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Primeiro, uma confissão: venho me servindo do ensaísta e crítico cultural Lee Siegel há anos. 
Não, ele não vai me processar por assédio sexual. As idéias de Lee Siegel me socorreram 
quando algum fenômeno da cultura popular americana me colocava na contramão do gosto 
coletivo e me batia uma solidão danada em festas ou papos de bar. Em parte por causa dele 
me mantive assinante da revista The New Republic. E desconfiei que havia algo malcheiroso no 
incidente que levou-o a uma suspensão temporária desta publicação por ter assumido um 
pseudônimo para se defender de ataques de leitores sociopatas. Volto à celeuma já, já. Mas, 
no espírito da transparência editorial, foi na condição de tiete que, ao ver o novo livro de 
Siegel exposto na livraria, decidi procurá-lo ao terminar a primeira página do prefácio. 
 
Afinal, se você aprecia o piano de Bill Evans como eu, já não é um primeiro estímulo para 
tomarmos um café juntos? Como não podia convidar um estranho para tomar café, recorri ao 
velho truque, um dos poucos privilégios que sobraram na nossa escorraçada profissão. O jeito 
era lançar a isca da entrevista. Marquei uma gravação lá em casa. A assessora de imprensa da 
nova editora Spiegel and Grau não questionou o endereço do compromisso, em meio a tantos 
que estava marcando para seu autor. “Vinte minutos, hein”, ela confirmou. Concordei, é claro. 
Os 20 minutos duraram quase 3 horas, interrompidas por um telefonema convocando o 
entrevistado a ir correndo render a babá do filho de 18 meses. 
 
No prefácio de Against the Machine, Being Human in the Age of the Electronic Mob, Siegel 
resume o que faz dele um personagem démodé do jornalismo contemporâneo: “As coisas não 
têm que ser como são”. 
 
No auge do baba-ovo geral com a série Sex & the City, em 2002, um ensaio solitário de Siegel, 
Relationshipism, na New Republic, chamou atenção para o fato de que as quatro mulheres 
usavam a própria independência para, entre outros comportamentos destrutivos, confundir 
sexo com afeto e submeter-se a humilhações sistemáticas. Siegel estava defendendo as 
mulheres delas mesmas. 
 
Em 2006, Siegel assinava um blog cultural na New Republic quando a seção Talkback da 
revista começou a registrar comentários anônimos tais como “(…) Siegel colocou seu pênis 
sobre o altar”, “Siegel quer foder uma criança”. Indignado ao ver uma revista tradicional e 
respeitada se sujeitar a publicar esse tipo de linguagem, ele pediu aos editores para acatar as 
regras de decoro que eles próprios tinham criado para o conteúdo on line. Não foi ouvido. 
Criou então a identidade sprezzatura, o termo cunhado na Renascença para definir a 
simplicidade enganosa. Começou a atacar seus agressores no estilo deles e a defender seus 
artigos, numa pequena guerrilha de palavras. Mas acabou descoberto. A revista pediu 
desculpas, Siegel foi temporariamente suspenso e os colegas adoraram a oportunidade de 
ridicularizar a breve desgraça do obstinado remador contra a corrente. A ironia, ele lembra, é 
que, graças ao miniescândalo, teve a oferta para escrever Against the Machine, num rebote 
típico da sociedade americana. 
 
O argumento central do livro é que a internet veio acelerar uma tendência cultural 
preexistente - o fato de que nunca na história o indivíduo foi tão elevado acima da sociedade, 
e satisfazer o próprio desejo tornou-se mais importante do que equilibrar os relacionamentos 
com o outros. “Nós vivemos dentro da nossa cabeça mais do que qualquer sociedade em 
qualquer outro momento e, para alguns, agora, a realidade só existe dentro da cabeça deles.” 
Siegel não está condenando e sim apontando o fato de que a tecnologia é neutra e amoral. “A 
internet”, diz, “não criou patologias de comportamento”, mas as difundiu e acelerou, como a 
pedofilia, a violência pornográfica e o isolamento resultante de doença mental. 
 
Ele convida o leitor a considerar o caso do automóvel, o ícone sagrado da prosperidade 
americana. No começo da década de 60, 50 mil americanos morriam anualmente nas estradas. 
Havia detalhes de engenharia específicos e conhecidos para alterar a fabricação, mas o carro 
como símbolo de status e individualismo era intocável. Até que foi publicado o clássico Unsafe 
at Any Speed (Inseguro a Qualquer Velocidade), de Ralph Nader, sobre a negligência criminosa 



da indústria de automóveis. O grande público ficou horrorizado, gradualmente os engenheiros 
passaram a ser ouvidos e milhares de mortes foram evitadas. 
 
As coisas não tinham que ser como eram. 
 
Siegel não sugere que a internet seja letal como o automóvel, é claro, mas compara as duas 
tecnologias pela sua recepção triunfal e acima da crítica. Ambas foram saudadas sob a retórica 
da liberdade e da democracia. Siegel lembra a famosa previsão de Lenin sobre o imperialismo 
como a fase final do capitalismo. Ele discorda: “A fase final do capitalismo, a fronteira sem 
fundos, é a exposição pública do universo privado, da psique. A privacidade virou performance. 
É uma transação pública. Against the Machine propõe uma moratória nas platitudes 
triunfalistas e um resgate da cultura adulta. 
 
Primeiro vamos falar da impressão de que seu livro é “contra” a internet. 
 
Claro que não é. Eu dependo da internet, assim que acabar esta entrevista vou para casa 
checar meu ranking nas vendas da Amazon. Eu me mantenho ligado no e-mail como se fosse 
um apêndice. Só acho que a tecnologia deve ser usada com cuidado. Ela deve amplificar nosso 
humanismo, não nos desumanizar. 
 
Seu problema é com a maneira como o comércio se apropriou da internet? 
 
Sim, desde o princípio. Na verdade, a internet começou como uma iniciativa militar e a 
comercialização foi imediata. E você pode ver as ramificações a toda hora. O Rupert Murdoch 
comprou o My Space. A Microsoft tenta comprar o Yahoo. O Google continua a criar todo tipo 
de estratégia para derrotar a Microsoft. E acho que, no nível pessoal, quando as pessoas 
entram na internet, com freqüência elas acabam se “empacotando”. Não existe mais nada não 
intencional. Você entra no YouTube, vira a câmera para si mesmo e uma vez que está on 
camera você muda. A vida muda. Você passa a calcular, perde a espontaneidade, se torna 
autoconsciente e se apresenta como um pacote. 
 
Uma crítica fácil de fazer a seu livro é que ele foi uma reação ao episódio do pseudônimo no 
blog, que lhe valeu a suspensão temporária da ‘New Republic’… 
 
Há uma corrente forte para suprimir qualquer crítica à internet como coisa de reacionário. Eu 
já fazia críticas há anos, desde 2003, na New Republic, na Slate, no Los Angeles Times - sob 
meu próprio nome. Umas das coisas que primeiro me incomodaram foi o anonimato. Não podia 
acreditar que as pessoas pudessem entrar nos sites e, sob a proteção de um pseudônimo, 
fazer comentários abusivos e até difamar os outros à vontade. Isso me deixava maluco. Eu 
tinha meu próprio blog na New Republic e passei meses pedindo aos editores para não publicar 
a baixaria. Até que um assinante, usando pseudônimo, me chamou de pedófilo. “Basta”, 
pensei. “Vou fazê-los provar um pouco do próprio remédio. Vou assumir uma identidade e 
mostrar como isso acontece.” E todo mundo se apressou a me condenar. Foi uma forma de 
protesto. Acho que se você tem algo a dizer, diga no próprio nome. 
 
Você usa a expressão ‘blogofascismo’ para definir um aspecto do fenômeno dos blogs. Mas 
eles foram um resultado natural de uma tecnologia disponível… 
 
Claro, a internet trouxe cenários inevitáveis. Seu valor dominante é a conveniência. E a vida 
contemporânea, por ter se complicado, depende em grande parte da conveniência. Por isso eu 
e você adoramos a internet. Mas a conveniência, por si só, pode ser problemática. Se você 
levantar e sair da sala, posso achar conveniente tirar o dinheiro de sua carteira. Pode ser 
conveniente trair, roubar mentir ou matar. A internet facilitou muita coisa, mas não 
necessariamente o que deva ser conveniente. O que se vê na internet é algo novo. Não é 
cultura de massa no sentido de que é produzida para a massa por um número reduzido de 
agentes. É cultura produzida pela massa. Este é, a meu ver, o verdadeiro aparecimento da 
cultura da massa, pela primeira vez. Na cultura, chegamos à ditadura do proletariado que 
Marx queria ver na economia e felizmente não aconteceu. As vozes mais irresponsáveis, mais 
barulhentas e agressivas estão erodindo a autoridade do jornalismo tradicional. Quando todos 



têm o mesmo direito de falar, acaba a discordância. É o igualitarismo antidemocrático. 
Vivemos um clima de hostilidade ao mérito e ao talento que destaca certas pessoas. Acesso 
não tem nada a ver com democracia, é um grito de guerra do consumidor. Mas quem fala 
sobre isto é acusado de elitista.  
 
Há um movimento, liderado pelo professor Lawrence Lessig, de Stanford, que cunhou o termo 
‘copyleft’. Ele não só condena o excesso de zelo na proteção de copyright como uma forma de 
engessar a criatividade, mas exalta a internet como a grande ferramenta democratizante. 
 
O Lessig é um cara divertido. Tenho certeza de que é um advogado competente, mas quando 
começa a falar de cultura, fica engraçado. Ele começa com o papo da democratização e 
argumenta que você pode mandar um poema de amor para alguém, pode difundir seus 
hobbies para o mundo. Ele confunde o que a democracia permite - escrever um poema de 
amor, desfrutar da livre expressão - com o que permite a existência da democracia, um 
mecanismo político e não cultural. 
 
No livro, você critica programas como o ‘Daily Show’, do Jon Stewart, e ‘Curb Your Enthusiasm’ 
(com Larry David, criador do ‘Seinfeld’) e toda uma tendência de filtrar a realidade por meio da 
ironia. Você não acha uma vantagem quando jovens que não prestariam atenção ao noticiário 
são informados por um cômico como o Stewart, que expõe as fraquezas do jornalismo e a 
hipocrisia do poder? 
 
Primeiro, acho que essa tendência não fortalece a ironia e sim o sarcasmo. Houve uma grande 
mudança no humor, acelerada também pela internet. Antes, a piada clássica começava assim: 
“Dois sujeitos entram num bar…”, e a piada continuava até a punch line. Agora a piada é: 
“Dois sujeitos entram num bar… e os dois são gordos!” E todo mundo cai na gargalhada. A 
internet produz rapidez, agilidade, malícia, crueldade, desrespeito a qualquer forma de 
autoridade. É isto que esses shows promovem, um prazer em testemunhar o ridículo - seja de 
Bush ou de um padre flagrado com a mão onde não devia.  
 
Outra crítica importante do livro é sobre a diferença entre informação e conhecimento, uma 
distinção que está difícil de fazer em relação à web. 
 
Eu tenho um filho de 1 ano e meio. Quando ele nasceu, minha mulher e eu ficamos acessando 
todo tipo de site médico associado a hospitais respeitados, queríamos nos tranqüilizar sobre 
cada novo momento. Esse tipo de recurso traz muito alívio. Mas a internet não dá refresco 
neste país, envia informação sem parar, 24 horas por dia. As histórias importantes se perdem, 
as questões importantes são relativizadas, tudo se confunde. Eu não preciso saber que alguém 
levou um tiro num estacionamento no Arizona. Mas eles vão me empurrar essa história e os 
psicólogos que aparecem e os comentários dos sociólogos e das testemunhas do crime - a 
coisa parece interminável até o momento em que salta para o próximo assunto - alguém 
fabricou uma camiseta no Texas que virou um sucesso no mundo todo! E não acaba nunca. É a 
praga da popularidade. A internet substituiu a cultura popular pela cultura da popularidade. O 
principal critério de sucesso na internet é popularidade. A cultura popular costumava atrair as 
pessoas para o que elas gostavam. A internet atrai as pessoas para o que os outros gostam. 
Então, na home page dos jornais americanos, agora você tem as listas “mais populares, mais 
enviados por e-mail, mais mencionados em blogs”. É patético. E o que acontece com a 
reportagem sobre uma mulher negra idosa em Chicago, despejada de casa no meio do 
inverno? É claro que não vai ser popular nem sexy. Você vai ter que ler sobre a Britney Spears 
ou a Paris Hilton, e esse critério é devastador. 
 
Confesso que, depois de mais de 20 anos na cidade , cometi um gesto impensável para uma 
jornalista. Deixei de comprar o ‘New York Times’ uma vez ou outra, leio on line e desconfio que 
o jornal passou a me irritar por tentar servir a essa tendência de popularidade.  
 
Você tem razão, não há mais a fonte singular de notícias. Eu fiz uma experiência. Passei uma 
semana sem ler jornal e evitando TV e rádio. Não consegui ficar desinformado. Era só andar de 
metrô, usar o computador. Despejaram informação em mim, mas não informação relevante. 



Num futuro não muito distante, a informação vai ser como uma neblina, um miasma, quem 
sabe, em vez de máscaras de gás, nós vamos ter máscaras de informação para respirar… 
 
Como é o choque de gerações provocado pela cultura digital?  
 
A internet está criando uma estranha geração de jovens de meia-idade, que são padronizados, 
cautelosos e calculistas. Enquanto isso, os mais velhos, que não cresceram com esse meio, 
ainda amam os livros, o individualismo dos livros. Eles têm maior tolerância pelos erros. Maior 
tolerância pelas paixões e as idiossincrasias que são flagradas e ridicularizadas com tanta 
rapidez na internet. Essa tecnologia é quantificadora, motivada por comercialismo e está 
roubando a juventude dos jovens. Os defensores da internet não querem admitir isto, mas 
80%, talvez 90% do tráfego da internet seja pornografia. A enorme propagação da pornografia 
pela internet está criando uma incapacidade de ter tesão. Está ficando cada vez mais 
complicado ter uma ereção. E a pornografia acaba influenciando tudo - é a gratificação 
instantânea. As pessoas se tornam objetos. Você acessa a internet porque quer alguma coisa, 
todo mundo quer alguma coisa. As coisas mais explícitas que estão lá do ponto de vista sexual 
são bastante destrutivas. Há os predadores tentando seduzir crianças. Pessoas que vão reviver 
os próprios traumas porque estão interagindo com fantasmas. Se não houvesse todo o 
anonimato, você não teria tanta pornografia - quem é que quer assistir a um filme 
pornográfico realista, identificar-se como espectador e identificar os personagens? Então o 
anonimato é um princípio da internet tanto quanto é um princípio da pornografia. Se você não 
sabe com quem está se relacionando, então não está se relacionando com ninguém. Está 
apenas projetando, criando um personagem baseado nas suas necessidades e neuroses. Há 
muita reencenação de trauma na internet, os psicólogos, afinal, estão estudando isso. 
 
E o que é positivo nessa cultura de massa pela massa? Você acha que no jornalismo algo de 
bom esteja acontecendo como reação às pressões de popularização da internet? 
 
No momento, não. Mas por causa da inquietação da cultura americana e, veja, não estou 
comentando sobre a cultura da internet em outros países, sujeita a outras variáveis, mas por 
causa da nossa inquietação, alguma forma de dissidência há de se tornar popular, 
simplesmente porque o mercado não descansa. Acredito que os adultos vão tomar a cultura 
das mãos da garotada ou parar de fingir que são os jovens que decidem o que a cultura deva 
ser. E há de haver alguma maturidade, alguma seriedade, e com isso quero dizer, por 
exemplo, teremos o riso e traquinagem, ao invés de sarcasmo e deboche, obsessão com 
popularidade para escola de segundo grau. O livre mercado, que eu defendo, e que é tão 
importante para a democracia, pode também ser uma calamidade para a cultura popular. Já 
que o valor dominante é a conveniência, os aspectos mais crassos da cultura são amplificados, 
tudo requer gratificação imediata. Eu penso sobre o fato de que nós, americanos, temos esses 
assassinos em massa que entram num local e matam um grande número de pessoas 
rapidamente. Você já notou que o mesmo dedo usado para double click no teclado é o dedo 
usado para apertar o gatilho? Como crítico cultural, o que mais me interessa são as vozes 
originais. E acho que a internet tem um potencial enorme para difundir talentos originais, seja 
porque não dependem de grandes estúdios de gravação, de grandes editoras, das 
corporações. Quando espaços não comerciais se protegem do barulho ensurdecedor da massa, 
vemos florescer muito talento. Sabe o que eu acho que vai acontecer de positivo? A própria 
internet vai ser usada para combater o lado negativo da internet. Estou esperançoso. A 
necessidade tipicamente americana de combater o status quo pode ser gratuita, mas pode 
também ser construtiva. Quem sabe vamos ver nascer a contracultura da internet, um 
movimento genuíno de dissidência?  
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 mar. 2008, Aliás, p. J4 


