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RESUMO 
 
 
 
 
 
Evoluções da Internet podem contribuir para transformar a realidade do 
cidadão comum e alterar a lógica participativa na política. Este artigo discutirá o 
uso da chamada Web 2.0 como possível ferramenta de alto impacto para 
mudanças sociopolíticas. Eventos, como a eleição presidencial nos Estados 
Unidos, em 2008, e sua enorme mobilização de eleitores e convergência de 
mídias; a cobertura no Twitter de protestos na eleição iraniana, em 2009; ou a 
repercussão internacional do blog da cubana Yoani Sánchez, reforçam a 
percepção de que há grandes oportunidades. Já a tentativa de censura do 
governo chinês, em campo considerado tão livre, indica que essa liberdade é, 
em parte, ilusória. Além de espaço de maior expressão da cidadania, o que 
demandará nova dinâmica das autoridades, a Web também pode ser um fator 
de pressão indireta dos governos. Essas mudanças sofisticam a possibilidade 
de permanência do espírito eleitoreiro e opacificam o uso da máquina pública. 
Castells e Lévy estão entre os autores de apoio deste trabalho. 
 
 
Palavras-chave : web 2.0 – redes sociais – cidadãos. 
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Introdução 

 
De forma cada vez mais intensa, as evoluções da Internet contribuem 

para transformar a realidade do cidadão comum, alterando o modo como se 

estabelecem as relações pessoais, como se experimenta o mundo e como se 

estrutura a lógica participativa na política. Nesta proposta de artigo, a autora 

pretende discutir o uso da Web 2.0 como possível ferramenta de alto impacto 

para mudanças sociais e políticas. A tecnologia pode ampliar a exclusão 

social? Que respostas as autoridades estão preparadas para dar, em um 

mundo com mais de 2 bilhões de pessoas conectadas1? 

Eventos, tais como a cobertura dos protestos nas eleições iranianas de 

2009, no Twitter e na blogosfera; os comentários da cubana Yoani Sánchez em 

seu blog Generación Y2, sobre a realidade na ilha; ou os recentes 

acontecimentos na Tunísia e no Egito, reforçam o sentimento de que há uma 

grande oportunidade nas mídias sociais. Ao mesmo tempo, a suposta 

capacidade de exercício da censura (como no caso do governo chinês, entre 

outros), ou de cibervigilância por questões de segurança nacional (como nos 

Estados Unidos), em um terreno considerado tão livre como a Internet, sinaliza 

que essa liberdade é, ainda em parte, ilusória. 

Como pesquisadora de Política Externa Americana, a idéia de escrever 

um paper sobre Web 2.0 e suas potencialidades surgiu com o interesse na 

aventura eleitoral bem-sucedida do agora presidente dos EUA, Barack Obama, 

em 2008, responsável por estabelecer um novo paradigma na relação entre 

políticos e eleitores, relação essa intensamente mediada pelas mídias sociais. 

Considerando-se 1) a confusão terminológica que envolve as diferentes 

nomenclaturas usadas para discutir o tema; 2) os exageros e os mitos 

evocados em qualquer debate sobre a Internet e sobre as expectativas com 

sua aplicabilidade; e 3) a literatura ainda incipiente sobre o assunto, em 

português, pouco direcionada para as Ciências Sociais e mais focada em 

Marketing e Vendas, a autora decidiu iniciar esta investigação. Diante da 

natureza específica deste trabalho e já antecipando a rica contribuição dos 

                                                 
1 De acordo com estatística da União Internacional de Telecomunicações (UIT): 
http://www.itu.int/net/pressoffice/stats/2011/01/index.aspx 
2 <www.desdecuba.com/generaciony/> De acordo com Wiñazki (2010), há pelo menos outros 
25 blogs dissidentes em Cuba. 
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demais colegas neste seminário, a pesquisa não será exaustiva, e sim uma 

breve análise. 

Na primeira parte deste artigo, a autora apresentará alguns termos 

importantes para o trabalho em curso. Seria a Web 2.0 um exagero conceitual? 

Trata-se de um novo termo academicamente relevante, ou supérfluo? Apenas 

para ficar claro, movimentos e redes sociais não são nenhuma novidade, mas 

sim a maneira como vêm se articulando no ciberespaço e as inúmeras 

ferramentas tecnológicas usadas para (inter)agir. 

Em seguida, pretende-se discutir impactos e conseqüências dessa nova 

configuração do ciberespaço, com seus pontos positivos e negativos. Na 

literatura, tal discussão costuma ser apaixonada, com um embate entre os que 

enaltecem os poderes transformadores da Web e de seus recursos e aqueles 

que têm um fetiche por demonizar o meio e seu avanço. A autora buscará uma 

abordagem mais neutra. Na última seção, será apresentado o Fator Obama 

2.0, junto com outros exemplos de espaços online criados pelo cidadão 

comum, como forma de se expressar e de se manifestar, ou seja, o 

“ciberespaço como espaço social” (ALFARO, 2009:3). 

A obsolescência de boa parte da literatura da década de 1990/2000 

sobre novas mídias mostra como a Internet evoluiu tão rapidamente, causando 

um grande impacto nos padrões midiáticos daquela época e com forte 

ressonância no presente. Entre os momentos mais importantes da Internet, 

desde a última década, a Academia de Artes e Ciências Digitais, responsável pela 

realização do Webby Awards3, cita os seguintes: o crescimento do site de 

classificados grátis Craigslist4; a Wikipédia, enciclopédia livre lançada em 2001; 

abertura de capital do Google, em 2004; a revolução online do vídeo caseiro, em 

2006, graças ao YouTube; a abertura do Facebook para internautas em geral; o 

lançamento do Twitter, em 2006; a estréia do iPhone, em 2007; a eleição 

presidencial dos EUA, em 2008, e suas inovadoras campanhas online; os protestos 

durante a eleição iraniana, em 2009, e o papel fundamental do Twitter na ocasião. 

Em um curto espaço de tempo, as inovações tecnológicas ligadas à rede 

mundial de computadores ampliaram o espectro de possibilidades da Web, 

aumentando o aspecto lúdico e de entretenimento desse meio, assim como seu 

                                                 
3 <www.webbyawards.com> 
4 <www.craigslist.org/about/sites> 
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potencial como agente de inclusão e elemento importante para o 

aprimoramento e para a ampliação da dinâmica participativa. Estudar sobre 

algo em processo contínuo de mudança é um desafio e uma dificuldade, como 

afirmou ESTEVES (2007:210), referindo-se ao “fato de estarmos perante um 

objecto de estudo que continua a ser muito profundamente marcado pela 

novidade e pela extraordinária mutabilidade das suas formas”. 

Falando em desafios, os números da Web são sempre impressionantes 

e de vários dígitos. De acordo com Telles (2010:19), que cita o BlogPulse5, 

existem hoje pelo menos 126 milhões de blogs na Internet, 500 mil aplicativos ativos 

no Facebook e 4 bilhões de fotos hospedadas no site de compartilhamento Flickr. 

Por dia, são 27,3 milhões de tweets no Twitter6, 5 bilhões de minutos que as 

pessoas passam (diariamente) no Facebook e uma média de 1 bilhão de 

vídeos exibidos no YouTube, site comprado pelo Google, em 2006, por US$ 

1,65 bilhão. No Brasil, continua Telles (2010), mais de 80% dos internautas 

participam de alguma mídia social. 

Muito possivelmente, este trabalho terá mais perguntas do que respostas. 

Nossa contribuição, modesta que seja, será a de tentar apresentar o que 

percebemos como um possível novo espaço de interação, que, embora pareça 

ter uma natureza apenas instrumental, talvez seja bem mais do que isso, com 

morfologia própria e, por enquanto, autônoma. Corroborando BOHNEN e 

KALLMORGEN (2009:2), partiremos da “premissa básica de que a tecnologia 

web 2.0 não vai mudar apenas as interações interpessoais, mas também tem o 

potencial de revolucionar a participação política”7. 

 
Mas o que é, afinal, Web 2.0? 

 
Quando um novo termo surge, muitos questionam se ele é, realmente, 

válido e necessário, ou se não se trata de um frenesi diante de algum elemento 

conjuntural, que esteja na moda e, portanto, de relevância passageira. No caso 

da Web 2.0, alguns dizem que sua expressão seria algo tão absurdo quanto 

                                                 
5 <www.blogpulse.com/> Outro site de acompanhamento de blogs é o <www.technorati.com>. 
6 Lá fora e aqui, os políticos estão aderindo cada vez mais ao Twitter para fazer seus anúncios 
oficiais: Obama tem cerca de 4,5 milhões de seguidores; o atual candidato do PSDB à 
presidência do Brasil, José Serra, 286 mil; a candidata do PT, Dilma Roussef, mais de 100 mil; 
e a candidata do PV, Marina Silva, 86 mil (Vasconcelos, 2010). 
7 Todas as traduções deste paper são de responsabilidade da autora. 
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falar em TV 2.0, se pensarmos em quanto essa mídia também se alterou desde 

sua invenção. Há os que defendam o oposto, alegando que, por ser tão 

diferente do que existia até agora, a (nova) Web merece ser distinguida. 

A despeito da pertinência dessa colocação, é preciso ter em mente que, 

para o arcabouço teórico de qualquer área de estudo, a criação de conceitos é 

sempre importante, porque traz clareza e ajuda a distinguir o conhecimento 

novo daquele já existente, delimitando as diferenças entre um e outro. Com 

isso, é mais fácil saber de onde avançar e, sendo um pesquisador, a busca 

pelo novo, ou a busca pela releitura do antigo, dentro de um novo contexto, é a 

melhor maneira de contribuir para o avanço da ciência. 

Conceitos são “como representações mentais das categorias do mundo” 

(ADCOCK, 2005:3), ou “produtos cognitivos de uma operação (concepção) 

mental generalizante que resume a noção ou idéia geral de uma classe de 

objetos” (ADCOCK, 2005:10). Eles nos ajudam a entender o mundo e a 

compreender melhor a relação entre a linguagem e a realidade que 

produzimos. Como explica Gerring (1999), quando há confusão semântica, isso 

significa que nosso aparelho conceitual está deficiente. Assim, em um processo 

basicamente intuitivo, complementa o autor, novas palavras são criadas para 

se referir a coisas que, talvez, estivessem mal articuladas pelas categorias já 

existentes no universo semântico conhecido. 

Sugerimos também que o próprio objeto pode, por circunstâncias várias, 

sofrer um transbordamento, tendo incorporado tantas características novas e 

diversas que isso impossibilite sua categorização, ou nomeação, da maneira 

antiga. Ele não caberia mais na etiqueta que, até então, servia para defini-lo. 

Esse ato terá um efeito colateral, como destaca Gerring (1999), que afirma ser 

impossível redefinir um termo sem redefinir outros, visto que a tarefa de 

definição consiste em estabelecer relações com termos vizinhos. Mesmo 

conceitos novos devem ser definidos em função de termos já existentes. 

De acordo com Gerring (1999), a formação de um conceito se refere, em 

geral, a três aspectos: os acontecimentos, ou fenômenos, a serem definidos; as 

propriedades, ou atributos, que os definem; e a etiqueta que cobre os dois 

primeiros. É uma operação triangular, que deve ser entendida como uma 

tentativa de responder a um conjunto padrão de critérios: familiaridade, 
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ressonância, parcimônia, coerência, diferenciação, profundidade, utilidade 

teórica e campo de utilidade. 

Nesse sentido, acredita-se que a expressão Web 2.0 não seja um 

exagero, ou um capricho dos geeks, os aficionados por tecnologias da 

informação, porque está em consonância com a necessidade de agregar valor 

à nova Internet, destacando seu aspecto de novidade e de “um único meio 

multilingüístico, multimídia e multidisciplinar” (LÉVY, 2005:370). Também 

considera-se um conceito, porque é uma palavra guarda-chuva, que contém 

uma enormidade de informações dentro dela. 

A dificuldade está, na verdade, em definir as fronteiras conceituais 

nesses termos tecnológicos, devido à velocidade com que ficam obsoletos e, 

em conseqüência, por ser uma área em que o arco semântico se amplia a cada 

minuto. “A internet e seus usos estão mudando constantemente e toda análise, 

hoje, tem valor temporário” (MEIJER, BURGER e EBBERS, 2008:13). 

Basicamente, a agora chamada Web 1.0 “se refere aos aplicativos da 

Internet tradicional que são usados para ler textos e assistir a material audiovisual, 

numa transmissão de informação que é unidirecional” (MEIJER, BURGER e 

EBBERS, 2008:4), com “benefícios para as organizações comerciais, e sua 

habilidade de transmitir informação para uma ampla audiência” (LILLEKER e 

JACKSON, 2008:5). Passou-se do momento em que os sites apenas 

apresentavam seus conteúdos para uma fase em que os usuários usam uma 

plataforma para trocar informações e em que a noção de interatividade é central 

(Meijer, Burger e Ebbers, 2008). 

O termo Web 2.0 apareceu em 2005, cunhado por O’REILLY (2005a e 

2005b), com base na percepção de que surgia uma “arquitetura de 

participação”, extremamente facilitadora da co-produção de informação, de 

redes sociais e com espaços para que os indivíduos interagissem por 

diferentes razões. Ao contrário da Web 1.0, a nova versão da rede tem 

“habilidade para construir redes que conectam indivíduos e organizações 

dentro de uma comunidade onde a informação é compartilhada, adaptada e 

atualizada por todos os membros da comunidade que escolhem participar 

dela”, levando à democratização da informação online. 

Nela, os próprios usuários contribuem com conteúdo e agregam valor ao 

material disponível na rede, graças ao aspecto viral da Web, com difusão 
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epidêmica de informações e ressonância off-line (Recuero, 2009). Essa 

repercussão pode se dar na forma de novos modelos de participação pública, 

sendo réplicas, ou novas contribuições às formas tradicionais de engajamento 

público (Meijer, Burger e Ebbers, 2008). 

Pode-se afirmar, portanto, que “as mídias interativas e as comunidades 

virtuais desterritorializadas abrem uma nova esfera pública em que floresce a 

liberdade de expressão” (LÉVY, 2005:367), com a “interconexão geral, a 

desintermediação e a comunicação de todos com todos” (LÉVY, 2005:369). 

O’Reilly (2005a) menciona, por exemplo, o Twitter. Essa mídia social 

está sendo largamente usada para relatar notícias sobre desastres e abusos 

(políticos, de direitos humanos etc.), ou para coordenar respostas de 

emergência e pedir ajuda humanitária, como aconteceu após o terremoto no 

Haiti, em janeiro de 2010, ou a tragédia na região serrana do estado do Rio, no 

início de 2011. Isso é um indício de que “eventos políticos em um país podem 

repercutir pela blogosfera e promover formas de ativismo social” (MASETTI-

ZANNINI, 2007:17) e de que “a Internet permite a articulação dos projetos 

alternativos locais através de protestos globais” (CASTELLS, 2005:278). 

Para O’Reilly (2005a), a Web 2.0 funciona com base em um processo de 

inteligência coletiva, que gera uma folksonomy (uma classificação popular que 

contrasta com a rigidez da taxonomia), ou seja, um estilo de categorização 

coletiva e mais dinâmica de sites, em que se usam palavras livres, ou tags, em 

um mosaico de geometria bastante variável. Nas palavras de O’REILLY (2005b): 

 
Web 2.0 é a rede como plataforma, abarcando todos os dispositivos conectados; 
os aplicativos da Web 2.0 são os que aproveitam o máximo das vantagens 
intrínsecas dessa plataforma: distribuindo softwares como um serviço que se 
atualiza constantemente e que, quanto mais as pessoas usam, melhor fica; 
consumindo e remodelando dados de múltiplas fontes, incluindo usuários 
individuais, ao mesmo tempo em que fornecem seus próprios dados e serviços 
de um jeito que permite que sejam alterados por terceiros, criando efeitos de 
rede por meio de uma ‘arquitetura de participação’, e indo além da metáfora de 
página da Web 1.0 para distribuir as ricas experiências dos usuários. 
 

Como afirmam MEIJER, BURGER e EBBERS (2008:5), “a Internet de hoje 

é caracterizada por uma combinação de aplicativos da Web que fornecem 

informações em um sentido unidirecional e aplicativos por meio dos quais os 

usuários compartilham e co-criam diferentes tipos de dados e de conhecimento”. 
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Posta a definição, acreditamos que a Web 2.0 não irá substituir a Web 1.0, porque 

há espaço e demanda para ambas, e porque as duas se acumulam, 

complementam-se e se adaptam, como já aconteceu com as demais mídias 

(Rondelli e Sarti, 2003). 

É essa evolução que leva, na prática, à mudança de nomes para evitar 

uma simples sobreposição. Telles (2010) explica que o antigo site de 

relacionamentos avançou em sua forma e no conteúdo e, hoje, corresponde às 

redes sociais online, como Facebook, Orkut e MySpace, que seriam uma 

característica-chave da Web 2.0 (Meijer, Burger e Ebbers, 2008). Já o termo nova 

mídia foi substituído por mídia social (Twitter, YouTube, SlideShare, Digg, 

Flickr, etc. + as redes sociais). 

De acordo com TELLES (2010:19, 78), “as mídias sociais são sites na 

Internet construídos para permitir a criação colaborativa de conteúdo, a 

interação social e o compartilhamento de informações em diversos formatos”, 

enquanto que “os sites de relacionamento ou redes sociais são ambientes que 

focam reunir pessoas, os chamados membros, que, uma vez inscritos, podem 

expor seu perfil com dados como fotos pessoais, textos, mensagens e vídeos, 

além de interagir com outros membros, criando listas de amigos e 

comunidades”. 

É mais fácil entendermos essa dinâmica, se retomarmos o conceito de 

sociedade em rede, de CASTELLS (2005:287), segundo o qual a sociedade 

tem uma estrutura social que “foi construída em torno de redes de informação a 

partir da tecnologia da informação microeletrônica estruturada na Internet”. É 

nesse “conjunto de nós interconectados” (CASTELLS, 2001:498) que se 

encontra cada um dos atores – usuários, receptores e, ao mesmo tempo, 

provedores de conteúdo, que compartilham códigos e interesses. 

A visão de Dupas (2001) sobre essa sociedade é mais pessimista do 

que a de Castells. Para o primeiro autor, as redes reproduzem as 

desigualdades inerentes ao sistema capitalista, visto que são os Estados 

Unidos que desenvolvem e controlam boa parte das tecnologias envolvidas na 

dinâmica das redes globais. Trata-se de quem exerce o controle e mantém o 

poder (DUPAS, 2001:42): 
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... a difusão de sua lógica [das redes] altera radicalmente a operação e os 
resultados dos processos produtivos e o estoque de experiência, cultura e 
poder. Nas redes, o poder desloca-se para os que detêm o controle dos fluxos. 
Ordenar uma rede, estar presente nela e operar a dinâmica de sua interrelação 
com outras redes define as estruturas de dominação e transformação de nossa 
sociedade. 

 

É com esse pensamento que vamos para o próximo item, no qual serão 

apresentados alguns prováveis pontos positivos e negativos da Web 2.0. 

 

Impacto da Web 2.0 

Privacidade na Internet? Esqueça isso. 
Você já perdeu sua privacidade para sempre. 

- Scott McNealy, CEO da Sun Microsystems 
 

Após a revisão da literatura selecionada, algumas observações podem 

ser feitas sobre o que é considerado positivo e negativo no impacto – que é 

tanto local, quanto global, online e off-line – causado pelos novos aplicativos e 

usos da Web. Aparentemente, os aspectos negativos dizem respeito a pontos 

que ainda precisam ser melhorados na tessitura e no acesso à rede, o que 

significa que não são problemas incontornáveis, ou irremediáveis. Também 

estão relacionados a deficiências e lacunas há muito existentes no mundo real, 

ainda pendentes, em estágio bastante grave em muitos países e que acabam 

sendo transpostas para a esfera virtual – o que, aliás, faz todo o sentido. 

Uma primeira reclamação seria quanto ao excesso de exposição, à 

insegurança virtual e à perda da privacidade (Dupas, 2005), como se o cidadão 

estivesse, constantemente, diante de uma teletela orwelliana, com suas 

preferências e comunicações sendo vigiadas e esmiuçadas a todo o tempo. 

Para muitos, esse seria um preço alto demais para se pagar pelos benefícios 

do uso da rede. De fato, como afirmou McNealy, na citação que abre este 

tópico, a privacidade é um bem rarefeito na Internet. 

Em 2005, em um debate na Associação Americana de Editores de 

Jornal, o então presidente dos EUA, George W. Bush, admitiu que não usava o 

correio eletrônico para sua comunicação pessoal, nem mesmo para falar com 

suas filhas, por medo de vazamento. W. Bush considera o meio inseguro e 

sujeito a falhas e invasões. 
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O fato é que se trata de uma escolha. Pode-se escolher navegar (ou 

não) e, principalmente, como navegar, ou melhor, como e o quanto se expor. 

Não ignoramos que isso requer algum conhecimento sobre o próprio 

funcionamento da rede e de suas armadilhas. Insistimos, porém, em que, no 

presente, apesar da total ausência de garantias de privacidade, ficar 

desconectado não é uma opção. 

É o que afirma CASTELLS (2005:265), que alerta para o fato de que “... 

as pessoas sem acesso à Internet apresentam uma fragilidade cada vez mais 

considerável no mercado de trabalho” e “... os territórios não conectados à 

Internet perdem competitividade econômica internacional”. Nessa mesma linha 

e sempre em tom crítico, alertando para o risco de “marginalidade” e de 

“apartheid digital”, DUPAS (2005:200, 201) ressalta que “a qualificação do 

trabalhador é cada vez mais importante numa economia que depende da 

capacidade de descobrir, processar e aplicar informações on-line”. 

Os números do já citado relatório divulgado em 2010 pela União 

Internacional de Telecomunicações (UIT) mostram a desproporcionalidade 

entre as regiões: mais de 70% da população dos países centrais têm acesso 

online. Nas nações periféricas, esse percentual cai para pouco mais de 20%. 

Outro problema seria a qualidade da relação virtual entre cidadãos e 

políticos. Embora a expectativa seja a de abertura de um amplo canal de 

comunicação entre eleitores e eleitos (o que seria o efeito positivo desejado, 

como será visto adiante), a verdade é que, nesse aspecto, ainda há muito por 

fazer. Sampaio (2009) previne sobre o perigo de uma relação de cima para 

baixo (top-down), que estabeleceria uma relação vertical, e não horizontal, 

entre representantes e representados. Neste modelo, o grau de interferência e 

participação do cidadão no meio político é considerado muito baixo, podendo 

aumentar o nível de desconfiança pela percepção de falta de transparência. 

Ao invés de potencializarem a comunicação com a sociedade, os 

partidos políticos estariam desvirtuando os propósitos da Web 2.0 e adaptando 

os recursos disponíveis às próprias necessidades, como sugerem Lilleker e 

Jackson (2008). De acordo com esses autores, o caminho trilhado nas mídias 

sociais tem sido o de buscar uma abordagem híbrida, entre as versões 1.0 e 

2.0, chegando a uma espécie de Web 1.5. Esse modelo seria usado mais para 

promover as mensagens de modo efetivo, em um monólogo (unidirecional), do 



12 
 

que para abrir um canal de diálogo. O objetivo final, acrescentam Lilleker e 

Jackson (2008), é manter o controle dessa estrutura. 

As organizações não-governamentais (ONGs) parecem sofrer do mesmo 

desvio, mas por motivos diferentes. Segundo MASETTI-ZANNINI (2007:28), 

sites, como Facebook e MySpace, têm grande valor para essas instituições, 

que podem usar as redes sociais para “expandir sua base de apoio, aumentar 

a consciência do público jovem e arrecadar fundos”, ou ainda “para 

compartilhar seu conhecimento com outras organizações e indivíduos [...] 

tornando-se eles mesmos geradores de conhecimento local e promotores de 

mudança social”. O problema é que, pelo menos até agora, as ONGs ainda têm 

investido em “práticas top-down”, o que diminui seu caráter de 

representatividade e a área de contato com a sociedade civil. Para MASETTI-

ZANNINI (2007:39), as ONGs ainda fracassam “em entender o potencial 

dessas inovadoras práticas de gerenciamento do conhecimento”. 

Boa parte dos aspectos positivos da nova Web seria o reverso dos 

problemas descritos acima, se esses fossem solucionados, ou atenuados, 

ainda que em longo prazo. A ampliação da conectividade e da interatividade e 

o potencial comunicacional, horizontal, de cidadão para cidadão e de governo 

para cidadão são os principais ganhos apontados (Esteves, 2007; Castells, 

2005; Lévy, 2005). 

Mais entusiasta do que Dupas (2005), Lévy (2005:375) vê essa nova 

esfera pública como um lócus de mais inclusão, universalidade e transparência, 

porque “... permite a expressão pública a todos os indivíduos, grupos, 

instituições e comunidades, inclusive as comunidades (comunidades virtuais) 

não existentes anteriormente”. O que ajudará a aproximar pessoas e engajá-

las, favorecendo o espírito democrático. A questão central para os cibercéticos 

é o quanto de utópico há nesse pensamento. 

Alguns exemplos mais concretos podem ser considerados, como as 

vantagens da Web 2.0 para reduzir a distância (que é mais do que apenas 

física) entre os acadêmicos do eixo Norte-Sul, ou para aproximar Academia e 

sociedade. Maior acesso à literatura acadêmica estrangeira, mais facilidade de 

publicação no exterior e, conseqüentemente, maior diálogo entre os pares e 

troca de conhecimento e o surgimento de novas formas de produzir ciência e 
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de divulgá-la, tornando-a mais acessível e compreensível, são alguns dos 

benefícios enumerados por Masetti-Zannini (2007) e Rondelli e Sarti (2003). 

Em relação aos governos, Sampaio (2009:125, 126) discute os inúmeros 

usos que a Internet pode ter, entre eles, a oferta de “serviços públicos mais 

personalizados e direcionados para o povo”, “consultas online” e o debate dos 

“orçamentos participativos”. O autor alerta, contudo, que é preciso 

transparência e accountability para obter uma governança eletrônica desejável. 

Esse aspecto será desenvolvido, um pouco mais, no item seguinte. 

 
Fator Obama 2.0 

 
A chegada do democrata Barack Obama à presidência dos Estados 

Unidos transformou a eleição norte-americana de 20088 em um marco no uso 

político da Web 2.0. Menos pela aplicação em si, porque outros candidatos, 

como o também democrata John Kerry, já haviam feito isso, e mais pelo 

volume de ferramentas e aplicativos usados ao mesmo tempo por um mesmo 

político, algo inédito, e pela imensa capacidade de mobilização e de 

convergência de mídias, que se materializaram em adesões em massa da nova 

geração (a chamada Geração Digital, ou Geração Y9), em mais dinheiro para a 

campanha e na vitória. 

Ao recorrer de forma tão coordenada e agressiva às novas tecnologias, 

o então azarão Obama amplificou sua área de influência e os ecos de seu 

discurso sobre esperança e audácia, consolidou a imagem de um político 

jovem e inovador e ainda conseguiu montar um invejado banco de dados com 

mais de 13 milhões de endereços eletrônicos. 

Entre os recursos aproveitados pelos estrategistas de Obama, estão o 

envio de e-mails com mensagens e vídeos do candidato, com convites para a 

participação em eventos e com pedidos de contribuição financeira, além da 

possibilidade de doação online; presença nas redes sociais; site personalizável 

e blog de apoio; loja virtual; comunidades segmentadas e espaço para debate; 

                                                 
8 Como exemplo da relação cada vez maior entre novas tecnologias e eleições, ver números de 
acessos em setembro de 2008: Eleições nos EUA: visitas a blogs e sites independentes 
disparam. AFP. 22/out/08. http://afp.google.com/article/ALeqM5gTs_tSdV6iCxVW4mATWtyVAMzIkg. 
Acesso em: out/08. 
9 Aqui, adotamos a divisão de Tapscott (2010), que inclui na Geração Internet (Geração do 
Milênio, ou Geração Y) os indivíduos nascidos entre janeiro de 1977 e dezembro de 1997 e 
classifica como Geração Next (ou Geração Z) os de janeiro de 1998 até o presente. 
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a BarackTV; e serviços mais triviais, como notícias e o recebimento de 

newsletters, ou envio de SMS para divulgar comícios e demais atividades do 

candidato em tempo real. 

Segundo Tapscott (2010), uma das maiores inovações foi a criação de 

uma rede social para a campanha, o site Organizing for America10, projetado 

para dar aos partidários condições de obter apoio, organizar comícios no seu 

bairro, ou cidade, angariar fundos e monitorar gastos e com a liberdade, para 

os usuários, de criar blogs, participar de diferentes grupos e conhecer pessoas. 

Isso levou a um intenso processo colaborativo que extrapolou a esfera online e 

chegou às urnas. Para Tapscott (2010), foi a primeira campanha realmente 

transmídia e customizada, com tecnologias bidirecionais, dispositivos móveis, 

laptops e sites de rede social, além de uma clara compreensão da gramática 

da mídia social. 

Um exemplo dado por Tapscott (2010) é o vídeo produzido de forma 

voluntária por will.i.am, vocalista da banda Black Eyed Peas, e divulgado no 

YouTube11. O clipe “Yes we can”, que conta com a presença da atriz Scarlet 

Johansson, é uma versão musical de quatro minutos do discurso de Obama, 

quando ele reconhece sua derrota na primária de New Hampshire. Foi visto por 

mais de 17 milhões de pessoas, em menos de dois meses. Há quem diga que 

esse foi um dos marcantes episódios de virada na campanha. 

Hoje, em uma rápida visita pelo novo site da Casa Branca12, o internauta 

descobrirá que o governo americano estendeu seus canais de comunicação ao 

Facebook, Twitter, Flickr, MySpace, YouTube, Vimeo e iTunes – sem falar no 

videocast semanal e nos blogs. No novo governo, quase todos os gabinetes 

adotaram as plataformas virtuais do Twitter e do Facebook para fazer seus 

anúncios formais, mostrando que as novas ferramentas da Internet se tornaram 

instrumentos básicos para a comunicação política (Pisani, 2010). 

Contradizendo as alegadas boas intenções de transparência e 

democratização do presidente Obama, para muitos analistas, trata-se mais de 

encantar e exercer uma persuasão sobre o público, assim como interpretar os 

fatos e expô-los já metabolizados, do que disponibilizar documentos primários, 

                                                 
10 <www.my.barackobama.com> 
11 <www.youtube.com> 
12 <www.whitehouse.gov> 
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esclarecer e informar o cidadão (Mann, 2009). Há ainda o desafio legal de 

como Obama utilizará, para obter apoio para sua agenda legislativa, os mais de 

13 milhões e-mails cadastrados na campanha. Nos EUA, há restrições, por lei, 

quanto ao uso de recursos públicos para lobby e pressão política (Mann, 2009). 

Tanto Castells (2005) quanto Tapscott (2010) vêem a relação da 

comunicação entre governos e cidadãos como unidirecional, com as 

autoridades usando a Internet como um meio estático, ou um “quadro de 

avisos”, e limitando-se a apresentar dados, sem uma real janela de diálogo. 

Embora a vitória de Obama seja bastante emblemática da apropriação 

feita, por pessoas comuns, dos recursos da Web 2.0 e das novas tecnologias e 

dos efeitos dessa convergência na prática, a história online dos movimentos 

sociais não começa aqui, e mesmo seu perfil, antes rotulado quase como um 

ativismo fora-da-lei, sofreu mudanças, cresceu, apareceu e ganhou status. 

Alfaro (2009) identifica, pelo menos, três momentos cruciais na construção e na 

consolidação dessa trajetória. 

Em 1998, a comunidade zapatista lançou sua primeira manifestação 

pacífica virtual, em solidariedade ao movimento zapatista, contra o governo do 

México e contra sites financeiros. Mais de 8.000 participantes bloquearam o 

acesso a essas páginas na Internet. Em 1999, um conjunto de ações virtuais foi 

orquestrado para protestar contra o encontro da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), em Seattle. Na época, o site Indymedia13 ofereceu uma 

plataforma alternativa para que os ativistas postassem qualquer coisa sobre o que 

estava acontecendo: imagens, textos, notícias, áudio. Para ALFARO (2009:16): 

 

A “Batalha de Seattle” contra a globalização capitalista mostra como a 
existência do ativismo virtual não significa que o uso do ciberespaço esteja 
substituindo os espaços tradicionais que facilitam a ação coletiva, ou que a 
Internet seja agora o único meio que estimula a comunicação, a interação e o 
ativismo social. Muitos movimentos sociais ainda são (e continuarão a ser) 
construídos com base em repertórios tradicionais de contenção [...] usando 
tanto a velha quanto a nova mídia. 
 

                                                 
13 <www.indymedia.org/pt/index.shtml> Outros sites com a mesma proposta de mobilização 
online/off-line são o Takingitglobal.com e o WeCanSolveIt.org – este último ligado a Al Gore, 
ex-vice-presidente dos EUA (governo Bill Clinton) e produtor do filme Uma verdade 
inconveniente, que ganhou o Oscar de melhor documentário de 2007. Nesse ano, Al Gore 
recebeu o Prêmio Nobel da Paz, junto com o Painel Intergovernamental para as Mudanças 
Climáticas da ONU (IPCC). 
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Em setembro de 2007, blogueiros birmaneses divulgaram imagens e 

informações sobre a violenta repressão aos protestos contra o regime militar, 

garantindo grande visibilidade na imprensa mundial. “... cada um desses 

movimentos ilustra um estágio no desenvolvimento e a prática de contenciosos 

políticos por movimentos sociais no ciberespaço” (ALFARO, 2009:2). Bohnen e 

Kallmorgen (2009) destacam também os protestos simultâneos, em fevereiro 

de 2008, organizados em 160 cidades ao redor do mundo, contra as Forças 

Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc), pelo grupo “One million voices 

against the FARC”, no Facebook. 

Outro episódio lembrado foi quando, em 2006, a plataforma 

Mideastyouth.com, fundada por Esra’a Al Shafei, organizou uma bem-sucedida 

campanha de apoio ao blogueiro egípcio Abdel Karim Suleiman, mais 

conhecido como Kareem Amer. Ele havia sido condenado a quatro anos de 

prisão por seus posts críticos ao governo de Hosni Mubarak. 

Exemplos mais recentes nos remetem aos protestos em todo o mundo 

contra a invasão norte-americana ao Iraque, no início de 2003; às inúmeras 

campanhas online pela libertação da líder da oposição birmanesa e Prêmio 

Nobel da Paz em 1991, Aung San Suu Kyi, desde 2003 sob prisão domiciliar, 

por determinação da junta militar no poder em Mianmar; às denúncias de 

abuso dos direitos humanos no Zimbábue, no Sudão e em outros países; à 

pressão pela libertação da blogueira cubana Yoani Sánchez, detida e agredida 

mais de uma vez na ilha (Wiñazki, 2010); ao uso do Twitter para organizar 

protestos e divulgar notícias sobre as eleições de 2009, no Irã, realizadas sob 

forte censura por parte do governo de Mahmud Ahmadinejad; à recente “revolta 

árabe” na Tunísia e no Egito (e nos países vizinhos); ou, no Brasil, ao uso do 

Twitter para divulgar os candidatos “fichas-sujas”, nas eleições de 2010 

(Vasconcellos, 2010). 

A verdade é que, como diz SAMPAIO (2009:128), “a Internet não foi criada 

para promover a cidadania [...] É preciso antes de tudo vontade política” para 

melhorar esse modelo e torná-lo mais acessível e, portanto, mais democrático. 
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Considerações finais 

 
Há dois extremos quando se trata da Web. De um lado, o otimismo 

exagerado, na verdade, um pensamento quase mágico, ligado a uma 

idealização do que a tecnologia realmente pode fazer pela sociedade. Do outro, 

o fetiche pelo pessimismo, como se a Internet per se fosse responsável pelas 

mazelas sociais que sequer foram resolvidas no mundo real. Certamente, o 

sonho de um mundo mais igual, sem fronteiras e mais democrático na Internet 

ainda não se realizou, porque, mais uma vez, ainda nem conseguimos 

encontrar uma solução para isso fora dela. 

Em última análise, sem vontade política e o sem envolvimento da 

sociedade, pode-se reforçar, ou agudizar, problemas e divisões exógenos à 

Web e já existentes nas mídias consideradas antigas. Isso significa que o 

ciberespaço e suas ferramentas não podem ser vistos como uma panacéia. 

Antes, é preciso haver mais investimento em educação, pesquisa e 

desenvolvimento (em especial, nos países periféricos, para saber o que fazer 

com as informações encontradas na rede e até para que o debate online se 

democratize), em renda (com empregos e melhoria no padrão de vida) e infra-

estrutura (para que mais pessoas possam ter acesso às novas tecnologias), 

mudança na cultura política (para que os políticos não se sintam ameaçados 

por esse fórum, impossível de ser controlado a priori), entre outros pontos. 

Como afirmou CASTELLS (2005:280), “... o problema não é a Internet, e 

sim o sistema político [...] É preciso mudar a política para mudar a Internet e, 

então, o uso político da Internet pode converter-se em uma mudança da política 

em si mesma”. A importância de “educação, informação, ciência e tecnologia” é 

inegável e exige “investimentos contínuos e muito elevados” (DUPAS, 2005:201). 

De qualquer modo, ainda que o uso da Internet esteja longe do ideal, ou 

mesmo do desejável, sua importância não pode, nem deve ser negligenciada, 

ou menosprezada, porque as possibilidades são infinitas. Deve-se começar por 

algum lugar, e isso demora. Em breve, o problema maior nem será mais a 

questão técnica (o acesso), mas a cognitiva (o que fazer, como pesquisar, 

como navegar, com que objetivo), em outras palavras, como articular e 

apreender o ilimitado conhecimento disponível. 
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O fato é que riscos e oportunidades costumam andar juntos, 

principalmente, em um meio que tem como essência a liberdade no fluxo de 

informações. Além de ser um potencial espaço de maior expressão da 

cidadania, o que demandará uma nova dinâmica e um novo entendimento por 

parte das autoridades, a Internet e seus recursos também funcionam como 

elemento de pressão indireta do próprio governo sobre seus correligionários e 

sobre os rivais. 

Essas mudanças tornam mais sofisticadas as possibilidades de 

permanência do espírito de campanha eleitoral e opacificam o uso que se faz 

da máquina pública – o que justifica e exige a vigilância constante da 

sociedade civil, mas não as idéias preconcebidas de quem quer que seja, tanto 

políticos, quanto cidadãos. Estes são novos tempos, que pedem ações novas e 

um novo olhar para e sobre o fazer político. 
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