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S
alvem as crianças africanas. Com
um clique, ou talvez a inserção do
nome e do e-mail, mais um dígito
se somará à petição online. Names-
ma página, há um manifesto pela
proteção das baleias do Oceano Ár-

tico. Em poucos minutos, o internauta tam-
bém pode dar sua contribuição. A consciên-
cia é aliviada.Mas qual a real eficácia dos pro-
testos virtuais?

No site Petição Pública Brasil, um dos por-
tais mais conhecidos de protestos virtuais, há
desde manifestações contra políticos a pedi-
dos de construção de hospitais, passando por
assuntos esportivos. Nos Estados Unidos, pe-
tições online ganharam tanta importância
que até o site da Casa Branca abriu um espa-
ço para elas. Caso alguma obtenhamais de 25
mil assinaturas, o governo americano precisa
se pronunciar oficialmente.

Há quem diga que manifestações virtuais
representam apenas um "ativismo preguiço-

AÇÃO
VIRTUAL
Ativismo online agrega apoio para as causas
mais diferentes. Críticos, porém, apontam uma
suposta superficialidade nos protestos

CR
IS
TI
AN
O
CO
ST
A/
GR
EE
NP
EA
CE

Protesto. Balão envia mensagem do
Greenpeace sobre o Código Florestal

FELIPE SIL
felipe.sil@oglobo.com.br
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so" (slacktivism, em inglês). O termo foi cria-
do pelo pensador bielorruso Evgeny Moro-
zov, pesquisador da Universidade George-
town, nos Estados Unidos. Em publicações e
entrevistas, ele costuma dizer que o fenôme-
no contagia as pessoas que são ansiosas por
se sentir ativas, mas que, no fundo, têm pre-
guiça de se envolver em causas.

Diretora de campanha da Avaaz.org, que
se autodefine "uma rede de ativistas paramo-
bilização social global através da internet",
Emma Ruby-Sachs discorda dessa visão. O
processo simplesmente faria o que protestos
têm feito durante todos os séculos passados.
Ou seja, a unir pessoas, dinheiro e informa-
ções para gerarmudanças. "Só que demanei-
ra mais rápida e eficiente do que jamais foi":

— Já ouvi chamarem o processo de ativis-
mo do clique. Engraçado, nunca ouvi alguém
dizer que Rosa Parks (negra famosa por ter se
recusado a ceder o seu lugar a um branco na
década de 1950, o que deu início aos movi-
mentos pelos direitos civis dos negros nos Es-
tados Unidos) era adepta do ativismo senta-
do, ou algo assim. A verdade é que asmudan-

ças só acontecem quando estratégias inteli-
gentes se unem a táticas poderosas. A inter-
net agiliza e muito esse processo.

Desde 2007, a Avaaz já contabilizou no site
mais de 100milhões de ações. Devido ao des-
membramento em diversas partes do mun-
do, torna-se capaz de gerenciar centenas de
lutas por semana, ao mesmo tempo. Hoje, a
entidades tem filiais em 20 países, espalha-
dos nos seis continentes, e funciona em 15
línguas diferentes.

Para alguns acadêmicos já não há movi-
mentos políticos que tenham início ou se de-
senvolvam longe da internet. Um dos defen-
sores da tese é o sociólogo ítalo-brasileiro
Massimo Di Felice, coordenador do Centro
de Pesquisa Atopos, criado pelaUniversidade
de São Paulo (USP) para estudar o assunto. O
caso é chamado por ele de netativismo.

O professor lembra casos recentes como a
Primavera Árabe, em que jovens organiza-
vam e marcavam protestos através das redes
sociais, e o M-15, na Espanha, que pede uma
reforma política no país. No Brasil, movimen-
tos como o da Ficha Limpa e o do Desocupa

Salvador, que, ano passado, pediu a saída do
então prefeito da cidade, João Henrique Car-
neiro, também seguiram pelo mesmo cami-
nho.

— Existe o ativismo de sofá, que chama-
mos de ativismo frontal, mas também há o
ativismo dialógico, que começa na internet e
vai para as ruas. Esses são os mais importan-
tes. Dão relevância a assuntos que antes fica-
riam escondidos. Um exemplo é o caso dos
índios Guarani-Kaiowá, que passou a ser co-
mentado no Brasil inteiro devido às redes so-
ciais e também no exterior — conta.

O sociólogo chama a atenção, inclusive,
para o desenvolvimento de partidos políticos
na Europa com base no universo virtual. São
os casos do Partido Pirata, na Alemanha, e o
Movimento Cinco Estrelas, na Itália:

— A humanidade sempre aproveitou mei-
os tecnológicos de comunicação para promo-
ver mudanças. Temos como principal exem-
plo, acredito, a Revolução Francesa. Alguns
séculos após o surgimento do papel, desen-
volveu e aprimorou as ideias através de livros
e manifestos.

ANA BRANCO/20-05-2012

Encontro real.Movimento 31 de julho em protesto contra corrupção na Zona Sul do Rio de Janeiro
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Reunidos pela internet.Manifestantes se juntam para pedir “mundo mais verde e justo” na Rio+20

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



O
GL
OB
O
AM

AN
H
Ã

20
TE
RÇ
A-
FE
IR
A
26
.2
.2
01
3

Diretora de mobilização do Greenpeace Bra-
sil, Lisa Gunn acredita que a internet rompeu
o modelo tradicional de informação. Segun-
do ela, unidirecional:

— Hoje, o cidadão recebe muito mais in-
formações. Por outro lado, deixa de ser recep-
tor passivo para se tornar agente de divulga-
ção. Assim como amídia pode ser considera-
da um "quarto poder", por sua capacidade de
influência e pressão política, também os in-
ternautas agora enxergam que podem fazer
parte de uma corrente para pressionar gover-
nos, empresas e outras instituições a praticar
mudanças.

Gil Giardelli, professor de Inovação e Cria-
tividade na Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), especialista em cultura
digital, diz que omundo vive na infância digi-
tal global. O acadêmico é autor do livro "Você
é o que compartilha", lançado em 2012. Se-
gundo ele,milhões ainda protestam semuma
coordenação clara. Com o passar do tempo,
porém, aprenderão a aglutinar forças e acele-
rar as mudanças do que caracteriza como
"era de transparência radical".

— Se antes o online era sinônimo de isola-
mento social e solidão, e ficávamos preocu-
pados porque iríamos ficar trancados em ca-
sa mergulhados na internet, erramos. Hoje
testemunhamos exatamente o oposto. A tec-
nologia está impulsionando as pessoas a en-
contros em massa no mundo real. Demora-
mos a perceber que a internet não é uma rede
de computadores, mas sim um software de
expressão da sabedoria das multidões.

Rebecca Jeschke, diretora de relações com
a mídia da Electronic Frontier Foundation
(EFF), uma rede que também realiza campa-
nhas virtuais e se autodefine como "defenso-
ra da liberdade de expressão", não vê uma se-
paração clara entre o ativismo online e o pre-
sencial, realizado nas ruas. Afinal, diz ela, pe-
tições virtuais levam a ligações, doações e, no
futuro, a demonstrações claras de ações. A in-
ternet, no caso, funciona mais como uma ca-
talisadora da união de pessoas.

—Se você envia ume-mail a suamãe, uma
mensagem de texto para a sua companheira
ou curte uma foto de uma amiga no Facebo-
ok, isso não torna as relações "online". Sim, o
ativismo do século XXI tem um componente
virtual, assim como praticamente tudo no
mundo atualmente — diz.

Para chamar atenção às causas, a EFF
aposta nas redes sociais. Pessoas que já estão
interessadas na luta da instituição costumam
segui-la por sites como Twitter e Facebook.

— Isso não as torna mais preguiçosas. A
questão não é o modo como você usa essas

ferramentas,mas omodo comovocê liga com
o conhecimento, a criatividade e o envolvi-
mento que campanhas como as que organi-
zamos exigem— afirma Rebecca.

Ana Luiza Archer, uma das fundadoras do
Movimento 31 de julho, defende que a ação
presencial deva complementar amovimenta-
ção virtual. O grupo surgiu após uma coluna
no jornal espanhol El País, em que se pergun-
tava aos leitores o porquê de os brasileiros
não se movimentarem contra os sucessivos
escândalos de corrupção no governo. Um
grupo de moradores do Rio de Janeiro deci-
diu, então, unir-se para lutar contra casos co-
mo omensalão e agora, recentemente, contra
a volta do senador Renan Calheiros à presi-
dência do Senado. A base é a internet.

— Não ficamos, porém, apenas no protes-
to virtual. Alcançamos um número bem con-
siderável de pessoas pela internet, mas tam-
bém vamos às ruas para conversar com os
manifestantes e sermos vistos — conta.

A diferença de ideias e propostas pode dar
a impressão de que nada é discutido com
profundidade. Emma é enfática ao defender
que não concorda com essa visão:

—Descobrimos que amaioria das pessoas
concorda em vários assuntos. Seja reduzir a
pobreza, proteger o planeta ou terminar um
conflito ou guerra. A maioria dos pontos, já
observamos isso, aborda fortes consensos na
sociedade.

Para Lisa, é natural que muitos temas se-
jam debatidos de uma só vez. Segundo ela, o
mundo estámais complexo, assim como seus
problemas. Enquanto na ciência o caminho
atual é a especialização, diz, nosmeios de co-
municação acontece o contrário. As pessoas
têm acesso a uma gama muito grande sobre
temas, mesmo que saibam pouco sobre eles.

— Não nos cabe aqui um julgamento de
valor,mas focamos em trabalhar esta dinâmi-
ca inerente da sociedademoderna para forta-
lecer a participação das pessoas num rumo
mais sustentável para o planeta.

Pela ainda frágil segurança do vento, existe
tambémapossibilidade de fraudes. O proble-
ma foi sentido diretamente pelo Movimento
31 de julho. No início deste ano, realizaram
uma votação para eleger o "vencedor" do Al-
gemas de Ouro, "prêmio" dado à figura mais
corrupta do país. Ganhou o ex-presidente
Luiz Inácio Lula da silva. Houve vários indíci-
os, porém, de manipulação dos resultados
por parte dos votantes.

— Muita gente votava do mesmo lugar ao
mesmo tempo. Outros votos chegavam de lu-
gares suspeitos. A internet está exposta. É al-
go que precisa ser estudado— lembra Ana.

AVAAZ/DIVULGAÇÃO

Ambientalismo. Protesto da Avaaz para pedir
maior proteção às florestas brasileiras

AÇÃO
VIRTUAL

SIM, O ATIVISMO DO
SÉCULO XXI TEM UM
COMPONENTE
VIRTUAL, ASSIM
COMO TUDO
ATUALMENTE
Rebecca Jeschke
Diretora de Relações com a Mídia da EFF

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Globo: Amanhã, Rio de Janeiro,  26 fev. 2013, p. 18-20.




