
T u n í s i a , sábado, 17 de dezembro 
I de 2010. Mohamed Bouazizi, de 

26 anos, sem emprego, vende frutas e 
vegetais em um carrinho empurra
do à mão, na cidade de Sidi Bouzid, a 
200 km de Tunis, capital daquele 
país. Abordado por policiais locais, 
que pedem sua licença para aquele 
trabalho, informa que não a tem. Com 
isso, a polícia confisca suas frutas e 
verduras. Bouazizi vai ao prédio do 
governo da cidade pedir a devolução 
de suas mercadorias, mas não é aten
dido. Desesperado, compra gasoli
na, encharca-se com ela e ateia fogo 
ao próprio corpo. 

Jovens da cidade, ao ouvir e ler 
sobre o fato - ou fatalidade - iniciam 
protestos contra o sistema político e 
econômico vigente no país há mais de 
duas décadas. Posts e mensagens, em 
especial em blogues, no Facebook e 
no Twitter, invadem os espaços vir
tuais de Sidi Bouzid. Do mesmo mo
do que, em 7 de setembro de 2011, 
em Brasília, um protesto organizado 
exclusivamente pelo Facebook le
vou mais de 20 mil pessoas às ruas 
(27.206 confirmaram participação na 

página do evento) para condenar os 
escândalos políticos e pedir a cassa
ção da deputada Jaqueline Roriz, os 
jovens da Tunísia organizaram-se 
usando as redes sociais como princi
pais aliadas. Armados de celulares 
e internet, lançaram o movimento 
que levou - em menos de 40 dias -
à derrubada do presidente Ben Al i , 
no poder há 23 anos. 

Os protestos começaram no dia da 
autoimolação de Bouazizi (que morre 
18 dias depois) e continuaram nas 
semanas seguintes. Os manifestantes 
enviaram e receberam informações e 
mensagens de apoio e solidariedade 
de organizações internacionais. Or
ganizaram passeatas, derrubaram 
bandeiras, queimaram carros e, so
bretudo, usaram os recursos do cibe
respaço para viabilizar o movimento. 
Os celulares com acesso à internet 
permitiram a fuga da repressão ofi
cial, a ágil organização das ações co
letivas e, talvez o mais importante, a 
conexão em tempo real com orga
nizações nacionais e internacionais 
que apoiaram os movimentos. Boua
zizi foi transformado em mártir. 
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Ao acompanhar a situação do país 
pelo ciberespaço, um grupo de tuni-
sianos no exterior criou a organização 
Free Tunísia (freetunisia.org/Free-
Tunisia/) e ajudou a mobilizar a po
pulação, com transmissão constante 
de informações. Como afirmou a 
cientista política egípcia Sarah B. Né-
fissa, em artigo no jornal francês Le 
Monde (www.monde-diplomatique. 
fr/201 1/02/BEN_NEFISS A/20117), 
em 2011, "estamos diante de socie
dades globalizadas que compreende
ram que não estão mais prisioneiras 
dos Leviatãs árabes e que o exterior 
não é necessariamente ameaçador". 

A revolução na Tunísia resultou 
de grave crise econômica. Segundo 
o cientista político marroquino H i -
cham Ben Abdallah, da Universida
de Stanford (Estados Unidos), a taxa 
de desemprego estava em 30% na po
pulação de 15 a 29 anos. Estudos re
centes, não realizados pelo gover
no oficial, apontavam que 25% dos 
homens graduados - e 44% das mu
lheres graduadas - estavam desem
pregados. O desemprego tornou-se 
insustentável ao atingir a população 
escolarizada. Esse fato foi associa
do por alguns ao poder do movimen
to: supostamente, indivíduos esco
larizados falariam "a linguagem re
finada dos direitos humanos, da l i 
berdade, da democracia", como afir
mou Néfissa, também em 2011. 

Diante da tragédia de Bouazizi e 
já indignada com o desemprego, a in
flação, a corrupção e a ausência de 
liberdade de expressão, a população 
se revoltou. O uso de blogues, Face-
book e Twitter para mobilizar grupos 
e combinar manifestações foi des
tacado em uma das primeiras notí
cias sobre o fato publicadas no jornal 
britânico The Guardian. Com a ajuda 
do WikiLeaks, organização que usa a 
internet para divulgar informações 
confidenciais de governos, os tunisia-
nos começaram a conhecer melhor as 
práticas da família do então presiden
te Ben Al i . A família foi exposta no 
ciberespaço esbanjando riqueza -
vivia como uma "quase Máfia", para 
muitos jornalistas. 

Os protestos tornaram-se mais in
tensos e, em 26 de dezembro, o pre
sidente, em pronunciamento à TV, 
prometeu mais empregos e ameaçou 
aumentar a repressão, chamando os 
manifestantes de "minoria de extre
mistas e mercenários que apelaram 
para a violência e a desordem". No 
final do ano, os protestos chegaram 
a Tunis. Em frente à General Union 
of Tunisian Workers, maior entida
de de trabalhadores do país, mil pes
soas reuniram-se e atearam fogo em 
carros da polícia e em prédios do go
verno. Durante 10 dias, situações si
milares aconteceram em todo o país. 

Ben Ali renunciou em 15 de janei
ro de 2011 e fugiu para a Arábia Sau
dita. Mesmo com a renúncia, os en
volvidos nos protestos não descansa
ram. O grupo Free Tunísia, após a 
fuga do ex-presidente, enviou men
sagens a todos pela internet, diaria
mente, pedindo que "continuem v i 
gilantes, monitorando o desenvolvi
mento dos fatos". 

Ainda que existisse o desconten
tamento com a ditadura e a repressão 
política, o foco inicial não foi pedir 
liberdade de expressão, mas melho
res condições econômicas, com mais 
empregos e chances de geração de 
renda. As reivindicações políticas só 
ganharam importância depois de al
guns dias de protesto. Um exemplo 

foi o protesto pedindo que Ben Ali não 
se candidatasse à reeleição em 2014. 

Após a revolta na Tunísia, po
pulações de países vizinhos, como 
Síria e Argélia, também começaram 
a protestar contra a fome, o desem
prego e a repressão política. No Egi
to, a influência das trocas de infor
mações no ciberespaço foi tão sig
nificativa que um livro (Tweetts 
from Tahir, editado por Nadia Idle 
e Alex Nunns) foi recentemente lan
çado, com parte das mensagens lan
çadas no Twitter na época. 

NOVO MODO DE FAZER POLÍTICA Não 
é intenção, aqui, atribuir a causa dos 
acontecimentos observados na Tuní
sia e outros países às mídias sociais na 
internet. No entanto, é inegável sua 
presença maciça nos contornos toma
dos pelos movimentos, influenciando 
seus resultados e implicações. 

Existem hoje espaços de conheci
mentos abertos, contínuos e não l i 
neares, que se reorganizam confor
me os contextos e as necessidades. 
Organizações coletivas, usando for
mas não institucionalizadas de mobi
lização política, atendem a demandas 
por flexibilidade, conectividade e 
descentralização de atuações sociais 
e políticas, gerando uma lógica de co
municação capaz de reunir indiví
duos e instituições de forma descen-
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tralizada, participativa e, ao mes
mo tempo, autônoma. São territórios 
virtuais de composições afetivas e 
sociais reais, nos quais as manei
ras de 'linkar' e 'ser linkado' reve
lam-se uma poderosa ferramenta de 
transformação política. 

Nesse cenário, é fundamental re
fletir sobre o significado de se fazer 
política no início do século 21. A ex
pansão e o redimensionamento das 
relações sociais e das mobilizações 
espontâneas têm se revelado tão ou 
mais significativas do que a partici
pação por meios democráticos clássi
cos, como o voto ou a filiação partidá
ria. As novas formas de ação e de 
mobilização política, envolvendo as 
redes sociais, favorecem e expandem 
a democracia participativa. 

Como outros movimentos políticos 
que utilizam mídias sociais como a 
principal forma de ativismo, o exem
plo da Tunísia mostra características 
de um tipo específico de associativis
mo, observado a partir da década de 
1990. Resulta de processos de mobi
lizações de indivíduos não associados, 
na maioria das vezes, a 'núcleos de 
militantes de determinada organi
zação'. Nesse novo associativismo, 

as mobilizações pontuais ocorrem, 
na maioria das vezes, por questões 
humanitárias. Portanto, essas for
mas de mobilização não configuram, 
necessariamente, um ativismo de 
militância político-ideológica. 

Na Tunísia, o ciberativismo polí
tico surgiu a partir de um movimento 
em prol da dignidade humana, contra 
a corrupção, que pedia emprego, de
mocracia e liberdade de expressão. 
Característica marcante desse movi
mento - e de outros similares - é que 
não estão relacionados, diretamente, 
a formas institucionais de mobiliza
ção política. Outro aspecto importan
te é que as ações no ciberespaço, as
sociadas a mobilizações no espaço 
físico, geram formas específicas de 
mobilização e de organização dos ci
dadãos e podem ampliar seu poder de 
reivindicação e conquista de direitos. 

Obviamente, a internet e os ce
lulares não foram as causas daquele 
movimento político. Mas tais recursos 
- em especial celulares com acesso à 
internet, que podem ser vistos como 
espaços públicos que cabem na pal
ma das mãos - colaboraram de modo 
significativo para trazer um sistema 
político mais democrático à Tunísia, ao 

facilitar, promover e viabilizar a mo
bilização política e a transformação. 

A camada da população que ut i l i 
za as tecnologias da informação e co
municação para promover suas lutas 
e reivindicações tem aprendido a 
exercer a cidadania nos diversos es
paços públicos existentes na internet. 
Isso pode ajudar a ampliar a cons
cientização política, levando os indi
víduos à organização e ao clamor por 
transformações. É essa conscientiza
ção que faz as mídias sociais serem 
usadas para impulsionar mudanças. 
Essa é a questão que mais convida à 
reflexão: o real papel das tecnologias 
da informação e comunicação nesse 
processo. 

As mídias sociais possibilitam ex
pandir a autonomia individual para 
ação e colaboração, independente
mente da estrutura política consti
tuída. As relações interpessoais, não 
institucionalizadas, ocupam papel 
significativo. Como visto, podem ser 
capazes de alterar instituições, regi
mes e sistemas políticos. 

Os celulares deixam de ser apenas 
um meio de comunicação, como o te
lefone fixo, a partir do momento em 
que, com acesso à internet, abrem as 
portas da esfera pública, em qualquer 
lugar, a qualquer hora. O indivíduo 
contata um número significativo de 
pessoas em um tempo que tende a ser 
bastante reduzido, amplificando vo
zes, gerando acordos e desacordos, 
podendo contribuir para uma verda
deira revolução. 

A ideia central aqui sugerida, por
tanto, é a de que as relações humanas 
transformam as mídias sociais e são 
por elas transformadas. Práticas in
dividuais e coletivas orientam o de
senvolvimento e expansão das mí
dias sociais e, ao mesmo tempo, são 
por elas orientadas, como afirmou o 
cientista político brasileiro Marcus 
A. G. Pereira em 2005. Existe a pos
sibilidade de ampliação da partici
pação de indivíduos e grupos nas es
feras públicas e, com isso, a potencial 
alteração de padrões de comuni
cação, de manifestações políticas e 
de exercício de cidadania. 
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Text Box
Fonte: Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 50, n. 297, p. 60-62, out. 2012.




