
No dia 5 de março, entrou no ar,
no canal da ONG Invisible Chil-
dren, no YouTube, o vídeo Kony
2012. Em seis dias, ele já tinha
sido visto 100 milhões de vezes.
É o maior viral da história.

Com meia hora de duração
(uma eternidade, se comparado
à duração de outros virais), o cur-
ta apresenta uma campanha
cujo objetivo é capturar e levar
ao Tribunal Penal Internacional
o criminoso de guerra uganden-
se Joseph Kony , líder do Exérci-
to de Resistência do Senhor, que
há mais de vinte anos, sequestra

crianças, transformando-as em
escravas sexuais ou soldados.

O objetivo da campanha é fa-
zer que o maior número de pes-
soas saiba quem é Joseph Kony
e, a partir disso, cobre das autori-
dades medidas para capturá-lo e
levá-lo a julgamento. Para tanto,
propõe que o expectador peça a
celebridades e autoridades que
apoiem a causa, sugere a doação
de “uns dólares” e a compra de
um kit de mobilização, com pôs-
teres, adesivos e braceletes. Mas
acima de tudo, pede a quem vê o
filme que o mostre ao maior nú-
mero de pessoas. Basta “compar-
tilhar” no Facebook.

Além dos 100 milhões de visua-
lizações em seis dias, esgotaram-
se kits vendidos pela ONG a US$
30 cada um. E, na mesma veloci-
dade que se tornava popular, o
vídeo recebia críticas.

Críticas de todos os lados: de
questionamentos sobre os reais
interesses da ONG a acusações
de desinformação. E a cada nova
crítica publicada, surgia uma no-
va defesa. A própria ONG, em
seu canal no Vimeo, começou a

responder aos questionamentos
em vídeos conduzidos pelo CEO
da organização, Ben Keesey, que
termina o vídeo pedindo “per-
gunte qualquer coisa”. Basta
twittar a pergunta, em inglês,
com a hashtag #askICanything.

Além de artigos e ensaios escri-
tos por jornalistas e intelectuais
ocidentais, houve também forte
reação vinda de Uganda, país es-
colhido pela ONG como área de
atuação, embora Joseph Kony
não esteja mais lá – o seu exérci-
to hoje encontra-se espalhado
pelo Sudão do Sul e pela Repúbli-
ca Centro-Africana. Um vídeo
da blogueira Rosebell Kagumire,
postado no dia 7, foi visto mais
de 500 mil vezes até sexta, 16 –
mesma quantidade de views que
a versão legendada em portu-
guês do vídeo Kony 2012 teve.

Uma projeção ao ar livre em

Lira, cidade na região norte de
Uganda, gerou revolta entre as
vítimas das atrocidades do Exér-
cito da Resistência do Senhor.
“Se as pessoas lá fora realmente
se preocupam com a gente, elas
não deveriam usar camisetas do
Joseph Kony em nenhuma hipó-
tese. Isso é cele-
brar nosso sofri-
mento”, diz um ho-
mem que foi rapta-
do pelas forças de
Kony. A reporta-
gem pode ser vista
no canal da Al-Jazi-
ra no YouTube.

Pró. Em quase to-
das as críticas à campanha, no
entanto, é feita uma ressalva:
apesar de todos os problemas,
uma coisa é fato, o vídeo trouxe à
pauta global um assunto que é

sempre deixado de lado. Em
uma semana, o mundo tomou co-
nhecimento da existência de Jo-
seph Kony, que, enfraquecido ou
não, em Uganda ou no Sudão do
Sul, é acusado pelo Tribunal Pe-
nal Internacional de 12 crimes
contra a humanidade e 21 crimes
de guerra.

Contra. Por outro lado, é muito
fácil confundir as pessoas onli-
ne. Principalmente quando a for-
ma usada para divulgar a causa
simplifica questões sérias para

ter maior alcance.
Ainda não estão cla-
ros quais são os in-
teresses da ONG,
além de transfor-
mar Kony em cele-
bridade. E tudo fica
mais confuso de-
pois da prisão do
narrador do vídeo,
Jason Russell na

quinta-feira, durante um surto.
É preciso ter calma e não se dei-
xar levar pela emoção, que é o
alvo deste tipo de campanha.
Mais informações nas págs. 2 e 3

heloisa.lupinacci@grupoestado.com.br

alexandre.matias@
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Nova ordem digital
O festival SXSW mostra
que o futuro é agora

Muita calma nessa hora
O pôster criado na 2ª Guerra
ganha outros contextos na rede
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● A campanha Kony 2012 transformou-se
no maior viral da história e leva política e
informação para outro patamar

Ativismo
por correio.
Pôster de
Joseph Kony é
distribuído em
um kit, que po-
de ser baixado
ou comprado

Vídeo teve
100 milhões de

views em menos de
uma semana, mas
também despertou
a ira dos cidadãos

de Uganda
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A tal solução
O filho concorda: “Te-
mos de pará-lo”. Jason
vai a Washington, que
negou o apoio. Eles de-
cidem “contar a todos
quem é Kony”

14:40

18:50

21:10 “Há uma infantilização do público.
Alguém é o mal, o bode expiatório,
enquanto ele constrói um mundo
bonito, cheio de festa, colaboração e
igualdade, no estilo ‘We Are the World’.
É feito para agradar de forma rápida”

00:22

1:00

* Em depoimento
a Tatiana de
Mello Dias

“Ele joga com a
pressão da data
como aqueles
comerciais: ‘ligue
agora para ter
esse desconto’”

“Há a concepção
ingênua das
soluções. Como
se detê-lo fosse
resolver todos os
problemas”

“Isso tenta
limpar um pouco
a barra dos EUA.
É uma
justificativa
piegas”

“Começa a
terceira etapa:
o filme termina
como uma
forma de
salvação”

0:53 2:17

“Ele joga com
elementos de
pânico, susto,
medo”

“É como se fosse
um milagre. Isso
mobiliza certos
sentimentos que
estão no
inconsciente”

“A voz em off é
austera e
psicologicamente
atrai as pessoas”

CiroMarcondesFilho

O prazo
“A promessa não é so-
bre Jacob ou eu. É so-
bre você.” “Mas o tem-
po está correndo. Esse
filme expira em 31 de
dezembro de 2012”

Um susto rápido
Jason explica a situa-
ção em Uganda, en-
quanto mostra foto dos
soldados. Flashes apa-
recem com fotos de
crianças mutiladas

Contexto
“Kony não está lutando
por nenhuma causa,
apenas para manter o
seu poder”, diz Jason.
O filme entra em ques-
tões internacionais

Começa a ONG
A Invisible Children
surge no Facebook. Ja-
cob vai aos EUA. Reco-
lheram fundos para
construir escolas e
uma rádio em Uganda

Obama topa
Eles vão a Washington.
Obama concorda em
enviar tropas. “O que
eu pensei que nunca
aconteceria, tornou-se
possível”, diz Jason

Intervenção
“Foi a primeira vez em
que os EUA agiram por-
que as pessoas pediam
isso. Não por defesa
própria, mas porque
era o certo”, diz Jason

A referência: Hitler
“Em partes da história
não soubemos o que
fazer. Agora precisa-
mos partir de algum
lugar. Vamos começar
com Kony”, diz Jason

A participação
A missão: espalhar o
nome de Kony. “Se o
governo não acreditar
que as pessoas se im-
portam, a missão será
cancelada”, diz Jason

A apresentação
Todos estão conecta-
dos o tempo todo, diz
narrador. “O próximos
27 minutos são uma
experiência. Você deve
prestar atenção”

“Antes de Kony 2012, o maior su-
cesso viral do YouTube era Su-
san Boyle. Agora, o mundo está
discutindo como eliminar a dis-
tância entre o mundo que temos
e o mundo mais seguro e pacífi-
co que todos querem.” As pala-
vras são de Emma Ruby-Sachs,
advogada e jornalista que dirige
campanhas para a ONG Avaaz.

Ela sabe do que está falando. O
Avaaz é a ferramenta de abaixo-
assinados online mais usada do
mundo hoje. No seu site, há espa-
ço para causas das mais variadas,
em todo o mundo: contra o acor-
do antipirataria Acta, de apoio à
oposição na Síria, contra a usina
de Belo Monte. Uma das mais
bem-sucedidas, com 1,2 milhão
de assinaturas, é em prol de uma
espécie de abelha ameaçada por
um pesticida da Bayer.

Um milhão de assinaturas é
um mero zumbido perto do es-
trondo que foi Kony 2012. Com o
vídeo dirigido por Jason Russell,
o mundo do ativismo online foi
jogado num patamar muito mais
alto do que aquele com que esta-
va acostumado. Até sexta-feira
passada, eram 110 milhões de vi-
sualizações na web. Com isso, o
filme sobre o “senhor da guerra”
de Uganda se tornou oficialmen-
te o maior viral de todos os tem-
pos. E, como lembrou Emma
Ruby-Sachs, é o único dos 15
mais viralizados da história que
trata de uma causa.

“O vídeo é uma ação exitosa, o
objetivo era informar pessoas so-

bre a causa e conseguiram. Seat-
tle, em 1999, Praga, em 2000, e
Gênova, em 2001, também con-
seguiram mobilizar as pessoas
online”, lembra Kelly Pruden-
cio, pesquisadora e professora
de pós-graduação de comunica-
ção da Universidade Federal do
Paraná. “Mas naquele momento
o único objetivo era reunir as pes-
soas para ir à rua protestar con-
tra a OMC, o FMI, o Banco Mun-
dial e o G8. Hoje, o ativismo so-
cial só pode acontecer online.”

É a militância
que não sai na rua,
mas se espalha atra-
v é s d e l i n k s ,
e-mails e redes so-
ciais. O filme mos-
trou o quão podero-
sa pode ser essa on-
da de cliques dos ci-
dadãos comuns.

Kony2012 mobili-
zou milhões de ci-
dadãos americanos na rede, que
exigiram posicionamento do
Congresso americano e do presi-
dente Barack Obama a respeito
da questão. Surtiu efeito: “Para-
benizamos a mobilização das
centenas de milhares de america-
nos”, disse o porta-voz da Casa
Branca, Jay Carney.

O filme ganhou cacife para in-
terferir na política externa do
país mais poderoso do mundo. A
intenção em inserir Kony na
agenda do governo americano
em 2012 é clara. “Essa questão
simplesmente não é tema impor-
tante no radar da política exter-
na dos EUA”, diz John Prender-
gast, membro de outro projeto
humanitário, no vídeo.

“Desde que o governo disse
que seria impossível, não sabía-
mos o que fazer a não ser contar

para todo mundo sobre Jacob e
as crianças invisíveis”, narra o di-
retor do vídeo e cofundador da
Invisible Children. “Mostrar es-
se filme para quantas pessoas
fosse possível de forma que não
poderíamos ser mais ignorados.

E fizemos. Pessoas
se chocaram e a
conscientização vi-
rou ação. Começa-
mos algo, uma co-
munidade.”

Esse processo ge-
rou discussões so-
bre as consequên-
cias do ativismo na
web. Por um lado,
questões sérias ga-

nham um alcance antes impensá-
vel com a internet e as redes so-
ciais. Mas, por outro, o imediatis-
mo que caracteriza grande parte
desse engajamento gera preocu-
pação. “É preciso tempo para se
comunicar, entender e tomar de-
cisões politicas”, opina Kelly
Prudencio. “O ativismo na inter-
net força a barra nesse sentido.
O vídeo do Kony obriga as pes-
soas a assimilarem um conteúdo
complexo muito rapidamente e
tomar atitudes a partir dele.”

A professora da UFPR lembra
que as ONGs ambientalistas fo-
ram das primeiras a usar ima-
gens e vídeos espetaculares para
chamar a atenção do mundo pe-
la internet. Movimentos sociais
passaram então a perceber o po-
der do novo meio de propaganda
política e seguiram a onda. Para

ela, o meio se torna efetivo ao
passo que obriga os tomadores
de decisão a acatar as demandas
que dele surgem. “Na medida
que o ativismo coloca questões
como essa do Kony como incon-
tornáveis, ele obriga o sistema
político a responder, se não o go-
verno perde legitimidade”, diz.

Logo que o vídeo apareceu,
choveram críticas sobre a produ-
ção por pessoas incomodadas
com a simplificação exagerada
do assunto. Ethan Zuckerman,
cofundador do Global Voices e
diretor do Centro de Mídia Cívi-
ca do Massachusetts Institute of
Technology (MIT), foi um dos
engrossam o coro da oposição.

“A campanha é atraente por-
que oferece uma narrativa bem
simples: Kony é um personagem
mau, um ser humano horrível
cuja captura acabará com o sofri-
mento do povo do norte da Ugan-
da. Se fizermos a nossa parte, in-
fluenciarmos pessoas podero-
sas, a mais potente força militar
do mundo agirá e Kony será cap-
turado”, diz Zuckerman.

“É uma história com uma solu-
ção simples e que se apoia em
narrativas existentes sobre uma
suposta ingovernabilidade da
África, o poder militar dos EUA e
a necessidade de se trazer à tona
conflitos desconhecidos”, afir-
ma ele, apontando “consequên-
cias imprevisíveis” como o
apoio internacional ao ditador
de Uganda, Yoweri Museveni, já
no seu quarto mandato, escolhi-

do em uma eleição vista como
fraudada por observadores da
União Europeia, segundo Ethan.

Kony 2012 não veio para expli-
car, mas para engajar. E deixa is-
so bem claro em seu trailer, pu-
blicado no início de janeiro no
YouTube. Ao final do clipe, apa-
rece na tela a mensagem: “Não
estude história, faça história”.

“Você não pode fazer história
se não aprende com ela”, disse
em entrevista à Al Jazira a jorna-
lista ugandense Rosebell Kagu-
mire, uma das maiores críticas
da “desinformação” sobre Ugan-
da e os ugandeses. Emma Ruby-
Sachs, do Avaaz, condena a abor-
dagem. “Não há necessidade de
simplificar ou distorcer os fatos
para comunicar de maneira efeti-
va e eficiente”, declarou.

É um dos dilemas da comuni-
cação, segundo a professora
Kelly Prudencio. “O que vale
mais? Mostrar e espetacularizar
ou deixar de mos-
trar e deixar como
está? É o dilema da
comunicação”, ana-
lisa. “Na internet is-
so fica maior por-
que muita gente se
posiciona, ‘curte’,
assume uma cora-
gem que não teria
no contato direto.
O reino da expressão que é a in-
ternet tem essas consequências.
Uma positiva, que faz o que an-
tes era particular ganhar a esfera
pública. Uma negativa, com tan-

ta profusão de questões fica difí-
cil discernir o que é relevante.”

No Brasil, um dos exemplos
de campanha online que obteve
resultados foi a da Lei do Ficha
Limpa, coletando mais de 1 mi-
lhão de assinaturas só pela inter-
net, levou o projeto para o Con-
gresso e sua subsequente aprova-
ção. Pedro Markun, criador do
TransparênciaHack Day, compa-
rando o Ficha Limpa a Kony
2012, analisa que os dois assun-
tos foram apresentados para me-
xer com as pessoas, mas ambos
pecam na simplificação.

“Eles simplificam um tema
que é complexo e perdem a chan-
ce de ter uma discussão mais in-
teressante”, diz Markun. “Matar
o Kony não vai fazer o ‘império
ruir’. É irresponsável provocar is-
so. Por outro lado, muita gente
que normalmente não se envol-
ve em nada veio falar comigo so-
bre o vídeo. Isso abre espaço pa-
ra se discutir mais amplamente
o problema da África. Se dezenas
fizerem disso a causa da vida já é
uma vitoria.”

O estudante Henrique Carnei-
ro, de 20 anos, e a jornalista Ra-
chel Azevedo, de 27 anos, são al-

guns dos que resol-
veram fazer algu-
ma coisa. Henri-
que assistiu ao ví-
deo e pouco de-
pois já criou a pági-
na “Kony 2012 Bra-
sil” no Facebook.
Depois de algumas
horas, cerca de 100
pessoas já haviam

curtido, número que já passa de
5 mil. “O vídeo pede para a gente
se mobilizar, daí pensei o que eu
poderia fazer e decidi criar a pági-
na”, conta Henrique que divulga

Camilo Rocha
camilo.rocha@grupoestado.com.br

Murilo Roncolato
murilo.roncolato@grupoestado.com.br

DiSSECANDO

KONY
2012

CAUSA e

BOM OU MAU

● Ciro Marcondes Filho, sociólogo, jornalista,
professor da USP e criador da base da Nova Teoria
da Comunicação avalia que o filme “é baseado em
clichês e descaradamente manipulador”

● O vídeo da ONG Invisible Children levanta uma série de
questões sobre política, informação e ativismo online

consequências

É clara a intenção
em inserir a

campanha para
tornar Kony

conhecido na
agenda do governo
americano em 2012

“O que vale mais?
Mostrar e

‘espetacularizar’ ou
deixar de mostrar e
deixar como está? É

o dilema da
comunicação”
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19:15

10:00

12:53 13:00

28:00 “Você está
enriquecendo
uma entidade
que nem sequer
presta contas
direito”

19:44

8:50 9:30

12:35 12:40

“O choro é um
esquema trivial
tanto da
publicidade
quanto do
cinema popular”

17:00

54:42

19:30

29:15

20:00

“Clichê do cinema
popular. Cenas
que as pessoas
se identificam,
felicidade, criança
nascendo”

4:00 7:30

“Ele leva pela
mão. Não há
tempo de refletir.
Você entra numa
máquina
insistente”

9:10

“Clichê do vilão e
do mocinho. É
maniqueísta: o
Kony é o diabo, o
Jason Russel é
um xerife”

15:35 “Fazer o povo
cantar, jogar com
o enaltecimento,
isso tem um
impacto muito
grande”

20:30

25:45

2:30
Jacob, o motivo
O garoto narra as atro-
cidades em Uganda. “É
mais fácil nos matar”,
diz Jacob, que chora ao
lembrar do irmão.
A tela escurece

A promessa
“Tudo em meu coração
me fez pensar que de-
veria fazer algo”, diz
Jason, que prometeu:
“farei tudo o que puder
para parar Kony”

Começa o ativismo
Amúsica muda. “O pro-
pósito é frear o grupo
rebelde LRA e seu lí-
der, Kony. E eu vou te
dizer como faremos
isso”, diz Jason

Número 1
Kony é o pior criminoso
do mundo na lista do
Tribunal de Haia. “Nós
temos de prendê-lo”,
diz o promotor Louis
Moreno Ocampo

A comunidade cresce
A ONG ganha “likes” no
Facebook. O filme enal-
tece os jovens, com
cenas de protestos nas
ruas e pessoas dançan-
do na África

Curta, compre e doe
“Nós atingimos um pe-
ríodo crucial na histó-
ria. Prender Kony vai
provar que o mundo
tem novas regras”,
diz Jason

Choro de emoção
Todos comemoram.
Uma mulher, diretora
da Invisible Children,
se emociona e chora.
Os EUA intervieram. Os
apelos deram certo

Não é tão fácil
Silêncio. Um garoto de
14 anos afirma que
Kony sabe dos planos
dos EUA. A ajuda pode-
ria ser suspensa. Pes-
soas choram

O filho
“Esse é o meu filho,
Gavin”, apresenta Ja-
son. “Como pai dele, eu
quero que ele cresça
em ummundo melhor
do que o que eu nasci”

“Quando põe o
menino na frente
da câmera, ele
está trabalhando
com o apelo
emocional”

Papo de criança
Jason explica para o
filho: “Esse é o cara
mau. Kony. Ele força
crianças a fazer coisas
más. O que você acha
disso?” Gavin: “Triste”

Compre seu kit
“Tudo o que você preci-
sa é uma caixa chama-
da ‘action kit’”, diz Ja-
son, apresentando o kit
vendido com o bracele-
te da campanha

Como a Avaaz avalia o
fenômeno Kony 2012?
É mais um exemplo de uma
verdade reforçada todos os
dias: as pessoas do mundo todo
querem as mesmas coisas –
menos guerra, menos pobreza,
proteção aos direitos humanos
e ao ambiente. Também que-
rem uma oportunidade de to-
mar uma atitude concreta e fa-
zer do mundo um lugar melhor.
E a internet está reunindo pes-
soas, dinheiro e informação de
maneira mais rápida e efetiva
do que jamais aconteceu.

O filme fala em “experiên-
cia”. Por que a experiência
deu certo e o que ela ensina
ao ativismo online?
Isso não é mais uma experiên-
cia. É um método comprovado
de conduzir uma campanha
com impacto enorme e de criar
engajamento de maneira rápida
e global. Ainda é preciso acom-
panhar como a Invisible Chil-
dren vai usar seu sucesso, mas
tenho esperança de que eles e
outras organizações mobiliza-
das em torno desse tema apro-
veitem a conversa global que
esse vídeo iniciou e conduzam
isso para uma solução eficaz.

O vídeo foi acusado de fazer
simplificações para atingir o
maior número de pessoas
possível. Isso é justificável?
Na Avaaz, mandamos ao me-
nos um e-mail por semana para
13 milhões de pessoas no mun-
do inteiro que faz apenas isso:

conta uma história curta e precisa
e apresenta uma oportunidade de
mudança efetiva.

Por outro lado, o vídeo alerta
sobre um problema real.
O debate global em torno de um
conflito que nunca chega às man-
chetes é uma oportunidade de co-
meçar uma nova conversa e reunir
energia para fazer algo. A solução
envolve cooperação global. As pes-
soas, quando colocadas diante de
uma oportunidade de agir por uma
mudança efetiva e sabendo como
sua ação vai fazer a diferença,
transformam indignação em ação.

O fato de ser tão fácil apoiar
uma causa com apenas uns cli-
ques torna as pessoas mais sus-
cetíveis à manipulação?
As pessoas querem fatos, querem
saber por que agir e por que aque-
la ação fará diferença. Na Avaaz,
submetemos as campanhas à ava-
liação dos membros, para garantir
que eles escolham quais serão
encampadas. Volta e meia, quando
os fatos de alguma campanha não
estão claros e o motivo de ação
não é concreto o suficiente, a cam-
panha é reprovada. Kony 2012 con-
tou uma história – ainda que com
imprecisões – que muita gente não
conhecia e que despertou a vonta-
de de agir. A narrativa básica é co-
movente e real: Kony é procurado
pelo Tribunal Penal Internacional,
ele escraviza, sim, crianças, o Exér-
cito de Resistência do Senhor de
fato ataca vilarejos e sequestra
crianças. O fato de isso ter desper-
tado as pessoas a querer fazer al-
go não só é esperado como é esti-
mulante e reforça aquilo que co-
nhecemos como responsabilidade
humana global e responsabilidade
de um para o outro.

Qual tipo de checagem a
Avaaz faz de propostas de
campanhas?
As campanhas da Avaaz são
sugeridas por membros ou orga-
nizações parceiras, então são
elaboradas pela pequena equi-
pe da Avaaz. Ela é testada com
grupos de membros ao longo
das várias etapas do processo
de desenvolvimento da propos-
ta. Somente depois que esses
grupos aprovam a campanha,
ela é enviada a toda a nossa
lista de membros. Estamos ago-
ra começando a testar um novo
site em que os membros pode
dar início a campanhas e enviá-
las para suas comunidades
usando as ferramentas que de-
senvolvemos ao longo longo
dos anos. / C.R.

pôsteres traduzidos da campa-
nha, além da versão legendada
do vídeo.

Rachel, por sua vez, está envol-
vida com o Invisible Children
desde 2006. Não faz nem nunca
fez parte da ONG,
mas após assistir o
longa-metragem
Invisible Children,
decidiu agir. Criou
a versão brasileira
do site da organiza-
ção em Wordpress,
tempos depois le-
vou a página para o
domínio .com e há
uma semana é do-
na do invisiblechildren.com.br.
Tudo pago do bolso dela, volun-
tariamente.

“A ideia dos vídeos é educar.
Partindo disso, eu acho que toda
argumentação é válida. A partir
do momento que as pessoas criti-
cam, há uma tréplica e nisso há
mais informações rolando. Isso
não existiria sem a internet. A
ajuda das redes sociais foi absolu-
tamente fundamental nesse pon-
to”, diz ela.

Ativismo de sofá. O ativismo
pelas redes sociais é criticado
por quem espera que a mesma
quantidade de pessoas que con-
firmou presença no evento de
protesto pelo Facebook vá para
as ruas bater panela. Essa “críti-
ca” ganhou diversos nomes co-
mo slacktivism (ativismo pregui-
çoso), clicktivism (ativismo de
clique) ou, no bom português,
“ativismo de sofá”.

O cartunista e ativista Carlos
Latuff, que distribui de graça seu
trabalho para movimentos so-
ciais do mundo todo pela rede,
acredita que isso não é um pro-
blema da internet. “Sempre hou-
ve os ‘revolucionários de gabine-
te’. Gente acomodada sempre
houve e sempre haverá, com ou
sem internet. Militar é questão
de atitude”, afirma.

Rachel Azevedo também desa-
prova quando a militância acaba
no virtual. “Quem acha que ‘cur-
tir’ é fazer sua parte está engana-
do. Mas a partir desse ‘curtir’ vo-
cê está se educando. Talvez você
não se levante hoje, mas isso cria
em você o sentimento de que há
algo a ser feito. Talvez não traba-

lhe com crianças na África, mas
com as crianças pobres perto da
sua casa”, diz.

Henrique, o dono da página no
Facebook, acredita no poder do
clique. “Há quem critique, dizen-

doque só comparti-
lhar não ajuda na-
da. Mas, por outro
lado, não comparti-
lhando você está
ajudando menos
ainda.”

“Acho que é pa-
po furado”, diz
Markun. Para ele
“não há como colo-
car essas coisas em

uma “escala de valor”.
“O ativista do ‘Like’ é menos

eficaz que o que ocupa uma pra-
ça? Quem é melhor, o que faz um
software, o que optou pela revo-
lução armada ou o revolucioná-
rio pacífico? Tudo é uma possibi-
lidade inicial de engajamento
que antes estava distante”, afir-
ma. “Os espaços digitais resga-
tam uma galera que estava com-
pletamente à margem dessa his-
tória e a faz começar a comparti-
lhar questões em
comum. Acho po-
derosíssimo.”

Ao apoiar incon-
d i c i o n a l m e n t e
uma causa há sem-
pre o perigo de se
endossar não só o
que está na superfí-
cie, mas apoiar o
que está por trás
também.

Latuff diz que o viral Kony
2012 nos ensina, principalmen-
te, a não acreditar em tudo o que
se vê. “Num mundo dominado
pelas imagens, é preciso estar
atento à manipulação. É necessá-
rio acima de tudo questionar o
que se vê em vez de consumir
sem pensar, sem refletir. Hoje
em dia as intervenções são tra-
vestidas de ajuda humanitária.”

O cartunista diz que é tam-
bém na web que está o antídoto
para as falsas causas. “O Kony é
um bom exemplo: o que parecia
ser um vídeo de um ativista bem
intencionado aos olhos menos
avisados, aos poucos vai se reve-
lando uma peça de propaganda
cuidadosamente produzida”,
afirma. “Graças à internet, vie-

ram à tona os interesses por de-
trás dessa campanha.”

Diversas segundas intenções
foram apontadas no projeto
Kony 2012. Uma delas vem da sua
conexão com grupos religiosos
conservadores que apoiam polí-
ticas homofóbicas e contra o con-
trole de natalidade em Uganda.
Entre essas ligações, a que mais
chama a atenção é a doação de
US$ 414 mil recebida em 2008
do grupo National Christian
Foundation, que promove uma
agenda antigay e criacionista. A
doação consta da declaração de
imposto de renda da fundação
cristã e foi mostrada pelo site
Talk To Action, que monitora a
direita cristã dos EUA.

Um estudo do caminho da vira-
lização do vídeo realizado pela
Social Flow, empresa que anali-
sa conteúdo das redes sociais,
mostra que ele não estourou da
noite para o dia. O fundamental
foi sua disseminação inicial pe-
las redes de base da ONG. O le-
vantamento da Social Flow con-
cluiu que “o movimento teve for-
te apoio de jovens religiosos,

muitos dos quais
postam salmos bí-
blicos nas biogra-
fias de seus perfis.”

O trio fundador
daONG (JasonRus-
sell, Bobby Bailey e
Laren Poole) sem-
pre se declarou “re-
ligioso”. Ao mesmo
tempo, faz questão
de dizer não que-

rem definir a organização por es-
sa característica.

Mas há quem defenda que a
religião é apenas mais uma cama-
da de disfarce de Kony 2012. É o
caso do jornalista australiano
John Pilger, ganhador de diver-
sos prêmios de jornalismo no
Reino Unido e Austrália e autor
do livro Hidden Agendas, de 1999.

“Essa história é um exemplo
de cruzada política evangélica
americana ajudando a acobertar
política externa americana pre-
datória”, disse ele ao Link por
e-mail. “No caso, a invasão da
África – Uganda, em particular –
pelo governo Obama. O objetivo
é assegurar o petróleo da África e
deter o avanço chinês no conti-
nente”, afirma.

LOGIN ❙ Emma Ruby-Sachs,
diretora de campanha da
Avaaz

A ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC,
atendendo ao disposto no art. 23 da

Lei 7.232/84, comunica ao público em
geral a descontinuidade dos seguintes

produtos:

Notebook Itautec InfoWay W7020 em 
nov./2011; Notebook Itautec InfoWay 
N8630 em set./2010; Notebook Itautec 
InfoWay N8635 em ago./2010; Notebook
Itautec InfoWay W7435 em out./2011; 
Notebook Itautec InfoWay W7410 em 
fev./2011; Desktop Itautec InfoWay 
ST4253 em jul./2010; Desktop Itautec 
InfoWay ST2020 em dez./2010; Desktop 
Itautec InfoWay SM3321 em out./2009; 
Desktop Itautec InfoWay ST4261 em 
out./2009; Desktop Itautec InfoWay 
ST4243N em mar./2009; Desktop Itautec 
InfoWay ST2242 em abr./2010; Desktop 
Itautec InfoWay SM3320 em jan./2009; 
Desktop Itautec InfoWay ST4150 em 
jun./2010; Desktop Itautec InfoWay 
ST4361 em jan./2012; Desktop Itautec 
InfoWay ST4351 em jan./2012; Desktop 
Itautec InfoWay ST4254 em ago./2011; 
Desktop Itautec InfoWay ST4264 em 
jan./2011; Desktop Itautec InfoWay 
ST4271 em jan./2012; Desktop Itautec 
InfoWay ST4270 em jan./2012; Servidor 
Itautec LX102 em set./2010; Servidor 
Itautec LX202 em abr./2009; Infomusic 
Itautec em nov./2011; Itautec Klavyt 
POS em nov./2011; Impressora Itautec 
Kubus (PK) em set./2011; Teclado Itautec 
Klavit em dez./2011; Infomovie Itautec 
em abr./2008; Impressora Itautec 1ET2 
em dez./2011; Impressora Itautec QW  
Printer 6000 MT2 em dez./2011; Teclado  
Operador Itautec PPS 4000 em jan./2012;  
Impressora Itautec Kubus 1EF (Kubus A) 
em jan./2012; Impressora Itautec Kubus 
1ET3 (Kubus B) em jan./2012; Teclado 
Operador Itautec + Terminal Integrado 
Itautec Mini-POS em nov./2007; ProkDok 
Itautec em dez./ 2011, todos os processa-
dores (todas as velocidades).

‘ATIVISMOONLINE
FUNCIONA’
Não é apenas uma experiência

ENTREVISTA

“Quem é melhor, o
(ativista) que faz um

software, o que
optou pela revolução

armada ou o
revolucionário

pacífico?”

“Sempre houve os
‘revolucionários de

gabinete’. Gente
acomodada sempre

houve e sempre
haverá, com ou sem

internet”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 mar. 2012, Link, p. L1-L3.




