
a arte não detém o monopólio da criação, mas ela leva ao ponto extremo uma capacidade de
invenção de coordenadas mutantes, de engendramento de qualidades de ser inéditas, jamais
vistas, jamais pensadas (GUATTARI, 1992, p.135).
Na obra O que é filosofia? Os autores Gilles Deleuze Félix Guattari fazem uma precisa
demarcação muito pertinente acerca de uma peculiaridade na qual entrevêem o lugar e o sentido
da filosofia. Ou seja, a filosofia se situa nos intermezzos, ou nas relações que ela estabelece com
as artes e as estetizações que acentuam, ou remetem à nossa capacidade de experienciar as
sensações, de forma inaugural sentir as coisas e os fenômenos do mundo, de provocar enfim,
novas e inauditas ressignificações nossas existências. Com arguta pertinência, eles acentuam o
fato de que a arte pode ser responsável por esse salto existencial através da estética:

O objetivo da arte, com os meios do material, é arrancar o percepto das
percepções do objeto e dos estados de um sujeito percipiente, arrancar o afecto
das afecções, como passagem de um estado a outro. Extrair um bloco de
sensações, um ser de sensações. Para isso, é preciso num método que varie
com cada autor e que faça parte da obra: basta comparar Proust e Pessoa, nos
quais a pesquisa da sensação, como ser, inventa procedimentos diferentes
(DELEUZE; GUATTARI, 1992, p.217).

Portanto, só quando o homem usa sua capacidade criativa que mostra ética através da
estética, nesse novo paradigma proposto, que podemos encontrar sua verdadeira humanidade e
inaugurar procedimentos inéditos e diferenciados. Segundo o autor, perdemos a capacidade das
experimentações, das bricolagens, que invocam e provocam a interdependência dos valeres
territorializados. “O valor transcendente por sua vez, coloca-se como inamovível, tendo sem
estado aí e aí devendo permanecer para sempre. ” (GUATTARI, 1992, p. 133).
Hannah Arendt influenciada por Agostinho de Hipona, sempre cita em seus textos a
frase célebre “para que houvesse início o homem foi criado”. Isso porque para que o mundo
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não definhasse em uma linha reta em direção a morte, o homem inaugura a ação, capaz de
mudar todo o curso da história. A ação (práxis) é, segundo a autora, “a atividade política por
excelência”. (ARENDT, 2000. p. 17). Segundo Arendt, é no mundo das ações: ação política –
que é a ação do discurso - que o ser humano encontra sua máxima humanidade, pois antes de
tudo, o homem é um animal socialis e assim, o homo politicus. Portanto, conforme Arendt:

Tudo que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na
medida em que pode ser discutido. Haverá talvez verdades que ficam além da
linguagem e que podem ser de grande relevância para o homem no singular,
isto é, para o homem que, seja o que for, não é um ser político. Mas o homem
no plural, isto é, os homens que vivem e se movem e agem neste mundo, só
podem experimentar o significado das coisas por poderem falar e ser
inteligíveis entre si e consigo mesmos. (Ibid., p. 12).

Duas assertivas que nos é muita cara nos escritos de Arendt é primeiramente a questão
de a ação ser uma atividade política por excelência e segundo, a questão da pluralidade como
condição para a política. Para a filosofa, a ideia de política seria, portanto, a ação conjunta em
comum acordo, derivada da própria condição plural do homem e que tal condição seria
expressada em uma plataforma como a ágora grega onde ali sim os humanos poderiam fazer
política, ou agir politicamente. A filósofa nos diz em sua obra que um mundo genuinamente
humano começa quando os seres humanos projetam sua força criadora fora das condições
objetivas e subjetivas da mera utilidade ou das necessidades vitais. Quando na hierarquia das
atividades da vida activa (labor, trabalho e ação) o labor tem predominância, o personagem que
entra em cena é o do animal laborans. “Do ponto de vista das exigências do próprio processo
vital”, comenta a pensadora, “o labor e o consumo seguem-se tão de perto que quase chegam a
constituir um único movimento – movimento que, mal termina, deve começar novamente”.
(ARENDT, 2005, pg. 111) O animal laborans é aquele que vive apenas para a manutenção da
vida, para consumir. Em um mundo movido pelo consumo e pela informação, não é de se
estranhar o fato que a própria informação tenha se tornado produto de consumo e que, animais
desprovidos da potência criativa, consumam e tenham a pretensa ideia de que estão produzindo
outras informações. A ação (práxis) é, segundo a autora, “a atividade política por excelência”.
(Ibid. pg. 17) . É a ação política, ou seja, o modo como as pessoas interagem sem violência,
nem pró nem contra, mas “com” [vivência]. Segundo Arendt, é no mundo da política, do
discurso e da ação que o ser humano encontra sua máxima humanidade, pois antes de tudo, o
homem é um animal socialis. Nas palavras da autora:
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Diferentes dos bens de consumo e dos objetos de uso são, finalmente, os
‘produtos’ da ação e do discurso que, juntos, constituem a textura das relações
e dos negócios humanos. Por si mesmos, são não apenas destituídos da
tangibilidade das outras coisas, mas ainda menos duráveis e mais fúteis que o
que produzimos para o consumo. Sua realidade depende inteiramente da
pluralidade humana, da presença constante de outros que possam ver e ouvir
e, portanto, cuja existência possamos atestar” (Ibid., p. 106). Mas, a despeito
de toda a sua intangibilidade, esta mediação [constituída de atos e palavras] é
tão real quanto o mundo das coisas que visivelmente temos em comum.
Damos a esta realidade o nome de ‘teia’ de relações humanas, indicando pela
metáfora sua qualidade, de certo modo intangível. (Ibid., p. 195).

Uma característica peculiar demonstrada a partir da perspectiva da ação em Arendt é a
condição da natalidade que diz respeito à capacidade que cada recém-chegado ao mundo dos
homens tem de iniciar algo novo, ou seja, de agir. Cada um de nós carrega em si o potencial de
quebrar paradigmas pré-estabelecidos, de realmente criar algo. Porém vemos esse potencial
suprimido, rejeitado e subordinado a outros potenciais não essencialmente humanos. Portanto
devemos resgatar a essência perdida, de acordo com Guattari e Hannah Arendt, sobre nossa
humanidade. Fazer com que o animal laborans (Hannah Arendt) possa, na hierarquização das
atividades humanas, não tomar o lugar do homo politicus, o homem da ação no âmbito da nossa
cultura: a cibercultura. Através da análise arenditiana, podemos perceber os tipos humanos que
agem no âmbito das redes sociais e na modernidade: de fato não é o homem político. O animal
laborans (necessidade) vence o homo faber (utilidade) e o homo politicus (ação e criação) se
sucumbe sob ambos. E outra constatação igualmente estarrecedora é o fato de que a esfera
pública, constituída hoje também pelo ciberespaço, não constitui como a possibilidade de uma
ágora virtual, onde os homens podem exercer sua ação e discurso em prol da coletividade, mas
vemos o uso das redes como um promovedor de excessos, de desvio, de despesa improdutivas,
onde “imbecialidades” são superexpostas e altamente reproduzidas e consumidas. O vislumbre
sobre nossa não-humanidade mediante as redes sociais é desolador, mas é Hannah Arendt que
ainda nos dá alguma esperança. Para a autora alemã o homem moderno não perdeu sua
capacidade de agir, pois ela está “intimamente relacionada com a condição humana da
natalidade” (Ibid., p. 17). Eis um pouco de consolo que Hannah Arendt oferece:

O milagre que salva o mundo, a esfera dos negócios humanos, de sua ruína
normal e ‘natural’ é, em última análise, o fato do nascimento, no qual a
faculdade de agir se radica ontologicamente. Em outras palavras, é o
nascimento de novos seres humanos e o novo começo, a ação de que são
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capazes em virtude de terem nascido. Só o pleno exercício dessa capacidade
pode conferir aos negócios humanos fé e esperança, as duas características
essenciais da existência humana que a antiguidade ignorou por completo,
desconsiderando a fé como virtude muito incomum e pouco importante, e
considerando a esperança como um dos males da ilusão contidos na caixa de
Pandora. Esta fé e esta esperança no mundo talvez nunca tenham sido
expressas de modo tão sucinto e glorioso como nas breves palavras com as
quais os Evangelhos anunciaram a ‘boa nova’: ‘Nasceu uma criança entre nós’
(Ibid., p. 259).

Além dessa esperança em que se ancora Arendt, devemos nos lembrar de que, como
Guattari sugeriu através de sua obra Caosmose,(1992), devemos ser capazes de criar novos
artefatos culturais através de atividades criadoras estéticas. O sociólogo James Davidson Hunter
(2010) em seu livro To change the world, nos apresenta os contornos básicos para mudanças
sociais. Seu principal argumento é de que, para que haja transformação, é necessária uma
implicação direta na nossa sensibilidade, intelectualidade e praticidade. Nas palavras do
sociólogo:

A mudança de uma cultura não ocorre com a mera criação de novos artefatos.
Para termos realmente uma mudança é preciso que esses artefatos ou bens
culturais tenham um lugar na história. O que é, então, decisivo? Embora o
contexto, a configuração e a inter-relação de fatores, em cada caso histórico
sejam muito específicos, em cada um desses pontos e desses desafios de
mudança, sempre encontramos uma rica fonte de promoção que proporcionou
recursos para os intelectuais e os educadores, imaginarem, teorizarem, e
propagarem uma cultura alternativa. Muitas vezes, paralelamente a estas
elites, existiam artistas, poetas, músicos e afins que simbolizam, narravam, e
popularizavam essa nova visão de mundo. Novas instituições são criadas para
dar forma a essa cultura, representa-la e fazer com que ela tenha expressão
concreta na história. (HUNTER, 2010, p. 77-78).

Hunter convoca a que pensemos acerca do sentido em que se impregna o homem em
suas ações e sociabilidades que performatizam uma dada cultura. Mais que isso ele defende
com muita argúcia a ideia de que o poder criativo e estético do homem tornam-se significativos
não somente através de artefatos culturais e instituições sociais. Para Hunter, tal fenômeno se
dá também em decorrência de sua capacidade de provocar movimentos na ordem das coisas,
nos objetos e acontecimentos do mundo.
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CAPÍTULO 3 - As controvérsias da cibercultura

3.1.O que as redes sociais têm nos dito sobre nós?

“No que você está pensando? ”. Quem entra na maior social network fundada por
Mark Zuckerberg, o Facebook, se depara sempre com essa pergunta inicial. O cogito, ergo sum,
ou “penso, logo sou” de René Descartes, hoje seria atualizado por “penso, logo posto”. É
interessante percebermos que a partir até mesmo dessa pergunta (aparentemente
despretensiosa) provocada aos usuários da plataforma, a existência das mais divergentes
ambivalências desdobradas dos conceitos que tangem a cibercultura. Estamos navegando sobre
um mar revolto e incerto, que ora nos trazem ondas analíticas otimistas e ora ondas
apocalípticas. Para alguns autores, já vemos aí uma pergunta que simboliza o controle da/em
rede, como um panóptico de Bentham atualizado para nos examinar, vigiar e agora também
mercantilizar a atenção através de uma falsificação dos afetos. Porém, da mesma forma, a rede
carrega o potencial do status democrático que o espaço virtual seria capaz gerar. As
singularidades finalmente ganhariam voz e capacidade de nos mobilizarmos em ações coletivas
e colaborativas. Se por um lado existe um potencial extremamente inovador e positivo em torno
da rede, há também um igualmente negativo. Até porque os pontos constitutivos da própria
cultura contemporânea são fragmentados, permeada por paradoxos, contradições e diversos
paradigmas. Se faz necessário pensar os vários lados da cultura das redes e da cultura
informática contemporânea onde sabemos que se abre uma dimensão libertária, mas também,
controlada. Se por um lado há participação em espaços democráticos como fóruns, maior
possibilidade de acesso à informação, partilhar de saberes, etc. Há outro lado que permite uma
série de processos de controles eletrônicos e informáticos que em certo sentido representam
ações nocivas contra a privacidade e um eminente perigo social.
Voltando a pergunta inicial, de fato, as pessoas têm respondido de maneira
contundente e até excessivamente o que o Facebook as tem compelido. Estamos dizendo e
compartilhando o que pensamos a todo tempo chegando a dizer o indizível, ou que não se falaria
em público sob nenhuma hipótese em uma espécie de “sincericídio”. Segundo o escritor e um
dos diretores executivos do Vale do Silício, Andrew Keen (2015), só no ano de 2014 a cada
minuto de todos os dias, cerca de 2.460.000 de posts foram compartilhados no Facebook. Em
agosto de 2008, a rede já possuía 100 milhões de membros, em fevereiro de 2010, já contava
com 400 milhões de membros que gastavam 8 bilhões de minutos todos os dias e já operava em
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75 línguas diferentes. Atrás do Google, o Facebook se tornou o segundo site mais popular do
mundo. Em 2014 com mais de 1,3 bilhões de membros, 19% da população mundial, 50% dos
seus membros acessam a rede social no mínimo seis vezes por semana. Com esses dados
podemos claramente perceber que, nunca antes na história, a humanidade teve tanto acesso a
informação e, de tão fácil modo, um espaço para que pudesse expressar e consumir opiniões. O
Facebook tem se configurado como o maior site de conteúdo, sem ao menos contratar ninguém
para isso. São os usuários seus maiores colaboradores, mesmo sem receber nada em troca. A
internet compõe uma nova forma de vida, não somente do que se diz respeito a hipertelia
informativa, mas também a qualidade do que está sendo produzido, como nos aponta Manuel
Castells:
A influência das redes baseadas na Internet vai além do número de seus
usuários: diz respeito também a qualidade do uso. Atividades econômicas,
sociais, políticas, e culturais essenciais por todo o planeta estão sendo
estruturadas pela Internet e em torno dela, como por outras redes de
computadores. De fato, ser excluído dessas redes é sofrer uma das formas mais
danosas de exclusão em nossa economia e em nossa cultura. (CASTELLS,
2003, p. 8).

Em A sociedade em rede, o sociólogo espanhol Manuel Castells postula uma
reestruturação do modo de produção capitalista, a tecnologia de informação é eleita pelo autor
como o paradigma das mudanças sociais que vivenciamos em uma sociedade de redes. Apesar
do conceito de redes sociais ser muito antigo, o que Castells propõe é uma rede que, agora, se
interliga por computadores, tablets, celulares através do acesso à internet. Uma rede aberta,
capilar e flexível. O que pressupõe uma menor hierarquia e redistribuição do poder. Porém,
dentro da dialética entre tecnologia e sociedade, o autor apreende que o Estado assume o papel
fundamental no desenvolvimento ou paralisação da evolução tecnológica, e, mesmo sem
determiná-la, pode estimulá-la ou freá-la. De fato, a revolução informacional com a entrada da
cibernética torna-se um aparelho importante para o capitalismo, originando-se e
desenvolvendo-se no período histórico atual, e modelando o capitalismo informacional. Algo
que podemos suscitar é: e os que, de alguma forma, não quererem e/ou não podem se conectar?
Para Ciro Marcondes Filho (2012), a arquitetura do poder inaugurada na internet,
baseada já na microfísica do poder de Foucault, não opera sob a tutela de um chefe, líder ou
ditador, mas se realiza “no fato em que todos nós devemos estar disponíveis ininterruptamente
para todos os demais membros” (MARCONDES FILHO, 2012, p. 69). Segundo o autor, a rede
promove três grandes desafios: a zerificação do mundo, a disponibilidade da conexão
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permanente e a liberdade fatal. Para resolver à forma de coerção (sedução) da internet, o autor
sugere aceitar que isso pertença à essência das técnicas, não a rejeitando, projeto impossível,
mas podendo relativizar sua essencialidade, tomando-a como mera contingência.
Sob uma perspectiva mais otimista, típica dos estudos iniciais da internet, um dos
seus maiores teóricos, Pierre Lévy, nos propõe que: “O ciberespaço manifesta propriedades
novas que fazem dele um precioso instrumento de coordenação não-hierárquica, de
sinergização rápida das inteligências, de troca de conhecimentos, de navegação nos saberes e
de autocriação deliberada nos coletivos” (LÉVY, 1996. p.117). O resultado imediato dessa
estrutura em redes é o que segue: “a capacidade de minorias em qualquer lugar de ser minorias
em toda a parte. A capacidade da cultura de sobreviver, talvez quando de outro modo não
pudessem, embora sejam inevitavelmente transformadas no processo (SILVERSTONE, 2002.
p.208). No entanto, o desafio já não é somente a conexão dos agentes, mas a capacidade de
estes administrarem suas diferenças. Conforme Dominique Wolton coloca: “quanto mais
próximos uns dos outros, mais as diferenças são visíveis, tanto mais é necessário garantir certas
distâncias para suportar as dessemelhanças e conseguir coabitar” (WOLTON, 2012. p.11).
A forma em rede proporciona uma resistência biopolítica no ciberespaço. Os atores
distribuídos em uma rede reticular, propiciam que os materiais segmentados nas conversações
cheguem em todo lugar. Esse material disperso afluiu entre os actantes, aparentado sob a
interface da www (world wide web) onde cria-se diferentes formas de defesa, resistência e
influência cultural. Assim como a África negra influenciou todo o Atlântico através da diáspora
africana que vai desde de Bristol na Inglaterra, passando pela a Colômbia atlântica até chegar
no Rio de Janeiro, a rede “diaspórica” da internet proporciona que exista uma espécie de
continuum para todas as cenas culturais. Isso faz com que os conteúdos não necessariamente
passem pelo “centro”, fazendo com que as periferias estejam conectadas umas com as outras.
“O que está acontecendo agora é que o processo de criação cultural se descentralizou em todas
as áreas. Essas culturas estão emergindo pela internet. As conexões são diretas entre elas, sem
passar pelo centro, sem ter filtro, sem ter mediação [...]” (LEMOS; DI FELICE, 2014, p.106).
Como afirma Castells (1999), após a Segunda Guerra Mundial criou-se uma nova
“Galáxia de Comunicação”. Dava-se fim a “Galáxia de Gutenberg” para entrarmos na “Galáxia
de McLuhan”, quando os meios de comunicação são pensados como meio formates do
indivíduo. Ao final do séc. XX, Castells (2004) anunciaria que estaríamos entrando agora na
“Galáxia da Internet”. Como sintetiza Lúcia Santaella (2007):
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Desde meados do século XX, com o desenvolvimento acelerado das
tecnologias digitais, especialmente a partir da convergência explosiva do
computador e das telecomunicações, as sociedades complexas foram
crescentemente desenvolvendo uma habilidade surpreendente para armazenar
e recuperar informações, tornando-as instantaneamente disponíveis em
diferentes formas para quaisquer lugares. Pela mediação de interfaces do ser
humano com as máquinas, o mundo está se tornando uma gigantesca rede de
troca de informações. Se podemos estar certos de alguma coisa a respeito do
futuro é que a influência da tecnologia digital continuará a crescer e a
modificar grandemente os modos como nos expressamos, nos comunicamos,
ensinamos e aprendemos, os modos como percebemos, pensamos e
interagimos no mundo. (SANTAELLA, 2007, p. 128).

Para Lucia Santaella (2003) a internet é a rede das redes: “Uma rede acontece
quando os agentes, suas ligações e trocas constituem os nós e elos de redes caracterizadas pelo
paralelismo e simultaneidade das múltiplas operações que aí se desenrolam” (SANTAELLA,
2003. Pg. 89). Tal rede de troca de informações, o ecossistema das ideias ao alcance de todos,
será chamado por Pierre Lévy de “inteligência coletiva”. Para o autor, a internet configura (ou
deveria configurar) como um espaço onde as pessoas finalmente podem ter emancipação,
resgatar o comunitário e se enriquecer com novos processos de aprendizagem. Segundo Pierre
Lévy (1998), “a inteligência coletiva é uma inteligência distribuída por toda parte,
incessantemente valorizada, coordenada em tempo real, que resulta em mobilização efetiva das
competências”. (LÉVY, 1998, p. 28). O autor desloca assim o saber individual para o coletivo,
pois “ninguém sabe de tudo, todos sabem de alguma coisa, todo saber está na humanidade.
(Ibidem). Completando essa ideia, Derrick de Kerckhove (2009) apresenta a ideia de
inteligência conectiva, atribuindo ao sujeito maior importância na relação entre redes. “A nova
experiência psicológica resultante dos últimos avanços tecnológicos dá origem a um novo ser
humano, que combina a sua subjetividade com a conectividade” (DE KERCKHOVE, 2009, p.
34).
Mais do que isso, a internet nos possibilita a construir e constituir quem somos. Nos
transformamos em toxicômanos de identidade19que não só buscam através da internet modos
de ser, como meios de construir aquilo que almejamos parecer. Através da internet, garantimos

19

O termo aqui se refere ao texto Toxicômanos de Identidade, Subjetividade em tempos de globalização de Suely
Rolnik (2002). Os toxicômanos seriam os usuários dos tóxicos (kits, perfis-padrão) produzidos pela sociedade pósmoderna. Esses seriam paliativos que se usam para gerar uma ilusão identitária de pertencimento, uma vez que os
indivíduos hoje vagam entre a identidade subjetiva moderna individualista e as identidades pré-fabricadas, perfispadrão difundidos no mundo globalizado prontos a serem consumidos de acordo com a órbita do mercado.
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e mantemos nossa fachada social20. Por intermédio das redes sociais, divulgamos onde vamos,
o que fazemos, o que consumimos, o que comemos a todo segundo. Qualquer pessoa é capaz
de produzir e replicar informações que podem ter grandes alcances.

A cibercultura instaura assim uma estrutura midiática ímpar (com funções
massivas e pós-massivas) na história da humanidade onde, pela primeira vez,
qualquer indivíduo pode produzir e publicar informação em tempo real, sob
diversos formatos e modulações, adicionar e colaborar em rede com outros,
reconfigurando a indústria cultural (LEMOS, 2007 apud LEMOS, 2003 p.
125).

Na era da informação, a maioria das pessoas se sentem capazes e habilitadas para emitir
uma opinião sobre qualquer assunto e o discurso é feio, feíssimo. O problema é notoriamente
estético e ético. Não apenas isso, naturalmente; mas é impossível não observar o drama estético
e ético que se desenha com os exemplos que vimos acima. O que se descortina por meio das
redes sociais é uma falsificação dos sentimentos, ou o sentimentalismo. O “Sentimentalismo”
é algo distinto do sentimento (que é genuíno); é uma espécie de treinamento dos sentimentos
para a produção de respostas estéticas fáceis, susceptíveis ao kitsch, expressão derivada do
alemão para lixo estético. É de Jeremy Begbie a citação de Milan Kundera sobre a brilhante
definição de kitsch:

O kitsch faz duas lágrimas correrem em rápida sucessão. A primeira lágrima
diz ‘que lindo ver essas crianças correndo na grama!’ A segunda lágrima diz
‘que lindo ficar emocionado com toda a humanidade pelas crianças correndo
na grama! Essa segunda lágrima é o que faz o kitsch ser kitsch (BEGBIE apud
KUNDERA, 2007, p.50).

O verskitchen, a palavra em alemão que origina este termo, designa a fraude de imitar
as obras de arte. Ou seja, o kitsch é a arte que tem como objeto não a realidade, mas os bons
sentimentos sobre a realidade; tem a pretensão de, fazendo uso de estereótipos e clichés

Aqui o termo “fachada social” se refere ao conceito de fachada que Erving Goffman utilizou em seu aclamado
livro A Representação do eu na vida cotidiana (1959). Para o autor fachada é o “equipamento expressivo de tipo
padronizado intencional ou inconscientemente empregado pelo individuo durante sua representação. ”
(GOFFMAN, 2011, p. 29). Sendo representação “toda atividade de um indivíduo que se passa num período
caracterizado por sua presença contínua diante de um grupo particular de observadores e que tem sobre estas
algumas influências. ” (Ibid., p.29.).
20
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inautênticos e de uma beleza apócrifa, encarnar valores da tradição cultural; é a arte que quer
nos fazer sentir o que “devemos” sentir diante de certas situações – mesmo que isso a torne
ridiculamente desproporcional. O sentimentalismo quer encarnar, portanto, um sentimento que
ele não é, como por exemplo as flores de plástico, são factoides emocionais que não se
fundamentam na verdade, ou nas relações reais entre as pessoas, mas no esforço para produzir
efeitos intersubjetivos imediatos. Por causa dessa resposta rápida e imediata que as redes sociais
nos demandam, percebemos um tipo de sentimentalismo tão presente. E porque é tão fácil
apelar a ele? O sentimentalismo é de baixo custo, não se exige o cumprimento de obrigações
morais ou de sacrifícios, mas tão somente a suavização do contato com a realidade, o
ocultamento de seus traços feios e angulosos. É por isso que é tão fácil apelar ao
sentimentalismo nas redes, vemos tais sintomas em praticamente todas as postagens, nos textos
afetivos, nos discursos engajados ou até nos odiosos. Principalmente através da manutenção
dos nossos sentimentos através das redes sociais, não precisamos alterar nossas relações com o
mundo; basta adquirir e usar os sentimentos corretos, e então, aparentemente, estaremos
supridos de algum capital afetivo. O sentimentalismo explica muito bem, por exemplo, os
chamados “manifestantes de sofá”. Pessoas que não vão às ruas, mas que de alguma maneira
querem se sentir participantes do processo. De fato, os movimentos ganham muito mais
repercussão por causa desse tipo de comportamento e principalmente após as eleições de 2014
no Brasil, as timelines viraram palcos políticos de disputas ideológicas, quase equiparados a
torcidas de futebol, em um Brasil pós-junho de 2013 totalmente à flor da pele. Pois a política,
ainda mais intensamente, voltava a ordem do dia.
Assim como a TV aberta, observamos que igualmente as redes sociais têm apreço pelo
grotesco como foi o caso da alta difusão do vídeo do cantor Cristiano Araújo. Muniz Sodré e
Raquel Paiva (2002) no livro O império do grotesco nos mostram como a grande mídia faz uso
desse recurso que mistura farsa, melodrama e tragédia. É por isso que Edgar Morin (1984) nos
apresenta o conceito de vasos comunicantes que a mídia possui. Onde ficção e o jornalismo se
misturam e se hibridizam o tempo todo. O autor faz um panorama, mostrando que ao longo do
século XX, o jornalismo foi se apropriando do espetáculo. É claro para nós que as grandes
mídias espetacularizam a informação como podem. Porém, não nos é tão claro que as redes
sociais hoje manipulam o próprio espetáculo criado pelo mass medias. André Lemos (1997)
nos fala sobre essa transmutação da sociedade do espetáculo (Guy Debord) para a sociedade da
simulação (Jean Baudrillard) com a seguinte afirmação:
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A cibercultura aceita o desafio da sociedade de simulação e joga (samplings,
zappings) com os símbolos da sociedade do espetáculo. A cibercultura não é
mais a sociedade do espetáculo, no sentido dado a essa pelo situacionista
francês Guy Debord. Ela é mais do que o espetáculo, configurando-se como a
“manipulação” digital do espetáculo. O espetáculo é a representação do
mundo através dos mass media, enquanto que a cibercultura é a simulação do
mundo pelas tecnologias do virtual. (LEMOS, 1997, p.17).

Percebe-se então que as redes sociais não só difundem a pauta da TV aberta como
também a manipula. Como a TV é um canal difusor extremamente unilateral, as pessoas veem
no caráter bilateral da internet um modo, como nunca visto antes, de poder expressar-se e
participar do processo de midiatização. O que é passado na TV, as vezes ganham repercussão
ainda maior dentro das redes sociais, como foi o caso da opinião dada por Zeca Camargo que
teve que pedir desculpas devido as intempestivas respostas das pessoas sobre a sua opinião
pessoal. Por ser um ambiente de rápida circulação, recebemos vários estímulos de formas
extremamente rápidas e se não respondemos com a mesma velocidade, deixaremos de
demonstrar que dominamos um assunto, não mostrando assim conhecimento e não exercendo
nosso micropoder (Foucault) sobre quem nos relacionamos. Foucault deixa nítida a
compreensão de que a linguagem é elemento essencial da vida social e não apenas coexiste com
ele:

(...). Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as
interdições que o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o
desejo e com o poder. Nisto não há nada de espantoso, visto que o discurso como a psicanálise nos mostrou -não é simplesmente aquilo que manifesta (ou
oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto do desejo; e visto que - isto
a história não cessa de nos ensinar - o discurso não é simplesmente aquilo que
traduz as lutas ou os sistemas de doutrinação, mas aquilo por que, pelo que se
luta, o poder do qual nós queremos apoderar” (FOUCAULT, 2003, p.10).

Percebemos então, a partir da fala de Foucault, que um discurso não é somente um
discurso. A produção de discursos dentro de uma sociedade demonstra seus processos de
controle internos e externos e por isso são controlados. Se os discursos são desvelados,
exorciza-se seus poderes e perigos, demonstra-se sua força, causam eventos incontroláveis pois
escondem as reais forças que materializam a constituição do poder. Portanto, dentro desse
campo de forças, não devemos entrar inocentes.
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Além das ações discursivas da internet, por meio das redes sociais, André Lemos (2013)
nos mostra três fenômenos espontâneos e não controlados decorrentes do uso das novas
tecnologias: a apropriação, o desvio e a despesa improdutiva. Todos esses fenômenos são ações
não programadas pelo produtor/inventor. Como já foi dito, o grande espírito da cibercultura é
o hacking (ação originária feita pelos hackers) que é transgredir, desviar e apropriar das novas
tecnologias. Nos apropriamos e desviamos seu uso. Graças a sua grande popularização, a
cibercultura nos fornece um arsenal de despesas e excessos incontroláveis. São milhares de bits
de vídeos, bate-papos, virais, etc. que inundam o ciberespaço e nosso cotidiano com as mais
diversas informações, desinformações e infelizmente com discursos de preconceito e de ódio.
Para Erick Felinto, toda construção desse imaginário em torno do cibercultura, onde o
homem qualquer pode ser o protagonista aliado a um deslumbramento mágico com a técnica,
não só contribuem para o pensamento progressista de um futuro brilhante em que cada vez mais
estaríamos alcançando com as novas tecnologias, mas também desempenha um papel
fundamental no próprio conceito de cibercultura. Se André Lemos (2013) postula a tese de que
a “cibercultura resulta da convergência entre a socialidade contemporânea e as novas
tecnologias de base microeletrônica” (LEMOS, 2013, p.16), falando até da cibercultura sendo
a própria cultura contemporânea, Felinto (2006) levanta a hipótese de que a cibercultura pode
ser definida “como uma formação cultural cuja especificidade encontra-se numa visão
“informacional” do mundo, de acordo com a lógica essencialmente binária e na qual certo
imaginário tecnológico desempenha papel fundamental.” (FELINTO, 2006, p.107) [grifos do
autor]. No esforço para uma definição que levasse em conta as singularidades epistemológica
do conceito da cibercultura, ao defini-la Felinto leva em conta dois pressupostos que analisou
fundamentais: O primeiro é a informação representada numericamente como conceito chave da
cibercultura. Há uma grande presença nos estudos ciberculturais de um certo “digitalismo” (a
tradução de toda vida em códigos). Tal “digitalismo” então é definido como uma formação
cultural (as ficções, imaginários, articulações de práticas textuais com várias outras práticas
sociais, econômicas, históricas, culturais ou políticas). O segundo pressuposto é, como já foi
dito, o de um imaginário tecnológico onde deflora-se praticamente uma religião da informática.
Em um texto mais recente do autor intitulado Cibercultura: ascensão e declínio de uma
palavra quase mágica, o autor continua com a ideia de que literatura acadêmica tende a
caminhar para um discurso utópico, como se o ciberespaço se constituísse de “uma nova
Jerusalém”, onde estaríamos livres de nossos corpos terrestres. Ao comparar a internet com a
religião, o autor diz que percebeu mais maturidade nos últimos estudos acadêmicos referentes
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à apreensão dos impactos tecnológicos digitais em contrapartida das visões tradicionais de uma
cidade celestial (internet), “corpo angelical” (internauta) ou “labirintos digitais” (hipertexto).
(FELINTO, 2011). O imaginário tecnológico, tão presente nos estudos de Felinto, nos apontam
para um tipo de relação com a tecnologia vivenciada pela nossa cultura: uma relação não
somente de dependência e deslumbre, mas de redenção. “A tecnologia é vista como a resposta
a uma série de problemas e como a solução para todos os tipos de males. Neste contexto, a
tecnologia adquire certa função idólatra. ” (SCHUURMAN, 2016, p.77). Para o Egbert
Schuurman, nossa sociedade ocidental é extremamente tecnicista. Valendo-se de lembrarmonos que o tecnicismo não é sinônimo de tecnologia. Em suas palavras:

O tecnicismo é a pretensão dos seres humanos, como senhores e mestres
autodeclarados, de utilizar métodos técnico-científicos de controle para
submeter toda a realidade à sua vontade, a fim de resolver todos os tipos de
problemas, antigos e novos e garantir o aumento da prosperidade material e
do progresso. ” Ou seja, há uma supervalorização do método de controle
técnico. “Convém enfatizar que o tecnicismo não é sinônimo de tecnologia.
O tecnicismo preconiza a tecnologia moderna, e pautada pela ciência, como
única possibilidade de se alcançar o avanço da cultura. (Ibid. p.80)

Tal visão redentiva, onde se coloca toda esperança na tecnologia e no seu
desenvolvimento, resultam em coisas mais graves e danosas a cultura. Há uma tensão não
apenas entre a ciência e o homem, mas aquela que tem o ideal de controle técnico – científico
e o todo da realidade. Por linhas filosóficas, como os naturalistas atribuíram a responsabilidade
à ciência e a tecnologia, faz-se uma má interpretação da crise presente na nossa cultura. “O
homem ocidental acredita que pode fazê-lo por meio da ciência e da tecnologia. Ele crê nelas;
coloca sua confiança religiosa no progresso da ciência e da tecnologia, ou crê nelas como sua
única chance de sobrevivência. ” (Ibid., p.174). Devemos, no entanto, buscar também a raiz da
crise no próprio homem, que não deve terceirizar sua parte no processo.
É interessante notarmos como inicialmente nos estudos sobre a cibercultura havia uma
grande utopia em relação ao que as tecnologias trariam para o homem e, como mais
recentemente, as perspectivas ganharam um tom mais sóbrio, apesar de ainda ser permeado por
polarizações mesmo dentro da academia. Graças a teóricos como Pierre Lévy, acreditamos que
a internet se configura (ou configuraria) como um espaço onde as pessoas finalmente podem
ter emancipação, resgatar o comunitário, enriquecer com novos processos de aprendizagem e
acessar uma “inteligência coletiva”. A internet então seria o ecossistema das ideias humanas,
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onde informações são trocadas e selecionadas por cada indivíduo. A grande questão surge a
partir da própria palavra inteligência. Etimologicamente, a palavra "inteligência" se originou a
partir do latim intelligentia, oriundo de intelligere, em que o prefixo inter significa "entre", e
legere quer dizer "escolha". Ou seja, para ser inteligente, é preciso, antes de mais nada, saber
escolher. Em meio a tantas informações, os usuários da internet deveriam possuir uma formação
que os capacitassem a escolher criticamente as informações que consomem, repassam e também
produzem. Não sofremos por falta de acesso à informação, pelo contrário. O que nos falta é o
direcionamento sobre o acesso que devemos ter. Em suma, não podemos ter a ingenuidade de
acreditar que somente a distribuição dos recursos simbólicos e o acesso à informação possam
ser capazes de uma transformação política e social significativa. Marcello Baquero (2002) diz
que não podemos voltar ao erro crasso da

Teoria clássica da democracia que imaginava um cidadão altamente
sofisticado a partir de modelos que não examinam a situação atual e se
prendem a visões normativas futuristas. ” [...] “de supor que no futuro, em
virtude de uma tendência tecnológicas, os cidadãos serão críticos e beminformados. Essa versão ideal dificilmente poderá ser alcançada em virtude
das condições culturais e educacionais desiguais. (BAQUERO, 2002. p.134).

É a educação que nos proporciona uma certa autonomia e liberdade para trilhar
caminhos em busca do conhecimento e a discernir, dentro de um cenário hipercomplexo, quais
materiais irão compor e agir no movimento das nossas ações. Só com a educação é que
desenvolvemos uma ética da curiosidade e a curiosidade só te leva a longes lugares, nas
profundidades das camadas informacionais da internet, se anteriormente há uma formação
educacional para o desenvolvimento de dúvidas honestas.
Apesar do otimismo de Lévy, a internet tem evidenciado muito mais o que alguns
teóricos tratam como “burrice das multidões” do que sua sabedoria. “Algumas pérolas lançadas
no turbilhão da internet “fazem-nos lamentar pelo futuro da humanidade”, [...] e isso somente
em função dos erros de ortografia, sem considerar “a obscenidade e o desrespeito gritante” que
também costumam abundar por esses territórios. ” (SIBILIA, 2008, pg. 10). Em seu livro, O
culto do amador: como blogs, MySpace, YouTube e a pirataria digital estão destruindo nossa
economia, cultura e valores. (KEEN, 2009), Andrew Keen diz que a tecnologia das redes
sociais tem promovido um achatamento da cultura e que está embaçando as fronteiras entre
público e autor, criador e o consumidor, especialista e amador no sentido tradicional. (KEEN,
2009, pg. 8). O autor faz referência ao biólogo evolucionista do século XIX, T.H. Huxley, que
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é proponente da chamada “teorema do macaco infinito”. Tal teoria propõe que se fornecermos
a um número infinito de macacos um número infinito de máquinas de escrever, alguns macacos
em algum lugar vão acabar criando uma obra-prima, como a de Platão ou Shakespeare. Para
Keen, o que parecia mais com uma pilhéria matemática ou uma distopia, hoje se vê possibilitada
pelo uso da internet.

A tecnologia de hoje vincula todos aqueles macacos a todas aquelas máquinas
de escrever. Com a diferença de que em nosso mundo Web 2.0 as máquinas
de escrever não são mais máquinas de escrever, e sim computadores pessoais
conectados em rede, e os macacos não são exatamente macacos, mas usuários
da internet. E em vez de criarem obras-primas, esses milhões e milhões de
macacos exuberantes — muitos sem mais talento nas artes criativas que
nossos primos primatas — estão criando uma interminável floresta de
mediocridade. (KEEN, 2009, p. 8)

Uma análise tão crítica e contundente quanto a de Keen foi feita recentemente pelo
escritor e filólogo italiano Umberto Eco. Ele afirmou no evento que lhe deu o título de doutor
honoris causa em comunicação e cultura na Universidade de Turim, norte da Itália, no dia 10
de junho de 2015, que as redes sociais dão o direito à palavra a uma "legião de imbecis" que
antes falavam apenas "em um bar e depois de uma taça de vinho, sem prejudicar a coletividade".
E acrescentou: "O drama da Internet é que ela promoveu o idiota da aldeia a portador da
verdade" 21. Sobre isso, a filósofa Marcia Tiburi, no artigo escrito para Revista Cult, intitulado
A arte de escrever para idiotas22 cria uma tipologia psicossocial para categorizar os tipos de
idiotas (etimologicamente entendido aqui como o indivíduo hermético, fechado em si mesmo)
que comumente são percursores e protagonistas na internet e de outros meios de comunicação
de massa. Ao falarmos do termo idiota, algo dentro desse discurso nos faz lembrar o que José
Ortega Y Gasset já formulava nos anos 30 sobre o tipo de comportamento que caracterizava
o “homem-massa” que pode nos iluminar ainda mais sobre a questão:

Não é que o homem-massa seja idiota. Ao contrário, o atual é mais rápido,
tem mais capacidade intelectiva que o de qualquer outra época. Mas essa
capacidade não lhe serve para nada; a rigor, a vaga sensação de possuí-la só
21

A notícia pode ser acessa em: < http://noticias.terra.com.br/educacao/redes-sociais-deram-voz-a-legiao-deimbecis-diz-umberto eco,6fc187c948a383255d784b70cab16129m6t0RCRD.html >. Acessado dia 8 de julho de
2015.
22
O artigo pode ser acessado no link: < http://revistacult.uol.com.br/home/2015/04/a-arte-de-escrever-paraidiotas/ > Acessado dia 8 de julho de 2015.
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serve para ele fechar-se ainda mais em si, e não para usá-la. Consagra
definitivamente a coleção de tópicos, preconceitos, pedaços de ideias ou,
simplesmente, palavras vazias que ao acaso foi amontoando em seu interior,
e, com uma audácia que só se explica pela ignorância, quer impô-los em
qualquer lugar. (ORTEGA Y GASSET, 1967, p. 103).

As novas mídias se configuraram por terem funções pós-massivas23, como explica
André Lemos (2007), mas percebemos que a fórmula criada por Ortega Y Gasset para descrever
o homem médio moderno ainda prevalece mesmo nos meios que também exercem funções pósmassivas, onde o homem supostamente tem maior liberdade, pode liberar todo seu potencial
criativo e onde se configuraria um espaço de exercício democrático por excelência. Porém, as
desanimadoras constatações, que obtemos com a análise incisiva dos mais diversos estudiosos
contemporâneos supracitados, demonstram uma alarmante visão das práxis dentro cibercultura.
Como poderia o “homem médio” descrito por Ortega Y Gasset sair da mediocridade e exercer
uma prática verdadeiramente criativa que o livre apenas dos seus desejos vitais?
Segundo Derrick Kerckhove, “estamos acelerando em direção a um novo nível de
consciência privado e público ao mesmo tempo. Há pelo menos três características da tendência
atual da globalização que merecem nossas considerações psicológicas (e não exclusivamente
políticas): transparência, instantaneidade e ambientes inteligentes. ” (DE KERCKHOVE, 2009,
pg. 201). A partir da fala de Kerckhove percebemos, com esse caminho tripartite em que a
globalização se direciona, características fundamentais ligadas à cibercultura. A direção que
temos caminhado não somente explica nossas psicopatias contemporâneas, como ao potencial
imanente que a cibercultura nos delega. A esperança da cibercultura recai num tipo de ação
muito peculiar, essencialmente ligado às características da resistência hacker. Os hackers são
os representantes e ícones mais fidedignos à procura da transparência, da instantaneidade das
informações em ambientes inteligentes onde será remido principalmente o tempo e as
distâncias.

“Por função massiva compreendemos um fluxo centralizado de informação, com o controle editorial do pólo
da emissão, [..] As funções massivas são aquelas dirigidas para a massa, ou seja, para pessoas que não se conhecem,
que não estão juntas espacialmente e que assim têm pouca possibilidade de interagir.[..] As mídias de função pósmassiva, por sua vez, funcionam a partir de redes telemáticas em que qualquer um pode produzir informação,
«liberando» o pólo da emissão, sem necessariamente haver empresas e conglomerados econômicos por trás.[..]
Com novas ferramentas de funções pós-massivas, ele pode dominar, em tese, todo o processo criativo, criando sua
comunidade de usuários, estabelecendo vínculos abertos entre eles, neutralizando a intermediação e interagindo
diretamente com um mercado de nichos. Experiências na internet com blogs, gravadoras e músicos, softwares
livres, podcasting, wikis, entre outras, mostram o potencial das mídias de função pós-massivas. [...]hoje convivem,
em permanente tensão, mídias desempenhando papéis massivos e pós-massivos, reconfigurando a indústria
cultural e as cidades contemporâneas. ” (LEMOS, 2007. p.126)
23 23
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Em Janeiro de 2016 a série “Mr.Robot”, que possui um hacker como protagonista,
ganha dois Globos de Ouro em 2016. Aclamada pela crítica e escolhida como melhor série
dramática, a série desbancou grandes produções favoritas ao prêmio. Não é difícil chegar à
conclusão de que o provável sucesso da série diante do público se deve, entre outros fatores, a
analogia exata do espírito da nossa época cibercultural: o hacking e ao potencial imaginativo
(por vezes beirando ao utópico) que tal narração provoca. Segundo André Lemos, o grande
espírito da cibercultura é o hacking, que é transgredir, desviar em novos tipos de apropriação
das novas tecnologias. Os hackers são aqueles que popularizam o computador como
ferramentas libertárias, com isso cria-se o imaginário que todos podemos ser hackers, pois o
computador a partir do final do séc. XX será um artefato extremamente popular. Segundo André
Lemos (2013), “a narrativa cyberpunk reflete a apoteose do pós-modernismo por ser, ao mesmo
tempo negação (da filosofia, do corpo, da história, da política...) e afirmação, contra a
tecnocracia. ” (LEMOS, 2013, pg. 198). A partir dessa afirmação de Lemos, já percebemos
como a hacking (se desdobrando no hacktivismo) está tão intrinsecamente ligada ao zeitgeist
em que vivemos. Ainda segundo André Lemos (2013):

O imaginário cyberpunk vai marcar toda a cibercultura. O termo tem suas
origens no movimento homônimo de ficção científica que associa tecnologias
digitais, psicodelismo, tecnomarginais, ciberespaço, cyborgs e poder
mediático, político e econômico dos grandes conglomerados multinacionais.
Além da ficção, todo o imaginário da cibercultura vai ser alimentado pela ação
dos cyberpunks reais, o underground da informática. (LEMOS, 2013, p.189).

Na trama de Mr. Robot, percebemos também que a espetacularização desse tipo de
ação, demonstra como o capital também sabe se apropriar daquilo que parece se desviar da sua
própria lógica. Em Digital Disconect, McChesney postula que a concentração de capital, o
aumento das patentes das tecnologias digitais e os sistemas de proprietários e outras políticas
tornaram a internet um lugar entorpecido pela lógica do mercado. Infelizmente, um mecanismo
que já nasce atópico com suas vias circulantes alternativas, hoje está cada vez mais presa à
serviço das grandes corporações globais. Hoje o hacker se vê na ilegalidade ou assimilado por
grandes empresas.
Porém, não podemos deixar de perceber uma outra face: o potencial da rede para
chamada à ação e como os mediadores em rede, até antes nunca apresentados pela grande mídia,
tem papel fundamental para que isso ocorra. O jovem Elliot, que faz do espectador sua própria
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consciência, começa a participar de uma rede de hackers chamada “FSociety” (assim como a
rede Anonymous surgida em meados de 2008), onde não existem líderes, seus pronunciamentos
públicos se escondem atrás de uma máscara para garantir o anonimato e lutam para dissolução
de um monopólio capitalista chamado “Evil Corp”. Todas as características da trama compõem
o enredo atual do imaginário que estamos vivendo e presenciando. E nos oferece representações
culturais da tecnologia ao alcance do homem comum.
O desvio, a desapropriação, a entropia, o caos, entre outras “perturbações” do
sistema, é visto, como um problema a ser superado e nunca como um elemento formante. O
ruído por exemplo, sempre foi tratado como algo que deveria ser eliminado pelo sistema da
comunicação. Para Erick Felinto (2013) o erro e o ruído são fundamentais para uma poética das
redes. Devemos valorizar o ruído, pois é uma forma de resistência, por escapar ao controle,
capaz de perturbar a ordem e questionar o sistema ao mesmo tempo que, paradoxalmente,
também torna o sistema possível ao diagnosticar brechas e falhas para seu aprimoramento, nas
palavras do autor:

De fato, a ordem se constitui através de sua oposição à desordem. O erro, os
ruídos são responsáveis por aquele aspecto de imprevisibilidade sem o qual
não poderia existir diferença e, portanto, a dimensão produtiva do sistema.
Um sistema é produtivo ao estabelecer diferença em relação ao seu exterior.
Fosse ele inteiramente fechado, sem brechas, autocontido, suas possibilidades
produtivas seriam extremamente limitadas. (FELINTO, 2013, p.4)

É nesse sentido que podemos entender o hacking sob uma perspectiva artística. Ao
penetrar nos códigos do sistema subvertendo-os, transformando a linguagem dos códigos dando
a elas outro significado, ao provocar tais desvios, criar algo novo, a ação do hacker não fica
somente no nível da sabotagem, mas também da estética. E assim, como Deleuze propôs,
marca-se um ato de resistência contra o sistema que, desde da sua criação através da sua
arquitetura, possibilitou ações distópicas. Segundo Ilya Prigogine, a entropia não seria um meio
que se leva à morte, mas a um aprofundamento da complexidade. Para o autor, o aparente caos
se auto organiza espontaneamente indo a um progressivo ordenado. “O caos informativo acaba
secretando formas anômalas, bizarras, incomuns de comunicabilidade que conduzem, caso o
raciocínio de Prigogine esteja correto, a um outro tipo de comunicabilidade, à “criação”, como
sugere Bastos. O ruído no discurso dos chats seria um ruído do ruído, algo que combate o ruído
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pelo ruído. ” (MARCONDES FILHO, 2012, p.92). O ruído seria, portanto, um elemento
formante, uma faísca de esperança e um sinal de um sistema que tanto cria como arruína.

3.2.Nossa condição contemporânea.

A metafísica realista dos greco-medievais fez surgir na filosofia do início da era
moderna a reação de uma criação lógica. As correntes inauguradas por Thomas Hobbes e
Immanuel Kant despontavam como as correntes dominantes de implicações racionalistas. Era
a reação transcendental do racionalismo contra a imanência realista dos greco-medievais. Kant
chegou a postular que as leis da natureza estariam presentes no pensamento humano em
primeiro lugar, antes mesmo de todas as experiências. Por um outro lado, o irracionalismo do
nominalismo enfatizava a individualidade e a singularidade dos eventos. Desse modo,
conduziu-se no séc. XIX o historicismo e à subsequente virada linguística. Kant, que sintetizou
o racionalismo continental e a tradição empírica inglesa, influenciou o fenomenólogo Husserl
que por sua vez forneceu as ideias inicias de Schutz, Berger e Luckmann. Na obra conjunta de
Berger e Luckmann, A construção Social da Realidade (1967), a ideia contemporânea de “pósmodernidade” é a que nós criamos o mundo em que vivemos (tanto por meio do pensamento
quanto por meio da linguagem ou por meio das práticas sociais), porém, os autores afirmam
que tais ideias apenas dão continuidade às ideias e características centrais do que era a filosofia
moderna inicial.
Diante desse pêndulo filosófico, existe uma vasta discussão sobre a persistência de que
estaríamos vivendo apenas uma continuação do que conhecemos como modernidade ou de fato
estaríamos experimentando uma virada de paradigmas. O fato é que precisamos nos situar na
contemporaneidade e como dirá Agamben: “responder ao apelo que a escuridão da época faz
para nós. ” (AGAMBEN, 2016, s/p.). Para começar nosso entendimento sobre nossa condição
“pós-moderna” (Jean-François Lyotard) ou como alguns autores gostam de colocar, nossa
“segunda modernidade”, “supermodernidade” (Marc Augé), “hipermodernidade” (Gilles
Lipovetsky), “modernidade tardia” (Stuart Hall), encontramos nas palavras de Marx aquilo que
poderíamos dizer que funcionaria como um epítome do espírito do que estaríamos vivenciando:

é o permanente revolucionar da produção, o abalar ininterrupto de todas as
condições sociais, a incerteza e o movimento eternos ... Todas as relações fixas
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e congeladas, com seu cortejo de vetustas representações e concepções, são
dissolvidas, todas as relações recém-formadas envelhecem antes de poderem
ossificar-se. Tudo que é sólido se desmancha no ar... (MARX E ENGELS,
1973, p. 70).

Diferentemente da cultura moderna, fundamentada no Iluminismo, que acreditava que
a razão através da ciência e suas tecnologias poderiam ser fontes inesgotáveis sobre a dissolução
do nosso sofrimento, a cultura pós-moderna é marcada por um niilismo profundo, pela sedução,
pela a produção de excessos, desperdícios e despesas improdutivas. É uma interface entre o
êxtase e a decadência, entre a melancolia das grandes narrativas e o niilismo estático. (LEMOS,
2013, p.67).
Segundo André Lemos, vivemos em “comunidades emocionais” (Weber), desse modo,
sentimos a necessidade de unirmos uns aos outros. A necessidade de estarmos unidos marcará
a sociabilidade tribal que a contemporaneidade possui do qual Maffesoli desdobra-se em seu
livro O tempo das tribos (1987). “O tribalismo refere-se, consequentemente, a uma vontade de
“estar-junto” (être-ensemble), para a qual o que importa é o compartilhamento de emoções.”
(LEMOS, 1997, p. 3). Essa “cultura do sentimento” vai considerar apenas as sensações tácteis,
tendo como única preocupação o presente vivido coletivamente. “Para Maffesoli, a socialidade
tribal contemporânea, gregária e empática, que se apoia sobre as multi-personalidades (as
máscaras do teatro cotidiano), age a partir de uma “ética da estética” e não a partir de uma moral
universal.” (LEMOS, 1997, pg. 3). Esse paradigma estético irá impregnar todas os ambientes
sociais como a política, a comunicação, publicidade, etc. ou seja, a vida social conjunta. A
estética, portanto, é tudo aquilo que sentimos em comum (ethos comum). A racionalidade já
não nos supre, precisamos sentir. Vivemos na era de Dionísio (prazer), pois Apolo (razão)
falhou. O séc. XIX, que acreditava nos poderes transcendentes do intelecto racional, não
conseguiu levar a cabo a sua maior promessa: a existência de respostas unificadas com base na
razão. Entretanto, rejeitamos os pensamentos do séc. XIX e XX sem tê-los superados. Ao não
encontrarmos respostas, classificamos tudo como pós-algo: pós-moderno, pós-psicológico,
pós-socialismo, etc, mas ainda não descobrimos algo que pudesse tomar o lugar dessas bases
intelectuais do último século.
Para Maffesoli, existe um pêndulo que rege o pensamento ocidental. Hora está na
transcendência como é o caso da sociedade com a modernidade, que pós-iluminista depositou
todas as suas esperanças na racionalidade humana para a busca da solução de seus problemas,
e hora esse pêndulo se estende para a área imanente que prioriza a mundaniedade, corporeidade
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e emoções inerentes do ser humano, levando-as em consideração essa dimensão e não a
descartando nem a rebaixando. O que acontece agora na pós-modernidade, defendida por
Maffesoli, é que vivenciamos essa imanência, após a transcendência experienciada pelo
iluminismo e a sociedade moderna. O autor chama de apocalipse a transição vivenciada da
sociedade moderna para a pós-moderna.

Quando observamos a sucessão de histórias humanas, não há outras opções
além da política ou do jogo. Assim, no ritmo de um pêndulo cíclico, uma cede
o lugar à outra e vice-versa. [...] A mitologia, a literatura e talvez o pensamento
filosófico ou sociológico lembraram os papéis desempenhados por Prometeu
ou Dionísio.” “São figuras emblemáticas que representam polaridades
inversas, mas não menos complementares. (MAFFESOLI., 2010, p. 25).

Toda leitura do livro Apocalipse: Opinião Pública e Opinião Publicada de Michel
Maffesoli é permeada pela linha argumentativa de que estamos vivendo um apocalipse da velha
forma ou da forma tradicional de pensamento da modernidade para a pós-modernidade. Nas
palavras do autor: “O que parece em jogo no apocalipse contemporâneo é que ele desvela,
desmascara (apokalupto, segundo o Dictionare Étymologique de Pierre Chantraine) as
nostalgias de um paraíso perdido e as melancolias de um paraíso futuro. Fazendo isso, ele
descobre o que este mundo tem de autossuficiente” (Ibid., p. 75). O apocalipse seria um
desmascaramento daquilo que é imaginado, pensado pelos intelectuais que perpetuam ideias
tradicionais derivadas do jansenismo, marxismo, freudismo e para aquilo que realmente é, o
que se aproxima mais do pensamento de um eco longínquo da obra de Spinoza, Proudhon e
Bakunin. Autores que retiraram o Deus único de sua postura transcendental e fazem o mesmo
com o Estado transbordante. “Sensibilidade panteísta com ênfase na imanência do divino e da
potência societal” (Ibid., p. 76).
Maffesoli diz que nessa nova sociedade o traço mundano está mais forte. Não apenas e
somente o traço tão enraizado que a modernidade com a racionalidade do Iluminismo do séc.
XVIII nos outorgou, mas os traços dessa sociedade serão permeados pelo aqui e agora. “Tudo
isso se enraíza no aqui e agora. Seja no do território stricto sensu, ou no dos territórios
simbólicos que são os sites de comunidades na Internet. Neles, todos se dedicam a usufruir algo
do que está para ser visto, do que está para ser vivido. E tudo sob um pacto tribal. ” (Ibid. pg.
78).
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É nessa ambientação que vive e se desenvolve a cibercultura. É inegável que nossa
sociedade Ocidental tem atravessado um turbilhão de processos de transformações que atinge
todos os âmbitos das nossas condições de existência. Não se trata apenas da internet e de outros
desenvolvimentos de novas tecnologias. Vivemos em uma época limítrofe, se não estamos de
fato vivenciando a pós-modernidade, podemos dizer que a modernidade atual está sofrendo
agora seu momento de maior tensão. Ou como diria Maffesoli, estamos vivendo em um
apocalipse. É incoerente, portanto, pensar nossa cultura fora da condição da cibercultura. A
tecnologia não é mais uma forma, mas em sinergia com a cultura contemporânea (ou pósmoderna), formam nosso modo de ser e estar no mundo.
Os artefatos que construímos para mediar nossa relação com o mundo já não podem
suprir nossa eterna busca pela felicidade, há e parece que sempre haverá um constante malestar. Freud, em O mal-estar da civilização (1969), já preconizava alguns métodos que o
homem utiliza para tentar escapar do sofrimento em relação a uma das suas principais fontes:
o relacionamento com o outro. Entre os métodos para escapar desse sofrimento estão: se isolar
voluntariamente, tornar membro de uma comunidade (dominar a natureza e assim buscar o bem
de todos), a intoxicação através do uso das drogas e a sublimação dos instintos através de fontes
de trabalho intelectual. Ora, a novas tecnologias aparentemente servem como o substrato
perfeito para que esse mal-estar seja dissipado. O isolamento voluntário propiciado pelas novas
tecnologias, fora dos perigos do mundo externos, permitem que o homem participe, mesmo
isolado, da comunidade a qual ele quer pertencer. Isso através de uma simulação (ilusão).
Porém, como Freud observa “o poder recentemente adquirido sobre o espaço e o tempo, a
subjugação das forças da natureza, consecução de um anseio que remonta a milhares de anos,
não aumentou a quantidade de satisfação prazerosa que poderiam esperar da vida e não os
tornou mais felizes. ” (FREUD, 1969, p. 107). Para Freud, esse tipo de satisfação segue o
modelo do “prazer barato”, que se dissipa facilmente. Apesar de que “as épocas futuras trarão
com elas novos e provavelmente inimagináveis grandes avanços nesse campo da civilização e
aumentarão ainda mais a semelhança do homem com Deus. No interesse de nossa investigação,
contudo, não esqueceremos que atualmente o homem não se sente feliz em seu papel de
semelhante a Deus. ” (Ibid., p. 112).
Em uma recente entrevista24, o mundialmente conhecido sociólogo Zygmunt Bauman,
autor do livro Modernidade Líquida diz que se considera um homem infeliz, porque apesar de
24

A entrevista pode ser acessada em: < http://www.contioutra.com/entrevista-zygmunt-bauman-e-possivel-queja-estejamos-em-plena-revolucao/ > Acessado 13 de julho de 2015.
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ter vivido muitos anos, não conseguiu transformar as palavras em carne. “Hoje, existe uma
enorme quantidade de pessoas que querem a transformação, que têm ideias de como tornar o
mundo melhor não somente para eles, mas também para os outros, mais hospitaleiro. Mas na
sociedade contemporânea, na qual somos mais livres do que nunca, ao mesmo tempo somos
também mais impotentes do que em qualquer outro momento da história”.
Em Junho de 2013, o Brasil experimentou um momento ímpar na história da sua jovem
democracia. Milhares de pessoas, nas maiores cidades do país, saíram nas ruas aclamando que,
enfim, “o gigante acordou”. Um cartaz emblemático, dentre tantos outros com as mais diversas
reivindicações, proferia “saímos do Facebook.” Nossos corações se encheram de esperança. “A
força vulcânica das manifestações gerou a impressão de que a sociedade brasileira assistia às
primeiras labaredas de um processo social verdadeiramente revolucionário” (JÚNIOR, 2013,
s/p.). Se na antiga ágora Grega, para exercer a política (em termos clássicos) era necessário da
presença física para o diálogo, tendo em vista que o tempo era dependente do espaço para
existir, agora com os meios de comunicação, principalmente a internet “dá aos indivíduos novas
maneiras de organizar e controlar o espaço e o tempo, e novas maneiras de usar o tempo e o
espaço para os próprios fins” (THOMPSON, 1998, p. 29). É a partir deste suposto ambiente de
igualdade, em que cada pessoa que usa as mídias sociais para se fazer ouvir tem o potencial de
reunir pessoas em torno de um objetivo comum. A internet proporciona um lugar onde as
relações são cada vez mais próximas, e a capacidade em conviver com as diferenças, também
configura como um grande desafio a ser ultrapassado. Frente a isso, Pierre Lévy (2003) nos traz
uma visão otimista do papel que as mídias interativas desempenham na atual sociedade e
sintetiza a responsabilidade com essa “nova esfera pública”:

As mídias interativas e as comunidades virtuais desterritorializadas abrem
uma nova esfera pública em que floresce a liberdade de expressão. A Internet
propõe um espaço de comunicação inclusivo, transparente e universal, que dá
margem à renovação profunda das condições da vida pública no sentido de
uma liberdade e de uma responsabilidade maior dos cidadãos (LÉVY, 2003,
p. 367).

O ciberespaço se configura então como um ambiente privilegiado, onde as mais diversas
opiniões podem ter voz. Mas como cada indivíduo estaria gerindo tal “autonomia”? Em junho
de 2013, estávamos presenciando uma manifestação articulada e mobilizada pelas mídias
sociais. Seria a internet a nova ágora (modelo da Grécia Antiga) onde se imagina a
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possibilidade de indivíduos compartilharem o mesmo espaço para discussões que diz a respeito
do interesse do todo?
Mais de um ano depois, nos unimos a Baumann para lamentar que, assim como os outros
movimentos mundiais entre 2011 e 2015 (Primavera Árabe, Occupy Wall Street), a nossa
Jornadas de Junho também seguiram um exemplo de massa autorregulada. Uma vez que os
participantes são incapazes de pensar por conta própria e apenas replicavam o que já foi citado.
De fato, não foi evidenciado um avanço político-organizativo dos trabalhadores. A ausência
de um pensamento autônomo e criativo, fez com que a Primavera Árabe, por exemplo, fosse
traída pelo partido conservador muçulmano que tomou a dianteira nos processos de reforma e
revolução política por possuírem unidade conceitual e técnica capazes de assimilarem melhor
o acontecimento. Como sintetiza Vladimir Safatle:

Os grupos que deram início à sequência da Primavera Árabe não eram
islâmicos, mas jovens diplomados desempregados e sindicalistas. No Egito,
por exemplo, foi o Movimento 6 de abril, composto por jovens das mais
variadas tendências, a iniciar o processo de ocupação da Praça Tahir. Esses
grupos ainda não encontraram uma forma institucional que os fortaleça. Eles
não têm unidade. Na ausência disto, o grupo mais organizado e disciplinado
é, no caso, os muçulmanos, que conduz o processo. A história conhece vários
exemplos de revoluções traídas. Tais exemplos não podem ser lidos como
meros fracassos, são movimentos duros de compreensão de limites de ação
política. A espontaneidade impressionante da Primavera Árabe demonstrou
sua força e sua fraqueza. Sua força fica clara quando a revolução ganha. Sua
fraqueza aparece quando os embates em torno do saldo da revolução entram
em cena (SAFATLE, 2012, s/p.).

Portanto, é na mesma Praça de Tahrir de onde o povo removeu o entulho da ditadura de
Mubarak que surge o golpe de Estado do primeiro presidente eleito na história do Egito e a
suspensão da sua primeira Constituição democrática. E como isso é possível? Safatle coloca a
conta dessa revolução traída na ausência de unidade dos grupos revolucionários e falta de
organização institucional que os faria melhor assimilação dos eventos. Há uma grande
tendência em criarmos uma grande fé nos movimentos do povo em ebulição e desconfiar das
instituições políticas. Porém, até hoje os votos em eleições livres e limpas continuam sendo o
melhor método de aferição da vontade do povo. Enquanto tentamos achar o problema na Praça
de Tahir, Wilson Gomes (2014) nos diz que talvez o problema esteja na nossa ideia infantil
sobre democracia. “Segundo a qual as multidões são o repositório último da verdade, da
autenticidade e da bondade. ” (GOMES, 2014, p.246). Apesar da espontaneidade trazida pelas
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redes sociais ou movimento da Primavera Árabe, sua capacidade de trazer a reprodução em
grande escala por meio da repetição de uma ideia não foi o suficiente para levar a cabo uma
ação política. Bem sabemos que quando a batalha termina, ainda precisamos ter escopo
organizacional e criativo para ainda lidar com a guerra. Não há nada mais terrível para a ação
política que, nesse momento, deixar-se tragar pelo imediatismo derrotista que só consegue agir
a partir da certeza de um resultado instantâneo. Num tempo em que o presente é tão dilatado e
de contínuas e intermináveis mudanças da era digital, “o pensamento é mais do que nunca,
exposto a tentação de “perder a calma” e de abandonar precocemente as velhas coordenadas
conceituais. ” (ŽIŽEK, 2012, p.95). A falta de continuidade das jornadas, demonstra um dos
traços marcantes, segundo a leitura de André Lemos sobre Maffesoli, da pós-modernidade: o
presentismo:

Como afirma E.Subirats, o fim das possibilidades revolucionárias das
vanguardas do começo do século XX, o pós-modernismo não olha mais o
passado sob o signo da paródia, mas sob o rótulo do pastiche. Dessa forma, a
cultura pós-moderna não se prender à dimensão histórica do futuro, mas
ancora-se no presente, revisitando o passado. (LEMOS, 2013, p. 66)

“A socialidade25 pós-moderna, por colocar ênfase no presente, não investe mais no deve
ser, mas naquilo que é, no presente.” (LEMOS, 2013, p. 84). A vida quotidiana vai insistir no
presente, a socialidade não é contractual, no sentido dos engajamentos políticos fixos. Ela é
efêmera, imediata, empática. Já não temos referências absolutas de tempo e lugar. Vivemos em
uma sociedade de experiência esquizofrênica. A simultaneidade, a distribuição irradiada de
informações desconfiguram o espaço clássico do aqui e ali. Ou ainda, conforme resume Pierre
Lévy: “a sincronização substitui a unidade de lugar, e a interconexão, a unidade de tempo”
(LÉVY, 1996, p. 21). A continuidade temporal é quebrada, o tempo se dilata e o agora sofre
um efeito tão grande que temos uma destemporalização e quase ganhamos o dom da
ubiquidade. O presente fica mais forte, intensificando a frustação e o desespero.

Se faz necessário a distinção dos termos “socialidade” e “sociabilidade” na obra de Maffesoli: “A socialidade
“daria o tom” aos agrupamentos urbanos, diferenciando-se da sociabilidade por colocar a ênfase na “tragédia do
presente”, no instante vivido além de projeções futuristas ou morais, nas relações banais do cotidiano, nos
momentos não institucionais, racionais ou finalistas da vida de todo dia.” “A socialidade é para Maffesoli um
conjunto de práticas cotidianas (hedonismo, tribalismo, presenteísmo) que escapam ao controle social e que
constituem o substrato de toda vida em sociedade, não só da sociedade contemporânea, mas de toda sociedade.”
(LEMOS, 1997, pg.1).
25
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Porém, não é somente devido ao presentismo que podemos explicar a complexidade dos
porquês que a Primavera Brasileira vem perdendo cada dia mais adeptos nas ruas e apoio nas
“arquibancadas”, Wilson Gomes (2014) nos mostra que em meio a uma combinação muito
complicada de elementos, entre os quais destaca o desejo de uma geração frustrada de não
participação em contraste a geração anterior (de seus pais) dos cara-pintadas e das lutas contra
a ditadura com clima dos países mundo a fora com as manifestações para “mudar as coisas”
como a Primavera Árabe, os neo-carapintadas, a new right brasileira que surge não somente de
uma insatisfação antipolítica e anticorrupção, como antipetista. “Os neo-carapintadas,
debutantes em manifestações políticas de massa, trouxeram o colorido, o espírito e toda a estima
social (com doses gigantescas de condescendência e/ou de romantismo político) que tornam os
protestos de junho tão peculiares. ” (GOMES, 2014, p.241)
Não há como negar o espírito de “torcida” organizada que as manifestações pós-junho
adquiriram. Principalmente, por seus manifestantes prioritariamente serem convocados para as
manifestações vestindo a camiseta de futebol da Seleção Brasileira. O que se configura em uma
performance controversa, uma vez que a FIFA foi constantemente acusada de corrupção por
parte de seus líderes. Para Gomes (2014), a dissolução do grande movimento de junho e
transformação para a polarização e até dissolução e falta de adesão por grande parte da
população se deu por 5 motivos:

(1) Os ativistas ao menos por um tempo, sem o foco concreto – os protestos
perdem o seu aglutinador político; (2) Os manifestantes fanfarrões, valentões,
quebra-tudo continuam o seu modelo. Acreditam que ser protesters é para
fracos, querem ser rioters (que agora é moda falar no vocabulário do
“jornalismo internacional”), e tocaram o terror – perde-se parte da esquerda;
(3) os militantes de partidos de esquerda acharam que a festa também era deles
e resolveram desfraldar as bandeiras, para descobrir amargamente que a
revolução não era contra certas políticas, mas contra a política (contra o
institucional) – perde-se parte da esquerda; (4) A new right põe as asinhas de
fora e deixa claro que, naturalmente, não queria petralhas e esquerdopatas nas
“sua” grande festa cívica – perde-se outra parte da esquerda; (5) Os petistas
dão-se conta de que as manifestações estão produzindo uma rápida erosão da
popularidade dos seus governos e que só tinham a perder com isso – saem os
petistas que entraram de gaiato. (Ibid., p.242)

Além da evidente crise de representação, a sociedade não se reconhece nos poderes
constituídos, tanto no Executivo, como no Legislativo e Judiciário. O projeto do estado
brasileiro já não corresponde aos anseios da população e tal situação transcende as questões
partidárias. O Estado não cumpre suas funções básicas como infraestrutura, segurança, saúde e
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educação. Tal ineficiência é inversamente proporcional à corrupção sistêmica, o que impulsiona
ainda mais o sentimento anti-político aflorado principalmente pela new right. A crise política
global em 2008, em conjunto com a política de 12 petista, promoveu a abertura do crédito e o
festival de consumo não acompanhou a renda dos brasileiros. A falsa euforia, a crise em
contraste entre a realidade e o ufanismo das propagandas oficiais, geraram uma ira contra os
políticos pelo dar de ombros do Estado a partir de um desleixo administrativo e total degradação
moral. Segundo uma matéria do Estadão, publicada no dia 26 março 2017, a internet
proporcionou que a direita “saísse do armário” nas redes sociais e tem conquistado trincheiras
importantes em rede. O barulho da direita tem emergido em meio a um território que era
considerado exclusivo das esquerdas. O que pode ser, inegavelmente, também uma
demonstração de resistência por parte destes movimentos. O que parecia improvável há alguns
anos atrás, a internet abre espaço para que a direita possa impor sua narrativa não somente para
uma audiência de mais idade, mas também para os mais jovens. Entre os partidos e movimentos,
o que mais se destaca é a voz do movimento Brasil Livre (O MBL) com 2 milhões de
seguidores, responsável pela análise empírica desta presente dissertação. Sobre ele
analisaremos no quarto capítulo.
Portanto, a despeito das muitas análises recentes altamente pessimistas e apocalípticas,
segundo Wilson Gomes apesar da democracia representativa ter grandes falhas, ela não está em
crise. Desde os movimentos de estrema esquerda, passado por uma escala de cinza gigantesca
até chegarmos a extrema direita, vemos que os guetos encontram nos becos da internet seu lugar
de fala e representatividade. E mais, o acesso ao conteúdo gerado e acessado pelos mais
diversos segmentos ganham uma nova dimensão. É possível encontrar sua minoria em qualquer
parte do globo terrestre. As redes sociais têm demonstrado, cada vez mais, o seu potencial
democrático. Não somente pela a ampliação das vozes pela internet, mas, cronologicamente, o
Brasil se vê na melhor fase de sua jovem democracia. Isso porque há mais processos de
transparência, mais órgãos independentes como o Ministério Público e de controle como os
TCUs, que tentam promover controle cognitivo do cidadão perante a coisa pública.

Se não há uma crise da democracia relacionada a algum problema específico
contemporâneo, há a eterna tendência à reparação de desvios, ao registro de
insatisfações e até algo como uma espécie de “verificação coletiva” do que
está errado – nos juntamos para dar uma conferida se o que você acha que não
está direito é parecido com o que eu acho que precisa mudar. Este é um dos
sentidos de manifestações de massa: os zumbidos que provêm daqui e dali,
vocalizados por atores e sujeitos de interesses muito diferentes, vão, de
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repente, sendo condensados em fluxos de expressões, palavras-chave,
palavras de ordem para os quais convergem a atenção pública e a atenção dos
meios de comunicação. Pronto, estão dadas as condições para este “vamos nos
juntar” que termina em manifestações de massa, de quando em vez (no Brasil,
elas levam 20 anos para eclodir no ritmo atual). (GOMES, 2014, p. 263)

Então, não é preciso uma crise real da democracia liberal nem da representação política.
Precisa-se é de um levantamento eficiente de um senso para que o cidadão possa ter segurança
de que as coisas podem ser reparadas. A certeza da impunidade no Brasil atravanca qualquer
mobilização política, principalmente da “arquibancada” que vê em atos políticos e mobilizações
democráticas um desperdício de energia. Precisamos também que os afetados e os indignados
(para usar um termo tão caro da revolução do 15M da Espanha) por (ou concernidos com) uma
situação considerada inadequada, sustente com força e clareza esta posição até o fim. Por isso,
nas democracias se vai muito às ruas, diferentemente das autocracias, em que você só vai se
tiver força suficiente para se garantir, ao ponto de, no limite, se rebelar contra quem governa.

3.3.As ambivalências da Cibercultura

É inegável que a internet se qualifica muito mais que um simples aparato técnico
desenvolvido por engenheiros ou militares. Embora o caminho do livre acesso venha contando
cada vez mais com os pedágios de oligopólios do grande capital, a internet, mesmo em sua fase
atual, possui o potencial de transcender os usos para o qual foi primeiramente destinada. Se
antes ela se configurava apenas como uma rede de computadores, hoje a rede envolve pessoas,
coisas, objetos e a natureza. Estamos no terreno da Internet das Coisas ou mais, a Internet
Ecológica (Massimo di Felice). Porém, é nos seus próprios vestígios iniciais que habita os
resquícios de sua resistência.
O espírito transgressor do hacking é o espírito da cibercultura. Isso porque a própria
arquitetura diaspórica da internet e posteriormente sua abertura de protocolos, permite-se para
qualquer pessoa a reprodução, a cópia e o desvio. Desde de sua concepção, a internet se
configura como um sistema disperso e incontrolável. No segundo capítulo do livro The whale
and the reactor (1986), intitulado Do artifacts have politics?, Langdon Winner postula que
algumas tecnologias já nascem com certos agenciamentos políticos. Um dos exemplos citados
no livro é a arquitetura utilizada nas pontes em Long Island, para evitar que pobres chegassem
um uma área específica em Nova York. Para o autor, se o que chamamos de tecnologia são
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maneiras de ordenar e construir nosso mundo, as sociedades escolhem, conscientes ou não,
estruturas para as tecnologias que influenciam como as pessoas viajam, trabalham se
comunicam por um longo tempo. Tais escolhas tendem a fortemente se fixar nos equipamentos
materiais, nos investimentos econômicos e nos hábitos sociais. A flexibilidade e a neutralidade
da rede em relação à seus fluxos vão desaparecendo em relação a seus aparatos. Nesse sentido,
as inovações tecnológicas se tornam similares aos atos legislativos ou aos fundamentos
políticos, que estabelecem uma estrutura para a ordem pública que perduram por muitas
gerações. Portanto, bem como as pontes nova iorquinas de Long Island, a internet já nasce com
o pulsante caráter político.
Enquanto a primeira geração de hackers “estavam focadas nas políticas relacionadas a
softwares e hardwares, os hacktivistas transpuseram mais claramente esse caráter político ao
plano social. (MACHADO, 2013, p. 20). Influenciados por teóricos anarquistas como Hakim
Bey que teorizou o T.A.Z – Temporary Autonomous Zone 26em 1985, Machado (2013) profere
que o hacktivismo tal como conhecemos hoje tem suas origens marcadas na década de 1990,
por meio da rede colaborativa ao movimento zapatista que, nas palavras de Castells (2002,
p.103), foi o “primeiro movimento de guerrilha informacional”. Sob o lema de “Liberdade,
democracia e justiça”, o movimento Zapatista foi primeiro grande movimento global, que
possibilitou a criação de movimentos transnacionais no mundo inteiro. A recusa da luta pelo
poder e a introdução de temáticas não típicas da tradição política dão os contornos do que foi
considerado o primeiro movimento net-ativista. Dessa maneira, podemos dizer que os
movimentos com ações net-ativistas têm seu começo no espírito transgressor dos cyberpunks.
Assim como Winner (1986), Machado (2013) coaduna com a ideia de que o ativismo hacker é
político em sua essência. Não é de se espantar que, por si só, os atos de resistência em rede e
na rede, sempre vão caminhar para atos ou discussões políticas.
Uma coisa é certa, com as novas tecnologias atuais nada será como antes, mas não
somente pelo fato de sua introdução, mas porque essas novas tecnologias foram inseridas dentro
na nossa cultura contemporânea. Por causa do aprofundamento das redes no âmbito da
sociedade, vamos ter que pensar em novas formas para problemas antigos e novos que estão

“TAZ”, ou “Zona de autonomia temporária”, são formações de espaços em que a construção mediada do social
se realize por meio de uma liberdade autônoma. São intervenções nômades e temporárias, “efeitos de aberturas
dissonantes que os sistemas psíquicos imporiam ao social. Seriam algo como os agentes individuais ou grupais
desrreguladores, que, por seus atos, teriam a capacidade de desestabilizar a harmonia artificial da situação.”
(MARCONDES FILHO, 2012, p.111). O TAZ não só influenciou e serviu como base teórica para os hackers, bem
como os movimentos okupas e as raves.
26
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surgindo. Dentro do campo de ambivalências e multifaces da rede, um dos críticos mais ácidos
do “falso” deslumbramento com internet, Andrew Keen, nos mostra algumas perspectivas que
devem ser fortemente levadas em consideração. Em The internet is not the answer, Keen (2015)
nos fala que apesar das promessas de desconstrução de hierarquias, a internet é controlada por
um diminuto grupo de grandes corporações. No auge do neoliberalismo era necessário passar
para o mercado, setores estatais altamente lucrativos. É por isso que as teles, que estavam nas
mãos estatais até os anos 80, passam para a iniciativa privada.
Se antes a internet era apenas um canal de distribuição de dados impessoais, servindo
apenas para fins militares, hoje devemos lembrar que é também uma rede das grandes
corporações, como o as cinco maiores empresas do mundo – Microsoft, Apple, Google,
Facebook, Amazon, – que se transformaram em um cérebro digital global que permite a
exposição pública das nossas relações, intenções, gostos pessoais e mais obscuros segredos.
Devemos lembrar que a maioria dos usuários da internet postam seus conteúdos submetidos
dentro dessas grandes plataformas. Tais plataformas são dotadas de sistemas altamente
sofisticados de algoritmização dedicados a selecionar o público-alvo para outras grandes
empresas. Dentro dessa perspectiva, a internet com sua potencialidade de livre circulação corre
sérios riscos de colonização. É perceptível como as redes sociais tem modificado o modo como
as notícias têm aparecido para os usuários, principalmente nos últimos 5 anos. O refinamento e
seleção do que aparece para os usuários tem crescido em proporções assombrosas. Em um
cálculo geral, o Facebook seleciona 300 publicações das 1500 que em média cada perfil recebe.
O algoritmo atual leva em consideração mais de 100 mil variáveis. A intenção é que se revele
para o usuário apenas conteúdos que ele vá “curtir”. Ou seja, uma verdadeira mercantilização
dos afetos. Em seu livro, O filtro invisível: o que a internet está escondendo de você (2011), Eli
Pariser chama atenção exatamente para esse fenômeno. Para o autor, a internet, tem promovido
uma aldeia dos iguais, de tal modo que você não entra em contato com algo que você discorde,
colocando o usuário em uma bolha invisível e dando a falsa sensação de que está em contato
com diferentes opiniões, eventos e ideias.
Com a abertura e a fácil conectividade, o potencial para destruir a intimidade é
assustador e sem precedentes. Além disso, segundo Ciro Marcondes Filho, não seria o caso de
estarmos comunicando mais ou melhor, mas as redes sociais seriam permeadas de certas
“utopias de preenchimento”, em que se imagina uma comunicação direta, espontânea e sem
mediações. Dentro das redes, lugar dos mais diversos usos, que ampliam a xenofobia entre
outras barbáries, para o autor o que se busca não é um fluxo direto de mente a mente, mas um
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confronto sem mediações com a hipertelia informativa, o que por si só, já neutralizaria todas as
tentativas comunicacionais. Ciro Marcondes Filho, a luz de Marshall Berman, nos faz uma
advertência bastante precisa sobre os perigos decorrentes da busca por essa liberdade sem
limites e nos mostra a ótica que devemos enxergar a questão na rede:

O perigo, adverte o crítico francês [Marshall Berman], é que a liberdade
jamais é vista como algo também potencialmente negativo. Assim como a
inundação de informações leva à hipertelia, à crise do sentido, da mesma
forma como todos os excessos conduzem os organismos à falência, de maneira
equivalente a liberdade sem limites implode com a noção de fronteiras ou
medidas. (MARCONDES FILHO, 2012, p. 63).

Percebemos então, que a busca por essa utopia tão permeada dentro das redes pela
liberdade, deve ser vista com muita cautela. Antoun e Malini (2013), nos falam que a liberdade
oferecida pela internet é um tipo de “liberdade negativa”, pois é antes uma liberdade regulada
por direitos intelectuais e propriedade intelectual. Uma liberdade que foi transformada em um
commoditie 2.0 pois, como analisa Castells, a internet reduz a oferta de liberdade (travestida de
inflação) e inauguram medidas de cercamento (enclosures) da liberdade em sistemas
controlados de informação. Dispositivos como a web 2.0 se transformaram em grandes
instrumentos de negócios, com a estratégia da mercantilização da liberdade para a acumulação
de capital realizando o “cercamento da terra comum da comunicação livre para vender às
pessoas o acesso às redes de comunicação globais em troca da renúncia à sua privacidade de
sua conversão em alvo de publicidade” (CASTELLS, 2009, pg.421 apud ANTOUN; MALINI,
2013, p. 161).
Tal mercantilização tem aproximações muito profundas com o que o filósofo Michel
Foucault chamou de biopoder ao descrever uma nova arte de governar a liberdade dos sujeitos.
Para Foucault, essa nova arte opera com mecanismos que tem por função “produzir, insuflar,
ampliar as liberdades, introduzir um “a mais” de liberdade por meio de um ‘a mais’ de controle
e intervenção” (FOUCAULT, 2008a, p. 92). Dentro da lógica do biopoder, não se controla
somente o corpo da população, mas todo seu meio ambiente, sua comunicação, seus
conhecimentos, afetos, etc. através de uma geração contínua de riscos. Quanto mais riscos, mais
medo, mais limitação para a independência (ação livre) e maior aceitação dos discursos e
práticas de segurança. A partir do século XVII, Foucault compreendia que este tipo poder era
próprio à era moderna e teria se constituído a partir de duas vertentes de desenvolvimento
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fortemente interligados. O primeiro, disciplinar, nos forneceria uma anátomo-política do corpo
humano. No segundo, feito por “controles reguladores”, propiciaria uma biopolítica da
população; ou seja, disciplinas do corpo e regulações da população. Esta junção de anátomopolítica e de biopolítica, de disciplinas do corpo e de regulações da população, será o que
devemos entender por biopoder. Esse poder terá a função de administrar os corpos em uma
gestão calculista da vida, isto através de disciplinas diversas como hospitais, escolas, asilos,
prisões, hospitais, assim como, no campo das práticas políticas e de observações econômicas,
como os problemas de natalidade, de longevidade, de saúde pública, de habitat, de migração,
ou seja, técnicas numerosas para obter o assujeitamento dos corpos e o controle das populações.
Em seu livro Vertigem Digital, para ilustrar os aspectos nada otimistas das redes sociais,
Andrew Keen nos conta a história de Jeremy Bentham, um filósofo que em 1787 teve uma ideia
uma casa de inspeção para melhor administração das casas disciplinares tais como prisões,
hospitais, escolas, fábricas. A nova arquitetura, que chamou de “pan-óptico”, se tratava de um
prédio circular de pequenos aposentos, todos transparentes e totalmente conectados, neles os
indivíduos podiam ser vigiados todo o tempo, supervisionados por um inspetor como um deus
onisciente, que sempre estaria informado pois seria capaz de olhar atrás de esquinas e através
de paredes.
Para Keen, a Internet é a tradução perfeita da arquitetura imaginada por Bentham. Uma
rede das redes onde todos estão conectados, onde todos depositam seus mais íntimos dados,
prontos para serem inspecionados. “O que antes vimos como prisão é agora considerado um
parque de diversões; o que era encarado como dor hoje é visto como prazer. A era analógica da
grande exibição é substituída pela era digital do grande exibicionismo. ” (KEEN, 2012,
p.30) Só que com uma diferença: o que antes era arrancado pela vigilância através das casas
disciplinares, hoje é dado com prazer em busca de um narcisismo sem precedentes e promoção
pessoal. Nas palavras de Andrew Keen:

Hoje a medida que a web evolui de uma plataforma de informações impessoais
para uma internet de pessoas, a casa de inspeção industrial de Bentham
reaparece como uma variação digital de arrepiar. O que antes vimos como
prisão é agora considerado um parque de diversões; o que era encarado como
dor hoje é visto como prazer. A era analógica de grande exibição é substituída
pela era digital do grande exibicionismo. (Ibid., p. 31).
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A rede então realizaria o sonho fordista de controle da grande fábrica, da vigilância de
todos os funcionários para controle da produção. Agora sem esforço, mas os próprios
funcionários sentiram-se gratos e “livres” em poder compartilhar suas informações mais
íntimas.

Como disse o criador do Wikileaks, o autonomeado czar da transparência
Julian Assange, a internet hoje é ‘a maior máquina de espionagem que o
mundo já viu’ e o Facebook, acrescentou ele, é ‘a mais completa base de dados
mundial sobre pessoas, suas relações, seus nomes, endereços, localizações,
comunicações umas com as outras e seus parentes, todo mundo nos Estados
Unidos, tudo isso acessível aos serviços de informações americanos’ (Ibid., p.
31).

Estamos em um terreno que onde pisarmos deixará rastros permanentes e que podem
ser usados para a vigilância, condenação, expropriação e objetificação do sujeito. Andrew Keen
cunha o termo hipervisibilidade para tratar o modo como estamos habitando a internet. Nunca
estivemos tão expostos como agora. A vida no séc. XXI é cada vez mais vivida em público.
“Quatro em cada cinco departamentos de seleção de universidades, por exemplo, examinam o
perfil dos candidatos no Facebook antes de se decidir pela aceitação”. (Ibid, p. 41). E não é só
isso, algo mais preocupante ocorre: estamos virando espectros para alimentar o perfil que se
constitui no nosso verdadeiro eu. “O Facebook está se tornando a própria imagem da
humanidade. É onde estão agora os nossos auto ícones” (Ibid. p.39). O mundo está
completamente transparente, o ciberespaço nos possibilita estar ao mesmo tempo em todos os
lugares e em lugar nenhum e dessa maneira, quanto mais visível o homem está digitalmente,
mas completamente invisível ele está. “Como um cadáver trancado em sua tumba transparente,
agora nós estamos todos em exposição permanente, todos somos apenas imagens de nós
mesmos neste admirável mundo novo transparente. ” (Ibid., pg. 21). Como poupar a população
de uma vigilância que ela mesma permite? Se antes na era industrial o homem admirável era
aquele que tentava proteger sua invisibilidade, hoje quando mais se aparece mas temos a
sensação que a pessoa é bem-sucedida. Como diria Georg Simmel: “os mais profundos
problemas da vida moderna derivam do esforço do indivíduo para preservar a autonomia e a
individualidade de sua existência diante das forças sociais esmagadoras da herança histórica,
da cultura eterna e da técnica da vida. ” (SIMMEL, 1967 apud KEEN, 2012, p. 20).
A internet tem causado um tipo de ruído contínuo que transforma uma tarefa árdua
separar o bem-dito do mal-dito. Ao contrário dos mantras, que dizem que cada indivíduo pode
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traçar recombinações criadores em uma atitude libertária, o que mais vemos nas timelines é
uma reprodução incessante dos bordões e temas disseminados nos canais de mídia de massa,
acaba por ocupar a mídia participativa apenas com assuntos do momento em uma grande agenda
social ditada pela grande mídia que conta com a cultura dos fãs para sua reprodução.
De fato, sabemos que a internet é um lugar de grandes ambivalências. Se por um lado,
há participação em espaços democráticos como fóruns, articulação de movimentos,
descentralização das narrativas das grandes mídias, linguagem cooperativa, dialógica, etc. Por
outro lado, há também espaço para permitir uma série de processos de controle eletrônicos,
ciber-racismos, crimes informáticos que em certo sentido representam ações nocivas contra a
privacidade, a subjetividade é um perigo social. Porém, apesar da existência de um biopoder
presente na internet dentro dessa sociedade de controle, que vigia, se apropria da riqueza
comum, etc. não significa que não existam formas de existências que extrapolam a lógica do
grande capital e que não provoquem um desvio através de ações híbridas que contam com a
participação de agentes inesperados e conexões que se renovam a cada minuto. Devemos
lembrar que se não houvesse possibilidade de resistência e de reação seria desnecessário o
exercício do poder.
Segundo André Lemos (2004), a revolução digital se deu com a passagem dos mass
media (TV, rádio, imprensa e cinema) para as formas individualizadas de estoque, produção e
difusão da informação. No novo espaço, o ciberespaço, a circulação de informações não
obedece a tradicional hierarquia da árvore (um-todos), e sim à multiplicidade do rizoma (todostodos). Estamos vivenciando a verdadeira revolução da arquitetura informacional.
De fato, não podemos simplesmente comprar pacotes fechados de explicações
deterministas sobre a tecnologia, porém é impensável não associar seus desdobramentos com
as transformações que e estamos vivenciando e com o que a humanidade experimentou ao longo
da história. Entender a tecnologia é entender a priori o ser humano. Castells, no consagrado A
sociedade em rede, já apontava que “o dilema do determinismo tecnológico é, provavelmente,
um problema infundado, dado que a tecnologia é a sociedade, e a sociedade não pode ser
entendida e representada sem suas ferramentas tecnológicas” (CASTELLS, 2002, p. 43). Os
aparatos tecnológicos, desde da época em que temos relatos, ajudaram a definir a maneira como
o homem tem dado sentido à sua existência pari passo em que organiza sua cognição e altera
seus significados. Um dos primeiros pensadores, indispensáveis quando tratamos da profunda
relação de tecnologia, comunicação e o homem, foi o canadense McLuhan. Segundo ele:
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“(...) as consequências sociais e pessoais de qualquer meio – ou seja, de
qualquer uma das extensões de nós mesmos- constituem o resultado do novo
estalão introduzido em nossas vidas por uma nova tecnologia. (...). Muita
gente estaria inclinada a dizer que não era a máquina, mas o que se fez com
ela, que constitui de fato o seu significado ou mensagem. (...) O conteúdo da
escrita é a fala, assim como a palavra escrita é o conteúdo da imprensa e a
palavra impressa é o conteúdo do telégrafo. Se alguém perguntar, “Qual é o
conteúdo da fala? ”, necessário se toma dizer: “É um processo de pensamento,
real, não-verbal em si mesmo.” Uma pintura abstrata representa uma
manifestação direta dos processos do pensamento criativo, tais como
poderiam comparecer nos desenhos de um computador. Estamos aqui nos
referindo, contudo, às consequências psicológicas e sociais dos desenhos e
padrões, na medida em que ampliam ou aceleram os processos já existentes.
Pois a “mensagem” de qualquer meio ou tecnologia é a mudança da escala,
cadência ou padrão que esse meio ou tecnologia introduz nas coisas,
humanas.” (MCLUHAN, 1969, p.22).

Quando McLuhan lançava para comunidade o seminal Os meios de comunicação: como
extensões do homem (1969), já estávamos nos deparando com preposições que mudariam a
concepção da relação entre o homem e a tecnologia, como explicado por M. McLuhan: “os
efeitos da tecnologia comunicativa não ocorrem aos níveis das opiniões e dos conceitos: eles se
manifesta nas relações entre os sentidos e nas estruturas da percepção” (MCLUHAN, 2000, p.
52). McLuhan, sem dúvida, é referência para estudos sobre as mobilizações em redes digitais.
O que seriam das manifestações sem a extensão do corpo humano através dos aparatos técnicos
móveis? McLuhan nos aponta para a relevância de se pensar a tecnologia em geral, e
principalmente as tecnologias da comunicação como constitutivas da nossa forma de estar no
mundo. Seu projeto de pesquisa faz um percurso histórico em que mostra como as tecnologias
da comunicação estão estritamente ligadas à relação com as formas de pensar o mundo e a
sociedade em cada época. Assim, não podemos entender o desenvolvimento da subjetividade
em uma sociedade burguesa, por exemplo, sem pensar antes na importância do livro.
A filosofia humana também não ficou imune a todo esse processo. Alguns prenúncios
da íntima relação do humano com o mundo artificial (criado pelo homem) aparecem em A
Condição Humana de Hannah Arendt. Para a filósofa política alemã, para melhor compreensão
do homem precisamos diferenciar o que tão banalmente chamamos de “mundo” e “Terra”. Para
a autora, “Terra” é a própria quintessência humana, seu habitat, no qual respiramos e movemos
sem artifícios. Já o “mundo” é o artifício humano, é o que o homem cria artificialmente. O
mundo separa a “existência do homem de todo ambiente meramente animal; mas a vida, em si,
permanece fora desse mundo artificial, e através da vida o homem permanece ligado a todos os
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outros organismos vivos” (ARENDT, 2000, p. 10). Ou seja, “Terra” seria o aparato nãohumano, diferente do “mundo” que é produto do agir e do fabricar humano. Nós nascemos em
um mundo configurado, mas também somos criadores de condições e somos condicionados
pelas coisas que criamos. O ser humano se diferencia de todos os outros animais pelo seu
domínio artificial sobre a Terra. O mundo é onde nos sentimos seguros, onde colocamos nossa
esperança.
Para a autora, “Os homens são seres condicionados: tudo aquilo com o qual eles entram
em contato torna-se imediatamente uma condição de sua existência. ” (Ibid., p.17). Porém,
como ainda vale lembrar a luz de Arendt, “as condições da existência humana [...] jamais podem
“explicar” o que somos ou responder a pergunta sobre o que somos, pela simples razão de que
jamais nos condicionam de modo absoluto. ” (Ibid., p. 19). O professor de filosofia Cícero
Josinaldo Oliveira (2009), em sua dissertação A pluralidade humana: condição e meta da
política no pensamento de Hannah Arendt, analisa nosso condicionamento pelo mundo de
forma precisa:

Apesar de ser condicionado, o homem não é um ente absolutamente
condicionado. Isso significa que não podemos determinar o que ele é. Nem
mesmo com base no conjunto das condições de sua existência em um dado
momento, porque escapar às condições de sua própria existência é uma
potencialidade inerente ao homem. O fato de as condições da vida humana
estarem (e continuarem seguindo) para além daquelas condições que lhe foram
dadas para a existência na Terra, indica que estes mesmos homens são
criadores de suas próprias condições, na medida em que os produtos de seus
artifícios desempenham uma força condicionante de suas vidas, tão intensa
quanto a dos objetos naturais indispensáveis a sua sobrevivência.
(OLIVEIRA, 2009, p. 44).

Com a fala do autor sobre Arendt, já podemos fazer as seguintes assertivas: a) não
podemos determinar o que o homem é e portanto, desse modo, fugimos então de qualquer
predisposição determinista; b) o homem não é “mera criatura terrena”, há algo que lhe escapa
que não pode ser mensurado, se sistemas hipercomplexos não podem apreendê-lo, ainda menos
sistemas lineares; c) apesar de não ser absolutamente condicionado, de fato, os produtos
desempenham uma força tão condicionante em suas vidas que não podemos deixar de fora da
sua realidade e, portanto, de fora de uma análise teórica e empírica.
É por isso que é impossível tocar na história e na concepção do ser humano sem associálo à história e da técnica. Para maior entendimento do conceito da técnica, André Lemos (2013)
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volta-se para a concepção originária grega do termo técnica. “Técnica, na sua acepção original
e etimológica, vem do grego tekhnè, que podemos traduzir por arte”. (LEMOS, 2013, p. 27).
Os gregos entendiam que todo ato humano é tekhné, diferentemente do conceito de phusis, que
são os atos da natureza. Para os gregos, as práticas técnicas eram inferiores à vida
contemplativa, ou as práticas intelectuais. Isso porque as coisas fabricadas não tinham o ato
autopoiético, ou seja, não possuíam em si o poder da autorreprodução. “Aristóteles mostra, com
sua famosa teoria das quatro causas, que a tekhnè, como poièsis, está submetida à causa formal,
estranhas ao acaso da natureza. A teknè será assim um saber prático que imita e domina a
phusis.” (Ibid., p. 28).
Tendo em mente essa primeira concepção filosófica do conceito de técnica, o autor
caminha para outra perspectiva desse conceito: a etnozoológica. Para autores como André
Leroi-Gourhan e Bergson, o nascimento do homem coincide com o nascimento da técnica. “A
técnica é, sob essa perspectiva, interpretada como o resultado do desenvolvimento e evolução
da vida orgânica do homem, como uma interface entre a matéria orgânica viva e a matéria inerte
deixada ao acaso na natureza.” (Ibid., p. 29). Para o autor Leroi-Gourhan, é a teknhè que inventa
o homem, não o contrário. Para Stiegler, os aparatos técnicos não são um prolongamento do
corpo, mas a constituição deste corpo enquanto prolongamento.
Outros autores, que são essenciais para o entendimento da gênese e o modo de existência
dos objetos técnicos, são primordialmente Gilbert Simondon e Martin Heidegger. Heidegger
define a técnica como algo que não pode ser considerada um puro fazer do homem, nem como
um acontecimento produzido pela atividade humana. Ao emancipar a técnica do homem,
Heidegger inverte a concepção Aristotélica e ocidental ligada a sua percepção antropológica e
instrumental, além de problematizar o seu papel na história. A base da estrutura do pensamento
de Simondon é a complementariedade entre o homem (sua cultura) e a técnica.

A oposição sustentada entre a cultura e a técnica, entre o homem e máquina,
é falsa e sem fundamento; ela esconde ignorância e ressentimento. Por trás de
um humanismo fácil, ela mascara uma realidade rica em esforços humanos e
em forças naturais, e que constitui o mundo dos objetos técnicos, mediadores
entre a natureza e o homem. (SIMONDON, 2007, p.09).

Simondon trabalha mais a questão do encontro entre o humano e o tecnológico nos
moldes de uma parceria produtiva. Diferentemente do pensamento de que máquinas e humanos
se oporiam, o pensamento de Simondon vai na direção que é apenas através da relação direta
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com o homem que o desenvolvimento tecnológico pode verdadeiramente se processar. E para
não perpetuar a ideia errônea dessa separação entre cultura e técnica, Simondon cria uma
verdadeira tecno-logia, ou seja, uma ciência (logos) da técnica (tekhné). Para o autor, o homem
passou primeiramente pela fase zoológica, onde a evolução da técnica necessitava de uma ação
inventiva do homem. Porém, a partir da formação do córtex, os objetivos irão seguir uma lógica
interna própria, a chamada tecnicidade. “A aparição de objetos técnicos engendra, então, um
processo permanente de naturalização dos objetos e de objetivação da natureza.” (LEMOS,
2013, p. 31).
Pensar sobre isso é abrir um mundo infinito de possibilidades e também de grandes
desafios. É errôneo pensarmos que somente o formato em rede irá resolver todas as questões
que herdamos. Precisamos de igual modo combater a crença de que a novidade introduzida pela
tecnologia atual representa uma panaceia universal que resolveria problemas do social. Outra
crença que deve ser combatida, e será mais discutida durante o percurso do texto é a de um
determinismo tecnológico, ou seja, a crença de que a criação de uma tecnologia determinaria
transformações dentro de toda uma sociedade. Dominique Wolton (2012) nos atenta para a
ressalva de que entendamos todo o processo em que as relações técnicas e culturais se
relacionam:

Do século XVI ao XVII, de fato, a imprensa favoreceu a emergência do
modelo individual e a construção de um espaço público para a expressão e
circulação de opiniões. Do século XIX ao XX, o telefone e depois o rádio e a
televisão estiveram relacionados com o triunfo do individualismo e da
democracia de massa. Nos dois casos, a inovação técnica somente tomou sua
real dimensão porque ocorreu em um espaço-tempo similar a revoluções
radicais na ordem cultural e social (WOLTON, 2012, p. 17).

Quando pensamos nos desdobramentos da história do homem como a passagem da
oralidade para a escrita no quarto ou quinto milênio a.C. ou depois, quando houve a segunda
grande inovação, que foi a da tipografia no séc. XV, com a invenção dos tipos de Gutenberg, a
terceira inovação da eletricidade e assim a grande onda das mídias de massa como a TV, o
cinema, a imprensa, etc. até a quarta grande inovação com a internet primeiramente cabeada e
agora wi-fi, fica difícil não cair na tentação de um determinismo tecnológico que provê
respostas encantadoramente simples para a máxima de que a tecnologia definiria a sociedade.
Quem soluciona a questão do determinismo técnico versus o determinismo social é Bruno
Latour que responde sobre o que determinaria a sociedade:
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A fim de evitar a ameaça do “determinismo técnico”, tenta-se a defender com
todas as forças o “determinismo social”, que por seu turno chega a tais
extremos (a máquina a vapor passa a ser, por exemplo, “simples reflexo” do
“capitalismo inglês”) [...] O que compromete tais disputas é o fato da escolha
entre posições não ser nada realista. Seria inacreditável que milhões de
participantes de nossos cursos de ação tivessem acesso aos laços sociais por
intermédio de apenas três modos de existência: como “infraestrutura
material”, capaz de “determinar” relações sociais à maneira dos tipos
marxistas de materialismo; como “espelho” pronto a simplesmente “refletir”
distinções, como sucede nas sociologias críticas de Pierre Bourdieu; ou como
pano de fundo para o palco onde atores sociais humanos desempenham os
papéis principais, como nos relatos interacionais de Erving Goffman. Nenhum
desses acessos de objetos ao coletivo são absurdos, naturalmente, mas
constituem apenas meios primitivos de aglutinar os laços que formam a
coletividade. Nenhum basta para descrever os incontáveis entrelaçamentos de
humanos e não humanos. (LATOUR, 2012, p.216)

Portanto, falar de algum tipo de determinismo, nos faz fundamentalmente fugir da
realidade. Latour nos diz que as influências dos objetos, suas ações são tão variadas e sofrem
as influências mais difusas, com efeitos ambíguos. Sua presença é muito mais generalizada do
que os modestos repertórios e discussões sobre tais determinações. Latour ainda provoca os
“explicadores do social” pois a própria pergunta por implicações poderosas [grifo do autor],
revelaria sua própria ânsia de poder. (Ibid., p.127) Tal pressuposto gera explicações frágeis
demais, mas que são fáceis de serem compreendidas e replicadas, porém iludem até os mais
brilhantes pesquisadores com uma simplificação e fechamento de pacotes sólidos e seguros que
não dão conta da hipercomplexidade das relações em que estamos inseridos. Dominique Wolton
ainda nos alerta que não podemos dissociar o que ele considera como as três esferas principais
formadoras da sociedade: a cultura, o social e a tecnologia:

Se existe encontro dos três, mesmo que em ritmos diferentes, isso significa
que a internet abre um terceiro capítulo na história da comunicação do
Ocidente. Se, ao contrário, não existe ligação substancial entre a inovação
técnica e uma mudança de modelo cultural e social, isso significa que as novas
tecnologias, por mais sedutoras e performáticas que sejam, não bastam para a
Internet simbolizar uma revolução na economia geral da comunicação; e ainda
menos para tornar-se símbolo de uma nova sociedade (WOLTON, 2012. p.
17).

Como sintetiza André Lemos, “todo sistema técnico só faz sentido em meio a um
determinado corpo social. Sabemos que cada sistema técnico é expressão de relações
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específicas entre ciência, a filosofia, a sociologia, a economia e a política. ” (LEMOS, 2013,
p.39) Ainda é importante a ressalva de Wolton para pensarmos se a internet vai ao encontro, ou
não, de uma evolução substancial nos modelos culturais da comunicação e dos projetos sociais
de comunicação. Nos lembrando que não podemos dissociar hora nenhuma os vários elementos
e complexidades de que uma sociedade é composta. Até um dos teóricos mais entusiasta das
possibilidades da cibercultura como Pierre Lévy ao tratar das ideias de Marshall McLuhan no
seu livro As Tecnologias da Inteligência (1995) nos aponta a seguinte crítica:

É preciso insistir nas dimensões coletivas, dinâmicas e sistêmicas das relações
entre culturas e tecnologias intelectuais. Estas dimensões foram gravemente
subestimadas por autores como Marshall McLuhan, ou Walter ONG, que se
polarizaram sobre a relação direta entre os indivíduos e as mídias. Segundo
eles, os meios de comunicação seriam sobretudo prolongamentos da vida ou
do ouvido. Toda teoria mcluhaniana, por exemplo, funda-se na hipótese
segundo a qual cada nova mídia reorganiza o sensorium dos indivíduos. Mas
os efeitos realmente coletivos como os que estão relacionados à recorrência
de certos tipos de processamento das representações foram muito mal
compreendidos. Chegamos, assim, ao paradoxo de uma análise imediata das
mídias: como a impressão apresentada os signos de forma visual, sequencial
e padronizada, provocaria uma forma de pensar visual, sequencial e
padronizada. Este gênero de proposição é, evidentemente, apenas uma
caricatura grosseira de uma análise das relações entre atividade cognitiva e
tecnologias intelectuais” (p.151).

Portanto, não é suficiente falar apenas em uma “rede social da internet” levando apenas
em consideração suas características e desdobramentos tecnológicos, esquecendo que a rede é
formada por atores humanos que interagem uns com os outros. Da mesma forma, não podemos
recusar levar em conta as especificidades e características que os suportes tecnológicos
oferecem para as relações, pois a rede também é composta por atores não-humanos. A
peculiaridade se instaura nessa intersecção entre as associações entre aparatos humanos e nãohumanos, entre o homem e a tecnologia. Precisamos ser capazes de enxergá-las e reconhecer
o conjunto complexo e múltiplo de fatores que está em jogo.
Em A ética protestante e o “espírito” do capitalismo, Max Weber propõe o conceito de
afinidades eletivas. Quando Weber postula a existência de uma convergência entre uma ética
religiosa e um comportamento econômico, quando se pensa pela primeira vez como por
exemplo a valorização calvinista do ofício virtuoso unindo-se ao ethos da empresa burguesa
racional, etc. É nessa correlações desses “parentescos íntimos” que “que uma relação de
afinidade eletiva entre a ética protestante e o espírito do capitalismo vai se desenvolver, e por
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meio da qual a concepção puritana da existência motivará a tendência a uma vida burguesa
economicamente racional – e vice-versa” (LÖWY, 2011, p.132).
Tal conceito nos é caro e importantíssimo para o entendimento de duas direções
importantes: como escolhas ativas entre configurações socioculturais levam a formas
específicas de interação e dá fim a determinismos (por exemplo: visões com determinismos
tecnológicos, economicistas, etc.) e monocausalidades, mostrando como atividades análogas
podem participar ativamente da constituição de uma condição histórica. “O conceito de
afinidade eletiva permite que Weber evite explicações estritamente “materialistas” ou
“espiritualistas” que não lhe parecem capazes de dar conta da complexidade histórica das
relações entre os comportamentos religiosos e os econômicos. ” (Ibid., p.138).
O termo afinidade eletiva (Wahlverwandtschaft) não foi inaugurado por Weber, ele
possui uma lógica que lhe é anterior: passou pela alquimia, aos romances de Goethe até então
chegar ao campo das ciências sociais através de Weber. Apesar disso, é só em Löwy (2011) que
encontramos uma definição clara do conceito:

Afinidade eletiva é o processo pelo qual duas formas culturais – religiosas,
intelectuais, políticas ou econômicas – entram, a partir de determinadas
analogias significativas, parentescos íntimos ou afinidades de sentidos, em
uma relação de atração e influência recíprocas, escolha mútua, convergência
ativa e reforço mútuo.” (LÖWY, 2011, p.139).

Através da interpretação de Löwy, vemos que os pensamentos weberianos são
encaixados dentro de uma perspectiva pluralista, ou seja, pensar nas convergências de vários
fatores para a existência de uma atividade sociocultural, evitando assim um tipo de
determinismo de qualquer espécie tão perigoso para os estudos da cibercultura quanto para
qualquer outro. Primeiramente, como indica Löwy, as configurações tomam uma dinâmica
interna, apesar das estruturas que a organizam ainda as manterem separadas. Nas palavras de
Löwy:

A afinidade propriamente dita, o parentesco espiritual, a congruência e a
adequação interna. É importante salientar que esse tipo de “afinidade” é uma
analogia ainda estática, que cria a possibilidade, mas não a necessidade de
convergência ativa, de atração eletiva. “A transformação dessa potência em
ato, a dinamização da analogia, depende de condições históricas e sociais
concretas” (Ibid., p. 139).
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Em segundo lugar, o que é importantíssimo perceber através do texto de Löwy é então
um tipo de “simbiose cultural”, onde duas figuras que aparentemente distintas, estão
organicamente associadas em um “um desenvolvimento de uma íntima e sólida unidade que se
instaura”. Refuta-se as imputações de uma causalidade direta, linear e explicativa que dessa
conta de toda a complexidade das dos movimentos e atividades.
Se por um lado Weber deixou de fora dos seus estudos o composto tecnológico,
Heidegger apresenta no seu texto Ensaio sobre a técnica a relação específica entre o homem e
a técnica de forma não opositiva e externa. Segundo Di Felice (2013), o que Heidegger procura
dizer é que “a essência da técnica não é a técnica, e a relação entre o humano e a tecnologia não
pode ser pensada como uma relação opositiva. Heidegger vai além e chega a dizer que a
essência do homem é a técnica. ” (DI FELICE, 2013, p. 16) E podemos chegar a dizer que a
essência da técnica é o homem. Ou seja, apesar de algumas interpretações divergentes do texto
de Heidegger, não podemos pensar a técnica e o ser humano de formas desassociadas, como
vem sendo tratado o pensamento tradicional ocidental desde a época de Aristóteles e sua
oposição entre a epstéme e a téchne:

Uma interpretação possível é reconhecer que tudo o que o homem produz, ou
melhor, toda humanidade produzida pelo homem – não só hoje com o digital,
mas desde sua origem – foi desenvolvida em diálogo com a técnica e com o
meio ambiente. Dessa perspectiva, devemos hoje desenvolver – mediante a
oportunidade oferecida pela reflexão da relação do humano com a tecnologia,
e do humano com a mídia uma crítica ao conceito de humanismo próprio da
filosofia ocidental. (Ibid. , p. 17.).

Para Ciro Marcondes Filho, assim como para Di Felice, a técnica na forma elaborada
por Heidegger, se torna impossível de ser pensada fora do âmbito humano e da mesma forma,
o humano é impossível de ser imagino sem a técnica: “A máquina na forma como vê Heidegger,
instala um pensamento único, faz com que esqueçamos nossa existência extramaquínica e
suprime qualquer outro tipo de razão que não a técnica: a máquina pensa em nós, dentro de nós,
por nós. ” (MARCONDES FILHO, 2012, p.38). Por outro lado, o autor ainda nos diz que a
filosofia da técnica trata os seres humanos como mais um componente e expurga as
características propriamente humanas (tais como o tédio, a loucura, a criatividade, a intuição, a
relação estética com o mundo, entre tantos outros dispositivos diversos associados ao espírito
e aos valores e emoções). Dessa forma, a técnica “tenta matar o rosto”, escondemos atrás dos
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aparatos, principalmente de uma tela. De modo que desviamos do confronto pessoal com outra
pessoa. Pois o rosto é um “tiro à queima roupa”, ou seja, impossível de fugir. Com as técnicas,
o rosto desaparece e o outro se dilui no ciberespaço. Nas palavras de Ciro Marcondes Filho:

De certa forma, o espírito da técnica tenta matar o rosto no sentido levinasiano.
O rosto, aquele que me olha, é em verdade incapturável pela técnica; seu ato
de olhar, diz Lévinas, é como “um tiro à queima-roupa” (Levinas, 1995,
pg.44-45), que me solicita e me cobra minha responsabilidade. Essa dimensão
desaparece na visão do mundo do homem obtida do ponto de vista da técnica.
Aí eu apenas aciono teclas, participo de jogos, tenho vivência eletrônicas
virtuais, eu preservo e cultuo meu próprio ego e suas satisfações imediatas.
(Ibid. , p.40).

O rosto que me solicita, me chama à responsabilidade é suprimido pela intermediação
da tela no âmbito social. Ao evitar o olhar direto, o face-a-face, a presença do outro, do rosto
que é um tiro à queima roupa, onde não há tempo para pensar na ação, atrás da trincheira da
tela, o outro perde muito do seu potencial. Quem é o outro na cibercultura? Ciro Marcondes
nos pergunta. O outro aparece-nos em formas de frases soltas, palavras vazias, bites, dados.
Nesse sentido, o poder da alteridade se torna precário. Dessa forma, nos parece claro porque é
tão mais fácil os ataques preconceituosos, a destilação de ofensas gratuitas dentro das redes
sociais, o que hoje comumente é chamado de haters. A presença mediada por computador, no
ciberespaço, garante a segurança. Dessa maneira, o outro indomesticável, espontâneo e
desafiador, aparece-nos na cibercultura completamente sem riscos. Nas palavras novamente de
Marcondes Filho:

A cibercultura é o espaço que nos relacionamos com estranhos. A alteridade
presencial do corpo do outro, de seu rosto, de seu olhar, sua pele, seu perfume,
é substituída por uma alteridade imaginada através da presença do estranho
que está do outro lado da tela e que se relaciona conosco como duas
alteridades: uma alteridade títere, como as marionetes, manipulados a
distância, cujo operador permanece invisível. (...) E uma alteridade
mascarada, em que ele próprio se reveste de outro nome, outra idade, outro
sexo, outra posição geográfica e nos faz perder totalmente os contornos de sua
existência física. A existência física atrofia-se em frases, palavras soltas,
comentários, ícones de expressões visuais. Anula-se na linguagem. Torna-se
puramente texto, palavra, língua-veículo de uma existência, de um
personagem, de uma vida.. (Ibid., p.146)
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Tal alteridade mascarada, domesticada, intermediada pela tecnologia faz com que o
potencial da alteridade diminua cada vez mais. É Jean-Paul Sartre em O ser e o nada que nos
diz sobre a importância fundamental do Outro na construção de si. “O Outro é o mediador
indispensável entre mim e mim mesmo: sinto vergonha de mim tal como apareço ao Outro. ”
(SARTRE, 2011, pg. 290) O Outro é aquele que me olha, aquele que me modifica através do
seu olhar. “O Outro é objeto real e fundamenta o ‘ser-para-outro’ daquele que o olha: o
“observador” não é mais o centro do universo, ele é, agora, um “ser-olhado”. (MACHADO,
2012, pg.117). Isso porque é o olhar do outro que nos inibe, porque nos invade, porque lê aquilo
que não desejamos ou não autorizamos que se saiba. “Porque lê aquilo que meu corpo trai,
revelando deslizes de meu inconsciente. (...). Por isso, o recurso a tecnologia fria a distância.
Através dela eu me projeto, mantenho meu escudo diante do outro, asseguro meu ser fechado.
” (MARCONDES FILHO, 2012. p.113)
Ou seja, enquanto eu olho outro, eu também sou olhado, essa é, portanto, a queda original.
Tal queda será o Eu (o Ego, a psyché) e o mundo (os objetos, a matéria, o conhecimento, os
conceitos, as verdades, os valores, as normas) também manipulados, utilizados e produzidos
pelo Outro. A queda é a aparição de um homem em meu universo. O Outro é tão fundamental
nessa construção de si, que o autor nos fala que “o si somente é possível em situação: a escolha
de ser no mundo coincide com a descoberta do mundo”. O ser é/existe quando há contato. “O
buscar um fundamento de si (o procurar constituir um projeto de si) passará, necessariamente,
pela tensão individual-coletivo. ” (Ibid. pg. 118). Em síntese, o homem sartreano está diante
de um projeto de construção de si pois existe um desejo, falta de plenitude (responsável pela
sua angústia). O homem deseja a totalidade e o mundo. Por isso ele faz o movimento da
consciência (na relação consigo, com o mundo e com o Outro) para criar sentido pelo desejo de
construir um si, o projeto de fundamento de si.
Portanto, quando meu movimento de consciência em relação ao Outro é despotencializado
com o advento da tecnologia, estou indubitavelmente tirando a própria potência do construir
um si e fundamentar o si. O que é mais controverso nesse cenário é que o outro desaparece
dentro dessa função social que a rede tenta promover. Marcondes Filho, à luz de Baudrillard,
nos diz que não é que o social e alteridade desaparecem, mas sim que eles perdem a sua
potência. “Desaparece o perigo, a ameaça do outro, sua capacidade de me desestabilizar. Como
o outro eu só tenho comportamento de provocação, jogo, experiências de esconde-esconde, e,
diante de um decorrer não atritivo da conversa, a esperança de um encontro amoroso ou sexual.
” (MARCONDES FILHO., p.147
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3.4.A Teoria Ator-Rede e processos metodológicos: A Cartografia das Controvérsias.

Compreender o social é um desafio. “Tome a complexidade de um ser humano,
multiplique pelo número de pessoas envolvidas na interação, e em seguida, pelo número de
interações necessárias para organizar o mais simples dos fenômenos sociais. ” (TOMMASO;
LATOUR, 2010, p. 3). Só de tomar por base tal conta, já nos deparamos com um sistema de
complexidades inimagináveis. Estamos diante de algo invisível, impostulável e imaterial. Seu
domínio impossibilita qualquer “explicação social” de algum estado de coisas. Conclui-se,
portanto, que métodos quantitativos que se mostram tão objetivos como as das Ciências
Naturais, não são capazes, também, de um estudo ou de “explicar” o mínimo satisfatório sobre
o social. "Pesa sobre nós, invisível, algo mais sólido que o aço, e, no entanto, incrivelmente
instável. ” Nos diz Bruno Latour, o antropólogo que tem causado um furor nos estudos sociais
que refletem diretamente aos estudos das redes, mais recentemente das redes sociais digitais. O
momento que vivemos agora nos gera constantes choques e perplexidades, e toda investigação
começa nessas surpreendentes curiosidades e tentativas de domar o social. “Há, porém, uma
distância cada vez maior entre o que provoca esses choques sucessivos e as soluções
encontradas para explicá-lo. ” (LATOUR, 2007, p.41). Porque nos é tão difícil capturar o
social? É o que Bruno Latour nos tenta responder durante suas obras, mais especificamente em
seu livro Reagregando o Social: uma introdução à teoria do Ator-Rede.
Ao se pensar na vida social e, mais especificamente, as “redes sociais”, já deveríamos
ulteriormente refletir sobre o que essas duas pequenas palavras nos demandam. Dentro de uma
ambientação como o ciberespaço, carecemos de acrescentar o fato que nessas interações, não
só agentes humanos afetam e são afetados, mas uma gama de agentes não humanos
(tecnologias, elementos da natureza, obras de arte ...) agem e carregam consequências de outras
interações que podem se alongar no tempo e no espaço. É necessário pensar na vida social,
como poderíamos começar a decodificá-la e quais as bases teóricas podem nos direcionar por
esse caminho tão obscuro. O que significa dizer que uma rede é social? O que devemos levar
em consideração ao estudarmos essa nova arquitetura informativa comunicacional, onde
existem agentes humanos e não-humanos? A Sociologia tradicional seria capaz de apreender
os “vínculos sociais” proporcionados por essa nova dinâmica tão constantemente renovada? O
que palavras como “rede” e ” “social” querem nos dizer? Não estaríamos encharcados por présupostos e esforços herdados pelas ciências tradicionais (Hard Sciences) para o entendimento
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do que é o social e como estudá-lo? Como devemos interpretar e localizar os vários tipos de
ações advindos de múltiplos atores?
Para responder essa e entre tantas outras perguntas a Teoria Ator-Rede, ou, de forma
abreviada, ANT27 (Actor-Network Theory), nasceu-nos Science and Technology Studies
(Estudos de Ciência e Tecnologia) nos anos 90 e, principalmente, através dos sociólogos Bruno
Latour e Michel Callon. Com a Teoria Ator-Rede, Latour agrupa em uma teoria, a redefinição
de uma nova sociologia, se contrapondo ao que se chama de “sociologia do social”, ou a
sociologia tradicional. Em suas palavras, “a ANT nada mais é que a reformulação das
esperanças mais caras da ciência social. ” (LATOUR, 2008, p.67). Em primeiro lugar, se
levarmos em consideração para nossos estudos a nova “Sociologia das Associações” de Bruno
Latour (2008) propõe, não poderíamos sequer dizer que as mídias sociais são de fato sociais.
Isso porque para a Teoria do Ator-Rede (ANT), nada é social a priori, mas só quando se
estabelece associações. A associação é uma articulação entre actantes. Liberta a ANT do
repertório clássico da sociologia que depende de uma postulação do “fato social” o Social
substantivo. A associação é, ao contrário, um lance no sentido de construir uma convergência
entre dois cursos de ação, respeitando o fato de que os respectivos programas de ação serão
traduzidos, mas não unificados. Portanto, para a ANT, devemos primeiramente ampliar a
percepção do que seria o social, que seria não apenas um domínio especial, uma esfera exclusiva
ou um domínio particular, mas um movimento peculiar de reassociação e reagregação. (Ibid.,
p. 25).
Os estudos de Latour serão importantíssimos para o presente texto, pois nos apresenta
não uma metodologia, mas um “guia de viagem”, como o autor nos diz, para aqueles que
querem ter a árdua tarefa de entender algo que tanto nos pesa como uma barra de aço, mas que
da mesma maneira se torna leve como o vento, tão impossível de capturá-lo: o social. Latour
nos mostra como a sociologia clássica que tratava o social como uma força, substância ou
ingrediente já não nos é suficiente para apreensão do “social”. A sociologia tradicional
pressupõe que o social é constituído essencialmente de vínculos sociais – no entanto, as
associações são feitas de vínculos não sociais por natureza. O social não é algo visível ou
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Bruno Latour brinca com a abreviação formada pelo nome da teoria Actor-Network Theory, ANT, cuja tradução
se remete ao termo “formiga” em inglês. Latour (2012 apud Prates, 2013) compara os pesquisadores que utilizam
a ANT (TAR, em português), com formigas que se arrastam penosamente pelos fios condutores aos quais os
objetos e humanos se associam. Durante todo o texto será mantido a sigla original para mantermos a compreensão
que Latour gostaria que empenhássemos sobre a Teoria do Ator-Rede.
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postulável. O social só é apresentado quando se deixa entrever pelos traços que vai
disseminando quando uma nova associação se constitui com elementos de modo algum
“sociais” por natureza. (Ibid., p.27). A nova proposta de Latour é de uma “Sociologia das
associações”, onde quer se retomar a tarefa de conexão e coleção abruptamente interrompida
pela primeira sociologia. Nas palavras do autor que resume o que é o “social” para a ANT:

Para a ANT, como agora já sabemos, a definição do termo é outra: não designa
um domínio da realidade ou um item especial; é antes o nome de um
movimento, um deslocamento, uma transformação, uma translação, um
registo. É uma associação entre entidades de modo algum reconhecíveis como
sociais no sentido corriqueiro, exceto durante o curto instante que se
confundem.[...] Assim, para a ANT, social é o nome de um tipo de associação
momentânea caracterizada pelo modo como se aglutina assumindo novas
formas. (LATOUR, 2008, p. 99-100).

Portanto, uma mídia, por exemplo, não seria social por estar na sociedade, ou seria social
por envolver seres humanos, uma mídia seria social se fosse ela mediadora ou intermediadora
de associações. Além disso, uma das mais importantes inovações da obra de Bruno Latour, é
que tais associações não se limitariam somente a atores humanos, mas seriam compostas de
atores que não seriam “sociais” para a sociologia tradicional. As ideias de Latour colocam em
cheque o antropocentrismo herdado da modernidade onde se coloca o homem como agente
central das ações no mundo. O social seria uma rede heterogênea que é composta também por
atores sociais e por elementos tecnológicos, ou seja, devemos pensar não mais no homem como
um ator central, mas em uma rede composta por atores humanos e não-humanos. Bruno Latour,
em sua teoria do ator-rede (ANT), propõe a pensarmos na realidade comunicativa nos contextos
de rede levando em conta as formas de hibridização, não somente entre sujeitos humanos, mas
entre todos os conjuntos de dispositivos, circuitos, tecnologias, banco de dados e todo tipo de
entidade-ator, o que ele chama de actantes. O termo actante é derivado da semiótica greimasiana
para designar qualquer elemento atuante, seja este humano ou não-humano, responsável por
algum tipo de transformação no curso de ação dos outros elementos. Latour abre-nos a
possibilidade de pensar nessa multiplicidade dos atores intervenientes que compõem a rede e
os quais “deixam rastro”.
Segundo Serres (1991), os rastros possuem algumas características peculiares como: 1)
mais ou menos recuperáveis, ligado à memória e ao esquecimento; 2) são mais ou menos
visíveis, não representam algo uniforme, mas múltiplo, exigindo diferentes técnicas de
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visualização; 3) mais ou menos duráveis, ou seja, ligados ao tempo; 4) mais ou menos atrelados
à identidade daqueles que os produzem; 5) mais ou menos voluntários ou conscientes e 6)
envolvem uma inscrição material recuperável por outrem, remetendo ao coletivo. Ao
interagirmos com algo ou alguém no ciberespaço cada contato se configura como uma troca
comunicacional pois deixamos partes de nossos discursos pelo caminho. Em rede, por meio dos
seus rastros, os perfis podem nos revelar tipos de comportamentos e pontos de vista particulares.
Podemos perceber o agregar, o desagregar, o aparecer, a formação de grupos e o
desmantelamento dos mesmos pois são deixadas certas pistas, entre laços e rastros que podem
ser identificados. O objetivo central da obra de Latour (2012) é redefinir a sociologia a partir
de uma associação de elementos heterogêneos , agregando o social que foi perdido, em um
constante movimento de “reassociação e reagregação”.
Se a centralidade do ator humano está colocada em discussão dentro da teoria de Bruno
Latour, também nos é colocado a não possibilidade de pesarmos em qualquer outra
centralidade. As separações, tão frequentes dentro de praticamente todos os estudos humanos,
que separam o sujeito do pesquisador e objeto de estudo, emissor e receptor, entre a própria
ideia de centro e periferia, aqui são tensionados por essa nova ontologia do social. Dentro dessa
dinâmica, onde pensamos a forma de associações em uma rede de actantes, que é formada por
suas múltiplas associações e articulações, algo extremamente importante proposto é a
diferenciação sobre a natureza dos atores que se compõe dentro da rede. Precisamos diferenciar
o ator que é mediador e um intermediário. “Um intermediário, em meu léxico, é aqui que
transporta significado ou força sem transformá-los: definir o que entra já define o que sai.”
(LATOUR, 2008, p. 65). Já os “mediadores transformam, traduzem, distorcem e modificam o
significado ou os elementos que supostamente veiculam.” [...] (Ibid., p.65.). Essa diferenciação
nos parece ser muito importante para os tipos relevados de atores dentro de uma rede que são
agentes ou não de ações. Identificá-los faz parte essencial de uma pesquisa do social, como a
de cartografar os atores dentro dos movimentos net-ativistas. Nesse processo de cartografia
tanto os atores humanos quanto não humanos estão unidos em uma rede social de elementos,
materiais e imateriais – como capital, imagens, máquinas, dados binários, etc.
Um caminho importante também traçado pela ANT é de deixar que o ator fale por si
mesmo, pois os “fenômenos sociais não existem por eles mesmos. Fenômenos coletivos
emergem pelo esforço dos participantes, é ampliado tanto quanto os atores o fazem, e duram
tanto tempo quanto os atores o mantêm. ” (LATOUR e VENTURINI, 2010, p. 3). A ANT não
tenta apreender “grupos sociais”, delimitando ainda mais as fronteiras que separam o objeto e
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o pesquisador, mas tenta apreender os autores e as controvérsias acerca dos
agrupamentos. Além disso, é importante o não delineamento dos “grupos”, essa tarefa acaba
sendo dos próprios atores, “estes fazem sociologia para os sociólogos, e os sociólogos aprendem
deles o que compõe seu conjunto de associações. ” (LATOUR, 2008, p. 56). Essa postura
horizontal do pesquisador é derivada do morfismo da rede reticular, essa postura humilde nos
permite, como já disse Deleuze Guattari, compor com os atores proporcionando um verdadeiro
devir. “Regra geral, convém estabelecer como postura padrão que o pesquisador está, em termos
de reflexividade, sempre um passo atrás daqueles que estuda. ” (Ibid. p. 57). E enquanto a
interpretação da linguagem usada pelos autores, “não podemos presumir que os atores possuam
uma linguagem enquanto os analistas dispõe de uma metalinguagem na qual a primeira está
“inserida.” (Ibid., p. 79). Dessa maneira, os pesquisadores são movidos a um processo no qual
devem descrever aquilo que veem, como uma forma de narrativa das controvérsias.
Então, como começar a mapear e a desdobrar as controvérsias? Antes, Latour apresenta
cinco fontes de incerteza que ele acha possível trabalhar com as principais intuições das ciências
sociais: 1) a natureza dos grupos, pois há várias formas contraditórias de se atribuir uma
identidade aos atores; 2) a natureza das ações, a variedade de agentes mistura-se de tal maneira
que deslocam-se os objetivos originais em cada curso de ação; 3) a natureza do objeto: o tipo
de agência que participam das interações permanece aberto; 4) a natureza dos fatos ( Questão
de Fato vs. Questão de Interesse): os vínculos das ciências naturais como o restante da sociedade
parecem ser constantemente fonte de controvérsias, 5) a última incerteza refere-se ao tipo de
estudo realizado sob o rótulo de ciência social, pois sempre foi obscuro em que sentido exato se
pode dizer que as ciências sociais são empíricas. Altamente complexas de serem analisadas na

vida coletiva, as controvérsias referem-se a partes da ciência e tecnologia que ainda não foram
estabilizadas e inseridas em uma “caixa preta”. Elas podem ser delineadas com o termo geral
para descrever a incerteza partilhada. Pode ser explicada como uma situação na qual os atores
discordam, ou ainda, que concordam em discordar. As controvérsias começam quando atores
descobrem que eles não podem ignorar um ao outro e chega ao fim quando atores conseguem
elaborar um acordo de viverem juntos. Qualquer acontecimento entre esses dois extremos – o
desconhecimento recíproco e o consenso de acordo e aliança – pode ser chamado de
controvérsia, onde as relações mais heterogêneas são formadas. (VENTURINI, 2010).
Apesar da extraordinária dificuldade, Latour nos dá pistas de como rastrear as
controvérsias. O autor nos sugere começarmos em meio as coisas, in medias res, como uma boa
leitura de um jornal. Podemos seguir os teóricos da Sociologia clássica, determinando e
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delimitando um tipo de grupo que iremos estudar, ou adotamos os procedimentos da Sociologia
das associações, onde rastreamos pistas deixadas pelas atividades dos atores na formação e
também no desmantelamento dos grupos.

Embora nunca saibamos com certeza quem o quê nos leva a agir, podemos
elaborar uma lista de características sempre presentes nos argumentos
contraditórios a respeito do que aconteceu: as ações são parte de um relato;
possuem uma figura qualquer; opõe-se a outras ações rivais; e, por fim, são
acompanhadas por uma teoria explícita da ação. (Ibid. pg. 84).

Diante desse plano, como ilustrar as diferentes formas de compreender um mesmo
assunto? Como formar um consenso? Como tomar uma decisão? Ao pensar sobre as
controvérsias e técnicas científicas, Latour propõe a Cartografia das Controvérsias (CC) como
forma de organizar as informações de modo a permitir que diferentes agrupamentos e/ou
coletivos, com interesses diversos, consigam deliberar sobre esses assuntos.

Como, em outras palavras, reencontrar uma objetividade que não repousa mais
em uma admiração silenciosa, mas em uma gama de opiniões conflitantes
sobre as versões contraditórias dos mesmos problemas? Como podemos
relacionar essas versões a fim de obter uma opinião? Essa é a questão do que
eu chamo de cartografia das controvérsias científicas e técnicas. (Ibid., pg.
83).

A Cartografia das Controvérsias é uma versão didática e empírica da ANT que foi
desenvolvida por Bruno Latour e explorada por Venturini (2010) em seu texto Diving in
magma: how to explore controversies with actor-network theory. A CC nos permite conectar
aos elementos dos próprios atores e, dessa forma, nos oferece condições analíticas para pontuar
o que eles oferecem ao social, suas associações, intermediações, mediações, etc. Na leitura de
Venturini, a cartografia social não requer uma teoria ou método específico. Quando Latour diz
aos seus estudantes “apenas observem”, existem três consequências da palavra precedente
“apenas” o que nos mostra as condições do pensamento de Latour. A primeira é que a
cartografia das controvérsias (CC) convida os estudantes para usar todas ferramentas de
observação necessárias e, de igual modo, misturá-las para um melhor resultado. A segunda é
que devemos olhar a controvérsia sob várias perspectivas teóricas, ou seja, os pesquisadores
não podem pretender serem imparciais nas suas análises. Nas palavras do autor, a CC encoraja
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a “promiscuidade” metodológica e teórica. A terceira consequência é que devemos escutar a
voz dos atores mais do que nossas pré-suposições, como já foi dito, é sempre necessário um
recuar mediante aos atores. Mas o que há em uma controvérsia? Venturini resume:

Em poucas palavras, quando você olha para controvérsias, pesquisa-se onde a
vida coletiva fica mais complexa: onde a maior e mais diversa variedade de
atores está envolvida; onde alianças e oposição se transformam de forma
irresponsável; onde nada é tão simples como parece; onde todos estão gritando
e brigando; onde os conflitos crescem mais severos. Lá, você vai encontrar o
objeto da cartografia de controvérsias. (VENTURINI, 2010, p. 262)

Venturini (2010) expõe cinco características de uma controvérsia: (1) Controvérsias
envolvem diversos tipos de atores; as relações heterogêneas dos atores formam fóruns de
discussão híbridos. (2) Controvérsias demonstram o social em sua forma mais dinâmica; por
expor seus conflitos que emergem das mais inusitadas alianças entre diversas entidades, aflorase todo o tipo de conflito. (3) Controvérsias são “resistentes à redução”; dentro de um campo
controverso as simplificações conhecidas devem ser rejeitadas e novas simplificações são
aceitas. Nas controvérsias os atores tendem a discordarem entre si e dessa maneira, torna-se
mais difícil a resolução dos conflitos, sendo impossível reduzi-los em uma única questão. (4)
Controvérsias são debatidas; com as redes sociais essa característica é pujante, tais discussões,
nem sempre verbais deflagram-se entre um número cada vez maior de atores sobre um crescente
número de assuntos. Sob tais fluxos, representações cartográficas flutuam como placas
tectônicas, colidindo com as contas fornecidas pelos atores em oposição, afundando sob ondas
de embates, derretendo no calor de conflitos. Representar uma controvérsia em uma falha
sísmica. Para aguentar a colisão de disputas, as descrições devem ser a prova de terremotos. É
essa grande metáfora que Venturini explora em seu texto. E a última característica (5),
Controvérsias são conflitos. Nas palavras do autor:

Apesar de algumas controvérsias nunca atingirem a intensidade de lutas
abertas, a construção de um universo compartilhado é muitas vezes
acompanhada pelo choque de mundos conflitantes. [...] Nem todas as
controvérsias respeitam as questões vitais. Ainda assim, não importa o quão
trivial seus objetos podem ser, os atores sempre têm discussões sérias, pois
sabem que a ordem social e hierarquia social estão em jogo. Controvérsias
decidem e são decididas pela distribuição do poder. [...] As controvérsias são
lutas para conservar ou reverter as desigualdades sociais. Elas podem ser
negociadas através de procedimentos democráticos, mas muitas vezes elas
envolvem força e da violência. (Venturini, 2010, p. 5)
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Venturini (2010) resume a noção de controvérsia a fatos em que um coletivo
alcança uma complexidade em conviver entre si em uma devida circunstância. Os atores
envolvidos em tal situação entram em conflito e ao expor suas ideias, opiniões, conceitos de tal
assunto, fazem surgir as controvérsias. Assim, se tornar possível a cartografia e a análise da
rede formada em tal conflito de ideias. Tal cartografia é feita a fim de descomplexificar a rede
e encontrar os padrões e atores presentes nela. Para o mapeamento dos movimentos netativistas, tendo por base toda teoria de Bruno Latour (2008) e Venturini (2010), a proposta é
uma sinergia constante entre os métodos de pesquisa: a cartografia das controvérsias pode ser
visualizada por diversos aparatos, tipos de relatos, modos de visão, ferramentas, entre outras.
Nesta dissertação, as controvérsias são apoiadas em leitura extensiva sobre a bibliografia
diversa entre notícias referente ao material, prints das redes, etc. e passam por quatro grandes
etapas metodológicas:
Passo 1 - A mineração (MINE) de dados feita por softwares que contenham logaritmos
específicos capazes de coletar dados em uma determinada plataforma (Facebook, Twitter, etc.)
em um determinado período de tempo. Os softwares usados para esse propósito nesta
dissertação foram o script elaborado pelo Labic: o Ford Parse e o NetVizz. Dentro do Ford,
conseguimos buscar um termo, dentro de uma data específica em todo Facebook. O que gera
um dataset muito “sujo”. Sendo preciso uma alta filtragem. No Labic, pesquisamos pelo termo
“mbl” e vieram juntamente aos dados muitas páginas internacionais que não eram do nosso
interesse. Mas o Ford é muito bom para recolher dados que o NetVizz não consegue recolher,
pois o mesmo só faz uma busca perante o ID de uma página específica. É interessante para o
estudo do objeto de estudo em si, mas não para entendermos a rede total em que determinado
termo ou perfil está inserido. O NetVizz é um aplicativo (plugin) instalado ao browser capaz de
extrair dados do Facebook, gerando um arquivo em .gdf, ou seja, que o software Gephi (de
visualização), é capaz de interpretar. O Netvizz é uma ferramenta desenvolvida no contexto do
DMI - Digital Methods Initiative, por Bernhard Rieder. Sua função é coletar diferentes tipos de
dados do Facebook, sobretudo de Páginas, Grupos e Eventos. É possível extrair o conteúdo
textual das postagens e comentários, e também dados de likes, comentários, compartilhamentos
e reações.O NetVizz retira os seguintes módulos: (a) Dados de Grupo: Cria redes e planilhas
sobre a atividade dos usuários nos post em grupos. (b) Dados de Página: Cria redes e planilhas
sobre a atividade dos usuários nas postagens em páginas. (c) Rede de Likes de Páginas: Cria
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rede das páginas conectadas através dos likes entre elas. (d) Pesquisa: Função de busca do
Facebook. (e) Status do link: provê estatísticas dos links compartilhados no Facebook.
Passo 2 - A filtragem (SIFT) dos dados para a elaboração do Dataset, material que será
analisado. Primeiramente, retiramos um dataset primário depois o transformamos em um
dataset secundário adequado para ser feita a visualização de dados. Os dados devem ser
apropriados, retirando-se aquilo que não interessa a pesquisa. Isso acontece porque na extração
podem vir diversos tipos de dados. Essa etapa também é chamada de crawl, importado do
inglês, o verbo “crawlear” (“to crawl”) neste contexto significa minerar/coletar dados da web,
de mídias, de redes sociais etc.
Passo 3 - Visualizar os dados é dar uma representação imagética aos dados que antes
estavam circunscritos a uma planilha com extensão .csv ou .gdf. Para a visualização dos dados,
utilizamos o software Gephi. Após a extração e a filtragem, o mapa cartográfico é realizado por
meio dessa plataforma interativa de visualização que é capaz de explorar vários tipos de redes
e sistemas complexos. O software gera grafos complexos capazes de expressar uma grande
quantidade de dados. Os grafos são de grande utilidade para a representação de diversas
situações e características do mundo real, assim como os do mundo virtual. Pode-se modelar,
mapear e cartografar diversos tipos de redes. A estrutura em rede de computadores de uma
universidade, ou até mesmo, da rede formada por toda a internet do mundo, a trama de um livro
mostrando a rede de seus personagens pode ser visualizada. Eles não seguem um padrão regular,
ou seja, cada grafo pode representar uma formação e uma interpretação diferente de um certo
conjunto de informações. Tudo irá depender da sua estrutura e sua configuração. Incluso na
visualização dos inicia-se também, dentro do Gephi a fase da Modelagem de Tópicos, fase na
qual busca-se identificar temas semelhantes existentes em um banco de dados, reunindo-os em
categorias e subcategorias, sistematizando padrões e sentidos de conteúdos produzidos em
grande escala.
Passo 4 - Análise (PARSE) dos grafos para a interpretação social e insights que tais
visualizações possam gerar.
Um dos fatores mais impressionantes da análise de redes é a possibilidade de leitura
e compreensão das visualizações de rede que são geradas. As métricas e todo o contexto da
ARS, fazem insurgir insights que tornam possível a compreensão do que ocorre nas
visualizações. Os grafos são estruturas que demonstram de uma maneira eficaz, cognitiva e
legível de ler as controvérsias devido a sua habilidade de transmitir visualmente os desenhos
das interações entre os atores e, dessa maneira, enfatizar as controvérsias que habitam em suas
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ações. Através desse programa é possível aplicarmos layouts específicos capazes de nos
mostrar a velocidade, a gravidade, repulsa, estabilidade, inércia ou ajustes de tamanho que são
configurações e podem ser executadas pelo programa. Em particular, neste trabalho, três
métricas serão destacados para a análise: o grau de entrada, o grau de saída e a modularidade.
Para entendermos melhor como cada critério do software funciona precisamos apresentar cada
função do Gephi.
O Gephi é uma plataforma open source, ou seja, possui o “código aberto” para a
visualização e manipulação de grafos dinâmicos e hierárquicos, incluindo todos os tipos de
redes e sistemas complexos.28 Considerado o “photoshop dos gráficos”, é uma ferramenta
similar ao Adobe Photoshop, porém, em vez de imagens, o usuário é livre para modificar o
visual e interagir com a estrutura das redes que importa, posteriormente adicionando filtros para
ressaltar os aspectos que deseja e enfim exportando o resultado final em SVG, PNG ou PDF.
Sua principal função é servir como método de análise de dados, elaboração de hipóteses,
descoberta de padrões sociais e de comportamento e isolamento de estruturas importantes
dentro de redes hierarquizadas. Também é largamente utilizado na visualização de redes de
relações entre indivíduos e dos conteúdos que (re) produzem, tornando-se uma ferramenta
poderosa para pesquisas de opinião e no campo da cibercultura. O download pode ser feito no
site oficial, onde também se encontram mais informações e novidades sobre o programa, assim
como plugins com funções adicionais interessantes. Nesta dissertação, trabalhamos com a
versão 0.8.2 beta do programa, lançado em 3 de janeiro de 2013.
Existem três formatos de extensão de entrada e saída: 1) GEXF, .GDF, .GraphML: 2)
grafos com nós e arestas definidos; caso o único programa a ser usado seja o Gephi, recomendase utilizar o .GEXF por possuir mais recursos.2).Gephi: Grafos com nós, arestas, estrutura e
visual definidos; é o projeto da rede conforme desenvolvido pelo usuário (equivalente ao .psd
do Photoshop); 3) CSV (Comma Separated Values): Tabela de nós e/ou arestas separada por
vírgulas, ponto e vírgulas ou pipes (caractere “|”). Para exportação das informações geradas no
Gephi, há três tipos de extensões de arquivos bem conhecidas: o .png (Portable Networks
Graphics) que é um formato de imagem de pequeno tamanho e consequente versatilidade, o
SVG (Scalable Vector Graphics), PDF (Portable Document Format): Ambos formatos de
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A maioria das informações sobre o Gephi foi retirado da Apostila (não publicada) desenvolvida pelo Labic
(Laboratório de estudos sobre Imagem e Cibercultura intitulado Gephi, Um software open source de
manipulação e visualização de grafos: Oficina Gephi - Mapeando e analisando a vida das redes sociais. Escrita
por: Jean Maicon Rickes Medeiros, Allan Cancian Marquez, Nelson Aloysio Reis e Bianca Bortolon Gonçalves.
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imagens vetoriais, ou seja, apropriados para ilustrações, mapas, grafos, logos, etc., em especial
para redimensionamento e zoom.
A composição da rede é representada pelos grafos ou chamados de sociogramas. Ela é
composta por nós e arestas. Na matemática o nó, chamado também de node, vértice; pode ser
interpretado segundo a Sociologia das Associações de um ator. Já a aresta que é chamado
também de link, ligação, edge. Ela pode ser: Simples: quando a ligação não possui peso; ou
Ponderada: quando diferentes arestas possuem pesos distintos, ou seja, ligações mais ou menos
fortes, a depender do que representam na rede. O cluster é o conjunto de nós fortemente
conectado, grupo de nós. O grafo, representação gráfica de uma rede interativa, pode ser: 1).
Direcional ou dirigido: quando um nó possui ligação com outro não necessariamente) recíproca
(ex: Instagram, Twitter) e 2) Não direcional ou não dirigido: quando a ligação entre dois nós é
necessariamente recíproca (ex: Facebook e Orkut).

Fig. 1: Nó

Fig. 2: arestas (indicada por setas) de um grafo

As estatísticas que são comumente utilizadas se separam em três: o grau médio, o grau
ponderado e a densidade do grado. Sendo o grau médio dividido entre o grau de entrada e o
grau de saída. O grau médio define o peso dos nós de acordo com a quantidade de suas
conexões. O Grau de entrada (in-degree), ou seja, número de conexões que um nó recebe de
outro. O grau de entrada é o responsável por fornecer os valores de um determinado nó em relação
a rede. Mais precisamente, ele fornece a quantidade de “menções” ou “compartilhamentos” que um
nó recebeu. Quanto maior for o número de indicações para um mesmo vértice, maior será o seu
valor de entrada. Percebe-se que essa estatística se refere ao destino do nó (tudo que recaiu sobre
ele) e não a origem (o conteúdo originado pelo nó). Nesse sentido, o grau de entrada é uma avaliação
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da popularidade de um nó na rede. Já o grau de saída (out-degree) são os números de conexões

que sai de um nó para outro. Sinaliza a intensidade informativa. O Grau ponderado médio é
similar ao grau médio, mas utiliza-se os pesos das arestas em seu algoritmo para então definir
o peso dos nós. A densidade do grafo mostra o quão próximo a rede está de ser completa. Um
grafo completo é aquele em que, para cada nó, deveria existir uma aresta conectando esse nó
aos demais; ou seja, é um grafo em que todos os seus componentes encontram-se conectados.
Os hubs e as autoridades são valores calculados pelo valor de HITS (Hyperlink-Induced
Topic Search), os valores de hubs e autoridades revelam a característica do nó na rede. Um nó
hub é o que tem grau de conexão habilitada para medir a capacidade de influir e de mobilizar a
sociedade, a rede. Quanto mais conectado se está, mais poder se tem. Já o nó autoridade possui
uma qualidade da informação e a intensidade de interações com diferentes grupos sociais, como
os elementos determinantes do poder de relevância na rede. Uma boa autoridade será um nó
apontado por bons hubs e um bom hub será um nó que aponta para boas autoridades. (MALINI
e ANTOUN, 2013)
A molaridade é uma medida da estrutura da rede. Ela calcula medidas de conexão entre
os nós, de modo que os divide em comunidades, ou seja, quanto mais conectado um grupo de
nós é, maior é a coesão comunitária dele. Se um grafo possuir diferentes módulos significa que
a rede é constituída de diferentes comunidades. Foi desenhada para mensurar a força da divisão
da rede em módulos, pois define os clusters (também chamados de grupos ou comunidades) da
rede de acordo com a força de suas conexões, representa grupos ou perfis que compartilham algo
em comum. Esta é uma estatística que fornece informações de como a rede é constituída por
subunidades ou segmentos. Redes com alta modularidade possuem conexões densas entre os
nós das comunidades e baixa densidade entre os nós de diferentes comunidades. Segundo
Medeiros (et al, 2014, p.3), “uma rede complexa com uma alta modularidade indica uma
estrutura de uma comunidade forte, em outras palavras, os nós dentro da mesma comunidade
tem uma conexão densa entre si e tem uma conexão escassa entre outras comunidades. ” Isso
porque a molaridade é uma medida que leva em consideração a relação dos nós com seus
vizinhos, ou seja, uma medida de vizinhança, levando em consideração o quanto um nó tende
a aparecer em determinado grupo. Visualmente a molaridade é disposta em cores diferentes
dentro da rede. O próprio Gephi gera, automaticamente, uma molaridade que o algoritmo une
a fim de unir clusters. Para o Facebook, por exemplo, ele já sugere um cluster baseado no
segmento da página, mas se pode escolher entre outras modulações de acordo com o interesse
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do pesquisador. A seguir, um exemplo clássico de molaridade para melhor ilustração do
conceito:

Figura 3: Exemplo de molaridade em uma rede de network

Outra medida importantíssima para o estudo das redes são as medidas de centralidade
ou o diâmetro da rede. Elas são valores capazes de descrever as propriedades da centralidade
dos nós de uma rede. Ao se processar algoritmos sobre as conexões existentes, podemos
observar os nós que estão mais centrais que outros devido às suas conexões. Existem diversos
tipos de medida de centralidades, e elas são de extrema importância para a análise de redes.
Tais medidas nos revelam quais são os atores mais importantes dentro de uma rede. Para
exemplificar, em cada uma das visualizações a seguir, o X tem mais centralidade do que o Y
de acordo com as particularidades de cada métrica:

Figura 4: Métricas de rede
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A centralidade de intermediação, ou o betweenness, mede a frequência com que um nó
aparece nos caminhos mais curtos entre nós das redes; O critério de cálculo leva em
consideração a posição de um nó entre o caminho que conecta todos os outros nós. O nó que
tiver maior valor de intermediação é aquele que se encontra mais no meio do caminho entre
todos os outros nós possíveis. A centralidade de proximidade, ou o closeness mede distância
média de um determinado nó inicial para todos os demais nós da rede. Em outras palavras,
quanto menor o valor encontrado, a distância média, mais central o nó está na rede analisada.
Por exemplo, se há um alto valor de closeness (a escala é 0 a 1, sendo 1 o nó que está diretamente
ligado com todos os outros nós) podemos dizer que um determinado ator se faz central em
relação a velocidade de espalhamento de seus posts. Se temos uma lista de conexões entre
páginas, o ator é o que se mais faz central consegue que seu post atinja sua rede mais
rapidamente.
Outras maneiras eficientes de se tratar um grafo, para uma análise aprofundada dele, é a
utilização de filtros. Os filtros comumente utilizados são os atributos que filtram nós e vértices
de acordo com atributos pré-estabelecidos pelo usuário no dataset, no laboratório de dados e
nas definições de partição e classificação do grafo. A topologia que pode ser aplicada se divide
em que intervalo de grau que seleciona e mantém nós que possuem grau dentro de um intervalo
definido pelo usuário. A Rede ego que exibe a rede de um nó em específico, filtrando todos os
outros que não possuem conexão com este determinado; o Componente gigante: seleciona os
nós mais conectados da rede e retira da visualização os periféricos, com poucas conexões; o
Intervalo de grau de entrada que seleciona e mantém nós que possuem grau de entrada dentro
de um intervalo definido pelo usuário; o K-core que mantém no grafo apenas nós no mínimo
menos K (número) de grau; Intervalo de grau bidirecional/mútuo que seleciona e mantém nós
que mutuamente possuem grau dentro de um intervalo definido pelo usuário; a Rede de
vizinhos que mantém nós que estejam a uma profundidade x de determinado nó, identificado
pelo seu ID ou rótulo e o Intervalo de grau de saída que seleciona e mantém nós que possuem
grau de saída dentro de um intervalo definido pelo usuário.
A parte final da elaboração de um grafo, constitui-se na escolha de um layout. O mais
comum e o escolhido para ser usado nesta dissertação foi o Force Atlas 2. Ele oferece aos nós
dos grafos forças de repulsão de acordo com as suas conexões, o que faz com que o grafo se
torne mais claro e exalte as comunidades do mesmo, ou seja, é um algoritmo que gera
visualizações baseadas na proximidade das associações. Assim, nas visualizações ficam mais
próximos os nós que se vinculam às mesmas arestas, isto é, aproximam-se os perfis que
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interagiram a (s) mesma (s) postagens, o que sinaliza a formação de agrupamentos em torno de
post/perfil/ator. Nesse layout, você não deve ler a posição de um nó, mas compará-la com os
outros nós na rede, pois nem sempre um grafo apresenta a mesma configuração final. O
algoritmo Force Atlas 2 transforma as proximidades estruturais em visuais e dessa maneira
facilita a interpretação visual do gráfico para a análise das redes sociais. Segundo Jacomy et al
(2011), a identidade e força deste algoritmo encontra-se no seu “modelo energético”, ou seja,
em como ele calcula a repulsão e atração de forças, atraindo os nós que estão mais conectados
e que concentram assim o maior fluxo de atenção, e afastando aqueles que possuem um menor
grau, e, portanto, interação. Por meio da gravidade, este algoritmo aproxima os nós para o centro
e espalha os hubs pela periferia, fazendo com que se torne mais fácil identificar perfis mais
populares e influentes (quando observamos o grau de entrada por exemplo), visualizamos como
os nós estão interconectados e os principais clusters (comunidades) que são formados.
A lógica do algoritmo Force Atlas 2 segue a ideia do PageRank, da empresa Google,
escrito em 1990. No Google, ele é utilizado para posicionar websites entre os resultados de suas
buscas. Segundo Carr (apud Pasquinelli, 2013), cada vez que uma página na web é linkada
podemos encontrar ali um “julgamento”, declarando ser importante, para determinada pessoa,
certa página. Essa importância se dá pelo número de votos que uma página recebe. Um voto é
um link em qualquer lugar da Web para aquela página. Assim, o motor de buscas do Google
reúne inteligência de links e suas devidas importâncias, tendo como resultado a ideia de que
quanto maior o número de links que levam a uma página, maior o seu valor. Sendo, ainda maior
o valor das páginas que possuem uma métrica de PageRank alta. A mesma lógica é aplicada
aos nós de uma rede ao serem plotadas pelo software de visualização de dados, o Gephi, a partir
da aplicação do algoritmo Force Atlas 2, por exemplo, que dá valor e avalia a importância de
um nó com base em sua posição hierárquica e conexão com outros nós da rede. Como veremos
na seguinte ilustração:
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Figura 5- Modelo de estatística do PageRank
(fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/PageRank)

Na ilustração o nó C tem um valor de PageRank mais elevado do que o nó E, apesar de
existirem poucas ligações para C, a ligação para C vem de um nó importante, o nó B, portanto
terá um valor elevado. Sem o amortecimento provocado pelo algoritmo, quaisquer utilizadores
acabariam nos nós A B, ou C, e todos os outros teriam o valor zero para PageRank. Através da
utilização do fator de amortecimento, o nó A está ligado a todos os nós da rede, mesmo que não
tenha ligações para outros nós. Como aponta Pasquinelli (2009), depois do surgimento da
Internet, foi o PageRank a primeira fórmula matemática a calcular o valor de atenção de nós
em uma rede complexa, garantindo assim a medição de valor de capital de atenção em toda a
rede. Construídos com base no capital intelectual, ambos os algoritmos, através de suas
conexões manifestam “a concretização de inteligência, de saberes” (Ibid., p.05).

3.5.Sobre o tipo de dados analisados

É muito importante falarmos sobre o tipo de dado que estaremos analisando e até as
implicações políticas e sociais que ele nos traz. Quando trabalhamos com a análise de redes
sociais, estamos tratando com dados de Big Data. O Big Data refere-se a um grande conjunto
de dados armazenados e geralmente define conjuntos de dados com tamanhos tal que vão além
da habilidade de ferramentas e de softwares estatísticos comumente usados. Porém, segundo
Tufekci (2014), big data deve ser visto não somente por sua característica de alto montante de
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dados constituídos por terabytes (10 ), petabytes (10 ) e yottabyte 10 , etc. Mas por sua
12

15

24

variedade, velocidade, veracidade e valor. Os metadados são altamente velozes, sendo criados
constantemente em tempo real. São diversos em variedade, sendo estruturados e nãoestruturados. São exaustivos em escopo, chegando a abranger populações ou sistemas inteiros.
Desse modo, se antes, nos estudos empíricos sociais, era coletada uma amostra que serviria
como estereótipo para uma população inteira, hoje com o Big Data temos a capacidade de pegar
o total das informações. São dados de resolução fina e facilmente indexáveis em identificação.
Centenas de algoritmos podem ser utilizados para a leitura desses dados. Já mostramos
anteriormente algumas ferramentas que possuem sistemas que conseguem não somente ler,
extrair como visualizá-los. Cabe ao pesquisador olhar seu objeto e entender qual o melhor
modelo explicativo ou conjunto de modelos explicativos. É interessante percebermos como tal
transição compõe uma mudança significativa em relação aos métodos tradicionais de pesquisa,
onde o analista selecionava um método apropriado baseado no conhecimento que se tinha nos
dados e nas técnicas. Há, portanto, uma nova postura epistemológica: ao invés de testar a teoria
analisando dados relevantes, as novas técnicas de análise de dados procuram identificar insights
significativos dos conjuntos de dados existentes.
Devemos também perceber os processos político em que se envolve tais dados como
questões de transparência, poder e vigilância. Para Derrick De Kerckhove (2015) o fenômeno
do Big Data se trata da transição de uma sociedade mais opaca para uma sociedade mais
transparente. Ao acessar o mundo virtual, deixamos uma série de rastros que formam dados
mais diversos sobre nossa existência e pode ser acessado por grandes corporações, para fins
publicitários, de controle, vigilância do Estado, uso nocivo por hackers, etc.. Porém, o
tratamento da privacidade desses dados ainda é uma incógnita nos estudos desse campo. Sobre
o dilema da vigilância, o autor destaca quatro paradoxos: (1) a vida privada. Os usuários ainda
se encontram despreocupados com as informações entregue por eles na rede, embora eles
tenham consciência dos perigos impostos a tais atos; (2) apesar disso, tais usuários exigem
controle sobre esses dados, porém não utilizam corretamente de ferramentas de proteção e de
criptografia; (3) muitos usuários entendem a responsabilidade da privacidade de seus dados nas
mãos do estado, de órgãos públicos, empresas, porém, não acreditam na confiabilidade dos
serviços; e (4) a questão da consciência dos usuários, pois não se tem conhecimento das leis
que protegem seus dados, porém ao postarem suas informações pela internet, “entregam” os
dados para uma rede aberta ao público.
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Tendo como base tais explicações e introdução do léxico das análises de rede usados
dentro dos softwares utilizados, podemos dar prosseguimento às nossas análises de rede
recortando mais à frente o estudo de caso das controvérsias do Movimento Brasil Livre.

3.6.Polarização e política na timeline

A sensação ao entrar nas redes sociais hoje é de entrar num verdadeiro campo
minado. Não apenas pelos perigos sociais de quebra da privacidade e alta vigilância que
comprovadamente acontecem na rede (vide o caso Edward Snowden), mas pela hipertelia
informativa que nos envolve tal qual tsunami, nos transtornando em busca da última
informação, sentimos total desamparo no meio de tantas informações. Dentro da guerra
informativa de narrativas, transformamos nossos perfis em trincheiras, prontos a bombardear
opiniões contrárias, tentar capturar aquilo que nos convém ou que é disponibilizado para nós
atravessado pela logaritmização do feed. Isso se dá porque, primeiramente, a forma do acesso
das narrativas mudou completamente da web 1.0. para web 2.0. Se antes o usuário tinha que
acessar blogs para se munir de informações alternativas à grande mídia, no modelo 2.0 o usuário
já não tem uma página, ele tem uma home. Já não alimenta mais um blog com apenas seu
conteúdo, agora ele alimenta sua timeline com conteúdo tanto seus, quanto dos seus amigos ou
de páginas e perfis que ele admira e compartilha da opinião. A pobreza da timeline é suprida
pela riqueza dos vários perfis que, com seus conteúdos ou informações novas, preenchem a
timeline de cada usuário, este mostra para os outros perfis, sua opinião, seus posicionamentos
através de um conteúdo totalmente colaborativo. Com a contribuição de Antoun e Malini:

Na concepção radical do design da timeline, há a extrema dependência da
produção colaborativa. Se você não tem amigos, não será lido. Se não é amigo
de muitos, não tem acesso àquilo que todo mundo comenta. Portanto, as redes
sociais operam dentro de uma esfera pública midiática curiosa: não é o veículo
de comunicação que constitui o público, mas o público quem faz o veículo
comunicacional. A conversação do público constitui o meio. O DNA das redes
sociais é o perfil convertido em autor coletivo interconectado com os outros.
Então, nas redes sociais, a priori, não há espectador (e se houver será
rechaçado como aquele que espia: o stalker), mas uma comunidade de
parceiros em conversa numa timeline, gerando um efeito de sobreposição
discursiva no regime da economia de atenção. Sua base é a fala transformada
nos “muitos que narram a partir da ocupação do mundo. ” (ANTOUN;
MALINI, 2013, p. 214).
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O mesmo design que nos abre para uma infinidade colaborativa da rede, que nos
faz vislumbrar uma participação democrática dos espaços de fala onde os perfis possam ocupar
o mundo, como já fizeram, ocupando as ruas e as transformando em um verdadeiro feed de
protestos, a mesma rede social é capaz de disseminar rumores e boatos, além da formação de
guetos informativos ou as bolhas informativas. Através de um boca-a-boca virtual, apoiado por
imagens como os “memes”, as pessoas dizem e replicam o que pensam, indistintamente e
indefinidamente, protegidas pela mediação do computador. Dizem e expõe seus piores
preconceitos dando vazão ao seu lado mais sombrio sem muita preocupação com causas e
consequências.
Entrementes, algo que devemos levar como pressuposto é que a concepção de que
a opinião na rede, principalmente a opinião que se desvela em nosso feed, não é a opinião
pública. Como diria Michel Maffesoli, existe uma grande diferença entre opinião pública e
opinião publicada e não podemos confundir as duas: “especialmente em nossa época,
confundimos opinião pública com opinião publicada. A publicada é realmente uma opinião,
mas pretende ser um saber, expertise ou até mesmo ciência, enquanto que a pública tem
consciência da sua fragilidade, da sua versatilidade, logo da sua humanidade.” (MAFFESOLI,
2010, p.10) Antoun e Malini chamam de “pequenos Roberto Marinho” uma classe de
blogueiros que tem a tarefa de pesquisar usuários paraquedistas. Suas pautas geralmente são
assuntos do momento e criam um campo restrito de perspectivas. Dessa maneira, usuários
compartilham suas opiniões publicadas, tendo a sensação que estão compartilhando a opinião
pública, sendo que tais matérias apenas extraem vantagens financeiras e publicitárias de
audiência. Ainda nas palavras de Maffesoli: “A “opinião publicada” continua a martelar
algumas ideias convencionais, lugares comuns e outras tagarelices baseadas em bons
sentimentos. Mas ela é fácil de engolir e convém à midiocracia acomodada em uma
mediocridade generalizada. ” (Ibid., p.11).
Porém, algo ainda mais grave acontece: a replicação constante de mentiras e boatos
nas redes, geram uma orfandade informativa, onde já não há em mais quem acreditar. Não é
por um acaso que a Universidade de Oxford escolheu a palavra “pós-verdade” como a palavra
do ano de 2016.29 A palavra seria um adjetivo “que se relaciona ou denota circunstâncias nas
29

A matéria do The Guardian sobre a palavra pode ser encontrada nesse link:
< https://www.theguardian.com/books/2016/nov/15/post-truth-named-word-of-the-year-by-oxford-dictionaries.>
Segundo a Oxford Dictionairies, a palavra foi empregada em análises sobre dois acontecimentos políticos
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quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção
e a crenças pessoais” [tradução livre]. Não é novidade para ninguém que as redes sociais têm
um poder infinitamente maior de disseminação de uma mentira, até porque a maior parte dos
factoides são compartilhados por conhecidos nos quais nós temos confiança, o que aumenta a
aparência de legitimidade das histórias. Com a internet e as redes sociais virtuais, passamos a
viver num mundo em que a opinião, a convicção e a mentira valem tanto ou até mais que os
fatos, as provas e do que a “verdade”. Recentemente, em março de 2017, jornalista Gilberto
Dimenstein publicou no portal Comunica-se30 que umas das fontes mais prolixas de notícias
falsas, na internet brasileira, é o MBL. O jornalista descobriu que o movimento começou a
disseminar notícias falsas sobre ele. Em um dos textos disseminados por Fernando Holiday,
um dos líderes do MBL disse em conversa gravada que não era ele quem escreveu o texto e
revelou que sua fonte era o Jornalivre, um site sem expediente e que saiu em uma lista de sites
falsos. Além de não ser registrado no Brasil. Essa notícia não só mostra a grande polarização
do Brasil atual, como nos faz pensar na situação que o jornalismo se encontra hoje na era da
convulsão de informações disseminadas por meios digitais.
Se por um lado, as pessoas já estão saturadas do establishment de uma imprensa
que já não conta mais com a confiança e fidelidade dos segmentos sociais, dentro das redes
sociais as pessoas, por serem hiperestimuladas com informações a todo momento, agem por
imediatismo sem sequer saber usar a informações que se espalham viralmente com
consequências imprevisíveis. “A mesma ideia, publicada em dezenas ou centenas de lugares,
pode ter um efeito amplificador que pesa mais do que o veredicto de um pequeno conjunto de
mídias profissionais. ” (SHIRKY, 2008, pg.67 apud ANTOUN; MALINI, 2013, p. 216). Uma
consequência que devemos pensar e nos preocupar é a formação grupos de indivíduos com
ideias, comportamentos ou interesses em comum, que tendem a se formar em guetos onde a
radicalização das crenças e posições do grupo, bem como a polarização quando confrontado
com opiniões, ideias ou propostas diferentes são latentes e podem, como a história já nos
ensinou, a caminhar para ações totalitárias na e em rede. Uma alternativa a esse emaranhado de
perspectivas, ao imbróglio de notícias falsas que circulam na rede foi encontrado na própria

importantes recentes no final do ano de 2016: a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos e
o referendo que decidiu pela saída da Grã-Bretanha da União Europeia, apelidada de “Brexit”. Nas duas campanhas
fizeram-se uso indiscriminado de mentiras, como a de que a permanência na União Europeia custava à Grã
Bretanha US$ 470 milhões por semana no caso do Brexit, ou de que Barack Obama é fundador do Estado Islâmico
no caso da eleição de Trump.
30
Disponível em: http://portal.comunique-se.com.br/minha-descoberta-sobre-noticias-falsas-por-gilbertodimenstein/. Acessado em 23 de março de 2017.
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colaboração digital pelo criador da enciclopédia on-line Wikipédia. Jimmy Wales lançou um
site que reúne profissionais e a comunidade voluntária para conter a difusão de notícias falsas.31
A plataforma chama Wiki Tribune, um site livre de notícias patrocinadas ou qualquer tipo de
patrocínio. Wales argumenta que sites de notícias dependem do financiamento de anúncios, o
que gera forte incentivo para as chamadas que servem de “iscas de cliques”, proporcionando
um ambiente altamente sensacionalista. Em um mundo onde a competição por cliques é alta e
o fluxo de atenção é a moeda, as notícias com baixa qualidade são altamente disseminadas. A
notícia nos dá um pouco de esperança que a rede colaborativa sempre nos gera, porém, a própria
ambivalência do ciberespaço, dirigidas pelos internautas, não nos permite aferir a neutralidade
da rede. O conteúdo da rede está longe de ser livre, assim como os movimentos que dela fazem
uso, como é o caso do movimento Brasil Livre. Mas qual seria o motivo de nos depararmos
com tamanha polarização, principalmente política, nas nossas timelines? Qualquer um que
tenha uma visão rápida pelo seu próprio feed irá perceber claramente uma divisão clara de
opiniões sobre a política no Brasil ou sobre a pauta do dia. De fato, tal polarização pode ser
comprovada com o uso de softwares específicos para a cartografia das conexões e networks de
uma rede.
No início de abril de 2017, tivemos acesso a alguns softwares de mineração,
extração e visualização de dados por meio do Laboratório de estudos sobre Imagem e
Cibercultura (Labic), do Departamento de Comunicação Social, associado ao Programa de PósGraduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Espírito Santo. Para traduzir
um número de informações impossível de ser feito individualmente, pois se trata de
informações advindas de Big Data, o Labic desenvolve ferramentas digitais e também utiliza
softwares desenvolvidos por terceiros. Dentre eles estão os softwares o NetVizz (para gerar
dados do Facebook em um arquivo. gdf deixando-os assim analisáveis para o Gephi), além do
NodeXL e o Gephi, softwares que produzem imagens e grafos para visualização das relações
contidas nos dados, como já citado anteriormente. Durante a data que estivemos no laboratório,
fizemos o experimento de montar um dataset com várias páginas. Primeiramente criamos um
perfil no Facebook e fomos curtindo páginas que o próprio algoritmo do facebook ia sugerindo,
pois ao curtir uma página o Facebook sugere páginas semelhantes. Além disso, extraímos dados
do NetVizz para montar o dataset que foi composto por 622 páginas. O Gephi gerou um gráfico
com 622 nós e 5650 arestas. Portanto, a partir destes programas, com a utilização do algoritmo
31

Disponivel em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/04/1878355-fundador-da-wikipedia-lanca-sitecolaborativo-contra-noticias-falsas.shtml. Acessado em 25 de março de 2017.
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de distribuição espacial Force Atlas 2 podemos analisar visualmente em formato de grafos com
as informações coletadas, como a rede se comporta. Dessa maneira, obtivemos os seguintes
resultados:

Label

Category

Grau

de

Entrada

Grau

Autoridade

Hub

PageRank

de
Saída

Movimento Brasil

Non-Governmental

77

22

0.010949

0.013696

0.0154776

Livre

Organization

Public Figure

68

13

0.009686

0.012254

0.005188

Olavo de Carvalho

Teacher

51

1

0.007299

0.009371

0.003606

Direita

Political

47

25

0.006738

0.00847

0.00457

Conservadora

Organization

Bolsonaro

Community

48

9

0.006878

0.00883

0.003635

Cause

33

45

0.004773

0.006157

0.010288

(NGO)
Jair

Messias

Bolsonaro

Zuero

3.0
Movimento Brasil
Livre – São Paulo
Tabela 1: Maiores destaque no cluster da Direita (com a métrica grau de entrada) 32

Label

Category

Grau

de

Grau

Entrada

Saída

de

Autoridade

Hub

PageRank

Dilma Rousseff

Politician

65

4

0.009264

0.011353

0.011964

Lula

Politician

60

7

0.008563

0.010633

0.009587

32

A tabela foi retirada do Laboratório de Dados do Gephi, após a aplicação das estatísticas.

143

Soldadinho

de

Cause

57

35

0.008141

0.010092

0.003689

Media/News

52

1

0.00744

0.009551

0.008614

48

2

0.006878

0.00847

0.004272

48

23

0.006878

0.00847

0.012369

Chumbo

Carta Capital

Publishing

Dilma Bolada

Fictional
Character

Mídia Ninja

Media/News
Publishing

Tabela 2: Maiores destaques no cluster da Esquerda (com a métrica grau de entrada):
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Grafo 3 -A rede de atores com a métrica: grau de entrada (in-degree) em abril de 201733

33

Grafo elaborado por Allan Cancian Marquez, aluno da pós-graduação UFES (2016-2017) e membro do
LABIC.
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Grafo 4 - Rede de atores com a métrica: grau de saída (out-degree) em abril de 201734

Com a visualização de tais dados empiricamente extraídos, minerados e
visualizados em laboratório, podemos aferir algumas questões extremamente relevantes para o
atual estudo das redes sociais no Brasil:
Com a distribuição topológica dos atores, a primeira e imediata constatação do
grande vácuo presente entre as linhas de forças das redes networks demonstradas pelo Gephi
34

Grafo elaborado por Allan Cancian Marquez, aluno da pós-graduação UFES (2016-2017) e membro do
LABIC.
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por meio do Force Atlas 2 entre o destaque em azul e o vermelho, permite que identifiquemos
as principais fontes de posições e oposições sobre a controvérsia pois demonstra claramente
uma divisão entre dois grandes clusters. A interconexão entre os fluxos conversacionais é
praticamente nula.
Se há pouca ou praticamente nula a intersecção das conexões algo grave está sendo
denunciado. Primeiramente, há uma clara bolha ideológica guiando intencional (por meio das
escolhas das páginas) e não intencionalmente as conexões (dos algoritmos do Facebook). Isso
corrobora a teoria da “bolha” ou do filtro invisível cujo preponente é Eli Pariser (2010). Para o
autor, o modus operandi das redes sociais têm mudado completamente nos últimos anos pois
são submetidas aos grandes oligopólios que controlam os conteúdos da rede além de ser
vassalas do capital onde é usado como instrumento para as ofertas comerciais do Estado e das
grandes corporações. “Se o algoritmo que constituía a EdgeRank a princípio era a simples
combinação de afinidade, peso e temporalidade; de cinco anos para cá esta seleção do que é
publicado na timeline de alguém passou a levar em consideração além do EdgeRank umas 100
mil variáveis que compõem o algoritmo atual. ” (ANTOUN, 2016, p.2). Tal refinamento, e por
meio do intenso uso desses agentes e variáveis, será apresentado ao usuário apenas conteúdos
que ele concorde. Ocorre então que, a comunidade que de fato interage entre si torna-se uma
pequena aldeia dos iguais, onde se promovem as mesmas ideias e eventos. Os grafos nos
mostram perfeitamente isso. Porém, algo curioso também está ocorrendo. Os algoritmos que
personalizam o resultado das buscas na internet geram um movimento curioso: a decrescente
produção de conteúdo original pelos usuários nas redes sociais. Isso explica porque o Facebook,
ultimamente, tem se desdobrado para que seus usuários compartilhem mais conteúdo: nos
relembrando que já postamos, produzindo vídeos sobre datas comemorativas, induzindo quem
gosta de esportes a comentar sobre o jogo do seu time... A bolha que tem envolvido cada usuário
com conteúdo que ele seria propenso a curtir ou a concordar, faz com que os usuários fiquem
cada vez mais inertes. O que não é interessante para uma plataforma que só sobrevive dos
conteúdos postados por seus próprios usuários. Sem embate, não há produção. Sem o desafio
do outro, não nos impele a mudarmos. Sem o outro para nos tirar do eixo da nossa zona de
conforto, não desafiamos o nosso olhar.
Em segundo lugar, percebemos que o cluster “da direita”, encabeçado pelo Movimento
Brasil Livre (que também é algo extremamente significativo) é muito mais interativo nas redes,
sendo, portanto, mais ativo politicamente. O grau de entrada do Movimento Brasil Livre é o
maior de toda a rede (77), em segundo lugar está Jair Bolsonaro (68), um político que coaduna
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com os ideais do movimento contra, em terceiro lugar, o grau de entrada de Dilma Rousseff,
figura política de maior destaque e ícone no cluster de “esquerda”. É interessante percebermos
que um movimento consegue ganhar mais destaque dentro da rede do que os políticos mais
populares. Isso observando tanto seu grau de entrada (77), apontando sua popularidade e
produção de conteúdo, seu grau de saída (22), apontando seu grau de intensidade informativa
na rede (composto principalmente por blogs políticos que usam as informações advindas dos
nós com grande autoridade). Além disso, seu grau de PageRank, medindo a atenção em rede
que o nó recebe. Ao visualizar a rede de interações, percebemos que o MBL, se somado com o
Movimento Brasil Livre São Paulo, se destaca com uma das peças chaves não somente para um
discurso polarizado, mas como o principal ator da nova direita brasileira. O que justifica ainda
mais a escolha deste movimento para o entendimento das novas ações e controvérsias geradas
pelos novos movimentos net-ativistas contemporâneos. É interessante a percepção de um
levantamento da direita em um ambiente que, comumente se acha, que é território da esquerda.
A direita tem sido muito mais engajada dentro das redes sociais e isso tem refletido na rua. Para
José Fucs (2017, online, s/p.), além de conquistar grande popularidade e na internet, a nova
direita, tem feito algo que parecia improvável a alguns anos: “impor a sua narrativa, não apenas
para uma audiência de mais idade, mas também para os mais jovens. ” como é o caso claro do
MBL. Segundo a cientista Camila Rocha (apud Fucs), “com a internet, vários grupos de jovens,
que se sentiram órfãos de uma explicação para a crise e decepcionados com a corrupção nos
governos do PT, passaram a acessar um conteúdo liberal, que antes era de alcance restrito. ”
Além disso, podemos perceber que a direita produz uma série de páginas de conteúdo e notícias,
como Folha Política, com 1,5 milhão de seguidores, Socialista de iPhone, Implicante, Bolsonaro
Zuero 3.0, O Reacionário, entre outras menos cotadas. A “máquina” de comunicação da direita
inclui centros de estudos e pesquisa, como o Instituto Millenium, o Instituto Liberal e o Instituto
Mises Brasil, com 250 mil seguidores no Facebook. “Os brasileiros se deram conta de que as
ideias de esquerda não funcionaram e agora estão buscando uma opção mais liberal”, diz o
financista Helio Beltrão Filho, presidente do Mises Brasil para José Fucs.
Em terceiro lugar, algo ainda mais complexo pode ser aferido. Se pensávamos, à luz da
ideia de política de Hannah Arendt em seu anseio em voltar ao sentido original (grego) de
política, ou seja, a capacidade de conviver e discutir com diferentes e que a pluralidade dos
homens seja expressa em um ambiente como a ágora grega, podemos perceber que o diálogo
na ágora atualizada das redes sociais que poderiam cumprir o papel de uma “ágora virtual”, tem
se desmantelado entre as páginas. Como se pode fazer política, se estamos inseridos dentro de
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um contexto virtual que têm impossibilitado tanto por meios culturais, como por meios de
interesse mercadológico (a bolha de interesses) o diálogo?
Tais análises feitas em abril de 2017 sobre as redes, demonstrando sua intensa
polarização de discursos, demonstram reverberações de uma série de acontecimentos anteriores
na política brasileira dos últimos anos. Uma delas foi a acirrada eleições de 2014 dentro de um
cenário político em crise e total falta de confiança devido a grandes escândalos de corrupção.
Porém, tal movimento não é novo e suas causas são extremamente complexas. No Brasil, no
entanto, se torna árdua a tarefa de dividir ideologicamente os partidos políticos. Primeiramente
porque não podemos falar em uma direita, mas em direitas, pelo fato da existência de inúmeras
correntes de direita existentes no País. Dos ultraliberais, que defendem a globalização e a
interferência mínima do Estado na economia e na vida dos indivíduos, aos nacionalistas e
defensores de um Estado forte e interventor.
Para o sociólogo Marcelo Castañeda, a “polarização da representação política entre PT
e PSDB sempre mediados pelo oportunismo do PMDB e partidos fisiológicos menores que
circundam o poder constituído”. Segundo ele, essa dinâmica “já dura mais de 20 anos no âmbito
do governo federal, complementando dinâmicas estaduais e municipais onde o peemedebismo
reina de forma hegemônica no sentido de se fazer como padrão de governo para poucos”. Na
interpretação de Marcelo, essa polarização permanece nas discussões sobre a possibilidade de
impeachment ou golpe e sustenta um discurso sobre o “menos pior”. Castañeda, entre as
discussões se realmente o governo Dilma sofreu um golpe político-midiático, nos pergunta
como um governo pode ser golpeado se ele cedeu a todos os caprichos do mercado, no qual os
bancos continuam lucrando como nunca, em que o PMDB é cada vez mais forte? ”
(CASTAÑEDA, 2015, s/p.). Tática essa adotada consolidada principalmente por Fernando
Henrique Cardoso, com alianças do PFL (Partido da Frente Liberal), egresso da antiga Arena
(Aliança Renovadora Nacional), que deu sustentação ao regime militar (1964-1985).35
Em 2015, com Dilma Rousseff ainda na presidência, os ânimos dos discursos
polarizados estavam ainda muito mais acirrados e culminaram em dois grandes movimentos:

35

Apesar do nosso objetivo não ser uma extensa análise política e social da genealogia que culminou para tais
fatos atuais, não devemos deixar de fora dos nossos exames o que poderia ter provocado tal crise política atual
brasileira. Tendo em vista que recortamos nossa análise nas ações do Movimento Brasil Livre, não nos parece
equitativo deixar de fora algumas análises em relação aos próprios movimentos convocados por tais atores que,
sem dúvida, fizeram parte da história política nacional. Apesar de que corremos o risco de uma análise muito
rápida ou leviana por não possuirmos o tempo, nem a abrangência do conhecimento necessário. Porém, nos
apoiamos em alguns especialistas das redes e da política para ressaltarmos alguns apontamentos importantes para
o entendimento dos movimentos net-ativistas no Brasil.
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um do dia 13 de março, pró-PT/governismo e outro dia 15 de março: pró- impeachment, cujas
convocações surgiram principalmente do MBL. Para Fábio Malini (2015) “Os dias 13 e 15
retratam uma bipolaridade vencida por junho de 2013. Seu fato novo é que, diferente de junho,
não há pautas concretas a se reivindicar, só há lados a defender”. (MALINI, 2015, s/p.). Para o
professor, o que ocorre posteriormente as grandes manifestações de massa de 2013 é uma
espécie de regressão por grande parte dos participantes e outros novos agentes. Esses dois
grandes perfis das redes (apresentados nos grafos) são unificados por uma linha que se
configura na “existência de grupos políticos que insistem em interpretar as manifestações das
ruas como uma dimensão bipolar” (Ibidem.) Existe também o silêncio daqueles que também
foram para ruas em 2013 que agora assistem da arquibancada a crise política e ética no
Brasil. Não tomam posição ou no máximo criticam um dos lados da mesma moeda. Porém, o
grande saldo de Junho foi sua nova dimensão criativa e de onde surgiu vários novos
movimentos. Não podemos negar que abriu-se uma maior consciência política e os brasileiros
começaram a repensar seu direito de indignar-se. Foi possibilitado o movimento de produção
de uma outra cidade: romperam-se novos ciclos de greves, ciclos de conquistas urbanas, ciclos
de conquistas de gênero dentre outras minorias. Porém, pari passu, “a política institucional
segue refém de partidos constituídos por caciques que escolhem em quem os eleitores vão votar.
De modo que a "virada conservadora" nas eleições de 2014 não pode ser lida apenas pelo voto,
mas pela cartela de parlamentares oferecida ao eleitor. ” (Ibidem.) Junho fez com se

autonomizassem os movimentos sociais em relação aos governos. E os novíssimos
movimentos derivados, em sua maioria, continuam seguindo essa autonomização.
Precisamos encarar o fato que estamos mergulhados numa virtualidade política com
nenhuma perspectiva muito clara do que está por vir.
Bem sabemos que as redes sociais, entre outras fontes de notícias on-line, formam caixas
de reverberações de opiniões políticas. Eli Pariser (2012) já nos apontava que os filtros
invisíveis gerariam bolhas por meio de algoritmos presentes nas redes e nos sistemas de busca
para chamar nossa atenção e aprovação de opiniões e notícias que concordaríamos previamente
e reforçassem assim nossas crenças pré-existentes. Nos tendenciando a ler e visualizar
informações que só confirmem aquilo que já cremos e elimina-se a possibilidade de qualquer
embate. Podemos, no entanto, aferir que as redes sociais, por meio das bolhas informacionais
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geradas por algoritmos, são a grande culpada dessa polarização? Segundo uma matéria 36 do
portal on-line Nexo, que traz uma pesquisa da uma pesquisa da Universidade de Brown, nos
EUA, não. Segundos os economistas da universidade que elaboraram a pesquisa, o crescimento
da recente polarização política cresceu muito mais em grupos demográficos que menos usam a
internet e as redes sociais. A pesquisa foi feita usando uma base de dados de opinião política
que afere as predisposições políticas dos eleitores, seus valores sociais, etc. entre a população
votante dos Estados Unidos desde 1948. A pesquisa demonstrou que a polarização cresceu mais
entre os mais velhos (0.38 entre os eleitores acima de 75 anos e 0.05 entre os jovens de 18 a
39). Isso porque estudos prévios já demonstravam que quanto mais velhas, menos se usa
internet. (20% das pessoas com mais de 65 anos usam internet sendo que 80% entre 18 e 39
usam regularmente). Dessa maneira, contrariando o senso comum recente, a internet não seria
a grande vilã e nem explicaria o aumento da polarização de opiniões na sociedade. Percebemos
então, mais uma vez, que as redes sociais digitais, não são determinantes ou exclusivas para
transformações sociais. Elementos muito mais complexos devem ser levados em consideração
para o mínimo entendimento. Porém, não nos deixamos de nos sentir desconfortáveis ou, no
mínimo, curiosos, para entender porque há tanta polarização em torno da política na
contemporaneidade, expressada muito mais agora com a internet.
Há um fenômeno muito estudado por alguns sociólogos da religião que é o da
transposição entre a religião tradicional e a política. Isso já acontece há algum tempo. Com a
secularização da cultura e a "expulsão de Deus da esfera pública" fica um vazio de sentido para
o homem. Deus, como fonte de sentido e realidade, e impossível de ignorá-lo, o que podemos
fazer é tentar colocar algo em seu lugar, que é o conceito cristão de idolatria. Francisco Razzo
nos propõe em seu livro A imaginação totalitária que a política vem sofrendo esse
deslocamento, como um possível substituto de Deus. Sua tese principal é a de que “a concepção
de política como esperança consiste no produto fundamental de uma forma específica de
imaginação com função prática: a imaginação totalitária. ” (RAZZO, 2016, p.20). Nesse
sentido, para o autor, a política vem cumprindo bem esse papel ao fornecer um tipo de
"esperança de redenção" o que irá justificar atos de intolerância - ou atos totalitários. "Para a
imaginação totalitária, essa seria a verdadeira vocação da política: salvar a todos e aniquilar a
quem atrapalha". (Ibid., pg. 202). A política, entendida a partir dos seus devidos limites, deve

36

Disponível em : https://www.nexojornal.com.br/expresso/2017/03/31/As-redes-sociais-e-a-internets%C3%A3o-mesmo-as-principais-culpadas-pela-polariza%C3%A7%C3%A3opol%C3%ADtica#.WN6uf8FxrlY.twitter . Acessado em 14 de fevereiro de 2017
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significar justamente a arte de mundos possíveis em detrimento da construção imaginária de
mundos ideais e nostálgicos, porém, para a imaginação totalitária, começasse a imaginar um
regresso a um passado idílico ou a chegada a um futuro utópico.
O estado deixa de ser um ente fiscalizador, formado por humanos imperfeitos, e
passa a ser “moralizador, estético e salvador” o que dá origem a uma falsa esperança que
constrói uma espécie de religião política, ou seja, uma seita ideológica que enxerga no estado
uma espécie de deus laico da modernidade. Notamos que as pessoas cada vez mais não levam
sua religião a sério, mas levam política tão a sério porque, em parte, fizeram a transposição das
esperanças de mundo melhor da religião para a política criando algo chamado por alguns de
"Religião Secular". O secularismo não é algo exclusivo do Brasil, mas da modernidade.
Vivemos um reflexo de um movimento que começou na Europa no final do séc. XIX. Para o
secularismo, a religião se torna uma espécie de adorno, sem muita utilidade. Isso trouxe
algumas marcas profundas para nossa cultura ocidental moderna: a dissolução da ideia de fim
último para qual a humanidade tende, dissolução da idade de verdade e da missão do homem
no mundo. Dessa maneira, o secularismo destrói tanto a ordem religiosa, quanto a secular, para
reduzir ambas pela única ordem: a ordem do mundo. Na ordem secular, não há unidade que
resolva a vida em comunidade. Não há mais o todo expresso na distinção mundo e mistério.
Vemos um mundo fragmentado onde só enxergamos lutas pelo poder, jogo de forças, etc. É
dentro desse vácuo de sentido, que a política é vista como um retorno à unidade perdida e,
agora, recuperada. Para Razzo, “a história do Ocidente ao longo dos últimos 150 anos poderá
ser vista como uma série de tentativas – conscientes, mais ou menos sistemáticas, mais ou
menos violentas – de preenchimento do vazio central deixado pela erosão da teologia.” (Ibid.,
p.115). Para o autor, dentro desse suposto ambiente que o gnosticismo abre as portas, entra-se
também o advento de ideologias políticas. Fazendo com que a ideologia seja uma expressão de
uma religião política que procura responder pelo toda, busca verdades absolutas e a forçar a
realidade a assemelhar com o seu discurso. Quando a política se torna a esperança redentora, o
pensamento do ideólogo será sempre total. A busca e o ódio por um inimigo, portanto, é
absoluto. Consequentemente, constitui-se um caminho para uma imaginação totalitária.

Toda mobilização política de uma mente totalitária se pretende extensiva
diante de um amplo espectro político com excessiva ênfase no ativismo e na
militância de sua rede de ideias. A mobilização voluntária sempre vem regida
de um entusiasmo catastrófico emergencial mediante o anúncio de resolução
messiânica. A consequência desse entusiasmo implica o esvaziamento radical
do valor da vida privada. Por isso, o governo totalitário não tem quaisquer
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limites definidos. Podem acontecer mudanças imprevisíveis, mas justificadas
pelo carisma do líder, o que tende a anular qualquer distinção entre a sociedade
civil e comunidade política. (Ibid., p. 199-120)

Ainda segundo o autor, as manifestações de rua têm exercido um certo fascínio de
quase uma experiência catártica. E no contexto de uma era secular, exercem mais significado
religioso do que procissão religiosa. Isso porque as pessoas têm visto tais atos como fim e não
como meio. Como se ir às ruas fosse a realização da própria política. É necessário se perguntar:
“e depois?”. O que é decisivo para tais ações é o dia seguinte. Tal preocupação também nos é
elucidada por Giovanni Dias em seu texto Ocupar Wall Street... e depois? para o livro Occupy:
movimentos sociais que tomaram as ruas (2012). Para o autor, nós não podemos ser seduzidos
pelo fascínio da contingência dos indignados que tomam as ruas e praças. “Os novos
movimentos sociais de indignados compõe o quadro da barbárie que impregna a ordem
burguesa do mundo, abrindo um campo de sinistras contradições sociais que dilaceram por
dentro a ordem do capital – mas são incapazes, sem si e por si, de ir além. ” (HARVEY, et al.
2012, p.37) Para Razzo, há um esteticismo nas ruas, que se parece muito com um rito. Os
manifestantes parecem o tempo todo estar comemorando a própria manifestação. É o ato
político como a síntese de uma experiência. Então, só que debaixo desse tecido otimista, há
irracionalismo, e em política irracionalismo significa não outra coisa senão violência, barbárie.
As ruas sedimentam um sentimento de “urgência”, em que esquerda e direita confluem na
gestão de tais pautas urgentes como se as promessas da política como esperança precisam,
inevitavelmente, se realizar agora — custe o que custar. Porém, elas não realizam; elas frustram.
E a frustração e o sentimento derrotista são capazes de arruinar uma ação política eficaz.
“Talvez não exista nada mais antipolítico do que esta tendência que expressa uma espécie de
“bate-volta” político, que crê em uma transformação holística da sociedade imediatamente após
acontecimentos políticos significativos. ” (DULCI, 2012, p.155). Para Giovanni Dias,
precisamos fazer as seguintes perguntas acerca de tais movimentos:

1. Terão os movimentos sociais de indignados capacidade de elaborar em si
e para si uma plataforma política mínima capaz de exercitar a hegemonia
social e cultural, preparando-se para uma longa “guerra de posição” e
acumulando forças sociais e políticas sob o cenário da barbárie social e do
capitalismo manipulatório?
2. Terão eles possibilidade de criar condições efetivas (político-ideológicas)
para o surgimento de novas organizações de classe, capazes de traduzir,
no plano da institucionalidade democrática, as medidas necessárias para a
realização dos anseios dos indignados, sob pena da frustração
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irremediável? (É importante lembrar, como nos alerta Boaventura de
Sousa Santos, que o colapso de expectativas é o esteio do fascismo social.)
3. Até que ponto movimentos sociais como Occupy Wall Street e dos
Indignados europeus terão a densidade histórica necessária para derrubar
ou pautar governos, refundar ou enterrar partidos, fortalecer ou descartar
lideranças?
4. Finalmente, até que ponto seriam eles efetivamente capazes de fazer
história numa perspectiva para além do capitalismo que, em si e para si, é
incapaz de incorporar as demandas sociais do precariado, tendo em vista
a nova fase do capitalismo histórico imerso em contradições sociais
intensas? (HARVEY, et al. 2012, p.37-38)

Passamos por um momento onde paciência, consideração atenta e reflexão rigorosa
a partir dos fatos que nos chegam à mente são mais necessárias do que qualquer análise
apressada e irresponsável sobre as causas das coisas e dos eventos, principalmente os
divulgados pelas redes sociais. Nesse pano de fundo caótico e complexo, se por um lado vemos
um aprofundamento da crise social desde da década de 2010 que começa nos países mais
desenvolvidos e reverbera na forma mais trágica em seus vassalos latino-americanos, por outro
“a falta de estratégia de poder e antipoder dos movimentos sociais, o extremismo conservador
e a hesitação (e mediocridade política) de partidos políticos da esquerda social-democrata e
socialista colocam-nos diante de um caldo ameaçador de fascismo político sob pano de fundo
da barbárie social.” (Ibid., p.38). Vemos nas redes sociais os mais diversos casos de racismo,
intolerância, preconceitos, atos de fala que reduzem, reprimem, violam o ser humano, entre
tantos outros, mostram que há necessidade de um contraponto à desinformação e de uma
alfabetização digital para uma sociedade que está recém entrada numa nova era da
comunicação. Sabedoria provada, ainda que menos célere, e não imposição ideológica à
realidade, é o que precisamos em um mundo crescentemente polarizado e cheio de tensões por
todos os lados.
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CAPÍTULO 4 – Um movimento realmente livre? As controvérsias do MBL.

4.1.Sobre o Movimento Brasil Livre

Tendo como base a teoria ator-rede de Bruno Latour (2012), em que se dá voz aos
próprios atores dos movimentos, onde o social explica o social e que para desdobrar uma
controvérsia em vez de tentar decidir por nós mesmos qual é o melhor ponto de partida devemos
tentar desdobrar o âmbito total de uma controvérsia (LATOUR, 2012, p.236), nosso objetivo é
seguir os rastros dos atores deixados tanto nas redes sociais quanto nos principais portais, blogs,
entre outros canais que apontem as controvérsias dos atores em questão. Os rastros de uma
controvérsia podem ser seguidos através da cobertura da mídia, em blogs, na web, no Facebook,
etc. (Lemos, 2013c, p. 120) Porém, temos que ter em mente que “toda percepção de rastros é,
ao mesmo tempo, produção”, pois em muitos casos os pesquisadores, que não devem pretender
ser imparciais, são também actantes na rede que compõe o debate cartografado. Como já foi
citado anteriormente por Venturini (2010), a Cartografia de Controvérsias não deve se limitar
à perspectiva conceitual do pesquisador (seu campo de domínio ou área), ou mesmo a uma
posição espacial (global ou local), ou ao menos pretender ser imparcial, o que poderia impedir
os diversos actantes de aparecer e sustentar suas posições na intricada rede de recomposição e
recombinação desenhada na Cartografia de Controvérsias. “Controvérsias resistem às reduções
e apontam sempre para inúmeros fatores. Elas aparecem na desestabilização, quando o que
estava no fundo, imperceptível e estabilizado, passa para a frente da cena, colocando o problema
em evidência e gerando novas mediações”. (Lemos, 2013c, p. 106-111)
O doutor (ECA/USP) André Figueiredo Stangl em sua Cartografia das Controvérsias
sobre os “rolezinhos” no Brasil (2016) propõe um modelo muito prático de cartografia das
controvérsias culturais em 12 passos baseado no roteiro indicado no site do Macospol Platform
Tutorial37 e da proposta conceitual desenvolvida por Venturini (2010, 2012), que são: (1)
Identificar a “temperatura” da controvérsia, ou seja, quanto mais quente uma controvérsia, mais
fácil encontrar debates e relatos nas redes sociais e nos principais jornais; (2) Visualizar o
alcance e os desdobramentos da controvérsia nas redes digitais. Para isso ele sugere o software
Gephi, o mesmo que usamos para elaborar todas as visualizações de rede nesta dissertação; (3).

37

Disponível em: < http://www.mappingcontroversies.net/Home/PlatformTutorial > Último acesso 28 de maio
de 2017.
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Criar uma timeline/cronologia da controvérsia; (4). Criar uma visualização gráfica que
identifique as principais fontes de posições e oposições sobre a controvérsia, como já
demonstramos nas Tabelas 1, 2, 3 e 4 nesta dissertação. (5). Desdobrar as controvérsias, ou
seja, identificar os subtemas relacionados com a controvérsia. É como uma segunda camada ou
um segundo momento do fenômeno estudado. (6). Identificar as fronteiras, casos limítrofes em
que se pode destacar, por exemplo, onde existe risco de violência física ou simbólica. (7).
Identificar e visualizar minidiscursos, ou seja, elaborar uma curadoria de frases, comentários,
debates e memes sobre a controvérsia, tendo como base as redes sociais, como Twitter,
Facebook, etc., para investigar o que as pessoas estão dizendo sobre a controvérsia. A
visualização é feita por meio de word clouds, ou nuvem de palavras, que promovem um jeito
mais fácil de apurar o discurso. (8) Promover uma curadoria das principais opiniões na grande
mídia, ou de “formadores de opinião” envolvidos e interessados na controvérsia (empresas,
coletivos, tribos urbanas, etc.) (9) Localizar geograficamente os eventos e os atores
relacionados com a controvérsia. (10). Montar um glossário de termos específicos usados na
controvérsia. (11). Montar um acervo, ou seja, um espaço para reunir conteúdos relacionados
com a controvérsia. Links, vídeos, imagens, reportagens, artigos, etc. e por fim (12). Montar
uma apresentação (no caso a própria dissertação) que ajude a visualizar os diversos aspectos da
controvérsia.
Seguindo esse modelo proposto por Stangl (2016), nosso objetivo central é tentar
elaborar uma Cartografia das Controvérsias em torno do Movimento Brasil Livre. Como já
citado anteriormente, recortaremos temporalmente a data do seu maior movimento: o dia 15 de
março de 2015 e a semana que o contém. Para elaborar a primeira parte dessa entrada ao
conhecimento de nosso escopo: o MBL, em primeiro lugar demonstramos as “temperaturas”
das controvérsias por meio do Google Trend no tópico 4.2.. Em seguida demonstramos
cronologicamente as principais notícias apontadas pelo scripit PageRank do Google que será
demonstrada no item 4.3. onde catalogamos as principais notícias em relação ao MBL em
contrapartida ao item 4.4. que demonstra quais foram os principais eventos realizados pela
página oficial do MBL. Feito isso, no item 4.5. geramos algumas visualizações por meio do
Gephi para uma análise em perspectiva das controvérsias. E no item 4.6. desdobramos a análise
para o movimento do dia 15 de março. As fronteiras, os micro e macro discursos, a
geolocalização dos acontecimentos foram discutidos amplamente durante toda escrita do texto.
Desse modo, montamos uma narrativa das controvérsias, por meio da análise de conteúdo que
analisou os rastros deixados pelos próprios atores na Word Wide Web que para nós se torna,
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como dirá Latour, uma World Wide Lab onde podemos cartografar as controvérsias pelos atores
nas redes por meio da extração e mineração de dados e na visualização por meio dos grafos
complexos.
Segundo as redes sociais do movimento e por meio das falas dos próprios atores, o
Movimento Brasil Livre, o MBL, foi fundado em novembro 2014, nascendo de manifestações
em São Paulo e no Rio Grande do Sul, em dois protestos pela investigação do petrólão. 38 O
movimento surge logo após as eleições acirradas de segundo turno do ano de 2014. Na época,
alguns idealizadores não escondiam a defesa da candidatura do então deputado Aécio Neves
(PSDB) à Presidência da República. Segundo as páginas oficiais do movimento, tal como seu
facebook e site, o Movimento Brasil Livre ou MBL se posiciona ideologicamente a defende o
livre mercado, a redução do Estado e da burocracia e maior liberdade de imprensa. Segundo os
próprios atores, em sua página39 oficial do Facebook eles declaram ser uma entidade que visa
mobilizar cidadãos “em favor de uma sociedade mais livre, justa e próspera.” Ainda consta que
o movimento defende os seguintes valores: a Democracia, a República, a Liberdade de
Expressão e de Imprensa, o Livre Mercado, a Redução do Estado, Redução da Burocracia. No
dia 30 de março de 2017, um pouco após as manifestações do dia 26 de março promovidas pela
página, haviam um total de 2.034.175 de curtidas, 779.504 pessoas falando sobre isso e a página
contava com 16.094 novas curtidas, um aumento de 19,4% em relação a semana anterior antes
das manifestações.
O Movimento Brasil Livre, juntamente com o movimento #VemPraRua, ganharam
grande expressão e atenção devido a ocorrência de grandes manifestações nos anos de 2014,
2015 e 2016. Levaram ás ruas milhares de pessoas, em grandes capitais brasileiras. Quando
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O petrolão é o nome comum usado para um esquema de corrupção e desvio de fundos que ocorreu na Petrobras
no ano de 2014, investigado pela frente da Lava-Jato deflagrada em 17 de março de 2014. O escândalo de
corrupção está relacionado com vários partidos políticos, incluindo o Partido Trabalhista (PT), Partido Progressista
(PP) e o PMDB. O esquema foi usado para desviar dinheiro da Petrobras, através de contratos superfaturados e
dinheiro sujo para benefício de políticos. O dinheiro também era usado para barganhas políticas, para comprar
votos e para financiar campanhas políticas. a operação da Polícia Federal designada Lava-Jato prendeu o doleiro
Alberto Youssef e Paulo Roberto da Costa em março de 2014. A operação aferiu que Paulo Roberto Costa, o exDiretor de abastecimento da Petrobras recebia propinas de empreiteiras que faziam a prestação de serviços para a
Petrobras. Posteriormente Alberto Youssef dava o dinheiro da propina para alguns políticos. Nas confissões de
Alberto Youssef, mais de 30 políticos foram envolvidos no esquema de corrupção. Num interrogatório da Polícia
Federal, Youssef revelou que alguns nomes estão envolvidos, entre eles o de Dilma Rousseff e Lula da Silva. Já
em março de 2017, o relator Youssef passou para o regime aberto com dívida de 1 bilhão por sonegação fiscal.
39
Nosso escopo principal é a página oficial do Movimento Brasil Livre: < https://www.facebook.com/mblivre >
não levamos em conta as outras páginas vinculadas ao movimento, tais como o “Movimento Brasil Livre – São
Paulo” ou “Movimento Brasil Livre – Anápolis-GO”, pois, apesar do primeiro ser grande ator no grau de entrada
da rede e o outro ser um grande ator no grau de saída, recortamos somente o MBL oficial, sendo falada pelos
próprios atores que a página funciona como um portal oficial e “institucional” do movimento.
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observamos os eventos promovidos pela página e as páginas locais, vemos uma gama enorme
de mobilizadores por todo o pais, que seguem a cartilha do Movimento Brasil Livre e o
implantam em sua cidade uma filial. Algo não tão espontâneo como ocorrera em Junho de 2013.
Em uma matéria de fevereiro de 2015, o jornal The Economist assinalava que o thatcherismo
estava ganhando aderentes no Brasil visto as ações e propostas liberais do grupo para “promover
as respostas do livre mercado para resolver os problemas do país’’, como por exemplo a ideia
de não abrir gratuitamente o transporte público para a população (como protestado em 2013),
mas fazer licitações entre empresas privadas para melhorar a qualidade e diminuir os preços.
Sobre as propostas que o movimento se alinha, há uma cartilha criada em novembro de
2015 com as propostas aprovadas no seu primeiro congresso nacional.40 O documento,
composto por sete páginas, assinalam as propostas do MBL para as áreas de Educação, Saúde,
Sustentabilidade, Reforma Política, Economia, Justiça e Transporte e Urbanismo. Entre as
propostas defendidas, as que se destacam são: na educação o apoio a Escola sem Partido, a nível
estadual e municipal; a legalização do ensino domiciliar; a redução de impostos para escolas
privadas. Na saúde a extinção de tributos que incidam sobre o sistema de saúde, incluindo
medicamentos, aparelhos e materiais médicos, inclusive os importados. Adoção de um sistema
de saúde similar ao alemão em substituição ao SUS: obrigatoriedade da contração de um plano
de saúde e fornecimento de plano gratuito para aqueles que não puderem pagar por um. Na
sustentabilidade: privatizar ou transformar em PPPs os serviços de saneamento básico dos
municípios e promover incentivos fiscais para atração de indústrias ecoeficientes, como para
empresas e industriais fabricantes de tecnologia limpa. Proibição de publicidade de empresas
públicas e economia mista monopolistas.
Defendem ainda a revogação da Lei Rouanet. Fim do voto obrigatório. Fim do fundo
partidário. Candidaturas independentes para Executivo e Legislativo. Voto distrital misto.
Redistribuição proporcional do número de cadeiras na Câmara Federal de acordo com o
eleitorado de cada estado, mantendo-se o mínimo de 01 deputado por estado. Diminuição do
atual número de deputados para 400. Sistema parlamentar inspirado no modelo alemão.
Realização de consulta popular para obras públicas vultuosas. Fim da suplência automática para
Senador. O suplente de senador passa a ser o seguinte mais bem votado. Eleição para suplente
de Senador. Eleito do legislativo deve renunciar para assumir cargo de confiança no Executivo.
Fortalecimento do federalismo, reforçando a autonomia administrativa, tributária e eleitoral de
40

O PDF pode ser acessado na página oficial do movimento através do seguinte link: https://s3-sa-east1.amazonaws.com/mbl-wordpress-s3/wp-content/uploads/2016/05/26222920/propostas-mbl.pdf
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cada unidade da federação. Fim da reeleição. Mandato de 5 anos para o Executivo. Fim do
alistamento militar obrigatório. Na Economia o MBL defende a eliminação dos controles de
salários, preços, aluguéis, lucros, produção e juros; fim do favorecimento público a setores
privados da economia; plena liberdade econômica; fim dos monopólios estatais; privatização
das empresas públicas e sociedades de economia mista; fim da interferência governamental nas
relações trabalhistas com total liberdade entre as partes; liberdade de organização sindical; livre
mercado com circulação de bens, produtos e serviços.
Além das propostas, o movimento possui um manual de instruções para filiais
municipais, criado em 2015.41 Possuem também arquivos no Scribd de programas colaborativos
em cada área já citada. Segundo seu próprio manual, seu programa ideológico propõe a
promover o liberalismo como a ﬁlosoﬁa política orientadora da atuação do Estado no Brasil.
Para tanto, defendem a liberdade individual, a propriedade privada e o Estado de Direito como
conceitos fundamentais de uma sociedade que se propõe a ser livre, próspera e justa. A
biblioteca básica em que o núcleo municipal deve aderir em um prazo de seis meses compõe
referências teóricas o liberalismo conservador de Meira Penna, a doutrina econômica de
Friedrich Hayek e Ludwig von Mises, a defesa do império da lei de Frédéric Bastiat e a ciência
política de Eric Voegelin, Edmund Burke, Russell Kirk e de Ortega y Gasset.
Nos dias 28 e 29 de novembro de 2015 ocorreu na cidade de São Paulo o Congresso
Nacional do Movimento Brasil Livre42. Como não é um partido político, os 43 representantes
do movimento que disputaram as eleições do ano de 2016 se filiaram a diferentes legendas, do
DEM ao PSB. Apesar de não ser um partido político (pelo menos por enquanto), a estreita
relação com alguns partidos políticos fizeram muitos seguidores do movimento questionarem
seus discursos originais, onde se diziam apartidários. Em suas próprias redes sociais, exseguidores resolveram questionar a atuação política do MBL pós-impeachment. Na foto, o
usuário Wanderson Catalunia questiona ““Movimento Apartidário”…Vivi para ver isso”. Em
resposta a página do MBL diz: “Nunca falamos que éramos apartidários. Você não me parece
muito bem informado”. Em resposta, o usuário André Daniel colocou um print de um vídeo
maio de 2015 na postagem, tanto no Twitter quanto no Facebook, mostrava exatamente o
oposto. No texto dos posts, o grupo diz: “O MBL é um movimento apartidário, mas de forma

41

Disponível em: https://pt.scribd.com/doc/277263728/Manual-de-Filiais-do-MBL. Acessado em 24 de março de
2017.
42
Informações sobre o Congresso podem ser acessadas na página: < https://www.eventick.com.br/congressombl>
Último Acesso em 26 de março de 2017.
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alguma apolítico. Buscamos canalizar o clamor popular em direção a medidas práticas que
tornem o Brasil um país mais livre, justo e próspero”. Segundo o texto do Medium de Francisco
Toledo para o blog Democratize, o usuário que questionou a suposta contradição do MBL foi
bloqueado da página — algo que, segundo o autor, acontece de forma generalizada contra
qualquer usuário da rede que tente debater sobre a postura do grupo. As demais postagens
antigas que falam sobre o “apartidarismo” do MBL foram todas apagadas das redes sociais,
incluindo Facebook e Twitter.

Figura 8 - Print usuário questionando o Movimento Brasil Livre
Fonte: retirado do site < https://medium.com/democratize-m%C3%ADdia/como-o-mbl-passou-de-umgrupo-apartid%C3%A1rio-para-quase-um-partido-pol%C3%ADtico-f65814d2fa71>
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Figura 9 - Print da postagem de 22 de maio de 2015 do Facebook do MBL

Segundo uma reportagem do site UOL do dia 27 de maio de 201643, áudios de Renan
Antônio Ferreira dos Santos, um dos três coordenadores nacionais do MBL, mostravam que
partidos financiaram MBL em atos pró-impeachment. Nas gravações, Renan diz para um colega
do MBL que tinha fechado com partidos políticos para divulgar os protestos do dia 13 de março
usando sua “maquinas”. Renan ainda diz que o MBL seria o único grupo que realmente estava
fazendo a diferença na luta em favor do impeachment de Dilma Rousseff. Em resposta ao portal,
Renan Santos confirmou a autenticidade do áudio e disse que o comitê do impeachment contava
com a liderança de vários partidos, entre eles o DEM, PSDB, SD e PMDB. "As manifestações
não são do MBL. 13 de março pertence a todos os brasileiros, e nada mais natural que os
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Disponível em : <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/27/maquina-de-partidos-foiutilizada-em-atos-pro-impeachment-diz-lider-do-mbl.htm>
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partidos de oposição fossem convidados a usar suas redes de divulgação e militância para
divulgar a data. Não houve nenhuma ajuda direcionada ao MBL. Pedimos apenas que
divulgassem com toda energia possível. Creio que todos o fizeram", informa nota do MBL. Foi
negociado ainda com a juventude do PSDB, a JPSDB, uma ajuda financeira às caravanas do
movimento, como pagamento de lanches e aluguel de ônibus.
O envolvimento financeiro de partidos políticos com o movimento ainda não para por
aí. O PMDB teria custeado a impressão de panfletos para que o MBL divulgasse as
manifestações pró-impeachment ocorridas pelo pais no dia 13 de março de 2016. Bruno Júlio,
o presidente da juventude do PMDB ainda informou que solicitou ao presidente da fundação
Ulysses Guimarães, Moreira Franco, o valor de 20 mil reais para o custeamento das divulgações
dos atos, cujo mote era “Esse impeachment é meu”. Porém, a assessoria de Moreira Franco
nega a ação. Outros partidos que prestaram apoio ao MBL foram o Solidariedade, o DEM e o
PSDB. Segundo o UOL, a assessoria do Solidariedade confirmou a parceria com o MBL. o
DEM informou que atuou em conjunto com o MBL, mas negou qualquer tipo de ajuda
financeira ou apoio material ao movimento. "O Democratas se uniu aos movimentos de rua em
favor do impeachment. Não houve nenhum tipo de apoio financeiro, apenas uma união de forças
com os movimentos de rua, dentre eles o MBL", disse o partido. Em outro áudio disponibilizado
pela matéria do UOL, o secretário de Mobilização da Juventude do PSDB do Rio de Janeiro,
Ygor Oliveira, dá detalhes a seus colegas de partido sobre uma "parceria com o MBL" para
financiar uma manifestação que veio a ocorrer no dia 11 de maio, em Brasília, durante a votação
no Senado que resultou no afastamento de Dilma Rousseff da Presidência. Apesar de Ygor
confirmar a veracidade do áudio, o secretário disse que se tratava de uma tentativa que não deu
certo. Porém, Renan Santos não nega a clara aproximação do movimento com o partido PSDB.
Ele, que foi filiado ao partido entre os anos de 2010 e 2015 diz que "o MBL não criminaliza a
política nem os políticos. A aproximação com as lideranças (políticas) foi fundamental para
pavimentar o caminho do impeachment." Em relação a matéria do UOL, o MBL soltou uma
nota oficial no seu site explicando que o ataque foi infundado e a matéria caluniosa. Segundo a
nota, em momento algum há uma declaração ou prova de “financiamento” de partidos para o
MBL. Não há relação programática entre o MBL e tais agremiações. Para o MBL, os áudios
mostram declarações de membros de juventudes partidárias negando tais participações e
afirmando que os partidos se engajaram nas manifestações de rua pelo Impeachment, somente
depois de longos meses de pressão das ruas, encabeçadas pelo MBL. A nota ainda esclarece
que o movimento “jamais negou a política e os partidos, tanto que foi integrante e fundador do
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Comitê Pró-Impeachment. Tal Comitê buscava, justamente, aumentar a capacidade de
articulação das ruas e do parlamento, para que o Impeachment pudesse se tornar realidade”44
Outra grande controvérsia do MBL foi seu alinhamento com o ex-presidente da câmara
Eduardo Cunha para o processo de impeachment. Eduardo Cunha que foi investigado pela
Operação Lava Jato e em 3 de março de 2016, o STF acolheu por dez votos a zero, em
unanimidade, a denúncia do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra Eduardo
Cunha por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em 19 de outubro de 2016 foi preso
preventivamente pela Polícia Federal na Lava Jato e em março de 2017 foi condenado a 15 anos
e quatro meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e evasão de
divisas. As ultimas noticias sobre o ex-presidente da câmara dos deputados é que em 18 de maio
de 2017, teve um novo mandado de prisão expedido pela Justiça.
Uma das imagens mais icônicas circuladas da internet foi da reunião ocorrida na tarde
do dia 27 de maio de 2015, na postagem do mesmo dia o MBL diz: “Eduardo Cunha nos recebeu
ontem em sua sala onde discutimos o destino do pedido de impeachment nascido nas jornadas
de março e abril. Foi uma grande vitória do povo que teve sua voz ouvida. Agora precisamos
reforçar a pressão junto aos deputados para que endossem e apoiem o impeachment na
Câmara.”

Figura 10 – Foto da Reunião de líderes do MBL com Eduardo Cunha. Fonte:
http://www.revistaforum.com.br/2016/11/14/gilmar-mendes-e-ministro-da-educacao-palestram-em-congressodo-mbl/
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A nota de esclarecimento pode ser acessada no link: https://mbl.org.br/nota-oficial-do-mbl-sobre-materiacaluniosa-do-uol/. Acessado em 14 de abril de 2017.
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Figura 11 - Print retirado do Facebook do MBL no dia 28 de maio de 2015.

Para Marina Amaral (2016) à IHU On-Line o MBL não ocupou um espaço vazio
deixado pelas Jornadas de Junho. Para o jornalista o movimento “criou seu espaço de forma
planejada e patrocinada por essa direita representada nas fundações americanas” diz. Para ela,
o “não é por 20 centavos” foi incorporado e ressignificado pela direita naquele momento inicial
pelo Movimento Brasil Livre – MBL, tendo como expoente Kim Kataguiri. Para Amaral, o
Moviemento Brasil Livre “não tem base, foi criado de baixo para cima, e não por acaso agrada
justamente àqueles que nunca militaram politicamente”. Marina Amaral, que é autora também
do artigo Jabuti não sobe em árvore: como o MBL se tornou líder das manifestações pelo
impeachment, publicado no livro Por que Gritamos Golpe (São Paulo: Boitempo, 2016) e do
artigo A nova roupa da direita45 (2015) para o Agência Pública, acredita que o MBL “nasceu
dentro da ‘franquia’ Students for Liberty, grupo americano com representações no mundo todo,
45

Disponível em : <http://apublica.org/2015/06/a-nova-roupa-da-direita/> Acessado 22 de abril de 2017.
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sustentado por fundações americanas de direita ligadas aos Koch Brothers e aos chamados
‘libertarians americanos que pregam o Estado minúsculo, a substituição pelas políticas públicas
de inclusão pela mera meritocracia, a ausência de regulação da economia, a redução da carga
tributária” (AMARAL, 2016, s/p.). Em seu artigo de 2015, Amaral entrevistou Juliano Torres,
o diretor executivo do Estudantes pela Liberdade (EPL), que deixou bem clara a ligação entre
eles e o Movimento Brasil Livre:
“Quando teve os protestos em 2013 pelo Passe Livre, vários membros do
Estudantes pela Liberdade queriam participar, só que, como a gente recebe
recursos de organizações como a Atlas e a Students for Liberty, por uma
questão de imposto de renda lá, eles não podem desenvolver atividades
políticas. Então a gente falou: ‘Os membros do EPL podem participar como
pessoas físicas, mas não como organização para evitar problemas. Aí a gente
resolveu criar uma marca, não era uma organização, era só uma marca para a
gente se vender nas manifestações como Movimento Brasil Livre. Então
juntou eu, Fábio [Ostermann], juntou o Felipe França, que é de Recife e São
Paulo, mais umas quatro, cinco pessoas, criamos o logo, a campanha de
Facebook. E aí acabaram as manifestações, acabou o projeto. E a gente estava
procurando alguém para assumir, já tinha mais de 10 mil likes na página,
panfletos. E aí a gente encontrou o Kim [Kataguiri] e o Renan [Haas], que
afinal deram uma guinada incrível no movimento com as passeatas contra a
Dilma e coisas do tipo. Inclusive, o Kim é membro da EPL, então ele foi
treinado pela EPL também. E boa parte dos organizadores locais são membros
do EPL. Eles atuam como integrantes do Movimento Brasil Livre, mas foram
treinados pela gente, em cursos de liderança. O Kim, inclusive, vai participar
agora de um torneio de pôquer filantrópico que o Students For Liberty
organiza em Nova York para arrecadar recursos. Ele vai ser um palestrante. E
também na conferência internacional em fevereiro, ele vai ser palestrante”
(Ibid., s/p.)

Mas do que se tratam essas organizações como o Students for Liberty e a Atlas? A Atlas
Network (nome fantasia da Atlas Economic Research Foundation desde 2013) é uma espécie
de metathink tank,46 especializada em fomentar a criação de outras organizações libertárias no
mundo, com recursos obtidos com fundações parceiras nos Estados Unidos e/ou canalizados
dos think tanks empresariais locais para a formação de jovens líderes, principalmente na
América Latina e Europa oriental. A Atlas é a mentora da Students for Liberty (SFL), uma
organização estudantil internacional que cresce em ritmo acelerado. Desde 2008, quando foi
fundada, seu orçamento passou de pouco mais 35 mil dólares para mais de 3 milhões de dólares

46

Os Think tanks são organizações ou instituições que atuam no campo dos grupos de interesse, produzindo e
difundindo conhecimento sobre assuntos estratégicos, com vistas a influenciar transformações sociais, políticas,
econômicas ou científicas sobretudo em assuntos sobre os quais pessoas comuns (leigos) não encontram facilmente
base para análises de forma objetiva. Os think tanks podem ser independentes ou filiados a partidos políticos,
governos ou corporações privadas.
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em 2014, mais de um quarto deles proveniente das fundações dos Koch e da Atlas Network,
que declarou gastos de 11,3 milhões de dólares em 2013. O Brasil passou a fazer parte da
Students for Liberty em 2012, durante um seminário promovido pela Atlas Network em
Petrópolis (RJ), e tem dois representantes no board da organização, composto de dez
integrantes. Um deles era Juliano Torres que disse a reportagem do Agência Pública: “Ali
mesmo a gente fez um rascunho, um planejamento e daí, depois, a gente entrou em contato com
a Students for Liberty para oficialmente fazer parte da rede” (AMARAL, 2015, s/p.)
Ainda segundo Amaral, os Estudantes pela Liberdade (EPL) já tinham uma estratégia
definida para participar dos protestos, como revelou à Pública o publicitário mineiro Juliano
Torres, diretor-executivo da organização. Impedida de participar de manifestações pela
legislação dos Estados Unidos (que proíbe a atuação política das fundações americanas) e sem
querer perder o bonde da história, a EPL resolveu assumir um nome fantasia, “uma marca para
a gente se vender nas manifestações”, como explicou Torres na entrevista. A “marca” era o
Movimento Brasil Livre – e Kim Kataguiri, o escolhido para estrelar a campanha do MBL nas
ruas. Nas manifestações de março de 2015, os MBL receberam Alejandro Chafuen, presidente
da Atlas Network que foi fotografado com Fábio Ostermann, ambos de camisa da seleção
brasileira, comemorando “o sucesso dos parceiros da Atlas no Brasil”, em meio à multidão na
capital gaúcha.

Figura 12 – Foro de Alejandro Chafuen, da Atlas, com Fábio Ostermann do MBL na manifestação em
Porto Alegre. Foto: Reprodução/Facebook Fonte: < http://apublica.org/2015/06/a-nova-roupa-da-direita/ >
Acessado 27 de abril de 2017
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Diferentemente dos diretores do EPL, como Torres e Fábio Ostermann, um cientista
político gaúcho que assessora o também jovem deputado estadual Marcel van Hatten (PP-RS),
Kim não havia feito os cursos de formação de lideranças promovidos pela Atlas. E tão pouco
era filho de empresários militantes da direita, como o arquiteto Anthony Ling, filho de William
Ling (dono do grupo Évora, um dos patrocinadores do Instituto Millenium, o principal think
tank da direita brasileira), e financiador da campanha de Van Hatten. O que chamava atenção
dos líderes do EPL era a capacidade de Kataguiri de atrair os jovens de classe média nas redes,
assim como Fernando Holiday. No Fórum da Liberdade em Porto Alegre, que se iniciou no dia
seguinte às manifestações, onde estavam presentes também Glória Alvarez e Alejandro
Chafuen, Kim subiu ao palco com o deputado estadual Marcel van Hatten, segundo ele o único
representante do MBL no Legislativo. Para Amaral, três grandes fundações brasileiras ligadas
à Atlas apareceram no fórum: (1) o Instituto de Estudos Empresariais (IEE), fundado por
Willian Ling, pai do jovem Anthony, do EPL; (2) o Instituto Millenium, mantido pela Gerdau,
pela Editora Abril e pela Pottencial Seguradora, uma das empresas de Salim Mattar, fundador
do Instituto Liberal, representado no evento por Rodrigo Constantino, então colunista da Veja
e (3) o Instituto Mises Brasil, presidido por Hélio Beltrão, do grupo Ultra.
Nas câmaras municipais os principais líderes do movimento foram protagonistas de
algumas polêmicas que tiveram repercussão nacional. Segundo o jornal O Globo, o vereador
Filipe Barros (PRB), de Londrina, foi o representante do MBL que mais colecionou embates
neste início do ano de 2017. Ao auto se proclamar defensor de “valores conservadores no
âmbito moral”, elegeu-se presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara local e atraiu
críticas de entidades. À frente da comissão, Barros promoveu um debate sobre os direitos do
nascituro (feto). O parlamentar também foi atacado após ser escolhido o representante da
Câmara no conselho da Universidade Estadual de Londrina. Alunos, funcionários e professores
fizeram um abaixo-assinado contra a indicação por entender que os seus ideais “são contrários
ao espírito democrático da instituição”.
Outra polêmica foi desencadeada também quando Felipe ainda apresentou na Câmara
uma moção de apoio a um estagiário de uma empresa de engenharia de Maringá (PR), que havia
sido demitido após postar mensagens machistas na internet. O vereador declarou que “A
liberdade de expressão é um princípio basilar de toda democracia”. E as polêmicas não param
por aí. Segundo o portal de notícias UOL, o líder do MBL responde a mais de 60 processos e
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sofre cobrança de R$ 4,9 milhões.47 Fernando é réu em, pelo menos, 16 ações cíveis e mais 45
processos trabalhistas, incluindo os que estão em seu nome e o das empresas de que é sócio.
Entre as acusações estão o fechamento fraudulento de empresas, dívidas fiscais, fraude contra
credores, calote em pagamento de dívidas trabalhistas e ações de danos morais. Ainda segundo
a matéria, em 2016 o imóvel usado pelo movimento no centro de São Paulo era alvo de uma
ação de despejo na 31ª Vara Cível de São Paulo.
Outro representante do MBL, não menos controverso, Fernando Holiday, vereador de
São Paulo, desde de sua entrada institucional na política também foi protagonista de inúmeras
controvérsias. A vereadora petista Juliana Cardoso acusou funcionários do gabinete de
agredirem assessores da liderança do PT. Em uma sessão, a petista partiu para cima do
representante do MBL e foi contida por colegas. A bancada do PT pediu na Corregedoria da
Casa a cassação de Holiday, que, por sua vez, quer a cassação de Juliana.
Porém, um dos escândalos mais desastrosos envolvendo representantes do MBL se deu
com o vereador Marschelo Meche (PSDB) da câmara de Americana (SP). Ele foi acusado fazer
manobras na contratação de um acessessor que tinha vínculos com a rede estadual de ensino e
não podia, nesse caso, ser transferido diretamente à Camara. Desse modo o vereador contratou
a mãe do assessor, que não trabalhava, mas repassava o salário para o filho. Segundo Renan
Santos, um dos coordenadores nacionais do MBL, Meche será punido pois o MBL tem um
padrão de conduta muito rígido.
Em seu último protesto, antes do fechamento desta dissertação, no dia 26 de março de
2017, mais uma vez houve uma chamada para manifestação das ruas em apoio as ações da
operação Lava Jato48, encabeçada principalmente pelos movimentos MBL e #VempraRua. O
coletivo Midia Ninja flagrou um cartaz na própria manifestação do dia 26 com os dizeres “MBL
você é uma farça”.

47

Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/05/08/mbl-sofre-acao-de-despejo-eum-de-seus-lideres-tem-divida-de-r-44-milhoes.htm.> Acessado em 21 de abril de 2017.
48
Segundo o próprio site da MPF (Ministério Público Federal) a operação Lava Jato é a maior investigação de
corrupção e lavagem de dinheiro que o Brasil já teve. Estima-se que o volume de recursos desviados dos cofres da
Petrobras, maior estatal do país, esteja na casa de bilhões de reais.
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Figura 13: Foto da Faixa no protesto do MBL do dia 26 de março de 2017. Fonte: Francisco Proner do Mídia
NINJA

4.2.Tendências do Movimento Brasil Livre ao longo do tempo.

Para aferir o fluxo de atenção sobre o Movimento Brasil Livre, usamos a ferramenta do
Google Trends. “Trends” é uma palavra em inglês para “tendência”, o Google Trends é uma
ferramenta do Google que informa os termos mais buscados no site em um determinado período
de tempo. Dessa maneira, podemos explorar interesses de pesquisa por hora, local e
popularidade no Google. Ao entrar na página, encontramos as principais pesquisas realizadas
recentemente. A ferramenta faz um ranking com os termos mais buscados de acordo com o dia
da semana, além de mostrar uma imagem relacionada ao termo e a quantidade média de
pesquisas realizadas por ele. É possível filtrar esse resultado por um período de 30 dias e
também pelo país, de acordo com as opções disponíveis. Para realizar a sua própria pesquisa,
basta clicar em “explorar”. O primeiro passo que realizamos foi de adicionar o termo
“movimento brasil livre” para obter as informações que precisamos. Desse modo, foi nos
apresentado um gráfico com a frequência que esse termo determinado foi buscado ao longo do
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tempo. Essas informações estão relacionadas ao filtro padrão que fica no topo da página,
podendo ser alteradas as seguintes categorias:
(a) Todo o mundo – permite visualizar a somatória de pesquisa de todos os países ou
selecionar um país específico da lista.
(b) 2004-presente – informe o período que deseja, podendo ser por ano, pelos últimos
7, 30, 90 dias ou 12 meses ou, ainda, por um tempo mais abrangente que é de 2004
até atualmente, que foi o que nós escolhemos para a análise do MBL.
Todas as categorias – a categoria nada mais é do que os segmentos da busca, portanto
pode ser filtrada por: Animais de estimação e animais; Artes e entretenimento; Automóveis e
veículos; Casa e jardim; Ciência; Comercial e industrial; Comida e bebida; Compras;
Computadores e aparelhos eletrônicos; Comunidades on-line. Pesquisa na web do Google –
retorna os valores de pesquisas feitas na página de web do Google, Youtube, Image Search,
News Search ou Google Shopping.
O volume de dados informados pela ferramenta utiliza o método normalizado, o que
significa que são divididos por uma variável comum. Assim, os dados são dimensionados em
uma escala de 0 a 100 e isso permite que os números dos gráficos sejam apresentados de uma
forma proporcional, evitando que regiões com maior volume de pesquisas sejam sempre
apontadas como as mais bem classificadas. Portanto, segundo o Google trends, o interesse ao
longo do tempo sobre o termo “movimento brasil livre”, dentro de todas as categorias, ao longo
do tempo teve seu pico durante as seguintes semanas:

Gráfico 5 - 1º grande pico: 16 a 22 de junho de 2013 – Referente as Jornadas de Junho
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Gráfico 6 - 2º grande pico: 15 de março a 21 de março de 2015: Referente a primeira grande manifestação
independente do MBL no dia 15 de março de 2015.

Gráfico 7 - 13 de março a 19 de março de 2016: Grande manifestação do dia 13 de março dos movimentos
MBL e #VemPraRua

Tabela 8 - 10 a 16 de abril de 2016: Referente as Manifestação Prol Impeachment de Dilma Rousseff no dia 17
de abril.

O Google Trends é importante para aferirmos principalmente a “temperatura” de
uma controvérsia. Quando o tema é atual, como é o caso das ações do Movimento Brasil Livre,
será mais fácil de encontrar debates e relatos nas redes sociais e nos principais jornais de notícia.
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Percebemos que o interesse em relação ao Movimento Brasil Livre, de acordo com o Google
Trends, ocorre logo após as manifestações e logo já se esfria. Podemos aferir que a atenção não
acorre na rede digital primeiro, para depois passar para as ruas, porém o contrário. Dessa
maneira, refutamos pontos de vista, já abordados no texto que o foco da atenção das
manifestações parece ser momentâneo e de acordo com a tendência emocional dos
manifestantes, que logo perdem o interesse pela pauta, o que é algo normal e frequente. O
grande vácuo de interesse entre junho de 2013 a 15 de março de 2015, demonstra que o
movimento não nasce em junho e mostra uma constância durante o período de tempo, mas
ressignifica a pauta de junho com novos focos de interesse após dois anos. Se de fato, o
movimento tivesse nascido em junho de 2013, perceberíamos, no mínimo um pouco de atenção
constante para pequenos fluxos durante o tempo. O que vemos é uma quebra temporal, que não
é comum em militâncias com uma causa estabelecida.
É interessante é notar que quanto maior foi ficando o ato, maior é o volume do fluxo de
atenção dentro dos meios digitais. Há uma clara dependência das ruas. A simbiose entre a rede
e rua é ativadora de fortes emoções política (aumenta a viralidade online), mas, se for episódica,
vira puro simulacro.

4.3.Principais Eventos Criados pela página no Facebook do MBL.

Consiste em todos os eventos feitos pelos atores da página do MBL no Facebook com
ultimo acesso no dia 22 de abril de 2017:
20 de junho de 2013 – Primeiro evento criado na página do Facebook em prol Desestatização
do Transporte Coletivo em Natal. 49
24 de junho de 2013 - Manifestação pela Liberdade no Transporte Coletivo – POA, BH e
Rio505152

49

O evento pode ser acessado no seguinte link: https://www.facebook.com/events/485015518242449/
Disponível em: https://www.facebook.com/events/527266610655044/ Acessado em: 22 de abril de 2017.
51
Disponível em: https://www.facebook.com/events/515760298478266/ Acessado em: 22 de abril de 2017.
52
Disponível em: https://www.facebook.com/events/204170343070270/ Acessado em: 22 de abril de 2017.
50
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26 de junho de 2013 - Manifestação pela Desestatização da Vida do Brasileiro: Menos estado,
Mais Liberdade! - Brasília53
15 de novembro de 2014 – Manifestação “MAIS BRASIL, MENOS PT” em Maceió54, Porto
Alegre55, Belo Horizonte56, Florianópolis57, Campo Grande, Natal, Belém, Fortaleza e Aracaju
6 de dezembro de 2014 – Segunda manifestação “ MAIS BRASIL, MENOS PT” nas cidades
de Goiânia, Belém, São Paulo, Maceió, Porto Alegre e Florianópolis.
15 de março de 2015: Primeiro grande Protesto: Manifestação pelo Impeachment de Dilma
Rousseff nas cidades: Maceió, Criciúma e Tubarão.
12 de abril de 2015: Manifestação
27 de maio de 2015: Na página do MBL foram feitas três convocações para a ocupação de
Brasília. Uma especial convocava os agricultores e pecuaristas do todo Brasil o agronegócio
brasileiro chamando para o evento “Tratoraço”.
16 de agosto de 2015: Segunda grande manifestação em prol do Impeachment de Dilma
Rousseff. Dois eventos foram criados na página: “Não vamos pagar a conta do PT: FORA
DILMA

16/08”58

e

”

Manifestação

pelo

Impeachment

de

Dilma

Rousseff

–

FLORIANÓPOLIS”
13 de março de 2016: Evento: “Chopp Opressor + Despedida da Banda com Ensaio Pré
Brasília”
17 de abril de 2016: Manifestação Prol Impeachment de Dilma Rousseff: “Juntos pelo
Impeachment - Movimento Brasil Livre - São Paulo.”59, “Votação ao vivo do Impeachment”60,
“CARRETA FURACÃO pelo Impeachment Na Paulista”61
9

de maio de 2016: “Ato pela cassação de Waldir Maranhão”62

53

Disponível em: https://www.facebook.com/events/527324857323137/ Acessado em: 22 de abril de 2017.
Disponível em: https://www.facebook.com/events/1567615846794962/ Acessado em: 22 de abril de 2017.
55
Disponível em: https://www.facebook.com/events/381212598713073/, Acessado em: 23 de abril de 2017.
56
Disponível em: https://www.facebook.com/events/1505250156412142/ Acessado em: 23 de abril de 2017.
57
Disponível em: https://www.facebook.com/events/302526376602032/ Acessado em: 23 de abril de 2017.
58
Disponível em: https://www.facebook.com/events/407853516079277/ Acessado em: 22 de abril de 2017.
59
Disponível em: https://www.facebook.com/events/1006396802749553/ Acessado em: 22 de abril de 2017.
60
Disponível em: https://www.facebook.com/events/221729318197878/ Acessado em: 22 de abril de 2017.
61
Disponível em: https://www.facebook.com/events/527097270825958/ Acessado em: 22 de abril de 2017.
62
Disponível em: https://www.facebook.com/events/274554886217572/ Acessado em: 22 de abril de 2017.
54

173

9 de junho de 2016: “Marmitaço da Humildade”63
2 d e agosto de 2016: “Festa do Impeachment”64
2 de outubro: “Manaus Vota em Kleber Romão Vereador 25.500”
19 de novembro de 2016 – II Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre

4.4.Cronologia das principais notícias em relação ao MBL.

Para elaboração da cronologia do MBL, selecionamos as páginas em destaque no
Google por meio do PageRank, nos maiores portais de notícia do Brasil, contemplando
divergentes pontos ideológicos e editoriais, tais como: G1, O Glogo, Estadão, Folha de São
Paulo, UOL, The Intercept, Carta Capital, El pais, Veja, Exame, Época, etc. nos anos de 2015
a 2017.
13 de março de 2015: MBL é acusado pela Carta Capital de ser financiado por David Koch
24 de abril de 2015: MBL começa caminhada de protesto com objetivo de chegar até Brasília.
Após reunir milhares nas ruas de SP, pouco mais de 20 se juntaram a grupo. Kataguiri diz que
grupo pretende pedir apoio da oposição no Congresso.65
15 julho 2015: Kim Kataguiri, do MBL, rebate Jandira Feghali, do PCdoB, sobre
“financiamentos” dos movimentos de rua.66
17 de dezembro de 2015: Líderes do MBL defendem privatização da Petrobras e chamam Rede
de 'estelionato'. Kim Kataguiri e Renan Santos defendem impeachment, dizem confiar em
Temer e lutam por reforma liberal da política econômica com "ativismo de guerrilha"67

63

Disponível em: https://www.facebook.com/events/567903243391672/ Acessado em: 22 de abril de 2017.
Disponível em: https://www.facebook.com/events/159891907783753/ Acessado em: 22 de abril de 2017.
65
Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/04/mbl-comeca-caminhada-de-protesto-comobjetivo-de-chegar-ate-brasilia.html Acessado em: 22 de abril de 2017.
66
Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/felipe-moura-brasil/kim-kataguiri-do-mbl-rebate-jandira-feghalido-pcdob-sobre-8220-financiamentos-8221-dos-movimentos-de-rua/ Acessado em: 22 de abril de 2017.
67
Disponível em: http://www.infomoney.com.br/mercados/politica/noticia/4461508/lideres-mbl-defendemprivatizacao-petrobras-chamam-rede-estelionato. Acessado em: 25 de abril de 2017.
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13 de março de 2016: Mais de 3,3 milhões de pessoas foram às ruas em pelo menos 250 cidades
brasileiras. Brasileiros protestaram contra o governo da presidente Dilma. 68
13 de março de 2016: Para coincidir com impeachment, Vem Pra Rua e MBL convocam nova
manifestação para 13 de março de 201669
13 de março de 2016: Líderes e voluntários do MBL comem 'esfirra da vitória' após protesto.
O Habib's apoiou publicamente os atos deste domingo.70
14 de março de 2016: A “startup” que surgiu para fazer protestos. De longe, a equipe do
Movimento Brasil Livre até poderia ser confundida com jovens recém-formados que decidem
criar uma startup, mas o objetivo deles é outro71
15 de março de 2016: Oposição e MBL prometem acionar Justiça se Lula assumir ministério72
7 de abril de 2016: Ativista de 17 anos do MBL é assediada ao cobrar posição política de
deputado73
8 de abril de 2016: Líderes da UNE e MBL se acusam de 'movimento fake' e 'poodle do
adesismo'74
13 de abril de 2016: Reconciliação só acontece com saída de Dilma, diz líder do MBL75
15 de abril de 2016: MBL e VPR querem exclusividade de avenida para ato no Rio76

68

Disponível em: http://epoca.globo.com/tempo/noticia/2016/03/manifestacoes-de-13-de-marco-em-todo-obrasil-acompanhe.html. Acessado em: 25 de abril de 2017.
69
Disponível em: http://jovempan.uol.com.br/noticias/brasil/politica/para-coincidir-com-impeachment-vem-prarua-convoca-nova-manifestacao-para-13-de-marco-de-2016.html. Acessado em: 25 de abril de 2017.
70
Disponível em < http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1749611-lideres-e-voluntarios-do-mbl-comemesfirra-da-vitoria-apos-protesto.shtml > Acessado em 26 de abril de 2017.
71
Disponível em:http://exame.abril.com.br/brasil/conheca-o-mbl-a-startup-que-surgiu-para-fazer-protestos/
Acessado em: 25 de abril de 2017.
72
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/03/1750090-oposicao-vai-acionar-justica-se-lulaassumir-ministerio-de-dilma.shtml. Acessado em: 25 de abril de 2017.
73
Disponível em:
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/04/1758528-ativista-de-17-anos-do-mbl-eassediada-ao-cobrar-posicao-politica-de-deputado.shtml. Acessado em: 25 de abril de 2017.
74
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/tv/tvfolhaaovivo/2016/04/1758943-lideres-da-une-e-mbl-seacusam-de-movimento-fake-e-poodle-do-adesismo.shtml. Acessado em 28 de abril de 2017.
75
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2016/04/13/reconciliacao-so-acontececom-saida-de-dilma-diz-lider-do-mbl.html. Acessado em 28 de abril de 2017.
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Disponível em: http://exame.abril.com.br/brasil/mbl-e-vpr-vao-a-justica-para-nao-dividir-orla-de-copacabanacom-ato-pro-dilma/. Acessado em 28 de abril de 2017.
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16 de abril de 2016: Líderes do MBL entram na Câmara com crachás fornecidos de forma
irregular pela oposição77
7 de dezembro de 2016: Por que poupam Temer? Temer foi poupado pelas palavras de ordem
dos manifestantes que, em troca, receberam ampla e simpática cobertura da mídia e contaram
com a benevolência da polícia78
20 de fevereiro de 2017: Holiday: o ‘coxinha da periferia’ e a difícil estreia parlamentar. Em
pouco mais de um mês, líder do MBL - gay católico e negro contra cotas – teve de votar no PT,
atenuou discurso das ruas e já enfrenta pedido de cassação. 79
26 de março de 2017: Segundo o Jornal Estadão: “Ato organizado pelo MBL no Rio frustra
expectativa da organização”80
26 de março de 2017: G1 anuncia que “MBL e Grupo Direita Sergipana realizam protesto em
Aracaju”81
27 de março de 2017: Segundo o portal Rede Brasil Atual: “Manifestações do MBL fracassam:
fiasco deve ser desastroso para Lava Jato”82
27 de março de 2017: MBL: “Nenhuma democracia saudável mobiliza 2 milhões de pessoas
com frequência”83
30 de março de 2017: Segundo o portal IG “MP pede investigação das contas de campanha de
integrante do MBL pois Fernando Holliday (DEM-SP), atual vereador de São Paulo, é acusado
de caixa dois”84
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Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,lideres-do-mbl-entram-na-camara-com-crachasfornecidos-irregularmente-pela-oposicao,10000026408. Acessado em 28 de abril de 2017.
78
Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2016/12/07/opinion/1481107644_451140.html. Acessado em 28
de abril de 2017.
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Disponível em: http://veja.abril.com.br/politica/holiday-o-coxinha-da-periferia-e-a-dificil-estreia-parlamentar/.
Acessado em 28 de abril de 2017.
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Disponível em: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,evento-do-mbl-no-rio-frusta-expectativa-daorganizacao,70001714769. Acessado em 28 de abril de 2017.
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Disponível em: http://g1.globo.com/se/sergipe/noticia/2017/03/mbl-e-grupo-direita-sergipana-realizamprotesto-em-aracaju.html. Acessado em 28 de abril de 2017.
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Disponível em: https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=mbl&*
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Disponível em: http://brasil.elpais.com/brasil/2017/03/27/politica/1490579521_545289.html Acessado 29 de
abril de 2017.
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Disponível em: http://odia.ig.com.br/brasil/2017-03-30/mp-pede-investigacao-das-contas-de-campanha-deintegrante-do-mbl.html. Acessado 29 de abril de 2017.
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9 de Abril de 2017: Segundo o portal The Intercept Brasil, Fernando Holiday do mbl quer
aplicar escola sem partido na marra85
12 de Abril de 2017: Ligado ao DEM, MBL não pretende protestar contra políticos da lista de
Fachin86
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Disponível em: https://theintercept.com/2017/04/09/fernando-holiday-do-mbl-quer-aplicar-escola-sem-partidona-marra/. Acessado 29 de abril de 2017.
86
Disponível em: http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2017/04/12/interna_politica,861756/ligado-ao-demmbl-nao-pretende-protestar-contra-politicos-da-lista-de.shtml. Acessado 29 de abril de 2017.
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4.5.Análises em perspectiva do Movimento Brasil Livre.

O grafo em perspectiva da rede MBL se constitui no seguinte visual:

Grafo 9 - Rede Network na métrica grau de entrada (in-degree). Coletada no dia 8 de abril de 2017
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Label

Category

Grau de

Falando

Entrada

sobre

Autoridade

Hub

PageRank

a

conta
–

MBL

Government

72

1519239

0.3103887

0.138984

0.0243445

31

12816

0.192526

0.017037

0.0154780

Journalist

27

91091

0.155392

0.046216

0.0105300

Cause

25

2630

0.114441

0.168866226

0.0106338

Personal Blog

24

168962

0.13106

0.288822

0.0093950

Public Figure

24

90757

0.147855

0.00812

0.0067110

22

834605

0.109505

0.00313

0.0336150

Public Figure

21

40853

0.14065

0.118397

0.006120

Politician

20

529717

0.1282214

0.054418

0.008188

Media/News

20

143744

0.151306

0.0

0.006048

Building

Movimento
Brasil Livre
Instituto

Non-

Mises Brasil

Governmental
Organization

Paulo
Eduardo
Martins
MBL – São
Paulo
O
Reacionário
Kim
Kataguiri

Book

VEJA

&

Magazine
Distributor
Marcel

Van

Hattem
Fernando
Holiday
Spotiniks

Company

Tabela 10 - Maiores destaques na rede MBL network na métrica grau de entrada.
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Grafo 11 - Rede Network na métrica Out-degree, Coletada no dia 9 de abril de 2017.
Nós: 356

Após a narrativa de algumas controvérsias entre as páginas de notícias sobre o
Movimento Brasil Livre, chegou a hora de analisarmos sua rede de atores. Como já foi dito
anteriormente, usamos três grandes etapas para a elaboração desta rede: a extração de dados, a
mineração de dados e a visualização de dados por meio do software Gephi, cujas métricas e
análises já foram elucidadas. No entanto precisamos fazer uma análise mais profunda, tendo
em vista alguns atores já colocados a mesa, da rede que circunda e participa o movimento MBL.
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Extraímos com o aplicativo NetVizz a rede de 356 atores que participam entre si com mais de
1500 arestas, ou seja, com mais de 1500 fluxos comunicacionais. Porque nos é importante
apreendermos tais fluxos? Segundo Latour (2012) a rede é uma “expressão para avaliar quanta
energia, movimento e especificidade nossos próprios relatos conseguem incluir.” (LATOUR,
2012, p.192). Portanto, é de extrema importância para o entendimento da rede seus fluxos para
a narrativa das controvérsias. E por meio dos grafos, que nos geram uma ótima visualização da
dinâmica das redes, caminhamos para o que Latour chama de um “bom relato textual” pois a
rede é algo que “nos ajuda a descrever algo, não algo que esteja sendo descrito. ” Assim como
em uma pintura plana as linhas permitem-se projetar um objeto tridimensional, “do mesmo
modo, a rede não é aquilo representado no texto, mas aquilo que prepara o texto para substituir
atores como mediadores. ” (Ibidem.). Dessa maneira, podemos observar na rede do MBL em
seu grau de entrada a presença de quatro grandes clusters (Tabela 9). Colocamos em lilás a
própria rede do MBL (Movimento Brasil Livre – Paraná, Movimento Brasil Livre – São Paulo,
etc.). Um ator que se destacou como grau de entrada, dentro da rede foi a La Banda Loka
Liberal. Segundo a página da banda no Facebook87, o gênero musical da banda é “Chega junto
do araketu opressor de socialistas!!” E sobre a banda, ela se define como “O bloco de rua da
zoeira capitalista e opressora. Vem magoar socialistas com a gente!!!”. Colocamos a banda no
cluster verde que engloba personalidades, blogs de jornalistas e figuras públicas por manter
maior conexões com esses atores. O cluster laranja representa as páginas institucionais liderada
pelo Instituto Mises, o segundo maior grau de entrada da rede (31), logo após somente do
próprio MBL. O maior PageRank está com a Veja, algo já esperado por ser um veículo
midiático tradicional brasileiro e possuir ligações patrocinadas fortes na rede. A Veja participa
na Tabela 9 sinalizada pela cor azul que identifica os meios de comunicação. Dentro desse
cluster se destacam também o Spotiniks88 com grau de entrada de 20. Todos os destaques
métricos em relação a rede do Movimento Brasil Livre estão destacados na Tabela 10.
Para o fluxo comunicacional ser amplamente dimensionado, de igual modo mapeamos
o grau de saída da página, usando o mesmo dataset do grau de entrada, ou seja, a rede da página
do MBL. Algo que nos chamou bastante atenção, foi o grande fluxo comunicacional para a
página Movimento Brasil Livre – Anápolis/GO. Isso significa que a página possui grande
87

Disponível em: https://www.facebook.com/pg/labandalokaliberal/about/?ref=page_internal. Ultimo acesso em
29 de maio de 2017.
88
Segundo o próprio site do Spotiniks a sua missão é “colocar em órbita um satélite de conteúdo que permita a
milhões de pessoas o acesso não apenas à notícia, como você está acostumado a ver em todos esses grandes portais,
mas ao que está por trás da notícia.” Disponível em: < https://spotniks.com/quem-somos/ > Ultimo acesso em 29
de maio de 2017.
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interação com outras páginas e seu fluxo informacional é muito grande, ou seja, se “alimenta”
com muito conteúdo proveniente de outras páginas. Outro grande destaque no grau de saída é
o blog politico “O Reacionário” cujo slogan é “Conservadorismo e Vanguarda” 89 em seu
site90oficial o blog se denomina “independente, que procura estabelecer uma alternativa à
direita em um país onde o status quo é de esquerda. O principal diferencial do blog é a crítica
ácida e o desmascaramento das estratégias da esquerda. ”
Durante a elaboração dos grafos, surgiu também a curiosidade de sabermos quais seriaas
redes de atores participantes nos perfis de Kim Kataguiri e Fernando Holiday, afim de fazermos
uma comparação dos principais e mais populares líderes do movimento. Como veremos através
das tabelas 12 e 13 respectivamente. Podemos notar que a rede de Fernando Holiday é bem
mais extensa e expressiva que de Kim e isso talvez explique sua entrada na política. Na rede de
Kataguiri se destacam: O Movimento Brasil Livre, Movimento Brasil Livre – SP, Fernando
Holiday, Thomaz Henrique Barbosa, La Banda Loka Liberal e O Reacionário. Um ator que
desconhecíamos até o levantamento da rede era Thomaz Henrique Barbosa, ele é coordenador
regional do Movimento Brasil Livre (MBL) no Vale do Paraíba e atualmente é assessor
parlamentar de Fernando Holiday (DEM) e empreendedor. Já na rede de Fernando Holiday se
assemelha muito a própria rede do Movimento Brasil Livre. Destacando: MBL – São Paulo,
Kim Kataguiri, La Banda Loka Liberal, Instituto Mises Brasil, entre outros.

89

Disponível em: < https://www.facebook.com/pg/OReacionario/about/?ref=page_internal > Acessado em 12 de
maio de 2017.
90
Disponível em: < http://www.oreacionario.blog.br > Acessado dia 12 de maio de 2017.
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Grafo 12 - Rede network Kim Kataguiri com a métrica grau de entrada
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Grafo 13 - Rede de Network Fernando Holiday com a métrica grau de entrada
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4.6.Protesto 15 de março de 2015:

No dia 15 de março de 2015, o Movimento Brasil Livre, juntamente com outros grandes
atores (#VempraRua e Revoltados Onlines) convocaram uma manifestação que teve grande
repercussão. Como já vimos, a manifestação configura como o segundo grande pico na
temperatura analisada pelo Google Trends. Em entrevista pra o iG São Paulo 91 Kim Kataguiri
disse que a manifestação foi marcada para 15 de março "por ser uma data simbólica" pois seria
a data que "Tancredo Neves tomaria posse nesse dia. O governo do PT é totalitário, então o dia
15 é uma homenagem à volta da democracia", afirmou Kataguiri (sem mencionar que foram os
militares, com a Constituição de 1967, que introduziram o 15 de março como dia da posse dos
presidentes do Brasil). Ainda seguindo a entrevista, ao mencionar suas qualificações, Kim
afirmou ter abandonado o curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal do ABC pois
“Ensinam Marx e Keynes e ignoram os pensadores liberais, como Milton Friedman, Friedrich
Hayek, Carl Menger e Ludwig von Mises. Tem professor que nem conhece esses caras." Ao
iG, o professor Ramon Vicente Garcia Fernandez, coordenador do curso de economia da
Federal do ABC, rebate: "Esse aluno não teve contato com nenhum professor de economia da
nossa faculdade. Temos disciplinas como história do pensamento econômico que passam pelos
economistas liberais".
Decidimos estudar o protesto especificamente do dia 15 de março e sua semana do dia
9 a 16 de março, para entendermos as dinâmicas presentes dentro do maior movimento já
promovido pelo Movimento Brasil Livre. Recortamos essa data pela inimaginável quantidade
de dados que somente um protesto poderia gerar. Por isso decidimos nos reter somente a essa
data para uma análise mais profunda do que ocorreu durante essa manifestação. Primeiro
queríamos saber a pauta das manifestações e sua disposição topológica, para isso usamos um
dataset do network do MBL para entender quais foram as principais hashtags presentes dentro
da manifestação. O resultado foi a visualização:
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Disponível em : < http://ultimosegundo.ig.com.br/politica/2015-03-12/roqueiro-e-ativista-na-web-lider-antidilma-defende-privatizar-saude-e-educacao.html> Ultimo acesso em 16 de maio de 2017.
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Grafo 14: Rede de hashtags da rede MBL durante os dias 9 a 16 de março.

Segundo as estatísticas geradas pelo Gephi, o grafo foi composto por 22 e 24 arestas.
Esse grafo mostra as hashtags mais relevantes e suas conexões dentro da rede network do MBL.
Como o Gephi gera automaticamente uma molaridade para visualizarmos os clusters,
percebemos que em lilás estão as hashtags mais ligadas a comunidade do MBL, em verde
observamos as hashtags da “oposição” que fala do fracasso do protesto em #protestofail, além
de ressaltar denúncias que foram arquivadas como é o caso da #foramarconi. O que é
interessante uma agenda regional ganhar destaque na rede do MBL, mas não é tão
surpreendente quando, a partir das outras cartografias, observarmos a grande participação e
intensidade informativa das páginas do MBL – Goiás e MBL – Anápolis/GO. Por meio do Ford
Parse, montamos uma nuvem de palavras com as hashtags mais frequentes durante a semana
dos dias 9 a 16 de março de 2015. Quanto maior a palavra na word cloud, maior sua frequência
nas postagens:

186

Grafo 15 - Nuvem de Palavras92 da Semana 9 a 16 de março dentro da rede MBL.

Dessa maneira podemos visualizar quais foram os tópicos mais relevantes discutidos
dentro daquele espaço de tempo. As manifestações tinham um alvo claro: eram anti-PT e o seu
governo, voltado principalmente para o impeachment da então atual presidente Dilma Rousseff,
como podemos ver claramente na nuvem de palavras durante a semana. A palavra “Vai ser
maior” se referia ao próximo protesto programado para o dia 12 de abril do mesmo, que teve
adesão menor ao dia 15 de março de 2015. Segundo a Folha de São Paulo 93 o protesto chegou
a reunir quase 1 milhão de pessoas em 26 Estados do país e no Distrito Federal, sendo 210 mil
pessoas só na Avenida Paulista. Estavam presentes, não somente o Movimento Brasil Livre,
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Feita no site https://wordart.com/
Disponível em : http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1603286-protestos-contra-o-governo-reunequase-1-milhao-pelo-pais.shtml. Acessado em 25 de maio de 2017.
93
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bem o movimento Vem pra Rua, Revoltados Online e do partido Solidariedade. Além do
movimento SOS Forças Armadas que pediam intervenção militar. Segundo a matéria, um dos
pontos mais curiosos foi o não embate com os policiais, que foram aplaudidos e até reaquistados
para tirarem fotos ao lado dos manifestantes. Como já abordado anteriormente, março de 2015
foi um mês agitado em relação as manifestações, sendo que na sexta anterior (13/03) a CUT
promoveu uma manifestação simpática a Dilma e contra o impeachment, segundo a Folha,
foram 41 mil participantes na sexta e 210 mil no domingo, 15 de março. Naquele ano, segundo
o Ibope, 9% aprovavam o governo (consideravam "ótimo" ou "bom"); 68% dos entrevistados
avaliavam a administração Dilma como "ruim" ou "péssima"; e 21% consideravam a gestão
"regular".
E qual o perfil dos participantes das manifestações? A Pesquisa com os Participantes da
Manifestação do dia 12 de abril de 2015 sobre Confiança no Sistema Político e Fontes de
Informação liderada pelos professores Pablo Ortellado, da Universidade de São Paulo (USP), e
Esther Solano, da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) demonstra o perfil do
manifestante do anti-governo. Segundo a pesquisa, a maior parte dos manifestantes é homem
(52,7% do total), têm entre 26 e 55 anos (21,1% dos manifestantes têm idade entre 46 e 55
anos), com ensino superior completo (68,5% do total) e branca (77,4%). Dos manifestantes que
foram às ruas dia 12, 73,2% disseram não acreditam em políticos. A maioria deles também
declarou renda acima de cinco salários mínimos (24,8% do total tinha renda entre R$ 3.940 e
R$ 7.880; 28,5% com renda até R$ 15.760 e 19,5% com renda superior a R$ 15.760). “Ele
[manifestante] é relativamente mais velho, rico, branco, tem ensino superior e uma descrença
generalizada nas instituições políticas, o que inclui ONGs e movimentos sociais”
(ORTELLADO, 2017, s/p.) Especificamente no dia 15 de março, a pesquisa feita pelo
Datafolha94 mostrou que a maioria dos manifestantes presentes à Avenida Paulista no domingo,
15 de março, era do sexo masculino (63%), e 38% eram do sexo feminino. Uma parcela de 14%
tinha até 25 anos, 28%, de 26 a 35 anos, 37%, de 36 a 50 anos, e 21%, 51 anos ou mais. A idade
média era de 40 anos. Uma parcela de 76% tinha ensino superior, e os demais haviam estudado
até o ensino médio (21%) ou fundamental (2%). Uma fatia de 85% fazia parte da PEA
(População Economicamente Ativa), com destaque para assalariados registrados (37%),
autônomos regulares (11%), profissionais liberais (7%), empresários (14%). A segmentação
por renda mostra que 14% tinham renda mensal de até 3 salários mínimos, 15%, de 3 a 5 salários

94

Que pode ser acessada em: < http://media.folha.uol.com.br/datafolha/2015/03/17/manifestacao-15-03.pdf>
Ultimo acesso 12 de abril de 2017.
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mínimo, 27%, de 5 a 10 salários mínimos, 22%, de 10 a 20 salários mínimos, e 19%, mais de
20 salários. Uma fatia de 4% não informou sua renda mensal familiar.
Em relação as mesmas categorias, o Datafolha também mediu o poder ou capacidade de
influência no Brasil atualmente, e as redes sociais foram apontadas como as mais influentes
pelos manifestantes. Segundo 89% deles, as redes sociais têm muita influência, 9% acreditam
que pouca influência, e 1%, nenhuma influência. A imprensa vem a seguir: para 77%, ela tem
muita influência, 21% dizem que têm pouca influência, e 3%, que têm nenhuma influência. Os
partidos políticos têm muita influência para 39%, pouca influência para 39%, e nenhuma
influência para 21%. Em seguida aparecem a Presidência da República e ministérios (35% de
muita influência, 31% de pouca influência, e 34% de nenhuma influência), o Poder Judiciário
(29% de muita influência, 54% de pouca influência, e 16% de nenhuma influência), o
Congresso Nacional (29% de muita influência, 49% de pouca influência, e 22% de nenhuma
influência), a Igreja Católica (27% de muita influência, 57% de pouca influência, e 15% de
nenhuma influência), os sindicatos de trabalhadores (26% de muita influência, 47% de pouca
influência, e 26% de nenhuma influência), a Igreja Universal do Reino de Deus (26% de muita
influência, 40% de pouca influência, e 30% de nenhuma influência).

Figura 14 – Perfil do Manifestante do dia 15 de março segundo o Data Folha.
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Figura 15 – Infográfico das manifestações do dia 15 de março elaborado pela Editoria de Arte da Folhapress
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Na avenida Paulista, o protesto começou no vão-livre do Masp reunindo 300 membros
do Movimento Brasil Livre. Já no início da tarde já eram 9 mil manifestantes segundo a PM,
desse modo a avenida foi fechada. Em carros de som os nomes dos políticos investigados pela
lavajato eram falados pelo grupo Vem pra Rua. Logo após, carro da SOS Forças Armadas
apresenta Carlos Augusto Andrade do extinto Dops. Cerca de 20 caminhões subiram a rua da
Consolação em direção a Paulista. Em comparação as Diretas Já em 1984, em 400 mil
manifestantes, sendo as Jornadas de Junho 110 mil. O protesto ultrapassou em número as
Jornadas. Algo que chamou atenção também foi que mesmo com o viés anti-protesto os
políticos da oposição foram vaiados ao subir nos carros de som. Paulinho (SD-SP), da Força
Sindical, foi vaiado pelos manifestantes e não conseguiu discursar no carro de som do próprio
Solidariedade, onde estavam o ex-jogador Ronaldo e a cantora Wanessa Camargo, que cantou
o hino nacional.

Figura 16 – Print do Video no Youtube do Canal do MBL intitulado como “A maior manifestação da história do
Brasil
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Em seu canal no Youtube95 com 61.509 inscritos, o MBL gravou um vídeo96 sobre o
protesto do dia 15 de março que intitula como “A Maior Manifestação da História do Brasil”.
No vídeo são demonstrados panoramas das manifestações na Avenida Paulista e são gravados
vários discursos dos mediadores no trio Elétrico. O vídeo começa com Fernando Holiday
dizendo “ O PT há anos veio dividindo a sociedade, dividiu a gente entre ricos e pobres, entre
negros e brancos, mas a partir de hoje suas divisões inúteis não vão mais separar o povo
brasileiro, porque estamos demonstrando que somos um só povo, de uma só nação, temos hoje
uma presidente claramente envolvida em lamaçal de corrupção. ” Logo após, Fernando Sousa
diz “Porque para os parlamentares de oposição, o dinheiro deles tá aqui ó [batendo a mão no
bolso] No bolso! Durante 4 anos. Eles pediram para Dilma sangrar e a gente sangrar junto.
Vocês querem esperar? Não [Vozes do público]. Vocês querem sangrar com a Dilma? Vocês
querem mais três anos de mentira? Não [vozes. ] Vocês querem perder seus empregos? Então
é impeachment já! ”.
Em um dado momento eles começam a ler uma Carta aos congressistas que fazem com
que os manifestantes repitam com ele em jogral. A carta diz o seguinte: “Nós os brasileiros
exigimos nessa tarde que abandonem seu discurso fácil e sigam as vozes das ruas, não aceitamos
um governo golpista, que rouba o nosso dinheiro, que rouba a nossa esperança e acima de tudo
que rouba a nossa liberdade, não faremos sacrifícios nem pagaremos a conta daqueles que
insistem em nos oprimir. Caros congressistas, o povo brasileiro exige apenas uma coisa: deixem
seus interesses de lado e sejam oposição. Impeachment Já!”. Kim Kataguiri também sobe ao
trio elétrico com o seguinte discurso: “O PT diz que a gente é fascista, O PT diz que a gente é
golpista, mas os fascistas são eles, os golpistas são eles. Se impeachment é golpe por quê que o
PT pediu o impeachment do Collor? Se impeachment é golpe, por que o PT pediu o
impeachment do FHC? Os golpistas são eles. Eles são a elite! O que o Lula e a Dilma fizeram,
não é só motivo para cassação não, é motivo pra cadeia! Eles só não foram presos até agora,
porque a oposição de verdade não estava nas ruas! E porque o povo não tava na rua. O PT pode
mandar o MST, o PT pode mandar a CUT, mas eles nunca vão conseguir acabar com a maior
oposição do Brasil que é o povo brasileiro. ” O vídeo termina com a seguinte frase: “ A
moderação na defesa da liberdade não é uma virtude, seja oposição”. Entre os comentários do
vídeo, nos chama atenção uma controvérsia demonstrada pelos atores. Um manifestante vem
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Disponível em < https://www.youtube.com/channel/UC8QAdpiEWAOg3AOCCFDCOYw > Acessado em 15
de maio de 2017.
96
Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=qem_0OGZEjk > Acessado em 15 de maio de 2017.
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mostrar sua indignação pela manifestação não atender algumas exigências básicas basilares. O
comentário é o segundo mais relevante do vídeo segundo os critérios do próprio YouTube.

Figura 17 – Print do segundo comentário mais relevante do vídeo do MBL de 15 de março.

Como comparação entre as duas manifestações antagônicas, a Folha mapeou por pauta
as manifestações que ocorreram no Brasil nos dias 13 de março e 15 de março. Dessa maneira,
podemos ter uma geolocalização dos atos nesses dois dias e fazer uma comparação. Sabemos
que o MBL possui sedes em praticamente todas as capitais do Brasil. Vemos que no mapa as
capitais brasileiras são o foco das ações dos manifestantes, porém vemos uma maior
concentração no Sudoeste. Estados como Mato Grosso, não aparecem no mapa do MBL. Já no
mapa do dia 13 de março, vemos uma distribuição mais homogênea em todo território nacional.
Em amarelo no mapa, correspondem as manifestações em prol do Governo, em defesa dos
direitos trabalhistas, da Petrobras, da democracia e da reforma política. Já em roxo, no dia 15
de março de 2015, evento convocado pelo MBL, #VemPraRua e Revoltados Online, tem como
pauta apenas o anti-governo, indignados contra a corrupção e o aumento de impostos. Como
demonstrados nas figuras abaixo:
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Figura 18 - Mapa das cidades onde houve manifestações do dia 13 de março de 2015.
Fonte: Folha de São Paulo. 97

97

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1603286-protestos-contra-o-governo-reunequase-1-milhao-pelo-pais.shtml. Acessado em 15 de maio de 2017.
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Figura 19 - Mapa das cidades onde houve manifestações do dia 15 de março de 2015.
Fonte: Folha de São Paulo. 98

98

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/poder/2015/03/1603286-protestos-contra-o-governo-reunequase-1-milhao-pelo-pais.shtml. Acessado em 15 de maio de 2017.

195

Figura 20 – Foto de faixa das manifestações do dia 15 de março em Copacabana.
Foto: Ricardo Borges – Folha de São Paulo.

Figura 21 - Manifestantes pedem intervenção militar em concentração em Copacabana, no Rio. Foto: Filipe
Guilherme - Folhapress
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Controvérsias. Talvez não existiria uma palavra mais adequada para a elucidação tanto
do levante teórico perpassado por essa dissertação, quanto ao objeto de estudo escolhido para
o recorte empírico deste presente texto: os movimentos net-ativistas em especial o Movimento
Brasil Livre (MBL). Bem sabemos que Bruno Latour tem o dom de resinificar palavras comuns
e nada em seu léxico teórico é colocado por acaso. E assim ocorre com a palavra controvérsia,
que tanto tem a nos dizer sobre a cultura contemporânea, a cibercultura, os movimentos sociais
e a política no Brasil. Vimos durante todo o texto que, não somente os novos movimentos
sociais net-ativistas são repletos de controvérsias, como a própria análise da cibercultura por
meio das suas mais variadas perspectivas navegam em mares tempestuosos que hora são
levados à distopia e hora a utopia. Sabemos que as visões enviesadas do mundo, típica de um
mundo emocional, neotribal e polarizado (que se acirra mais por meio das redes sociais), podem
levar a crer em certas ideologias (reducionistas) conseguem dar conta da força do social. Porém,
como já observamos, as tentativas são vãs. O que faz reafirmamos nossa base teórica em Latour
que propõe uma interpretação do social por meio de uma narrativa das controvérsias.
Venturini (2010) nos diz que o posicionamento da ANT muitas vezes é acusado por não
tomar posição sobre as questões que se estudam, sendo politicamente ingênuas ou cínicas.
Como o autor ressalta, é verdade que a ANT muitas vezes é hesitante quando se trata em tomar
posição, mas tal hesitação não vem da ingenuidade, nem do cinismo, mas sim do medo de cortar
o debate sem antes ter tempo de explorar toda sua riqueza e por se apressar em uma
interpretação antes que os atores tenham a chance de se expressar por eles mesmos. Como ainda
estamos em curso corrente da história, uma análise arbitrária com a pretensão de ser definitiva
e delimitadora seria injusta, imprudente e, claro, altamente reducionista. É por isso que o texto
elaborado serve principalmente para a continuação e abertura de um objeto de estudo que deve
ser estudado ulteriormente pelos mais diversos campos de estudos desse pais.
Investigamos que a internet vai ao encontro de uma (r)evolução substancial nos modelos
culturais da comunicação e dos projetos sociais de comunicação. Nos deparamos que, na nova
realidade em rede e do agir net-ativista, o pensamento de instrumentalização da comunicação
deve ser totalmente repensado. E mais, já não podemos “escapar da urgência de se penetrar no
imbróglio (para usar uma palavra tão cara a Latour) para tentar desatar aquilo que está na base
do legado ontoepstemológico do Ocidente, a saber, os ninhos de dicotomias. ” (SANTAELLA,
2016, p.104). As linhas que separam a lógica dicotômica do pesquisador/objeto,
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animal/humano, não humano/humano, linguagem/realidade, etc. por meio da lógica da
cibercultura foi tratada nessa dissertação como um apontamento de uma discussão teórica que
deve ser tratada com urgência pelos novos pesquisadores que virão.
Além disso, a proposta era abrir um caminho teórico e metodológico para que outros
pesquisadores possam pesquisar controvérsias não somente ligadas ao Movimento Brasil Livre,
mas a outros movimentos que tem emergido dentro do cenário social e político do Brasil. Ao
trilhar um caminho tão tortuoso e solitário da pesquisa acadêmica, incialmente temos a inocente
pretensão de que muitas das nossas dúvidas serão extintas, mal sabemos que elas se multiplicam
de forma exponencial. É bem certo que deixamos muitas coisas passarem dessa dissertação.
Estamos convictos que o assunto aqui tratado, principalmente a controvérsia escolhida não é
caso para uma simples dissertação, mas talvez uma tese embasada em anos de estudos e
dedicação. Percorremos longos caminhos teóricos até chegarmos a um escopo que nos parecia
uma boa controvérsia, quando achamos o Movimento Brasil Livre e começamos a estuda-lo, a
sensação foi ter chegado a um vespeiro ou a um poço sem fundo. Por isso, fica aqui, nossa
dívida em não apresentar um dossiê completo e de talvez a não-elaboração de uma boa narrativa
das controvérsias. Porém, como bem nos elucida Bruno Latour, estamos diante de um relato de
risco.
Por meio dessa dissertação entendemos as potencialidades que os usos das mídias
sociais e seu uso para a democracia que vem (Agamben e Žižek,). O discurso anti-politico,
como vimos durante o protesto do dia 15 de março de 2015 do MBL demonstram claramente a
população indignada não somente com um partido em si, mas com um sistema político. Algo
que Agamben diz sobre a luta do não-estado contra o estado. Vimos por meio do caminho
teórico da análise teórica da resistência em Foucault, Deleuze, Hardt e Negri a resistência de
uma “multidão inteligente” que por mobilização coletiva e espontânea de pessoas organizadas
pelo uso de sistemas eletrônicos são capazes de atuar conjuntamente ainda que não se
conheçam, como foi o caso das manifestações globais em 2011. Porém, a força desses
movimentos reside também na penetração das novas tecnologias nas antigas práticas sociais de
associação e cooperação. Porém, o MBL, um movimento altamente peculiar em todos os
requisitos dentro dos movimentos sociais que haviam ocorrendo desde 2011, demonstra que
não é somente a força das redes sociais que podem mobilizar uma manifestação. Com apoio
explícito de financiamento de empresas privadas, como o Habib’s, com fácil entrada nos jornais
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de repercussão nacional, Kim Kataguiri foi colunista da Folha de São Paulo99 e já deu várias
entrevistas para O Globo, Jornal Gazeta, entre outros. A grande controvérsia elucidada que
deixou até mesmo seus seguidores confusos foram as várias denúncias de financiamento
político por parte de partidos da oposição do governo Dilma, onde o MBL não negou a
aproximação mas disse que parceria não teria sido concretizada, a aproximação de Eduardo
Cunha como uma expressão clara de “os meios justifica os fins”, quando o movimento relevou
as várias acusações feitas pela Operação LavaJato ao ex-deputado da câmera para apoio ao
impeachment de Dilma Rousseff.
Decai cada vez mais nossas utopias em relação ao poder das redes, tanto falado por
Manuel Castells, quando há denúncias graves das maquinas políticas e econômicas por trás dos
movimentos que, por muitos, eram considerados estandartes do sucesso concreto das mídias
alternativas nas convocações de manifestações de massa no Brasil. Como podemos falar no
poder das mídias sociais de ajuntamento espontâneo se há denúncias do financiamento de
partidos por trás dos protestos como visto no MBL? Como podemos nos deter ao papel
democratizador da mídia que funcionaria como ágora política em meio a uma plataforma que
por meio de algoritmos, canaliza assuntos específicos gerando uma bolha ideológica?
Além disso, entre as denúncias mais graves já feitas o MBL, destaca-se a feita pela
jornalista Marina Amaral que diz que o movimento nasceu dentro da ‘franquia’ Students for
Liberty, grupo americano com representações no mundo todo, sustentado por fundações
americanas de direita ligadas aos Koch Brothers e aos chamados ‘libertarians americanos que
pregam o Estado minúsculo, a substituição pelas políticas públicas de inclusão pela mera
meritocracia, a ausência de regulação da economia, a redução da carga tributária” (AMARAL,
2016, s/p.). Ainda existe um vídeo no YouTube intitulado “Os irmãos Koch financiam protestos
anti-Dilma no Brasil”100 que é uma tradução para o título original “Koch Brothers' Funds Backs
Anti-Dilma Protests in Brazil", produzido pela organização e agência de notícias independente
The Real News. A única resposta encontrada na contrapartida do MBL fora a ironização do
assunto por parte de Kim Kataguiri : “alguém fala pros irmãos Koch que meu bilhões estão
atrasados, ainda não caiu nem um centavo na minha conta.”101 Nada mais além disso.
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Kim Kataguiri começou a escrever na Folha de São Paulo em 05 de abril de 2016 e terminou o expediente de
colunista em 14 de março de 2017. Todas as colunas escritas pelo líder do MBL podem ser vistas no seguinte link:
< http://www1.folha.uol.com.br/colunas/kim-kataguiri/ > Último acesso 15 de maio de 2017.
100
Disponível em < https://www.youtube.com/watch?v=6D3V6YjqSoU > Último acesso em 16 de maio de 2017.
101
Disponível
na
página
oficial
do
Facebook
de
Kim
Kataguiri
em
:
<
https://www.facebook.com/kataguiri.kim/posts/903120909739109 > Acessado em 26 de maio de 2017.
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Mesmo se tais acusações fossem totalmente infundadas e que se provasse que realmente
não há nenhuma ligação entre o MBL com a EPL e assim, com os irmãos Koch, o que nos
inquietam são as pautas reducionistas que o grupo propõe, que levam milhares às ruas apenas
focados no anti-governo, ou no anti-partido. O que pode gerar uma imaginação totalitária (como
vimos anteriormente). O foco do movimento sempre foi a recuperação econômica do Brasil
com grande apelo imediatista, desconsiderando a restauração e construção de um estado moral
e da democratização da cultura a longo prazo. Ainda teríamos que problematizar se a teoria dos
movimentos, que basicamente é a redução do estado para um estado mínimo, corresponderia as
expectativas da ideologia prática dos seus manifestantes. Como vimos, por meio da pesquisa
pelo Datafolha, a maioria dos manifestantes que compõe as manifestações dos dias 15 de março,
12 de abril e 16 de setembro de 2015, foram homens branco, com alta escolaridade e renda
correspondente. Destaca-se ainda o alto número de profissionais autônomos, profissionais
liberais de nível superior e empresários. Tal perfil parece indicar uma forte participação de
classe média nessas manifestações e, em especial, da “alta” classe média. Dessa maneira, se
fosse levado a cabo o pacote ideológico do estado mínimo, haveria, por exemplo, a redução dos
concursos públicos, que certamente geraria um impacto nos setores da classe média alta do
Brasil. Outra controvérsia interessante em relação aos participantes indicados na pesquisa
realizada por Pablo Ortellado e Esther Solano é que nas manifestações dia 16 de agosto, 95%
dos entrevistados eram favoráveis a sistemas de saúde e educação públicos e gratuitos. A
contradição entre o que se espera e que tem se falado entre os discursos nos sites, redes sociais
e trio-elétricos é gigantesca.
Os resquícios que podemos levar das manifestações anti-Dilma é que elas deixaram um
exemplo errado de que o impeachment ocorreu pela vontade única dos manifestantes e não pela
vontade política. O que pode gerar ainda mais o valor idolatra manifestado dentro da política
brasileira, como já tínhamos abordado com Francisco Razzo (2015). O resultado é a impressão
de uma redução de um envolvimento político consistente, como se a rua fosse um fim em si
mesma, o próprio ato de fazer política, descartando os interesses anteriores das forças políticas.
Quando vemos um embate político do estado com o não-estado, quando a estrutura é colocada
em cheque, percebemos uma grave repressão. Quando a vontade política se une à manifestação,
percebemos a assimilação do protesto pela polícia, chegando até ser aplaudida, como foi o caso
da manifestação do dia 15 de março do MBL.
Chegamos a uma encruzilhada, caímos na exaustão dos modelos estruturais de nossa
república e desgaste das engrenagens políticas. As manifestações que passaram desde das
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Jornadas de Junho em 2013 até as marchas anti-corrupção do Movimento Brasil Livre em 2015
e 2016, não aclamavam um novo herói, nem apedrejava um tirano, mas denunciavam o fim de
uma era estrutural. Todo crescimento que o país passou nos últimos anos estancou. Estamos em
um estado de expectativa, de um país que foi prometido sob o slogan de ser “o pais do futuro”.
Futuro esse que ninguém mais acredita ou que na verdade teme. Nós que orgulhávamos de ser
a maior economia do Mercosul e fazer parte dos BRICS, cuja terminologia passava de “pais
subdesenvolvido” para “países em desenvolvimento”, hoje nos perguntamos onde está a quinta
economia do mundo? Vivemos um estado de suspensão política, estamos em um momento
traumático pois são muitas pessoas querendo tirar a sua fatia desse farto bolo: grandes
empresários que lucram com seus monopólios e suas parcerias políticos-estatais, banqueiros,
famílias donas de grandes mídias, o judiciário heroico e rentistas.
Apesar de que tristemente vemos um julgamento feito pelo TSE terminar com a
absolvição de uma chapa que seria impossível não ser anulada devida as incontáveis provas,
mas o Brasil, o MBL, assistiu o ruir da moral judiciária, na pessoa de Gilmar Mendes, em
silêncio.102 A verdade é que nosso modelo de democracia representativa não garante nenhuma
representatividade real, não é hora de simples caça às bruxas como fez tão insistentemente o
discurso do Movimento Brasil Livre. Precisamos abrir espaço para formulações sérias e dar
vazão a capacidade criativa para uma nova estrutura, que seja fértil para novos atore políticos.
Falta-nos, como diz Hannah Arendt, a criatividade política. Fazer nascer o novo. Nós ainda
cremos que a internet possui também a capacidade para que tal objetivo seja alcançado, para
que novos encontros sejam feitos e assim como elementos químicos reagem gerando
transformação, a internet pode proporcionar e convocar encontros transformadores. Wilson
Gomes (2008) nos dá uma direção em relação a isso:

A questão hoje não é tanto como a internet vai mudar a vida política, mas,
sobretudo, o que pode motivar mais pessoas a ver-se como cidadãos de uma
democracia, a envolver-se na política e - para aqueles que têm acesso - a
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Segundo a Folha de São Paulo Os movimentos que apoiaram o impeachment de Dilma Rousseff (PT) recuaram
na posição de convocar manifestações e pedir a renúncia do presidente Michel Temer (PMDB).O MBL
(Movimento Brasil Livre) decidiu recuar na posição de pedir a renúncia de Temer, afirmou à Folha seu
coordenador Kim Kataguiri. "Há motivo de sobra para investigar Temer nos áudios, mas eles são inconclusivos",
afirmou. "Vamos suspender a posição pró-renúncia até que surjam novas informações." A matéria pode ser lida
no seguinte link: < http://m.folha.uol.com.br/poder/2017/05/1885484-movimentos-anti-dilma-recuam-empedido-de-renuncia-de-temer.shtml?cmpid=facefolha#> Acessado dia 20 de maio de 2017.
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empregar as possibilidades que a rede ainda oferece. Algumas repostas
deverão ser encontradas na rede mesma, mas a maioria reside nas nossas
circunstâncias sociais'. É preciso, então, que se saia o mais rapidamente
possível da retórica do diagnóstico (positivo ou negativo) para uma
perspectiva de responsabilidade e tarefa" (GOMES, 2008, p.29)

Wilson Gomes, portanto, nos fala que a internet não mudaria por si só nossa política,
mas ajudar-nos-ia a ver-nos como cidadãos de uma democracia. Não se trata de uma análise
dicotômica de encaixar a internet como vilã ou mocinha da história, precisamos sair dessa visão
dualística para o amadurecimento de que precisamos de uma ética de responsabilidade. Como
nos diz Egbert Schuurman: “um bom ponto de partida para uma ética de responsabilidade seria
que os agentes estejam cientes do impacto positivo de suas ações no escopo e por meio da
tecnologia, e que sejam responsabilizados publicamente por suas ações. ” (SCHUURMAN,
2016, p. 225).
Se precisamos de uma ética de responsabilidade, seria sensato o próximo passo ser
pensado para dentro das academias e nosso papel como pesquisador. A filosofia no Brasil,
oficial e fechada, lamenta ainda pensar a soberania no Estado em Hobbes enquanto os filósofos
na Alemanha, por exemplo, pensam o Estado como supra-nacional. Nossa colonialidade
acadêmica se manifestas nessa dificuldade de imaginar caminhos que não sejam os já traçados
pelo Ocidente. Ronaldo Lemos e Di Felice (2014) nos falam que nós brasileiros somos
privilegiados, pois não somente sermos representantes da cultura ocidental devido nossa
colonização portuguesa, também possuímos em nosso interior grupos étnicos (indígenas, afrobrasileiros, ribeirinhos, etc.) que possuem uma visão de mundo que ultrapassa a lógica
ocidental. “A verdadeira riqueza do Brasil está nessa diversidade cultural que, num contexto de
rede, significa diversidade epistêmica, riqueza espistêmica” (LEMOS; DI FELICE, 2014, p.36)
Além da visão antropocêntrica de mundo, a cultura dos povos do Brasil expressa uma cultura
ecossistêmica e reticular. Amplia-se, por exemplo, a visão da própria comunicação, apenas
como meio, resposta e estimulo, disseminação de diálogos, análises semióticas, etc. Um
exemplo prático de recombinações culturais apresentadas pelos autores é o tecnobrega, que une
música, com o tecnopopular. Assim é a cultura brasileira: híbrida, criativa e que se reinventa
continuamente.
Dessa forma, em um contexto tecnológico, podemos repensar nossos sistemas. Porém
não somente isso, é necessário repensar nossas filosofias. É elogiável que se questione a
ausência de um pensamento sobre nossa polis e nossa ágora, e de fato devemos ter pensadores
engajados pensando nossa economia, etc. Porém , não deixa de ser um tanto caricato que
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"nossa" polis não se coloque outro gênero de questão que não aquele que reflete o senil ocidente,
demostrando cegueira em enxergar as trilhas do filosofar de um Brasil que poucos veem, do
Sul global, as quais não passam necessariamente por esses caminhos: os caminhos da floresta
amazônica, do cerrado, de sertão, afro-indígenas, multinaturalistas, das epistemologias do sul,
da descolonização do pensamento, etc. Não pensar o que a Alemanha, a França e os EUA andam
pensando, mas descolonizar o pensamento. Me alegro em ver nessa dissertação a presença de
brilhantes autores brasileiros, como é o caso de André Lemos, Alex Primo, Henrique Antoun,
Fábio Malini, Fernanda Bruno, Erick Felinto, Ciro Marcondes Filho, Wilson Gomes, entre
tantos outros. Não se trata, no entanto, de abandonar questões como a técnica, os estudos
biológicos ou qualquer outra (muito pelo contrário), mas de considerar que o horizonte é mais
amplo e rico de caminhos do que o mundo visto. Esperamos que essa dissertação possa ter
contribuído com essa desafiante empreitada.
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