


CULT - Você não acha que há um ex-
cesso de alarmismo em sua crítica à
cultura da internet, principalmente
dos blogs e das redes sociais, como
Orkut e Facehook? Afinal, se as novas
tecnologias acenam para uma revolu-
ção cultural, pode ser que estejamos
vivendo um período de adaptação,
com distorções iniciais, mas que, a
longo prazo, podem concretizar uma
efetiva liberdade de expressão...
Andrew Keen - Muito antes de ter es-
crito meu livro, estudei a história da
Europa Oriental, em particular a Re-
volução Russa, o que me deixou um
tanto cético em relação às revoluções.
Sempre desconfio de idéias grandio-
sas e do otimismo das pessoas que
defendem argumentos como o fim da
história e a revolução democrática.

Dito isso, escrevi o meu livro como
uma "subversão da subversão". Até
então, tudo o que se falava e escrevia
era sobre como a internet iria trans-
formar a humanidade, tornando-nos
todos livres, felizes e iguais. Não havia
ninguém que questionasse essa idéia.
Por isso meu livro foi projetado como
uma polêmica e vigorosa reação a esse
otimismo. Confesso que o tom talvez
seja um pouco exagerado, mas algo
polêmico é, por definição, algo exa-
gerado. Se eu tivesse escrito um livro
mais equilibrado que considerasse um
a um todos os prós e contras, ninguém
o teria lido. Logo depois que meu livro
saiu, vários outros foram publicados
contendo argumentos muito seme-
lhantes. Não que eu tenha sido tão
original nas minhas idéias, mas várias
publicações que se seguiram repetiam
as coisas que eu tinha dito. Por isso
acredito que precisávamos de um de-
bate amplo a respeito desse assunto.

A grande sacada do meu livro é
perceber que o novo modelo econô-
mico, a tal "livre economia", não fun-
ciona. Uma vez que você dispensa os
mediadores e editores, uma vez que
qualquer um pode criar conteúdo, o
modelo econômico resultante não é
viável. O fato de você conseguir colo-
car um vídeo seu no YouTube não sig-
nifica que você vá se tornar um produ-
tor profissional, porque ninguém vai

pagar por seu trabalho. A mídia sem o
papel do editor não é confiável.

CULT - Você disse que a discussão
sobre a web 2.0 não é mais tecnoló-
gica, e sim política e moral. O que o
Google está fazendo hoje é semelhan-
te ao que os monopólios industriais
faziam no século 19. Qual a relação,
nesse caso, entre tecnologia e ideo-
logia?
Keen - Tecnologia é ideologia. Não
quero aqui entrar num debate sobre
a definição acadêmica de ideologia.
Quando falo em ideologia, estou pen-
sando num conjunto de idéias, ou de
ideais, sobre o mundo. Há um exce-
lente livro chamado From Countercul-
ture to Cyberspace [Da contracultura

O fato de você conseguir
colocar um vídeo seu no
YouTube não significa

que você vá se tornar um
produtor profissional.

A mídia sem o papel do
editor não é confiável

ao ciberespaço], de Fred Turner, um
brilhante professor e historiador da
tecnologia. O argumento dele é o de
que a internet foi criada a partir da
inesperada fusão de duas construções
ideológicas, dois movimentos ideoló-
gicos: o establishment militar, indus-
trial e educacional que emergiu da
Guerra Fria e a contracultura política
dos hippíes do norte da Califórnia,
em especial aquela que surgiu em
torno da figura de Stewart Brand. Não
é coincidência que ambos os grupos
tenham tendências libertárias. Muitos
norte-americanos que viveram a Guer-
ra Fria tornaram-se obcecados pela
idéia de liberdade como oposição ao
modelo soviético, ao passo que a cul-
tura hippie defendia idéias semelhan-
tes de questionamento da autoridade.
Não surpreende, dessa forma, que a
internet, que emergiu como ideologia
do cruzamento dessas duas corren-

tes, seja um movimento sem centro,
um movimento de arestas que, por
definição, não aceita qualquer tipo de
autoridade.

Portanto, eu diria que existe uma
relação muito íntima entre tecnolo-
gia e ideologia e que ela é muito mal
compreendida. Muitas pessoas acre-
ditam que acordamos um dia e lá es-
tava a internet, como um inesperado
presente de Natal. Para entender a
tecnologia, é preciso entender as pes-
soas que a inventaram.

Também não é coincidência o fato
de muitos dos principais ideólogos
dessa nova cultura serem "cristãos
renascidos" [bom again christians].
Acredito que existe uma forte ligação
entre a cristandade dos renascidos e
a internet. É só mais uma versão da
velha mitologia cristã...

CULT - Talvez por isso você seja o
"anticristo da internet"...
Keen - Sim, é por isso [risos]. Essa
questão da ideologia é muito impor-
tante para mim. Ao contrário do que
muitas pessoas acham, não sou um
conservador. Considero-me politi-
camente de esquerda, mas não sou
hippie e acredito que a esquerda deva
repensar sua maneira de lidar com a
autoridade. Simpatizo com algumas
das idéias que surgiram nos anos
1960, entretanto, vejo como proble-
mática essa tendência anarquista de
contestar toda e qualquer forma de
autoridade. É a velha discussão entre
Marx e os anarquistas, e estou obvia-
mente do lado de Marx. É necessário
um partido, uma estrutura. Não sou
nenhum Stalin: acredito que é pos-
sível acreditar na autoridade sem ser
um Stalin.

CULT - Já que você falou de política,
quais os impactos mais visíveis da in-
ternet nesse campo? Recentemente,
tivemos um debate no Brasil sobre a
regulação da internet para as eleições
do próximo ano. O que pensa a res-
peito da regulação?
Keen - Não conheço a situação bra-
sileira, mas acho que provavelmente
seria contrário à propaganda política
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em blogs, porque ela facilitaria a cor-
rupção. Ò problema é que a palavra
6/oghoje é vazia de significado, dada
a diversidade de páginas que recebem
esse nome. Ficaria muito preocupado
com a propaganda política feita nes-
ses blogs anônimos, que, a meu ver,
levaria à corrupção e também porque
a cada dia se torna mais confusa a
distinção entre o que é um editorial e
o que é pura propaganda.

Há uma esperança de que a inter-
net vai transformar a política, acabar
com o império dos velhos monopólios.
Não estou convencido de que essa
promessa política da internet tenha
se cumprido. Essa idéia de que agora,
graças à internet, os mocinhos che-
gariam finalmente ao poder, de que a
"sabedoria da multidão" agora pode-
ria se manifestar e de que as pessoas
finalmente controlariam seus próprios
destinos não se mostrou de manei-
ra alguma verdadeira. Pior que isso,
acho que ela seja danosa, porque en-
coraja uma atitude política fantasista
e utopista.

Outro exemplo do fracasso dessa
promessa política da internet é o que
aconteceu no Irã, onde todos falavam
de uma "revolução do Twitter", que
nunca ocorreu, porque os antigos re-
gimes são muito bons em manipular
a internet, muitas vezes até melhores
que os reformistas. Os chineses, por
exemplo, são mestres em investigar a
rede de blogs e comunidades virtuais
em busca de dissidentes, para perse-
gui-los. Esse uso que os regimes do
Irã, da China e da Rússia vêm fazen-
do dessas ferramentas me faz pensar
que a internet é, em alguns casos,
mais útil para regimes autoritários do
que para os democráticos.

CULT - Seu livro fala da transição da
"ditadura do especialista" para a "di-
tadura das massas". Seria esse o pro-
blema fundamental da web 2.0?
Keen - A ditadura do especialista
[expertise] é uma peça importante
da era industrial e é fácil criticá-la.
De modo geral, acho que foi uma boa
coisa. Para mim, essa divisão rigorosa
da vida resultou na meritocracia. Não

consigo ver o que poderia substituí-
la. O sistema educacional é relativa-
mente meritocrático e a maioria das
pessoas quer se dedicar a algumas
poucas atividades bem pagas, para as
quais há uma necessidade limitada
de profissionais.

Penso que vivemos uma época em
que a ordem meritocrática está sob
ataque. É possível reconhecer essa
tendência no ataque aos políticos, à
mídia, aos economistas. Em alguns
casos, esse ataque é merecido, porque
essas pessoas fizeram mal o seu traba-
lho. Mas não sei bem o que vem subs-
tituir essa ordem. Não acho que seja
exatamente um poder das massas.

"Acredito que a
esquerda deva repensar

sua maneira de lidar
com a autoridade.

Simpatizo com idéias
dos anos 1960, mas
acho problemática a

tendência anarquista de
contestar toda forma de

autoridade"

Aristóteles falava de oclocracia, a
tirania das massas, um tipo de regi-
me em que a plebe governa, mas que
sempre acaba em tirania. A verdade é
que, no fundo, por trás dessa oclocra-
cia digital que vivemos, existem novos
oligarcas, indivíduos com imenso po-
der e que muitas vezes escapam do
nosso julgamento, porque não sabe-
mos ao certo quem são. Não acredito
na era das massas. Se ela existe de
algum modo, o que mais temo são es-
ses oligarcas que se escondem por trás
delas e são capazes de mobilizá-las.

Por exemplo, no Twitter, é possí-
vel ver a influência de pessoas com
centenas de milhares de seguidores.
O ator inglês Stephen Fry "twitou"
uma opinião favorável sobre um li-
vro e esse livro foi de imediato para
a lista dos mais vendidos no New York
Times. Não estou dizendo que Fry é

mal-intencionado. O que estou dizen-
do é que, uma vez que existem figuras
poderosas com vários seguidores, par-
tidos políticos e outras organizações
tradicionais se enfraquecem.

É essa a mudança que tenho em
mente no livro - uma mudança que
vai da estrutura organizacional para
uma estrutura demasiado centrada no
indivíduo. Não sei se soube expressá-
la tão bem ao escrevê-lo. A internet é
cada vez mais um veículo de aquisição
de poder para esses novos senhores
feudais digitais, esses barões da nova
era, que são imensamente poderosos,
algumas vezes mais poderosos do que
as organizações, o que pode ser muito
perigoso. Os EUA precisam de checks
and balances [a separação tradicional
de poderes na democracia]. O que me
incomoda é que estamos eliminando
o checks and balances. Quando você
se livra deles em nome da justiça, da
liberdade, da igualdade, na verdade
você está criando as bases para uma
ditadura.

CULT - Você fala muito de analfabe-
tismo digital. As escolas ainda não
estão preparadas para a internet?
Keen - O que me preocupa são as
crianças que obtêm informação na
Wikipédia. Os melhores sistemas
educacionais são os que são supervi-
sionados por seres humanos. É muito
perigoso quando se disponibilizam
sistemas de conhecimento não super-
visionados na internet, como no Goo-
gle ou na Wikipédia. A internet pode
ser uma ótima ferramenta para as
crianças, mas cada vez mais você as
vê usando e citando a Wikipédia, por
exemplo. O que precisamos ensinar a
essas crianças é o alfabetismo midiá-
tico. Temos de fazê-las entender que
toda informação vem acompanhada
de uma bagagem cultural. Quem quer
que seja o autor, todo texto é, em cer-
to sentido, uma polêmica. Todo texto
tem o seu viés, o que^não significa
que seja necessariamente corrupto.
O desafio para as crianças é entender
isso, em vez de apenas ler esse texto
como mera verdade. E, quando um
texto aparece na internet, ainda que



no blog mais obscuro, ele ganha esse
aspecto de verdade, sobretudo se en-
dossa uma opinião prévia do leitor.

CULT- O que fazer?
Keen - Penso que os professores de-
veriam focar seus esforços em ensinar
as crianças a ler e enxergar o que está
por trás desse tipo de texto. Não é ne-
cessário ensiná-las como usar essas
novas mídias, porque elas são pro-

jetadas para ser intuitivas. O grande
desafio do século 21 é o alfabetismo
midiático. Se queremos que essas
crianças cresçam para tornar-se bons
cidadãos, capazes de votar com cons-
ciência e de tomar decisões maduras
sobre o mundo, precisamos ensiná-las
a usar essas ferramentas com ceticis-
mo e a diferenciar o que é confiável do
que não é. Do contrário, acabaremos
por infantilizar nossa cultura.

CULT - Como você é um dos maiores
críticos da Wikipédia, procurei seu
nome no site em inglês. No item "crí-
tica à internet", lê-se que você não vê
problemas em ser chamado de elitista
e que, ao ser perguntado sobre se a
internet era pior do que o regime na-
zista, você teria dito "pelo menos os
nazistas não deixavam os artistas sem
emprego". Como reage a isso?
Keen - [Risos] É engraçado você ter
me perguntado isso, porque esse
episódio nos conduz direto ao centro
do problema. Trata-se de um ótimo
exemplo das distorções e mal-enten-
didos causados pela cultura da inter-
net. Veja você: Stephen Colbert é um
dos comediantes mais populares dos
EUA. Seu programa é um dos mais vis-
tos da TV norte-americana, com uma
audiência de vários milhões de expec-
tadores. Não é bem um entrevistador,
mas um comediante que criou uma
persona paródica por meio da qual se
apresenta como um entrevistador po-
pulista de direita. As entrevistas que
faz não são entrevistas sérias, ao con-
trário, elas têm essa função cômica e
paródica. Ele está ali mais para tirar
sarro da cara do entrevistado do que
outra coisa.

Quando fui convidado para o pro-
grama dele, pensei que não perderia
nada em ir falar do meu livro, mas
logo me avisaram que, se havia uma
coisa que eu deveria evitar, era ten-
tar ser engraçado. Assim, uma vez no
programa, decidi jogar o jogo cômico
de Colbert e também eu interpretei o
meu papel. Aí ele me encarou e me
disse: "O senhor é um elitista!". E eu
retruquei com aparente indiferença:
"E o que há de errado nisso?". Depois

"O uso que os regimes
do Irã, da China e da

Rússia vêm fazendo da
internet me faz pensar

que ela é mais útil para
regimes autoritários

do que para os
democráticos"

disso todos me chamam de elitista
quando me citam na Wikipédia.

Quanto à referência ao nazismo,
obviamente trata-se de uma piada.
Colbert colocou satiricamente essas
palavras em minha boca, sem que eu
as tivesse de fato dito. Em primeiro
lugar, sou judeu. Em segundo lugar,
fiz estudos acadêmicos sobre a his-
tória da Alemanha. Estou longe de
ser alguém que não tem idéia do que
aconteceu na Alemanha nazista.

Isso mostra o absurdo dessa cul-
tura, na qual sou citado com base em
um programa humorístico. Mostra que
as pessoas que escrevem na Wikipé-
dia são pessoas com pouca cultura,
que não têm senso de contexto nem
entendimento aprofundado do mundo.
Mostra ainda que toda essa cultura se
enraíza no que chamo de uma comu-
nicação nebulosa. Fico até contente
que a entrada virtual sobre mim não
tenha sido corrigida porque ela revela
a péssima qualidade da Wikipédia.

A meu ver, o maior problema da Wi-
kipédia não é o fato de ela conter equí-
vocos e, sim, o de não haver ninguém
que avalie os artigos e assuma a res-
ponsabilidade por eles. Eu sempre gos-
to de lembrar que o verbete da Pamela
Anderson na Wikipédia é maior e mais
meticulosamente elaborado do que o. da
Joana d'Arc, ou o da Hannah Arendt.

CULT - Você insiste que apenas jor-
nalistas profissionais podem garantir
valores como confiança e objetivida-
de. No entanto, 60% dos norte-ameri-
canos não acreditam em objetividade
na mídia tradicional. A internet não



expõe a própria falta de imparcialida-
de de toda e qualquer informação?
Keen - Reconheço aí um dos maiores
pontos fracos do meu livro: em pri-
meiro lugar, penso que usei a palavra
"verdade" de maneira um pouco dis-
plicente, um pouco polêmica demais,
e, em segundo lugar, acho que defen-
di de modo exagerado a mídia mains-
tream, porque, ao escrever o livro, eu
tinha em mente veículos como a BBC
News e o New York Times.

Dito isso, acho que discordo da
maior parte do que você disse. Os jor-
nalistas hoje tendem a ser mais objeti-
vos do que eram há 20 anos. Há uma
rebelião geral contra a autoridade, par-
ticularmente nos EUA. Você a percebe
na desconfiança do púbico em relação
não só à mídia e aos jornalistas, mas,
como disse, também aos políticos, ad-
vogados e médicos. Qualquer pessoa
que exerça algum tipo de autoridade é
alvo dessa desconfiança. O fato de as
pessoas não confiarem no jornalismo
não tem nada a ver com os jornalistas.

Não sei como é com a imprensa
brasileira, mas na imprensa britânica,
por exemplo, as tendências são, ao
mesmo tempo, mais transparentes e
mais variadas. Nela você pode esco-

lher entre o Guardian, que é de es-
querda, ou o [Daily] Telegraph, que é
de direita, ou o Financial Times, que
tem um posicionamento mais globa-
lista, sabendo que esses jornais sem-
pre se mantêm fiéis a sua corrente
habitual de pensamento.

"No fundo, por trás dessa
oclocracia digital que

vivemos, existem novos
oligarcas, indivíduos

com imenso poder e que
muitas vezes escapam
do nosso julgamento,

porque não sabemos ao
certo quem são"

Voltando à questão da "verda-
de", minha posição, que eu deveria
ter deixado mais clara no livro, é a
de que de fato não existe "a verda-
de". Todos sabemos disso, não sou
nenhum fundamentalista religioso.
É bastante óbvio que toda informa-
ção vem acompanhada de alguma
bagagem cultural. Dito isso, o que

é importante sobre jornais como
o Guardian e até talvez o New York
Times e o Wall Street Journal é que
seu posicionamento é bastante claro
e assumido. Não há ambigüidade, não
há anonimato. Os autores assumem a
responsabilidade por aquilo que es-
crevem. Esse posicionamento pode
não estar estampado na primeira pá-
gina, mas as pessoas que leem esses
jornais sabem o que esperar. Sabem
que eles defendem determinadas ten-
dências políticas, econômicas, estéti-
cas e isso não se traduz, de maneira
alguma, num defeito. Ao contrário,
penso que, quanto mais transparentes
forem essas tendências, quanto mais
esse posicionamento for assumido e
declarado, melhor será o jornal.

CULT - Você acredita, portanto, no re-
lativismo da verdade jornalística?
Keen - Tomemos como exemplo a
questão da Palestina, que é um dos
assuntos mais complexos e polêmi-
cos que podemos abordar, uma ques-
tão sobre a qual está claro que não
existe "a verdade", mas uma série de
verdades conflitantes. Como você se
informaria sobre o que está aconte-
cendo no Oriente Médio, se quisesse
realmente compreender a situação? A
única forma de fazê-lo é ler as várias
opiniões contrárias. Você teria de ler
jornais que sejam anti-lsrael e pró-
Palestina, ler os artigos pró-lsrael de
Thomas Friedman no New York Times,
os artigos de Robert Fisk no Inde-
pendent, ler o Financial Times, cujo
posicionamento é mais equilibrado.
A questão com os jornais é que eles
não apresentam ao leitor um pacote
mastigado de notícias. Se ele quiser
entender o mundo para se tornar al-
guém mais informado e, como con-
seqüência, um melhor cidadão e um
melhor eleitor, ele tem de se esforçar,
tem de trabalhar para isso, tem de es-
tar disposto a ler opiniões diferentes e
refletir sobre elas com um mínimo de
ceticismo. Não estou dizendo que, se
você ler todos esses artigos diferentes
sobre o Oriente Médio, será capaz de
extrair deles "uma verdade".

Acredito que a mídia mainstream



criava o alfabetismo midiático na era
em que crescemos. Hoje, a internet,
por ser anônima, por ser um meio de
comunicação cujas fontes são tão di-
fíceis de avaliar e julgar, por ser, na
verdade, incrivelmente tendenciosa,
suscita o analfabetismo midiático.

Na verdade, isso não se deve ex-
clusivamente à internet. Isso se deve,
sobretudo, às transformações sofridas
por nossa cultura, cada vez mais fo-
cada em rápidas acomodações inte-
lectuais que deem conta da enorme
velocidade do fluxo de informações.

Em resposta aos relativistas cul-
turais radicais que dizem não haver
verdades, digo que, sim, existem ver-
dades. Há verdades nas notícias. Os
terroristas do 11 de Setembro de fato
jogaram os aviões contra aqueles pré-
dios. Pode haver diferentes interpre-
tações para esse fato, mas nada faz
com que deixe de ser algo que real-
mente aconteceu, um fato e não uma
convenção.

Mas, quando você elimina a res-
ponsabilidade do autor sobre o texto,
quando você elimina a ligação que
existe entre o escritor e o leitor, tudo
se torna possível em termos de deso-
nestidade. O que eu quero dizer é que
a verdade, seja ela qual for, é muito
mais escorregadia agora do que era
na época da mídia mainstream.

CULT - Você mesmo disse que seu
livro, publicado originalmente em
2007, contém erros...
Keen - Não diria erros, mas fra-
quezas. Idealizei demais a mídia
mainstream, eu deveria ter sido mais
crítico a esse respeito.

CULT - Certo. Qual seria, de todo
modo, a idéia central que não foi aba-
lada de lá para cá?
Keen - A idéia fundamental é a de
que a "cultura supervisionada" [cura-
ted culture] é algo bom; que o velho
mundo midiático, o complexo ecos-
sistema de indivíduos entre o autor e
o público, serve para filtrar e melhorar
o conteúdo. Quando você se desfaz
dessa mediação, com o argumento de
que a nova mídia é mais eficiente e

"Um texto aparece no
blog mais obscuro e
ganha um aspecto de
verdade, sobretudo se
endossa uma opinião

prévia do leitor"

lucrativa, também está se desfazendo
de valores fundamentais e os resulta-
dos disso podem ser catastróficos.

Outra idéia importante é a de
que a mídia mainstream é razoavel-
mente eficiente e, sem dúvida, mais
eficiente que a nova mídia em encon-
trar e polir talentos. O talento é uma
constante em nossa história. Sempre
existiram pessoas talentosas. Mas a
maioria das pessoas não o é. Isso não
significa que elas sejam más, ou que
mereçam ir para o inferno. Elas ape-
nas não são muito talentosas e não
têm nada de interessante a dizer. O
desafio da mídia é encontrar as pes-
soas talentosas e lapidar seu talento,
para poder torná-lo vendável. Quando
John Hammond viu Bob Dylan numa
casa noturna de Nova York em 1961,
Dylan ainda não estava pronto para
ser um popstar, mas Hammond era
um olheiro talentoso, podia reconhe-
cer a genialidade e o potencial daque-
le homem em sua frente. Cinqüenta
anos depois, Dylan é provavelmente o
mais importante ícone cultural norte-
americano do século 20. O problema
é que nesse novo mundo os Dylans
se perdem. Estamos jogando fora
nossos talentos. Nesse novo mundo
os que vão aparecer serão os autopro-
motores, que com freqüência veicu-
lam idéias bastante banais. Qualquer
idéia mais substanciosa se perde.

Confesso que não é um argumento
muito original. Já tinha sido desenvol-
vido pela Escola de Frankfurt. Porém
vivemos um momento em que essa
discussão se tornou particularmente
aguda. Nesse sentido, muitas vezes
brinco dizendo que o meu livro é uma
espécie de "Adorno for dummies"
[Adorno para leigos]. B
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