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Rezar para hoje às 4 da tarde a
Praça Toopkhane se transfor-

mar nummar de verde, namaior
manifestação dos últimos 30
anos,Mousavi ESTARÁPRE-
SENTE (#)eleição iraniana

Amensagem, postada no Twit-
ter na manhã de quinta-feira, é
uma das inúmeras que surgi-
ram com a Revolução Iraniana
Versão 2009, em que o namoro
entre os jovens da elite deste
país e asmais recentes tecnolo-
gias da internet transformou o
impasse de outro modo apavo-
ranteque sevênasruasdeTee-
rã numa história prazerosa.
Defato,arevoluçãoestásen-

do comentada em blogs, no
Twitter, no Facebook – e não
apenas em Teerã. O blogueiro
AndrewSullivancontribuiupa-
ra despertar todo este estarda-
lhaçocibernéticocomsuamen-
sagem datada de 13 de junho –
“aRevoluçãoserádivulgadape-
lo Twitter?” – na qual ele dizia
que a utilização dessa platafor-
ma significa que “não dá mais
para segurar as pessoas. Não
dámaisparacontrolá-las”.Ede-
poisqueoDepartamentodeEs-
tadopediuaoTwitterqueadias-
se a manutenção prevista para
a semana passada, a fim de que
esta linha de comunicação en-
treo Irãeorestodomundoper-
manecesse aberta, um dos fun-
dadoresdacompanhia,BizSto-
ne, postou uma mensagem
meioacanhada,quasecongratu-
lando-seconsigomesmo,noseu
blog: “Nos faz sentir humildes o
fatodepensarquenossacompa-
nhia, criada há apenas dois
anos, possa desempenhar um
papel tão importante em ter-
mos globais e que as autorida-
des tenhamchegadoadestacar
a nossa importância”.
Nãohádúvidadequeassisti-

mos ao surgimento de uma no-
va e poderosa força. Cidadãos
queantesnãotinhamvozempú-
blicousamagoraosrecursosba-
ratos da internet para falar ao
mundosobreodramaquesede-
sencadeou desde que o presi-
dente Mahmoud Ahmadinejad
foi declarado o vencedor das
eleições presidenciais, resulta-
doquemuitoscontestam.Nase-
manapassada,ogovernoconse-
guiu coibir o emprego da inter-
net e das mensagens de texto,
mas o Twitter demonstrou que
é quase impossível bloqueá-lo.
O termo de busca mais comum
no Twitter foi durante dias
“#eleiçõesiranianas” – o
“hashtag” (forma de organizar
os tópicos) das discussões so-
bre o Irã –, enquanto a impren-
sainternacionaldependiaecon-
tinua dependendo das informa-
ções e das imagens divulgadas
por cidadãos via Twitter.
Mas, apesarde todas as suas

promessas,existemlimitespre-
cisos para o que Twitter e ou-
tras recursos da internet, como
o Facebook e os blogs, podem
fazer por cidadãos de socieda-
desautoritárias.Os140caracte-
res permitidos em um tweet
nãorepresentamofimdapolíti-
cacomoaconhecemos–eàsve-
zespodematéserevelarumins-
trumento útil para os regimes
autoritários.Pormaiorqueseja
asuaprofusão,ostweetsnãopo-
dem obrigar os líderes irania-
nos a mudar seu curso, como o
aiatoláAliKhamenei, o líder su-
premo do país, deixou claro na
função religiosa da sexta-feira
emsuadurarepreensãoaosma-
nifestantes. No Irã, como em

qualquer parte do mundo, se
umaverdadeirarevoluçãosede-
sencadear, terá de ser offline.
Emprimeiro lugar,aprópria

arquitetura interna do Twitter
impõelimitaçõesaoativismopo-
lítico. Há tantas mensagens pi-
pocando a cada momento que
será difícil que uma, especifica-
mente, sejaouvida.Eo limitede
140 caracteres – que constitui
emparte o charme do serviço e
o segredo do seu sucesso – res-
tringe um argumento bem sus-
tentadoesuasnuances.Defato,
“dê-mea liberdadeou entãodê-
meamorte” totaliza41 caracte-
res, mas todo o discurso de Pa-
trick Henry (um dos líderes da
Independência americana) ul-
trapassou as 1.200 palavras. O
maisemocionanteéoefeitodes-
se discurso em sua totalidade e
oqueele revelaarespeitodoes-
pírito do momento, mas ele se
dirigeaumapopulaçãodeusuá-
rios ricos, que falam inglês e de
bomnível acadêmico.Omesmo
se aplicaà blogosfera e às redes
sociais como oFacebook.
Em segundo lugar, os gover-

nos ciosos do seu poder tam-
bém podem usar o ciberespaço
para reprimir quando se sen-
tem ameaçados. O Estado ira-
nianotemumadascensurason-
line mais formidáveis do mun-
do. Somente na semana passa-

da, as autoridades bloquearam
o acesso ao YouTube, ao Face-
book e à maioria dos sites mais
citados pelos segmentos refor-
mistas da blogosfera farsi. Re-
força essa censura com a vigi-
lância e a ameaça de prisão a
quemsemanifesta.Mesmoque
ogovernonãoconsigabloquear
odiscursopolíticoouaorganiza-
çãosocial, apossibilidadedere-
taliação futura pode apavorar
osativistaseoscríticosmaisde-
votados.
Paradoxalmente, a “liberda-

dedegritar”onlinepodenaver-
dade atémesmo ajudar os regi-

mes autoritários, servindo de
umaespécie de válvula de esca-
pe política. Quando a dissensão
écanalizadanociberespaço,po-
demanterosmanifestanteslon-
gedasruaseajudaras forçasde
segurança do Estado a perse-
guir ativistas políticos e as no-
vas vozes online.Comodisse na
semanapassadaoativista egíp-
cio Saad Ibrahim, em defesa da
democracia durante uma dis-
cussão no Instituto da Paz em
Washington, isso parece fazer
partedeumalongatradiçãodos
governos do Oriente Médio,
principalmente no Egito, onde
asdivergênciassãocanalizadas
para as universidades e podem
até florescer, desde que nunca
ultrapassem os muros dessas
instituições.
Emterceirolugar,ablogosfe-

ra não está limitada a ativistas
jovens,liberais,contráriosaore-
gime; os simpatizantesdoEsta-
do mostram-se cada vez mais
ativosnabrigapelasupremacia
online. Nossa pesquisa na blo-
gosfera iraniana mostra que os
conservadores políticos e reli-
giosos estão tão em evidência
quanto os críticos do regime.
Embora a blogosfera iraniana
seja,narealidade, o foronoqual
as mulheres falam dos seus di-
reitos, os jovens criticamapolí-
cia da suposta moralidade, os
jornalistas lutam contra a cen-
sura, os reformistas pressio-

nampelamudançaeosdissiden-
tes exigem a revolução, é tam-
bém o foro em que se elogia o
líder supremo, se nega o Holo-
causto, se defende a Revolução
Islâmica e se celebra o Hez-
bollah. É ainda o foro emque os
gruposde estudantes islâmicos
se mobilizam e líderes favorá-
veis ao establishment, como o
presidente Ahmadinejad, pro-
curamo contato com o seu elei-
torado.Nossapesquisamaisre-
cente sugereque, no anopassa-
do, o número e a popularidade
dosblogueirosislâmicosepoliti-
camenteconservadorescresce-
ramemrelaçãoaodosreformis-
tas seculares, talvez em razão
dos acontecimentos que leva-
riamàs eleições presidenciais.
O bate-papo online tem um

valor enorme por oferecer uma
janela para uma sociedade que,
de outro modo, ficaria fechada.
Mas, no Irã, grande parte das
conversações pela internet não
tem absolutamente nada a ver
compolíticaourevolução.Areli-
gião é o tema principal dos blo-
gueiros – e não necessariamen-
te a política da religião, e sim
seus aspectos históricos, teoló-
gicosepessoais.Equal éo tema
mais frequentemente discutido
nos blogs iranianos?A poesia.
Osregimesautoritáriostam-

bémestãoimpacientesporutili-
zar a internet para difundir sua
própriamarcadeativismopolí-
tico.NoIrã,porexemplo,aBasi-
ji, uma força paramilitar volun-
tária sob a autoridade da Guar-
da Revolucionária, prometeu
criar 10 mil blogs para comba-
ter o que definiu como elemen-
tos estrangeiros que tentam
promover a revolução online.
(A iniciativa acabou fracassan-
do.) Os partidários do governo
tambémrealizaramataquesca-
da vez mais sofisticados a sites
popularesemfarsi,porconside-
rarquenãodefendiamsuficien-
temente o governo ou não criti-
cavamasaçõesdeIsraelnaFai-
xadeGaza,no invernopassado.
Na Rússia, pessoas que

apoiam a renovada afirmação
geopolítica do país lançaram
ataques online a críticos do go-
verno.DuranteaRevoluçãoLa-
ranja na Ucrânia, em 2004 e
2005, os sites dos que protesta-

vamforaminvadidosetempora-
riamente fechados. O mesmo
aconteceuem2007comossites
oficiaisdogovernoedosbancos
na Estônia, depois que o gover-
no do país decidiu mudar um
monumento da era da Guerra
Fria, que homenageava solda-
dossoviéticos,delugar.Imedia-
tamente antes do conflito do
ano passado entre a Rússia e a
Geórgia, foram realizados os
chamados DDOS (Distributed
Denial Of Service, ou ataques
de negação de serviço) contra
sites do governo georgiano. É
quase impossível saber quem é
responsável por estes atos,
mas, na Estônia, o movimento
da juventudeNashi, pró-Krem-
lin, reivindicou a responsabili-
dade pelos ataques.
NaChina,ogovernoajudoua

treinar e financiar um grupo
queseinfiltrounassalasdebate-
papochinesaseemfórunsdain-
ternet a fimde combater as dis-
cussões contrárias ao partido.
Chamados em seu conjunto de
“partidodos 50 cents”, por cau-
sa do pagamento que suposta-
menterecebemparacadaposta-
gem favorável ao governo, es-
sespoliciaiscibernéticosprocu-
ram boletins populares e ten-
tamtorcerasdiscussõesquepo-
deriamcriticaroPartidoComu-
nista ou a política do governo.

E,apesardisso, asconversas
noTwittercontinuam.Enquan-
to países como o Irã reprimem
osdiscursoseaorganizaçãoon-
line, os assíduos da internet en-
contrammaneiras de burlar os
controles estatais. No Irã, as-
sim como na China, Mianmar e
em partes da ex-União Soviéti-
ca,estáocorrendoumverdadei-
ro processo “liga e desliga”, em
que os cidadãos falam e o Esta-
do reprime.
Evidentemente, os governos

sempre têmumaespécie de op-
ção nuclear a respeito da rede:
fechá-laemantê-la fechada.Foi

o que aconteceu em Mianmar
quando os monges foram para
asruasem2007.Éapolíticausa-
da pela Coreia do Norte e por
Cuba,ondepoucostêmacessoà
internet,emgeralparafinsmui-
to limitados.
Noentanto,amaioriadosgo-

vernos autoritários parece
mais ambivalente. Eles temem
asrepercussõespolíticasdoam-
plo uso da internet,mas temem
também as consequências eco-
nômicasepolíticasdeumaproi-
bição aindamais rigorosa.
Bastaverobloqueioedesblo-

queio constante do Facebook
no ano passado, no Irã. Quando
o site funciona, os cidadãos
usam-nocomoumaferramenta
efetivadeorganizaçãoemfavor
do candidato da oposição – no
casoatual, os65mil integrantes
do grupo favorável a Mir Hos-
sein Mousavi. O Estado então
começa a se irritar com a força
dessa ação coletiva e bloqueia o
acesso ao Facebook. Depois de
algum tempo, muitas pessoas
reclamam porque a proibição é
suspensa para em seguida vol-
tar a vigorar.
OmesmoacontecenaChina,

ondenosúltimosquatro anos, a
Wikipedia foi bloqueada e des-
bloqueada, e onde recentemen-
te oTwitter e oYouTube foram
fechadosporocasiãodo20ºani-
versário da repressão na praça
deTiananmen.
Então, quem vencerá? Esta-

rãoosregimesmilitaresdispos-
tosa conceder ao seupovoaau-
tonomia decorrente do acesso
irrestrito à internet? Ou estes
regimes submeterão a rede à
suavontadeexercendoacensu-
ra, a vigilância e a propaganda?
Comtantos indivíduos capa-

zes de burlar os esforços do go-
verno para bloquear a comuni-
cação online, particularmente
através doTwitter, é surpreen-
dente que o governo iraniano
não tenha fechado completa-
mente o acesso à internet. Do
mesmo modo, como descobri-
mos em nosso recente estudo
da blogosfera árabe, o governo
egípcio tolera uma ampla ativi-
dade dos blogs por parte da Ir-
mandadeMuçulmana, e proíbe
suas outras atividades. Os chi-
nesesabrandamfrequentemen-
tesuasnormasmaisrigorosaso-
bre o uso da rede, ao longo do
tempo.EajuntamilitardeMian-
marnãomantémainternetdes-
ligadapormuito tempo.Recen-
temente,quasetodosessesregi-
mes preferiram deixar a inter-
netmaisabertadoque fechada,
e depois trataram de regula-
mentar atividades específicas
que consideramperigosas.
Afinal, parece que as pes-

soas que vivem em regimes au-
toritários como o do Irã são tão
viciadas em internet quanto to-
dosnós.Muitoemboraemgeral
os governos reprimam, não po-
demmanter a internet fechada
pormuito temposemuma forte
reação dos cidadãos. As autori-
dades iranianas têm o poder de
fechara internetdamesmama-
neira como já fecharam os jor-
nais reformistas,mas talvez es-
tejam mais preocupados agora
comapossibilidadedequequal-
quer ação empurre aqueles que
estãoapenasassistindo–oublo-
gandooutwittando–para junto
dasmultidõesdemanifestantes
que já estão nas ruas.●

*Osautores do artigo, publicado
originalmentenoWashington
Post, são pesquisadores do

CentroBerkmandaUniversidade
deHarvard a respeito de

Internet&Sociedade

Eo luto foi
proibido

Épossívelcalaressasvozes?
Países com regimes autoritários tentam, em vão, bloquear a internet, enquanto aprendem a usá-la a seu favor

●●●Autoridades iranianasdespe-
jama famíliadeNedaAghaSoltan,
jovemque teve suamorte registra-
daemumcelular edivulgadano
YouTube.Apolícia aindaproibiu
manifestaçõespúblicasde lutope-
laestudante quese tornoumártir
dosprotestoscontraAhmadinejad.
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EXPOSIÇÃO–Nasduasprimeiras imagens,manifestantes tomamruasdeTeerãparacontestar resultadodaeleiçãoeoregistroédivulgadopeloTwitterepeloYouTube;emZurique,homemprotestacomfotodeNeda

CÂMERASNAMÃO– Iranianosmostramprotestosaomundoem imagenscaptadasemcelulares: são tãoviciadosemtecnologiaquantonós

OS TWEETS NÃO
PODEMOBRIGAROS
LÍDERES IRANIANOS
AMUDAR SEUCURSO

A INTERNET É TAMBÉM
OFOROONDESEELOGIA
O LÍDER SUPREMO, SE
NEGAOHOLOCAUSTO
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