
No momento em que a democraciaformal está em crise, a existência e o desenvolvimento das redes 
eletrônicas oferecem à sociedade a capacidade de exercer um papel político inédito. Elas permitem 
que todos os que contestam o sistema não apenas controlem as informações e as desmintam, como 
também as produzam por conta própria 

Por Manuel Castells* 

Ainformação e a comunicação sempre foram 
vetores de poderes dominantes, alternati
vos, de resistências e de mudanças sociais. 

Nesse sentido, a ascensão sobre a mente das pessoas 
propiciada pela comunicação é fundamental: afi¬
nal, é apenas com a condição de moldar o pensa¬
mento dos povos que os poderes se constituem em 
sociedades, e que as sociedades evoluem, mudam. 

É verdade, a repressão física ou mental é uma 
dimensão importante do poder dominante, mas, se 
um povo modificar radicalmente sua visão das coi
sas, se ele pensar de modo diferente e por conta 

própria, não existe poder que possa se opor a isso. 
Torturar um corpo é bem menos eficiente do 

que moldar uma mente. É por isso que a comunica¬
ção é uma potência. O pensamento coletivo (que 
não é a soma dos pensamentos individuais em inte¬
ração, mas sim um pensamento que absorve e di¬
funde tudo no conjunto da sociedade) elabora-se 
dentro do campo da comunicação. Pois éjustamen-
te deste campo específico que vêm as imagens, as 
informações, as opiniões; além disso, é também por 
meio de mecanismos comunicacionais que a expe¬
riência se difunde e se transmite em nível coletivo. 



Tudo isso se aplica com maior força às nossas so
ciedades, que são perpassadas em todos os níveis 
pelas redes de comunicação, do global ao local e do 
local ao global. Em consequência disso, as relações 
com o poder dominante - um elemento constituti¬
vo de toda sociedade e que determina suas evolu¬
ções - vêm sendo sempre mais articuladas dentro 
da esfera da comunicação. 

Na sociedade contemporânea, a política adquire 
imediatamente uma dimensão midiática. A maté¬
ria do sistema político e até mesmo as decisões que 
dele emanam são pauta para os veículos de comu¬
nicação, que buscam obter o apoio dos cidadãos ou, 
ao menos, atenuar sua hostilidade. 

Isso não significa que o poder esteja incondicio
nalmente nas mãos da mídia, nem que o público de
cida em função do que esta lhe sugere. Há muito 
tempo as pesquisas em comunicação vêm demons¬
trando o quanto o público é ativo, e não passivo. 

Além do mais, os veículos de comunicação são 
dotados de sistemas de controle da sua capacidade 
em influenciar o público. Em primeiro lugar e aci¬
ma de tudo, são empresas submetidas aos imperati¬
vos da rentabilidade, que têm a obrigação de gerar 
audiência ou de ampliar a sua difusão. Em geral são 
diversificados, competitivos e devem se manter tão 
críveis quanto os seus concorrentes. Não raro, eles 
impõem a si mesmos, outras obrigações em termos 
de ética profissional ou jornalística (mediadores, 
comités de ética etc.). Portanto, um veículo de co¬
municação não está simplesmente devotado à dis¬
torção ou à manipulação da informação. 

Contudo, importa focarmos a nossa atenção em 
duas tendências. Primeiro, a do jornalismo mili¬
tante, engajado, do veículo de comunicação como 
ferramenta ideológica. Por muito tempo isso foi 
considerado como um obstáculo que conduzia o ve¬
ículo a perder suas qualidades de e, 
portanto, os seus compradores. Assim, praticamen¬
te todos os jornais que se apresentam como "órgãos 
de partido" desapareceram ou enfrentam graves 
crises de difusão. Mas as coisas parecem ter muda¬
do; a postura militante ou o engajamento ideológi¬
co pode tornar-se um modelo muito rentável. Por 
exemplo, a Fox News, um dos principais canais de 
televisão dos Estados Unidos (filial da News Corp 
que pertence a Rupert Murdoch), conquistou uma 
parcela importante da audiência estadunidense 

apoiando sem qualquer preocupação com a objeti¬
vidade as teses neoconservadoras favoráveis à in¬
vasão do Iraque em 2003. 

A segunda tendência, que pode ser observada 
atualmente, reside na perda de autonomia dos jor¬
nalistas profissionais em relação aos seus empre¬
gadores. É aí que se decide grande parte do jogo 
complexo das manipulações midiáticas. 

Um estudo tentou explicar que, em meados de 
dos ainda acreditavam 

que Saddam Hussein e a Al Qaeda trabalhavam jun¬
tos e de modo entrosado, e que havia armas de des¬
truição em massa no Iraque. E isso, um ano depois 
que todas as provas do contrário tivessem sido de¬
talhadas. Esse estudo evidenciou as conexões entre 
a máquina de propaganda da administração Bush 
e as produções do sistema midiático. E demonstrou 
que certas manipulações ocorreram sem que tives¬
se censura nem qualquer ordem para distor¬
cer o noticiário. 

Entretanto, essa é apenas a parte mais visível 
do iceberg. Isso porque a influência mais determi¬
nante que a mídia exerce sobre a política não decor
re do que é publicado, mas sim do que deixa de sê-lo. 
Do que é ocultado, deixado na moita. A atividade 
midiática baseia-se numa dicotomia: o que existe 
na mente do público é apenas o que existe através 
da mídia. A sua potência fundamental reside então 
na faculdade de ocultar, de mascarar, de condenar 
à inexistência pública. 

A necessidade de existir midiaticamente para 
existir politicamente induz uma relação orgânica 
com a linguagem midiática, que é encontrada tan¬
to na televisão quanto no rádio, na imprensa escri¬
ta ou na Internet. E os veículos de comunicação uti
lizam umjargão específico. 

A mais simples e a mais poderosa das mensa¬
gens midiáticas é a imagem. E a mais simples das 
mensagens em imagens sempre foi o rosto. Existe 
um vínculo orgânico entre a da polí¬
tica, a personalização da mídia e a personalização 
da política. Quando tudo resvala numa vida políti¬
ca baseada nas querelas de pessoas e de imagens e 
nas manipulações midiáticas, os programas polí¬
ticos perdem da sua importância, já que ninguém 
se refere a eles - os cidadãos deixam de atribuir-
lhes qualquer importância (provavelmente com 
razão, aliás). 



Esse triunfo da política "personalizada" implica 
que a forma mais convincente de combate ideológi¬
co seja o ataque contra a pessoa que encarna uma 
mensagem. A difamação e o rumor tornam-se a 
arte predominante na política: uma mensagem ne¬
gativa é cinco vezes mais eficiente do que uma 
mensagem positiva. Todos os partidos buscam ti¬
rar proveito dessa manipulando ou fabri¬
cando as informações. E isso, sem que a mídia tome 
qualquer iniciativa. É antes uma missão para inter¬
mediários e firmas especializadas. 

Resulta disso uma conexão direta entre a midia-
tização da política, a sua personalização e a difama¬
ção ou a prática do escândalo político. Isso nos re¬
mete para a crise profunda, da legitimidade 
política na escala mundial. Pois existe um vínculo 
evidente e forte, mesmo que ele não seja exclusivo, 
entre a prática do escândalo, a midiatização exacer¬
bada da cena pública e a falta de confiança dos cida¬
dãos no sistema. Essa desconfiança encontrou sua 
ilustração numa pesquisa realizada pelos serviços 
da Organização das Nações Unidas (ONU), segundo o 
qual dois terços dos habitantes do planeta não se 
consideram representados pelos seus governos. 

Trata-se efetivamente de uma crise de legiti¬
midade. Contudo, no momento em que o mundo 
diz não mais confiar nos governos, nos dirigentes 
políticos, nem nos partidos, uma maioria da popu¬
lação insiste em acreditar que ela pode influen¬
ciar os que falam em seu nome. Ela também consi¬
dera poder agir sobre o mundo, por meio da sua 
vontade e dos seus meios próprios. Ela talvez este¬
ja no processo de introduzir na esfera da comuni¬
cação os desenvolvimentos extraordinários da¬
quilo que eu chamo de (a 
comunicação de massa individual). 

Tecnicamente, essa comunicação de massa in¬
dividual faz parte da internet e do desenvolvimen
to dos telefones celulares. Haveria atualmente mais 
de um bilhão de usuários da Web e cerca de dois bi¬
lhões de assinantes do telefone Dois terços 
dos habitantes do planeta podem comunicar-se por 
meio de um celular, inclusive em lugares onde não 
há nem eletricidade, nem linhas de telefone fixo. 
Num espaço de tempo muito curto, as novas formas 
de comunicação se expandiram. As pessoas desen¬
volveram os próprios sistemas: SMS, blogs, Skype... 
O peer-to-peer (em português, "par a par"), ou P2P, 

torna possível a transferência de todo e qualquer 
dado digitalizado. Em maio de 2006, havia 37 mi
lhões de blogs (para 26 milhões emjaneiro). Em mé¬
dia, um é criado a cada segundo no mundo, ou 
seja, mais de trinta milhões por ano... Três meses 
após tê-lo aberto, 55% dos blogueiros seguem ali¬
mentando seu blog. O número de blogueiros é 60 
vezes maior do que há seis anos. Além disso, ele é 
multiplicado por dois a cada seis meses. 

Enquanto o inglês era inicialmente a língua do¬
minante na internet, esse correspondia, ainda em 
2006, a menos de um terço dos sites. O chinês não 
demorou a levar a melhor, sendo seguido pelojapo-
nês, o espanhol, o russo, o francês, o português e o 
coreano... O que importa aqui não é tanto a existên¬
cia de todos esses blogs, e sim os vínculos que exis¬
tem entre eles e aqueles que eles travam e cultivam 
com a totalidade das interfaces 

Assim, esse fenómeno constitui uma nova for¬
ma social de comunicação certamente maciça, mas 
produzida, recebida e vivenciada individualmente. 
E em todo lugar no mundo ela foi recuperada pelos 
movimentos sociais, assim como pelos veículos de 
comunicação tradicionais, que tentam atracar-se a 
essa nova realidade. Lançando mão da sua potência 
comercial e midiática, esses últimos estão criando 
a maior quantidade de blogs possível em volta de¬
les. Mesmo assim, não é menos verdadeiro que, por 
meio da comunicação de massa individual, tanto os 
movimentos sociais quanto os indivíduos que se 
posicionam de maneira mais crítica têm condições 
para agir sobre os grandes veículos de comunica¬
ção, controlar as informações, desmenti-las, caso 
for necessário, e até mesmo produzi-las. 

Com toda a sua diversidade, o movimento ulter-
contra o capitalismo global vem utili¬

zando há vários anos a internet e todos os recursos 
da comunicação, não apenas como um instrumen¬
to organizacional como também como foro para 
debates e manifestações. Dessa forma, ele desenvol
veu uma capacidade de influência sobre os veículos 
de comunicação dominantes. 

A constituição de redes autónomas de comuni¬
cação também diz respeito aos veículos de comuni¬
cação mais tradicionais. As televisões de rua e as rá¬
dios, tais como Orfeo TV em Bolonha, Zalea TV em 
Paris, Occupen Las Ondas em Barcelona, TV Pique-
tera em Buenos Aires, além de uma multidão de ou-



tros veículos alternativos, conectados em rede, for¬
mam um verdadeiro novo sistema de informação. 

Atémesmoo ex-vice-presidente dosEstadosUni-
dos, Al Gore, entrou nessa onda e montou a a própria 
rede de televisão, cujo conteúdo é alimentado pelos 
telespectadores, numa proporção de 40%. As cam¬
panhas presidenciais também sofreram influência 
dessa nova mídia. Assim, em 2003-2004, a candida
tura de Howard Dean - derrotado porJohn Kerry, na 
corrida para a investidura do Partido Democrata -
só conseguiu levantar voo por meio da sua capaci¬
dade de mobilização na Internet3. 

A seguir, aparece então a "mobilização política 
instantânea" por telefone celular, que se tornou, 
desde 2004, um fenómeno decisivo4. Esse tsunami 
voltado para a mobilização e alimentado por redes 
de comunicações entre celulares teve efeitos notá¬
veis na Coreia do Sul 5, nas Filipinas, na Ucrânia, na 
Tailândia, no Nepal, no Equador e na França... Às ve
zes tendo um efeito imediato, como na Tailândia em 
abril de 2006, quando o primeiro-ministro Thaksin 
Shinawatra foi destituído pelo exército. Ou ainda, 
na Espanha, quando da derrota nas eleições legisla¬
tivas de março de 2004 do Partido Popular de José 
Maria Aznar. Motivadas pela suspeita de que estava 
ocorrendo uma manipulação da informação pelas 
autoridades, que naquele momento estavam inte¬
ressadas em atribuir a responsabilidade pelos aten¬
tados de Madri ao grupo basco E T A , inúmeras men¬
sagens circularam via telefones celulares e 
permitiram a organização de uma imensa manifes¬
tação de protesto num dia em que, teoricamente, 
por efeito do choque e do luto, parecia impossível 
manifestar qualquer coisa no plano político. 

Isso não significa que existe, de um lado, a mídia 
assimilada ao poder e, de outro, a mídia de massa 
individual, associada aos movimentos sociais. Cada 
lado opera com a dupla plataforma tecnológica. 
Mas a existência e o desenvolvimento das redes ele¬
trônicas proporcionam à sociedade uma faculdade 
maior de controle, de intervenção. E uma capacida¬
de superior de organização política para aqueles 
que se posicionam fora do sistema tradicional. 

No momento em que a democracia formal e em¬
polada está fundamentalmente em crise, que os ci¬
dadãos não acreditam mais nas suas instituições 
democráticas, o que está ocorrendo diante dos nos¬
sos olhos com essa explosão das comunicações de 

massa individuais se parece com a reconstrução de 
novas formas políticas. Ainda é difícil apontar os 
caminhos que elas irão trilhar. 

Mas uma coisa está certa: o desfecho da batalha 
será decidido no campo da comunicação e levará 
em conta a nova diversidade dos meios tecnológi¬
cos. Em última instância, essa batalha é a mais an¬
tiga da história da humanidade. Desde sempre, ela 
se caracteriza por ser uma luta pela libertação da 
nossa mente. 

Text Box
Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil: Dossiê, São Paulo, ano 4, n. 42, p. 12-15, jan. 2011.




