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| O Congresso
Mídia, poder e a (nova) agenda do capital é o tema do VI Encontro Nacional
da ULEPICC Brasil 2016 – Capítulo Brasil da União Latina da Economia Política da
Informação, da Comunicação e da Cultura, realizado de 9 a 11 de novembro em
Brasília/DF, pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília – FAC/UnB.
Os recentes acontecimentos que levaram no Brasil, como na Venezuela,
Equador, Honduras, Paraguai, à ruptura institucional tornaram explícitos os desafios e
fragilidades da democracia liberal, em países com as características históricas e culturais
dos latino-americanos. O jogo de cena parlamentar e suas reverberações nas redes e
mídias expõem e ao mesmo tempo encobrem disputas econômicas, maiores ou menores,
das quais são as manifestações exteriores e sobre as quais retroagem, na dialética maior
da luta de classes, que envolve a luta por classificações, significações, simpatias e
repúdios. Pensar essa nova forma – midiática – de golpe, apoiada nas instituições da
democracia liberal, Congresso e Justiça, torna-se um imperativo. Ademais, neste
contexto, uma questão se coloca: como se reordenarão as pautas nos campos da
comunicação e da cultura a partir de agora em nosso país.

Grupos temáticos
GT1 – Políticas de comunicação
Coordenação nacional: Profª. Drª. Eula Cabral (FCRB – MinC)
Coordenação local: Prof. Dr. Murilo Ramos (UnB)
Ementa: Objetiva estudar as ações de agentes públicos e privados relativas ao processo
de regulamentação da mídia em suas diversas fases. Envolve a definição do conjunto de
normas, princípios, deliberações e práticas locais relacionadas com a administração,
organização e funcionamento do conjunto do sistema comunicacional. Analisa os
processos e estratégias locais, regionais e internacionais dos conglomerados de
comunicação e seu impacto e influência nos governos e na sociedade. Além disso, a
concentração das comunicações e telecomunicações no Brasil.
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GT2 – Comunicação pública, popular ou alternativa
Coordenação nacional: Prof. Dr. Fernando Oliveira Paulino (PPG-FAC-UnB)
Coordenação local: Profa. Dra. Liziane Guazina (UnB) e Jairo Faria (UnB)
Ementa: Contempla investigações sobre a comunicação desenvolvida no âmbito dos
movimentos sociais, etnoculturais, dos sindicatos e organizações populares em geral,
bem como aquela ligada ao serviço público. Aborda todo tipo de comunicação movida
por objetivos sociais e de promoção da cidadania, atuantes em oposição à acentuada
mercantilização da mídia.
GT3 – Indústrias midiáticas
Coordenação nacional: Prof. Dr. Marcos Dantas (UFRJ)
Coordenação Local: Profa. Dra. Ellis Regina Araújo da Silva (UnB)
Ementa: Enfoca a rede institucional dos produtos comunicacionais que ligam a criação,
produção, circulação, organização e comercialização de conteúdos de natureza cultural,
informativa e de entretenimento. Engloba os processos industriais que envolvem
televisão, cinema, rádio, internet, publicidade, produção editorial, indústria fonográfica,
design, artes e espetáculos.
GT4 – Políticas culturais e economia política da cultura
Coordenação nacional: Profª. Dra. Verlane Aragão Santos (OBSCOM-UFS)
Coordenação local: Profa. Dra. Dácia Ibiapina (UnB)
Ementa: Abriga pesquisas que retratam o papel econômico, político e sociológico que o
campo da cultura e das artes assume na sociedade contemporânea. De um lado, engloba
discussões sobre a atuação do Estado, da participação da sociedade e do mercado nesta
relação, bem como os mecanismos de financeirização da cultura e das artes. De outro,
debate a industrialização e mercantilização da cultura e sua implicação na dinâmica
atual do capitalismo.
GT5 – Teorias e temas emergentes
Coordenação nacional: Profª. Dra. Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ)
Coordenação local: Prof. Dr. Luiz Martino
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Ementa: Acolhe os trabalhos de fundamentação a partir da matriz teórica da Economia
Política da Comunicação e da Cultura, suas distintas vertentes e perspectivas
metodológicas bem como os estudos comparativos e relacionais entre a Economia
Política da Comunicação e outras correntes teóricas da comunicação e de outras
disciplinas.
GT6 – Ética, política e epistemologia da informação
Coordenação nacional: Prof. Dr. Marco Schneider (PPGCI-IBICT/UFRJ e PPGMCUFF)
Coordenação local: Profa. Dra. Liliane Machado (UnB)
Ementa: O objetivo geral do GT é fortalecer a presença da Ciência da Informação no
âmbito da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, com ênfase
no debate em torno das questões éticas, políticas e epistemológicas correlatas, bem
como em suas interconexões teóricas e aplicadas.

GT7- Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da Comunicação e da
Cultura
Coordenação: Profas. Dras. Elen Geraldes (PPG-FAC-UnB) e Janara Sousa (PPGFAC-UnB)
Ementa: O objetivo do GT é estimular a participação de pesquisadores da graduação,
das mais diversas áreas, no Evento a partir da pesquisa na área de Economia Política da
Comunicação, Informação e Cultura.

Coordenadores

Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
Luísa Martins Barroso Montenegro (UnB) http://lattes.cnpq.br/6231520355201599
Marcos Dantas Loureiro (UFRJ) http://lattes.cnpq.br/8920113816573321
Natália Oliveira Teles (UnB) http://lattes.cnpq.br/9581967936060931
Vanessa Negrini (UnB) http://lattes.cnpq.br/9835944306956139
Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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Equipe de apoio

Flávia Pereira da Rocha (UnB) http://lattes.cnpq.br/9965830878191170
Nayara Helou Chubaci Güércio (UnB) http://lattes.cnpq.br/5087954516729051
Pedro Ivo de Sá Guimarães (UnB) http://lattes.cnpq.br/6566465746160266
Silvana Pena de Sá (UnB) http://lattes.cnpq.br/4490599542425305

Comitê Técnico-Científico

Délcia Vidal (UnB) http://lattes.cnpq.br/2672598563988361
Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
Ellis Regina Araújo da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/8819506375701154
Eula Cabral (FCRB-Minc) http://lattes.cnpq.br/1180749525319069
Fernando Oliveira Paulino (UnB) http://lattes.cnpq.br/2907708501435465
Liliane Maria Macedo Machado (UnB) http://lattes.cnpq.br/4419127208068044
Luiz Martino (UnB) http://lattes.cnpq.br/9545839725442236
Luiz Martins da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/9014912050610602
Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ) http://lattes.cnpq.br/4263428043620385
Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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| Programação Geral
Dia 09/11 | quarta-feira
13h

14h às
17h

Recepção e Credenciamento
Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho
Mesa Socicom: A Comunicação Pública e seus percalços recentes no Brasil –
Ruy Lopes (USP); Nelia Del Bianco (UnB); Ivonete Lopes (Universidade
Federal de Viçosa); Rita Freire (EBC); Bia Barbosa (Intervozes).
Mediação: Marcos Urupá (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho

15h às
17h30

Jornada dos Doutorandos
Local: Sala B8 (Edifício Benedito Coutinho)

18h às
19h

Coquetel
Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho

18h
19h às
22h

Lançamento de Livros
Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho
Mesa de abertura – “A mídia e o processo político brasileiro”, com Franklin
Martins e Tereza Cruvinel.
Mediação: Elen Geraldes (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho

Dia 10/11 | quinta-feira

9h às
11h30

Painel 1 – Internet: sua economia e suas políticas
Marcos Dantas (UFRJ), César Bolaño (UFS) e Eduardo Villanueva (Peru).
Mediação: Janara Sousa (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho
GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da
Comunicação e da Cultura

10h30 às
10h45

Coffee Break
Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho

8h30 às
10h30

10h45 às
12h45
12h45 às
14h30
14h30 às

Painel 2 – Ciência, tecnologia e inovação
Abrahan Sicsu (UFPE) e Sarita Albagli (IBICT).
Mediação: Elen Geraldes (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho
Almoço
Local: livre
GT 1 – Políticas de Comunicação
Local: Sala A1
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17h30

GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa
Local: Salas B7 e B8
GT 3 – Indústrias Midiáticas
Local: Sala A2
GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura
Local: Sala A3
GT 5 – Teorias e Temas emergentes
Local: Sala A4
GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação
Local: Sala A5
GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da
Comunicação e da Cultura

17h30 às
18h

Coffee Break
Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho

Assembleia Geral da ULEPICC-Brasil
Local: Sala A7 (mesma sala da coordenação geral do evento)
Painel 3 – Políticas Públicas Audiovisuais
Sérgio Ribeiro (UnB); Flávia Rocha (UnB); Lizely Borges (UnB); Luísa
19h às 22h Montenegro (UnB) e Natália Teles (UnB).
Mediação: Dácia Ibiapina
Local: Auditório Benedito Coutinho
18h

Dia 11/11 | sexta-feira

8h30 às
10h30
10h30 às
10h45
10h45 às
12h45
12h45 às
14h30
14h30 às
17h30

Painel 4 – Comunicação, Cultura e Desenvolvimento
Ruy Sardinha Lopes (USP) e Antônio Rubim (UFBA).
Mediação: Anita Simis (UNESP)
Local: Auditório Benedito Coutinho
CoffeeBreak
Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho
Painel 5 – Setores do capital e financiamentos de campanha
Bruno Lima Rocha (UNISINOS), Marco Schneider (IBICT/UFRJ) e Arthur
Bezerra (IBICT).
Mediação: Rodrigo Braz (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho
Almoço
Local: livre
GT 1 – Políticas de Comunicação
Local: Sala A1
GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa
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17h30 às
18h

18h

Meia
noite

Local: Salas B7 e B8
GT 3 – Indústrias Midiáticas
Local: Sala A2
GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura
Local: Sala A3
GT 5 – Teorias e Temas emergentes
Local: Sala A4
GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação
Local: Sala A5
GT 8 – Temas emergentes da Economia Política da Informação, da
Comunicação e da Cultura e Lei de acesso a informação
Local: Sala A6
Coffee Break
Hall do Auditório Benedito Coutinho
Mesa de Encerramento: Mídia ativismo e Mídia livrismo
Mídia Ninja; Bia Barbosa (Intervozes); Pedro Rafael (FNDC); Antonio
Escrivão Filho (Direito Achado na Rua), Murilo Ramos (UnB).
Mediação: Vanessa Negrini (UnB)
Local: Auditório Benedito Coutinho
Confraternização de Encerramento – Festa Pequila com Je Treme mon
Amour (DJS Tide e Zalma)
Local: SCS Quadra 5 Bloco C loja 108|110 .
Valor da entrada: 20 reais (até 00h30, com apresentação do crachá do
evento)
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Redes Sociais, Comunicação Alternativa e Colonização do Mundo da
Vida: Possibilidades de Formação de Contra Públicos em Rede1

Carlos Figueiredo2

Resumo
Neste trabalho, analisamos as possibilidades de realização de comunicação alternativa e produção de
contrapúblicos por movimentos sociais midialivristas como Mídia Ninja. O objetivo é discutir as
possibilidades democráticas da Internet em um contexto em que grandes corporações são capazes de
controlar a visibilidade dos atores conectados à rede. Para tal, analisaremos e compararemos os conteúdos
produzidos por Estadão, Folha de São Paulo, e os midialivristas entre 6 e 19 de junho de 2013.
Analisamos a atuação tanto dos coletivos alternativos de comunicação como da grande imprensa a partir
da Economia Política da Comunicação e da Análise Crítica do Discurso. Para compreender a atuação
desses coletivos de mídia utilizamos a Teoria dos Movimentos Sociais. Defendemos, neste artigo, que a
internet, apesar de não pode ser considerada uma esfera pública, é um espaço a ser disputado pelos
movimentos.
Palavras-chave: Redes Sociais, Internet, Esfera Pública, Contrapúblicos

Abstract
This paper analyze possibilities for alternative communication and counter-publics production by
democratic media activists like Ninja Media. The goal is to discuss the democratic possibilities of the
Internet in a context which large corporations are able to control the visibility of the actors connected to
Internet. We study the performance of both the alternative communications collectives and the
mainstream press. To attain that goal, we used the Political Economy of Communication and Critical
Discourse Analysis. To understand the media collectives, we use the Theory of Social Movements. In this
paper, we understanding Internet as a space to be disputed by the social movements despite not to be
considered a public sphere
Keywords: Social Media, Internet, Public Sphere, Counter-publics

INTRODUÇÃO
O uso da internet em movimentos e mobilizações sociais como Ocuppy Wall
Street, nos EUA, Primavera Árabe, em vários país dos oriente médio, e Indignados, na
Espanha; abriu espaço para um grande número de teorizações acerca do uso político da
1

Trabalho apresentado no GT 05 – Teorias e Temas Emergentes, VI Encontro Nacional da União
Latina da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura (ULEPICC) – Capítulo Brasil.
2
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rede mundial dos computadores para ação política. No Brasil, o papel da internet nas
manifestações de junho de 2013 e a atuação do coletivo de comunicação chamado
Mídia Ninja fizeram surgir as mesmas inquietações teóricas e análises políticas
semelhantes.
Assim como Bolaño (2007), acreditamos que a Internet possui contradições
próprias do sistema capitalista. Ao mesmo tempo em que é fundamental para a
reestruturação capitalista ocorrida a partir da década de 1970, é uma tecnologia que
apresenta potencial libertador. Usando os termos de Habermas (2012), esse espaço é
cada vez mais colonizado por imperativos do sistema político, que atua promovendo a
vigilância de cidadãos, e do sistema econômico, uma vez que imperativos comerciais
tomam conta da rede e grandes corporações passam a controlá-la através de
monopólios. Entretanto, os movimentos sociais ainda se apropriam da internet, ainda
que essa atuação tenha limites e que não seja possível depositar toda esperança nessa
ferramenta.
Em nossa análise, utilizaremos como marco teórico a Teoria dos Movimentos
Sociais e a Economia Política da Comunicação. A teoria dos movimentos sociais
fornece conceitos como oportunidade política, performance e repertório de protesto,
utilizados por autores como Tilly (2006) e Tarrow (2009) na análise de movimentos
sociais. Para compreendermos as mudanças estruturais na esfera pública, que vêm
acontecendo com a reestruturação capitalista a partir da década de 1970, e o papel
central das TIC’s nesse processo, recorreremos ao instrumental teórico da EPC. Nesse
sentido, a EPC é essencial por seu interesse, como enfatiza Mosco (2009), na mudança
social e transformação histórica, assim como na totalidade das relações sociais que
compõem as áreas social, econômica, política e cultural da vida.
Neste trabalho, pretendemos comparar a atuação dos jornais Estado de São Paulo
e Folha de São Paulo durante os protestos de 2013. Para analisarmos como os diferentes
meios de comunicação participam da luta discursiva dentro das Redes Sociais e sua
capacidade de agendamento de temas e enquadramentos, vamos lançar mão da Análise
Crítica do Discurso (VAN DIJK, 2008). Nosso corpus é composto por

matérias

produzidas pelas diferentes mídias acerca das manifestações de junho de 2013. As
matérias a serem analisadas são aquelas publicadas entre os dias 6 de junho, quando
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ocorre a primeira manifestação, até 19 de junho de dezembro de 2013, data da
revogação da passagem pela prefeitura de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo.

MIDIALIVRISMO, MOVIMENTOS SOCIAIS E A GRANDE IMPRENSA
O coletivo Mídia Ninja, sigla para Narrativas Independentes Jornalismo e Ação,
se considera um movimento midialivrista. De acordo com Carrol e Hackett (2006), os
movimentos midialivristas como o Mídia Ninja lutam pela democratização do acesso e
da propriedade dos meios ao mesmo tempo em que produzem conteúdo contrahegemônico, muitas vezes em apoio a outros movimentos. A Mídia Ninja cumpriu esse
papel de apoio em protestos durante os protestos de junho de 2013.
A Mídia Ninja se tornou conhecida do público após sua atuação nas jornadas de
junho. O estopim das jornadas de junho de 2013 foi o aumento das passagens de ônibus
e metrô na cidade de São Paulo de R$ 3,00 para R$ 3,20, o que levou o Movimento
Passe Livre (MPL) a fazer protestos de rua contra o aumento. O MPL viu no aumento
uma oportunidade para chamar atenção para sua pauta de gratuidade das passagens e
reivindicar melhorias no transporte urbano. A partir daí, o aparato repressivo do estado
é acionado. Um grande número de insatisfeitos com o sistema político em um contexto
de começo do esgotamento das políticas lulistas engrossaram as fileiras dos protestos
trazendo as pautas mais variadas.
O confronto politico, de acordo com Tarrow (2009, p.99), está ligado a
oportunidades de ação coletiva, e aumenta “quando as pessoas obtêm recursos externos
para escaparem da submissão e encontram oportunidades para usá-los”, assim como
quando “as pessoas se sentem ameaçadas por custos que não podem arcar ou que
ofendem seu senso de justiça”. Caso a disputa se alastre pela sociedade, estaremos
diante de um ciclo de confrontos. Confrontos, para Tarrow, são fruto das idas e vindas
da luta política. O movimento social surge quando o confronto “toca em redes sociais e
estruturas conectivas embutidas e produz quadros interpretativos de ação coletiva e
identidades de apoio capazes de sustentar o confronto com oponentes poderosos (Idem,
p.43).
Aproveitando as críticas generalizadas aos grandes meios de comunicação de
massa naquele momento, a Mídia Ninja começa a fazer coberturas das manifestações a
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partir do dia 18 de junho quando acontece o 6º Ato contra o Aumento da Tarifa.
Fazendo uma cobertura em tempo real e crua dos protestos sem edições ou cortes com o
apoio de smartphones munidos de aplicativos como twitcasting, usado para
transmissões ao vivo com uso de celulares conectados à Internet, os “Ninjas”
começaram a fazer uma cobertura apelidada pelos próprios de “Alta Fidelidade e Baixa
Resolução”.
Os editoriais dos grandes jornais seguem a linha crítica em relação aos métodos
do movimento. Ainda que seja possível alegar que o editorial expressa a opinião do
publisher, e muitas vezes não representa a redação, não é o caso na cobertura
encontrada em matérias e reportagens sobre os eventos. Enquanto o noticiário era
dominado por enquadramentos negativos das manifestações, os editorias pediam um
aumento da repressão policial sobre os manifestantes. Tal desejo está presente no
editoriais dos jornais Folha de São Paulo, intitulado “Retomar a Paulista” (RETOMAR,
2013), e do Estado de São Paulo, intitulado “Chegou a Hora do Basta” (CHEGOU,
2013).
Para compreendermos o contexto do uso de smatphones pelos midialivristas
vamos lançar mão dos conceitos de Performance e Repertório de Protestos elaborados
por autores como Tilly (2006) e Tarrow (2009). Performances se agrupam em
repertórios de protestos e reivindicação, tornando-se rotinas que são aplicadas em
confrontos contra os adversários políticos. A metáfora teatral chama a atenção para o
conjunto de aprendizado, improvisação e caráter de interações entre manifestantes e
poder. (TILLY, 2006, p.35). O uso dos celulares, a forma como se produz o material,
tudo isso faz parte da performance: modos de se comportar em manifestações como
gritos, cânticos, cartazes, ocupações do espaço público ou uso da violência.
Os repertórios variam de acordo com o lugar, período histórico e adversário a ser
enfrentado. Mas como um todo, quando as pessoas fazem reivindicações coletivas, elas
inovam dentro dos limites colocados pelos repertórios estabelecidos de acordo com o
local, momento histórico e adversário a ser enfrentado. São as oportunidades políticas e
a não aceitação de um quadro considerado injusto pelos manifestantes que levam a
protestos e à formação de movimentos sociais, como observa Tilly (2006, p. 41-2).
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INTERNET E ESFERA PÚBLICA
Como os movimentos sociais dependem de uma esfera pública funcionando sem
censuras ou barreiras de acesso para que possa levar sua mensagem ao maior número de
pessoas possíveis, é preciso entender a natureza da Esfera Pública com o advento da
Internet. O conceito de Esfera Pública pode ser compreendido como um espaço de
discussão onde os participantes são tratados como iguais, sem distinções de classe e
status, sendo permitido o uso público da razão na discussão de questões de caráter
político e público em que o melhor argumento prevalece, e o consenso é criado.
Habermas, em sua primeira teorização, situa o surgimento da Esfera Pública
Burguesa, no contexto da luta da classe burguesa contra o regime absolutista. A
Burguesia não pretendia apenas chegar ao poder, mas também, acenava com mudanças
nos fundamentos sob os quais este era exercido. Contudo, a instituição da sociedade de
massa e do Estado de Bem-Estar Social passam a estabelecer uma racionalização do
social. A racionalidade instrumental invadia a esfera privada, o jornalismo políticoliterário dá lugar aos meios de massa orientados para o lucro e não para o debate, o
público ilustrado dá lugar à sociedade de massa.
Em uma segunda teorização, Habermas (1997), busca reabilitar os meios de
comunicação considerando-os como esfera pública abstrata. Teorização que talvez faça
sentido na Europa pós-guerra em que a radiodifusão pública busca trazer o maior
número de pontos de vista para discussão, mas que não faz qualquer sentido em países
em que conglomerados de mídia dominam o acesso e a propriedade aos meios de
comunicação. Nesse caso, há apenas uma simulação de esfera pública. Outra questão é o
advento de redes sociais da Web 2.0, que permitem maior interação do usuário, como
Facebook e Twitter. Atualmente, grande parte de nossas interações cotidianas se dão
nesses espaços. Mas serão esses espaços esferas públicas que garantem uma
comunicação livre e emancipada ou que, pelo menos, comportam essa promessa?
As redes sociais são espaços localizados na internet onde os indivíduos
constroem perfis com o intuito de se conectar a outros perfis, sejam de organizações ou
pessoas, criando assim uma rede de contatos. Os conteúdos produzidos por outros perfis
conectados ao do usuário estarão disponíveis para acesso e compartilhamento. Em troca,
as empresas proprietárias dessas redes veiculam publicidade direcionada baseada nos
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dados extraídos do usuário a partir de sua navegação na internet. Outro modo dessas
empresas obterem lucros é cobrar por visibilidade. Não basta que a empresa, indivíduo
ou organização esteja presente na rede social, é preciso pagar para atingir uma
determinada fração de pessoas conectadas àquele perfil. Ou seja, grupos com maior
poderio financeiro terão possibilidade de atingir maior número de pessoas, mesmo que a
sua rede de contato seja menor que de grupos com menos recursos à disposição. Essa
tática é utilizada principalmente pelo Facebook.
Há, também, o artifício do uso de algoritmos para interferir na experiência do
usuário. A última mudança nesse sentido no Facebook foi realizada visando que os
indivíduos presentes na rede tenham acesso a postagens pessoais de seus contatos em
detrimento de postagens de notícias. Logo, levando em conta a possibilidade do uso do
poder econômico gerar desigualdade na difusão de uma ideia e o controle do fluxo de
informações imposto por algoritmos, uma rede social como o Facebook não pode ser
considerada esfera pública.
O Twitter, por sua vez, apresenta menos barreiras para o fluxo livre da
informação. Entretanto, o Twitter favorece alguns perfis. Na busca de hashtags, twitters,
perfis, relatos e tendências mundiais, os motores de busca do Twitter favorecem os
perfis que pagam por publicidade. Para Fuchs (2014, p.199). o Twitter e o Facebook
praticam uma economia da atenção estruturada pelo poder econômico, privilegiando
atores economicamente poderosos. Nesses espaços, há o que Habermas (2012) uma
colonização do mundo da vida, do cotidiano, seja através da vigilância estatal ou dos
imperativos econômicos de empresas como o facebook.
Então, redes sociais, como Facebook e Twitter devem ser descartadas pelos
movimentos sociais? Não, mas devem ser tratadas pelo que são: recursos que podem ser
mobilizados para uma comunicação alternativa. Apesar de não serem esferas públicas,
redes sociais como o Twitter, criaram espaços para o dissenso que devem ser ocupados
pelos movimentos sociais. A redes sociais são contraditórias, pois mesmo com suas
restrições favorecem a criação e manutenção do que Fraser (1996, p.123) chama de
contrapúblicos subalternos cujo “objetivo é construir arenas discursivas paralelas onde
os membros de grupos sociais subordinados inventam e circulam contradiscursos para
formular interpretações oposicionistas de suas identidades, interesses e necessidades”. A
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criação de comunidades virtuais, por exemplo, serve de arena de discussão e encontro
para esses grupos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel de coletivos de mídia como a Mídia Ninja é de fundamental importância
não apenas para uma maior diversidade informativa, mas também para outros
movimentos sociais que não possuem acesso aos meios de comunicação. Essa
importância ficou clara durante as manifestações de 2013 em que grande parte da
imprensa defendeu a truculência policial, e tentou desacreditar as demandas de
movimentos como o MPL.
Entretanto, muitos desses coletivos acabam colocando esperanças excessivas na
internet, um espaço controlado, nesse momento, por grandes corporações guiadas pela
racionalidade instrumental. Mesmo a visibilidade dentro das redes sociais é
condicionada a obtenção de recursos financeiros. Uma compreensão menos idealizada
das possibilidades da internet é de fundamental importância para a elaboração de
estratégias de movimentos sociais, principalmente os coletivos de mídia.
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Política, tecnocapitalismo e contato constante em modo 24/7:
notas teórico-reflexivas1
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Resumo
Por meio de notas teórico-reflexivas, problematiza-se a cultura do contato constante e ubíquo. No ethos
da midiatização em ritmo non stop, com tecnointerações em modo 24/7, indivíduos são convocados a
viverem um fluxo incessante de produção, circulação, comunicação, consumo, trabalho e conexão. Neste
artigo, discute-se o impacto do contato constante na atuação de atores políticos não tradicionais e na
geração de conteúdos políticos em um momento histórico-político no qual a presidenta eleita Dilma
Rousseff e seu partido foram retirados da chefia do Poder Executivo brasileiro
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Abstract
Through theoretical-reflective notes, a constant and ubiquitous contact culture is problematized. In the
ethos of mediation in non-stop rhythm, with technnointeractions in 24/7 mode, they are called to live a
flow of production, circulation, communication, consumption, work and connection. This article discusses
the impact of constant contact in the performance of non-traditional political actors and the generation of
political content in a historical-political moment that the elected presidency Dilma Rousseff and her party
were removed from the leadership of the Brazilian Executive Power.
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INTRODUÇÃO
Durante o processo que retirou a presidenta eleita Dilma Rousseff da Presidência
da República do Brasil, a polarização política que dividia o Brasil há algum tempo ficou
ainda mais patente e acirrada. Esse movimento bipartido foi visto nas ruas, mas,
principalmente, nas disputas pela hegemonia política e cultural (GRAMSCI, 1999)
vivenciada por usuários de sites de redes sociais, nos quais as tecnointerações políticas e
cívicas foram intensificadas por meio do contato constante e ubíquo nos dispositivos
móveis de telefone celular. São Memes, hashtags, imagens, vídeos e textos - produzidos
por usuários, agências alternativas e sites noticiosos -, que demarcaram e ainda
demarcam essa contenda. Contudo, no campo de disputas da Internet, ocorrem fluxos de
informações que podem promover a participação e o engajamento político e cidadão,
mas também suscitar o afastamento das questões políticas, com discursos de
intolerância e raiva.
Neste

trabalho,

apresentamos

algumas

notas

para

pensar

o

mundo

tecnocapitalista, a cultura do contato constante e o cenário político brasileiro, a fim de
discutir o impacto do modo de produção e comunicação 24/7 na participação política a
partir da análise dessa relação durante o processo de impeachment, no qual a presidenta
eleita Dilma Rousseff e seu partido foram retirados da chefia do Poder Executivo
brasileiro. Afinal, de que forma a cultura do contato constante e o modo de produção e
comunicação 24/7 impactaram a participação política nos sites de redes sociais durante
o processo que depôs a presidenta eleita Dilma Rousseff da Presidência? A episteme
deste trabalho se estabelece por meio de discussões teórico-reflexivas e de um olhar
inicial sobre exemplos que ilustram nossos argumentos. A metodologia escolhida é a
pesquisa exploratória do tipo bibliográfica, recorrendo-se aos livros e artigos que
problematizam os modos de transformação da globalização e da política
contemporâneas.
Da interlocução com Antonio Gramsci, Milton Santos, Manuel Castells, David
Harvey e Jonathan Crary, analisa-se como o tecnocapitalismo e o modo constante de
contato via aparelhos móveis constituem-se em fatores de transformação da
comunicação política digital, interferindo na forma como se mobilizam discursos e
acionam-se interpretações. A fragmentação de mídias, os novos formatos de
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grupamentos sociais (MANCINI, 2013) e a emergência de atores políticos nãotradicionais (ALVES, 2016) que geram seus próprios conteúdos e se apropriam das
tecnologias para disputar espaços de influências complementam os esforços de
compreensão teórica do problema analisado.
TECNOCAPITALISMO, COMUNICAÇÃO 24/7 E MIDIATIZAÇÃO
A fim de discutirmos o impacto do contato constante na atuação de atores
políticos não tradicionais e na geração de conteúdos políticos em um momento
histórico-político no qual a presidenta eleita Dilma Rousseff e seu partido foram
retirados da chefia do Poder Executivo brasileiro, recorremos primeiramente a três
noções que estruturam nosso pensamento, são elas: tecnocapitalismo, produção e
comunicação em modo 24/7 e midiatização, cuja tecnointerações conformam nossa
tecnocultura.
O capitalismo mantém-se vívido e reatualizado por meio de infindas
transmutações. Desde as últimas duas décadas do século XX, as inovações tecnológicas
ligadas às TICs - à informática, à microeletrônica, às telecomunicações e à robótica -,
junto ao crescimento das corporações e da especulação de capitais, possibilitaram a
renovação do capitalismo. Segundo Harvey (1990, p. 140, tradução nossa), “o
capitalismo é tecnologicamente dinâmico por necessidade, e porque ele existe sob o
imperativo de se ‘renovar ou morrer’”4, daí o seu caráter ativo e expansionista.
Nessa perspectiva, os computadores e a comunicação digital são as expressões
fundamentais do paradigma tecnológico, que constitui a base material do primeiro
quartel do século XXI. Na atual economia global, as TICs viabilizam redes de
transações, trabalho, informação, comunicação, mercados e de produção de sentido. A
mutação tecnológica centra-se em fluxos virtuais acelerados e constantes, que geram
novos canais de produção, concentração de capital e distribuição de bens materiais e
simbólicos.
O novo paradigma da informação favorece uma era de “mutação tecnológica”,
cujos avanços são engendrados por uma economia informacional, global e em rede.
4

Citação original: “El capitalismo es tecnológicamente dinámico por necesidad, y por qué existe bajo el imperativo
de ‘renovarse o morir’”. Cf. HARVEY, David. Los limites de Capitalismo y la teoria marxista. México: Fondo de
Cultura Econômica, 1990. p. 140.
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Isso, não raro, interliga técnicas hegemônicas, ciência e mercado, na medida em que
estabelece usos e aplicações desenvolvidos para contemplar a engrenagem do sistema
tecnocapitalista. Nesse sistema, a lógica do investimento na inovação tecnológica é
incessante e impulsionada pelo movimento de internacionalização do capital. A rápida
obsolescência das atrações tecnológicas, comandada pelas empresas hipercompetitivas,
estimula o desenvolvimento de novos produtos e a caça incansável pela lucratividade.
Conforme Moraes (2006, p. 41), a inovação é o requisito valioso na esfera competitiva;
ela repõe constantemente produtos e demandas, além de manter a lógica do sistema
capitalista. O excedente é investido em mais inovação e, assim, novos produtos geram
novas demandas e vice-versa, infinitamente.
Em contrapartida ao excesso de informação e de demanda de atenção, os
consumidores não conseguem, em sua maioria, experimentar os novos produtos,
serviços e tecnologias antes que se tornem obsoletos (RIFKIN, 2001, p. 22). O
fenômeno da rápida substituição dos produtos tecnológicos está compreendido no que
Moraes (2005, 2006) denomina de uma nova tirania: a velocidade. A fugacidade do
consumo e dos produtos influencia diretamente os rumos da globalização, pois exige
uma nova disposição econômica aprimorada pelo neoliberalismo. Essa obsolescência
forçada é altamente rentável para as empresas que, com o mesmo interesse, se ajudam,
umas às outras, na conquista de recursos financeiros, a fim de aniquilar todo tipo de
concorrência.
Por um lado, as novas tecnologias proporcionam a formação de redes, a
comunicação à distância, o armazenamento e o processamento de dados, mas, por outro,
promovem a individualização coordenada do trabalho, a concentração e a
descentralização simultâneas do processo decisório (CASTELLS, 2006b, p. 67-71). As
TICs facilitam para poucos o surgimento de um capitalismo em modo “flexível e
libertário”. Quando as TICs são regidas pelos ideais do mercado, além de conectar
pessoas e locais estrategicamente mais valorizados, pela concentração de renda e poder,
elas podem desconectar populações e territórios não estratégicos para a dinâmica
capitalista.
De fato, a importância das TICs foi fundamental para a renovação do modo de
produção, pois o municiou de ferramentas objetivando a formação de redes de
intercâmbios, conectadas globalmente. Como salienta Castells (2006b, p. 350), esse
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novo capitalismo está dotado de meios e técnicas mais flexíveis que qualquer um de
seus predecessores. O autor o denomina “capitalismo informacional”, pois ele se
relaciona à produtividade promovida pela inovação e à competitividade voltada para a
globalização, a fim de gerar lucros e riquezas. Mas, como o capitalismo informacional
se articula intimamente aos meios de comunicação e às tecnologias, a fim de acelerar e
viabilizar os ideais de lucratividade nas redes globais financeiras e sociais, preferimos
designá-lo de tecnocapitalismo comunicacional. Desejamos, pois, fazer uma menção
direta e ampliada ao conceito de tecnocapitalismo introduzido por Kellner, com o
intuito de:
Descrever uma configuração de sociedade capitalista em que
conhecimento técnico e científico, informatização, automação do
trabalho e tecnologias inteligentes desempenham um papel, no
processo de produção, análogo ao da força de trabalho humano, da
mecanização do processo de trabalho e das máquinas nos primórdios
do capitalismo. (KELLNER, 1989 apud KELLNER, 2006, p. 143144).

Com o termo tecnocapitalismo comunicacional nos referimos à modificação
incessante da tecnologia e da comunicação, que retroalimentadas pela reestruturação
global do capital, reconfiguram e conformam a sociedade, a cultura e a política. O
âmbito do trabalho foi, de fato, um dos que mais sofreu transformações com o
tecnocapitalismo, com a aceleração de processos, agora, em ritmo non stop, e com a
redução ou até mesmo a eliminação do espaço físico dos escritórios, medidas que visam
obviamente à diminuição de custos e à maximização de lucro. De acordo com Rifkin
(2001), desde a mudança das folhas de papel para o armazenamento em meio eletrônico,
houve a desmaterialização do escritório. Empresas como a IBM eliminaram as mesas de
trabalho e, ao fornecerem laptops e telefones celulares para seus funcionários, os
incentivam a utilizar mais “eficientemente” o tempo, por meio do trabalho realizado em
casa ou nos escritórios dos clientes. Não por acaso o culto da performance empresarial é
posto em uma tal ordem de prestígio que funciona tal qual um modelo de sucesso, uma
inspiração ordenadora dos modos de ser e estar dos indivíduos no mundo
contemporâneo (EHRENBERG, 2010).
Atualmente, são os estilos produtivos e de comunicação em modo constante que
configuram a materialização do home office como o novo paradigma do trabalho.
Conforme os estudos de Marcio Pochmann (2002, p. 148-157), as novas TICs, em uma
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dada conjuntura econômico-política, possibilitaram algumas transformações no trabalho
dos brasileiros, podendo-se citar, entre outras, as seguintes: uma nova divisão espacial
do emprego; um regressivismo na política do trabalho; a dilapidação dos direitos do
trabalho; a flexibilização trabalhista. A criação de um novo paradigma tecnológico
exige também um novo estatuto social do trabalhador que modifique as profissões, os
ofícios, as produções e as comunicações empresariais. Assim como o mercado, o
trabalho muitas vezes acaba se tornando mais flexível e liberal, na medida em que
indivíduos são estimulados a criar, ao mesmo tempo em que são controlados e
microcoordenados, segundo a lógica empresarial da rentabilidade a qualquer custo.
Os modos de produção e de comunicação incessantes surgem como
consequências da globalização neoliberal e de uma série de projetos que alteram a vida
humana em termos perceptivos, bem como de duração, desempenho e descanso. A esse
respeito Jonathan Crary (2014) caracteriza o capitalismo tardio por meio da modulação
24/7 a fim de criticar o modelo nem um pouco social de desempenho maquínico ao qual
à vida humana é exigido sustentar a eficácia sistêmica. Sob essa concepção, o ritmo non
stop 24/7 é a expressão da colonização do tempo do homem cuja produção segue a
lógica de um funcionamento de eficácia, “otimização” que se torna “plausível e, até
normal, a ideia de trabalhar sem pausa, sem limites” (CRARY, 2014, p. 19).
Há uma clara relação entre comunicação via dispositivos móveis de telefone
celular e produtividade, visto que de um lado existem dados que enfatizam o
crescimento da produtividade e, de outro, há funcionários mais estressados e estafados.
O fato de estarem sempre prontos e disponíveis faz com que estejam conectados
mentalmente o tempo todo ao mundo do trabalho, com isso, não raro há a diminuição da
produtividade e o aumento da ansiedade e da tensão. Diante disso, importa-nos não só
pensar na obsolescência acelerada de máquinas que modifica redes e processos de
trabalho, mas, sobretudo, problematizar que os modos de produção, comunicação e
consumo 24/7 reconfiguram experiências, percepções e subjetividades.
Não podemos ignorar que a Internet e as tecnologias digitais e móveis estão no
epicentro da difusão da cultura do contato constante (CALAZANS, 2011), cuja
conectividade ubíqua reconfigura o ethos da midiatização, agora, em ritmo non stop.
Midiatização não é somente a veiculação por meio de mídias digitais, o que seria uma
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visão hipertrofiada, pois simplifica questões socioculturais. Por isso, a noção de
midiatização compreendida aqui é a mesma de Sodré (2002, p. 21-22), a saber:
[...] É uma ordem de mediações socialmente realizadas no sentido da
comunicação entendida como processo informacional, a reboque de
organizações empresariais e com ênfase num tipo particular de
interação – a que poderíamos chamar de “tecnointeração” -,
caracterizada por uma espécie de prótese tecnológica e mercadológica
da realidade sensível, denominada medium. Trata-se de dispositivo
cultural historicamente emergente no momento em que o processo da
comunicação é técnica e industrialmente redefinido pela informação,
isto é, por um regime posto quase que exclusivamente a serviço da lei
estrutural do valor, o capital, e que constitui propriamente uma nova
tecnologia societal (e não uma neutra “tecnologia da inteligência”)
empenhada num outro tipo de hegemonia ético-politica.

Midiatização é, pois, caracterizada pelas tecnointerações e virtualizações das
relações humanas, que implicam tanto a transformação das formas tradicionais de
sociabilidade, como uma nova estrutura perceptiva mental. As tecnologias digitais da
comunicação midiatizam uma nova ordem da vida que é acionada pela instituição de um
ethos, ou seja, costume, hábito, regra, espaço de realização da ação humana. Esse novo
modo de presença do sujeito no mundo é para Sodré, um novo bios, um quarto bios, ou
ainda, “um bios midiático”. A midiatização é uma “tecnologia de sociabilidade”, “onde
predomina [...] a esfera dos negócios, com uma qualificação cultural própria (a
tecnocultura)” (SODRÉ, 2002, p. 25).
No contexto da cultura tecnológica, os usos sociais se alteram, e tudo o que pode
ser digitalizado, virtualizado e difundido pela multimídia passa a fazer parte do bios
simbólico, que se alastra rapidamente por absorver todas as expressões culturais. A
dinâmica comunicacional possibilita que a experiência se torne, cada vez mais,
midiatizada e percebida de maneira virtual e simbólica. A tecnocultura ganha, então, a
forma do que Castells (2006b, p. 459) denominou “cultura da virtualidade real”, ou seja,
uma cultura concebida por:
[...] Um sistema em que a própria realidade (ou seja, a experiência
simbólica/material das pessoas) é inteiramente captada, totalmente
imersa em uma composição de imagens virtuais no mundo do faz-deconta, no qual as aparências não apenas se encontram na tela
comunicadora da experiência, mas se transformam na experiência.

É sob esse sistema - híbrido das diferentes formas de comunicação e expressões
culturais que se pretende abranger a todos os povos e culturas, a fim de transformar o
faz-de-conta em realidade - que a comunicação digital e móvel se apresenta como um
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bios específico da sociedade midiatizada. Tal sociedade depende da mídia e das
tecnologias para se estabelecer, pois, sem o aparato da midiatização, a rigor não se
pertence ao novo bios.
Essa cultura do contato constante estabelece as condições para que os indivíduos
se conectem ao mundo em ritmo 24/7 de qualquer lugar e a qualquer momento e, assim,
façam parte da midiatizada do contato constante. Se de um lado a produção e
comunicação em modo 24/7 engendram um modo de trabalho em ritmo incessante, por
outro lado conferem brechas para o exercício do ciberativismo também em modo
vigilante e constante. Não por acaso, a atuação de atores políticos não tradicionais foi
tão importante para a geração de conteúdos contra-hegemônicos em um momento
histórico-político no qual a presidenta eleita Dilma Rousseff e seu partido foram
retirados da chefia do Poder Executivo brasileiro.

DEMOCRATIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO, CANAIS ALTERNATIVOS E
POLARIZAÇÃO POLÍTICA BRASILEIRA
O ponto de partida que elegemos para pensar a democratização da informação,
as agências de notícias alternativas e o ciberativismo problematiza como alguns Estados
e empresas se apropriam das TICs, a fim de reorientar a informação conduzindo-na a
possíveis manipulações inclusive, não raro, com nítidas funções políticas. De acordo
com Santos (2006, p. 39), isso corresponde à “violência da informação”, ou seja, a um
papel despótico da informação que gera mais desigualdades e estreita seu uso para
poucos atores:
O que é transmitido à maioria da humanidade é, de fato, uma
informação manipulada que, em lugar de esclarecer, confunde. Isso
tanto é mais grave porque, nas condições atuais da vida econômica e
social, a informação constitui um dado essencial e imprescindível.
Mas na medida em que o que chega às pessoas, como também às
empresas e instituições hegemonizadas, é, já, o resultado de uma
manipulação, tal informação se apresenta como ideologia.

Do ponto de vista da enunciação discursiva, as corporações da mídia, como
braços operacionais da globalização, propagam as visões políticas do mundo
mercantilizado. A comunicação é a instância na qual a matriz político-ideológica do
sistema vigente toma posição, de modo que as instituições detentoras da mídia, técnicas,
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inovações, conexões, gestão e produção de conteúdo, com alcance global, se tornam
ainda mais hegemônicas e competitivas. Essa força impõe comportamentos e se localiza
nas redes de troca de informação e de manipulação de símbolos, que estabelecem
relações entre atores sociais, instituições e movimentos culturais por meio de ícones,
porta-vozes e amplificadores intelectuais (HARVEY, 2004, p. 16). A envergadura
midiática tem se concentrado em um número de players cada vez menor. São indústrias
que convergem negócios, preponderam no mercado e consolidam atuações globais, por
meio de uma organização integrada verticalmente.
Os grandes grupos midiáticos são agora os atores centrais da globalização
econômica. Exploram todos os ramos que envolvem texto, imagem e som. Têm uma
potente capacidade de integração global, ainda mais lucrativa com os suportes digitais e
móveis. Mas não se tornaram importantes fortuitamente.

Foi

com

a

desregulamentação nacional da mídia, iniciada pelos Estados Unidos e pela GrãBretanha com medidas ratificadas pelo Acordo de Livre Comércio da América do Norte
(ALCA) e pela Organização Mundial do Comércio (OMC), que os países emergentes
prepararam seus mercados regionais e suas relações globais para receber o sistema de
mídia global. Na lógica do novo sistema, “as empresas devem tornar-se maiores e
diversificadas para reduzir riscos e melhorar as oportunidades lucrativas e devem
percorrer o globo para nunca ser ultrapassadas por concorrentes” (MCCHESNEY, 2003,
p. 223). Com efeito, diversas empresas de menor porte foram absorvidas pelas
corporações, de modo a reduzir a concorrência e os riscos de fracasso, objetivando a
ampliação do lucro.
Nesse setor, grande parte das megacorporações conta com investimento de
bancos, que fornecem o subsídio financeiro para a compra e venda de empresas. Isso
não diz respeito somente à questão de empréstimos, mas também de lobbies políticos.
Não raro, as corporações recebem vantagens econômicas e políticas, via leis e
regulamentos, a fim de administrar seus negócios. As políticas midiáticas seguem,
muitas vezes, os anseios das hiperempresas, e não os do interesse público, com
impactos que se estendem à vida cultural.
Há um amálgama entre comunicação e globalização, uma vez que a mídia é
agente de produção cultural e ideológica. A informação, constituída e transmitida pelas
corporações midiáticas, conforma-se aos interesses econômicos e políticos do mercado,
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um fator que impacta nos usos políticos das informações dispostas nas mídias. Castells
(2006a) aponta a comunicação como uma ferramenta fundamental para a influência do
poder sobre o pensamento das pessoas: ela é, pois, a pedra–de-toque do poder. Devido
ao fato de as redes de comunicação possuírem um elevado potencial de penetração
social, global e local, as relações de interesse do poder hegemônico são elaboradas
dentro do âmbito comunicacional.
Quando as TICs são apropriadas por empresas e por alguns Estados, o
desenvolvimento tecnológico passa a depender da ciência, tecnologia e setor
empresarial e, também, de políticas nacionais e internacionais. (CASTELLS, 2006b;
SANTOS, 2006). Esses quatro pontos de atuação – ciência, tecnologia, empresas e
governos - se conectam em um círculo virtuoso: o crescimento da produtividade se deve
às transformações tecnológicas, desenvolvidas por meio de pesquisas científicas e
gerenciadas por empresas, resultando em progresso econômico. Como a longo prazo “a
produtividade é a fonte de riqueza das nações [...] e a tecnologia, inclusive a
organizacional e a de gerenciamento, é o principal fator que conduz à produtividade”
(CASTELLS, 2006b, p. 136), as nações procuram instituir políticas, nacionais e
internacionais, que promovam o crescimento lucrativo e o “progresso econômico”.
Atualmente, a técnica resulta, em boa parte, de uma criação científica financiada
e gerida pelo mercado. Conforme Santos (2006, p.65-66), o casamento entre a ciência e
a técnica, a tecnociência, tem seu uso condicionado pelo mercado. A ciência passa
freqüentemente a desenvolver pesquisas e a produzir tecnologias segundo conveniências
comerciais e interesses privados. Por isso, nem sempre um progresso científico e
tecnológico é, de fato, um benefício para a humanidade como um todo. As TICs
proporcionam, por exemplo, um amplo acesso à informação e à comunicação, porém, de
forma restrita à mínima parcela hegemônica da sociedade.
No contexto de polarização política vivido no Brasil na ocasião do processo que
retirou a presidenta eleita Dilma Rousseff da Presidência da República do Brasil,
pudemos observar como o contato constante via tecnologias digitais móveis possibilitou
a produção de notícias por tipos diversos de agentes de informações, bem como a
participação do receptor, dissolvendo os papéis fixos de emissor e receptor. Canais não
institucionais que se constituem como espaços comunicacionais não-oficiais passaram a
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receber atenção da mídia tradicional com impactos também em outros subgrupos
(ALVES, 2016).
Na ocasião do impeachment da presidenta Dilma Rousseff, vimos que canais
não institucionais no Facebook tanto pró-governo - por exemplo, Mídia Ninja,
Jornalistas Livres, Jovens de esquerda, O pré-sal é nosso e Nãovaitergolpe - quanto
contra governo - como, por exemplo, Revoltados ON LINE, Canal da Direita,
Bolsonaro Zuero 3.0, Olavo de Carvalho e TV Revolta -, intensificaram a produção,
difusão e circulação social de informações com caráter, muitas vezes, não lucrativos e
colaborativos. Não cabe a este trabalho quantificar qual dos lados obteve maior
quantidade de canais. Mas, compreender que as tecnointerações políticas configuram
fluxos de informações de atores com influência no debate político e eleitoral.
Nesse sentido, desejamos pontuar que as TICs favorecem uma brecha digital
para a produção da informação que representa uma reorganização no que diz respeito à
hegemonia das mídias tradicionais e potencializa caminhos de formação de contrahegemonias midiáticas. Para Gramsci (1999), a hegemonia é desempenhada e
solidificada por meio de disputas ideológicas dos planos econômicos e políticos, mas,
também está relacionada a fatores culturais e sociais, na medida em que se refere às
normas e condutas morais que são legitimados e, sobretudo, à liderança culturalideológica de um grupo em relação a outro. Conquistada por meio de um longo
processo histórico, essa liderança é constituída de acordo com as relações de força e de
poder sociais, na medida em que abarca a construção e reprodução de consensos, ou
seja, da legitimação dos interesses de uma classe ou grupo em relação às demais.
Segundo Carlos Nelson Coutinho (1999), por meio dos “aparelhos privados de
hegemonia” – termo denominado por Gramsci para definir as associações e
organizações com participação e adesão voluntária até certo ponto autônoma em relação
à esfera estatal, por exemplo, sindicatos, partidos políticos, igrejas, organizações
profissionais e sociais, grupos de afinidade, meios de comunicação e escolas – a
hegemonia ganha um espaço autônomo e específico de manifestação na sociedade civil.
Por isso, de acordo com Moraes (2002), a conquista do poder, para Gramsci, “deve ser
precedida por uma longa batalha pela hegemonia e pelo consenso dentro da sociedade
civil, ou seja, no interior do Estado em sentido amplo; batalha esta que conta com a
participação de intelectuais como jornalistas e outros atores sociais. Compreendida
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como uma das principais arenas de disputas hegemônicas, atualmente, a Internet é uma
ferramenta digital elementar para o processo de democratização da informação e onde
manifestações e ativismos também são mobilizados.
No processo de impeachment da presidenta Dilma, vimos nas mídias sociais a
luta pela hegemonia ocorrer por meio de memes, hashtags, imagens, vídeos e textos produzidos por usuários, agências alternativas e sites noticiosos e sites de informações
falsas. Essa disputa hegemônica desvelou embates por categorizações, sentidos,
afinidades e raivas, de modo que a participação e o engajamento político e cidadão
suscitou o afastamento de alguns das questões políticas, mas também reuniu diversos
grupos e reordenou pautas e ações por disputas democráticas.
Trazemos aqui três experiências para nos ajudar a pensar como as redes de
engajamento e a participação política foram potencializadas pelas trocas comunicativas
ocorridas nos aplicativos WhatsApp e Facebook em dois diferentes momentos de 2016,
a nível local, isto é, em Brasília, permitindo a reorganização de pautas reivindicatórias,
agendas de protestos e, inclusive, formulação argumentativa para os embates políticos.
O primeiro exemplo diz respeito ao contato constante 24/7 no Facebook e no Whatsapp
que permitiu a organização entre diferentes indivíduos (conhecidos entre si ou não) e
grupos de direita para organização de uma ação violenta na Universidade de Brasília
com manifestações explícitas

de racismo e homofobia contra os estudantes da

instituição na noite do dia 18 de junho5.
A ação, liderada por uma ativista radical de direita, conhecida por outras ações
contra a presidenta Dilma Rousseff, foi organizada via posts públicos no Facebook,
inclusive com incitação à violência e ao uso explícito da força, e se concretizou com a
ida de um grupo de pessoas aparentemente armadas ao Instituto Central de Ciências, no
campus Darcy Ribeiro. A ação foi filmada pelos integrantes do grupo e postada na
mesma rede social. Após a repercussão negativa, apoiadores do grupo criaram uma
página no Facebook para justificarem a ação e, narrativamente, construírem uma outra
organização dos fatos: seriam, supostamente, pais de alunos que se reuniram
espontaneamente e teriam ido protestar contra a Universidade que estaria cheia de
"comunistas".
5

Cf. BCHARA, Caroline. Alunos da UnB são alvo de ataque de radicais da direita. Metropoles. Disponível em:
<http://www.metropoles.com/distrito-federal/em-manifestacao-na-unb-alunos-sao-atacados-com-discursosofensivos>. Acesso em: 12 dez. 2016.
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(http://www.metropoles.com/distrito-federal/em-manifestacao-na-unb-alunos-saoatacados-com-discursos-ofensivos), o episódio teria sido organizado após realização de
assembleia de docentes onde foi sugerida uma proposta de paralisação até que a
presidenta afastada voltasse ao governo.
A ação levou a uma mobilização de estudantes e professores da UnB em defesa
da Universidade, da liberdade de expressão, e principalmente, contra ações violentas de
grupos extremistas de direita. Um coletivo de professores de diversas áreas se reuniu
com o então Reitor da instituição para manifestar preocupação com o ato e sugerir ações
de combate à intolerância política e respeito à diversidade no ambiente acadêmico.
Também esta iniciativa de reação ao ato violento foi organizada e deliberada via grupos
de professores no aplicativo WhatsApp, o que levou à uma ação rápida junto às
instâncias formais da Universidade.
A outra experiência relevante que trazemos diz respeito às reações ao
feminicídio ocorrido também na Universidade de Brasília em março de 2016. A
estudante de Biologia Louise Ribeiro foi assassinada por um colega de curso e o trágico
fato levou à ação inúmeras redes feministas de professoras, técnicas e estudantes.
Diferentes coletivos feministas institucionalizados ou não reagiram, via redes sociais e
aplicativos como WhatsApp, a mais um caso de violência de gênero na UnB e
reorganizaram suas pautas de reivindicação junto à Reitoria por uma política de
combate à violência contra as mulheres na Universidade.
O exemplo é interessante, pois diversas iniciativas ocorreram de forma
concomitante e reuniram coletivos que até então realizavam ações paralelas em redes
fortes de atuação, debate e organização. Grupos tradicionais de combate à violência
contra as mulheres como Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher - NEPEM,
grupos de pesquisa como o Demodê e coletivos de ativistas como o coletivo Afetadas
uniram esforços a coletivos ou

grupos espontâneos presentes no Facebook e no

WhatsApp como o Vamos Juntas?, Mulheres em movimento, Mulheres da Faculdade de
Comunicação, entre outros, para organizar uma agenda em defesa dos direitos das
mulheres na Universidade.
Desta agenda, surgiram iniciativas relevantes: uma carta, assinada por 120
professores e professoras com sugestões à Reitora (e nunca respondida oficialmente)
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para a definição de uma política de combate à violência contra as mulheres na UnB,
uma audiência pública, realizada pelo Ministério Público Federal em 7 de novembro de
2016 em parceria com o NEPEM e outros coletivos, sobre violência contra as mulheres
nas Instituições de Ensino Superior do Distrito Federal e um esforço coletivo, em
diferentes institutos e faculdades para que a temática de gênero se tornasse um
importante item de pauta das discussões colegiadas da UnB.
Por fim, outro exemplo relevante diz respeito à organização, via aplicativo de
WhatsApp e redes como o Facebook, de eventos e manifestações de apoio à Dilma
Rousseff e contra o processo de impeachment por diferentes atores não tradicionais,
mais notadamente, as mulheres estudantes, professoras e técnicas da Universidade de
Brasilia, que se tornaram ativistas em defesa de um posicionamento político vinculado
diretamente ao engajamento nas questões de gênero. Inúmeros eventos foram
articulados e debates realizados online ou presencialmente a partir dos contatos 24/7
permitidos via tecnologia. Tais eventos ganharam divulgação dentro e fora das redes
não tradicionais, alcançando visibilidade nacional em diferentes momentos do processo
de julgamento da presidenta.
Os exemplos aqui citados estão direta ou indiretamente ligados ao processo de
impeachment e ocorreram sob o clima de intenso debate e polarização políticas. O
momento de iminente ruptura institucional, que levou ao acirramento de quaisquer
posicionamentos e atuações consideradas politicamente demarcadas, gerou mobilização
e participação ativa de diferentes grupos, mais ou menos ativos, via aplicativos e
plataformas em contato constante. A participação coletiva e proativa possibilitou a
reação imediata desses grupos a acontecimentos e demandas nacionais e locais,
alterando o rumo dos acontecimentos e ampliando as possibilidades de atuação cidadã.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
No artigo, abordou-se parte da engrenagem do mundo tecnocapitalista
globalizado, cujas tecnologias digitais móveis a ele se filiam. A partir do quadro
teórico-reflexivo, investigou-se a lógica da cultura do contato constante e ubíquo, a fim
de contribuir para as discussões sobre os usos políticos das TICs.
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Os exemplos analisados de um momento histórico específico como o de
polarização política, guardam ligação direta e indireta com o processo de impeachment
da presidenta Dilma Rousseff, e mostram a potencialização das relações de troca sobre a
política e os impactos do contato constante via aparelhos móveis na atuação de atores
políticos não tradicionais e na geração de conteúdos políticos relativos à cidadania, à
formulação de novas agendas de debate e reivindicação.
A partir da fundamentação teórica, discutiu-se a lógica da cultura do contato
constante vis-a-vis exemplos relativos ao processo de impeachment e ao momento de
polarização política. Vale ressaltar que as análises também mostraram a reconfiguração
fluida da participação política e cidadã. Se as novas configurações desta participação se
tornarão características permanentes, o futuro dirá.
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A Mídia e a Ordem Sancionada1
Fernando José Reis de Oliveira2
Resumo
Nos dias atuais vemos a mídia transformar-se em terreno fértil para a fabricação de mitos,
imagens e representações, ao sabor dos interesses econômicos e políticos estabelecidos. Em
nossa pesquisa analisamos o poder da mídia, campo aberto ao exercício da violência simbólica e
à legitimação pelos atores sociais de suas estratégias de dominação pela validação da imagens e
símbolos justapostos a valores no processo da comunicação. Ao lançar mão de seu poder de
comunicação, sua faculdade crítica de produção de sentido e significação através de imagens e
símbolos – compostos mercadorias por excelência - as mídias apropriam-se do imaginário
social, campo de produção de desejos e sonhos na ordem social vigente.

Palavras-chave: mídia, poder simbólico, violência simbólica e dominação.
Abstract
Nowadays we see the media becoming fertile ground for the production of myths, images and
representations, according to established economic and political interests. In our research, we
analyze the power of the media, a field open to the exercise of symbolic violence, and the
legitimation by social actors of their strategies of domination by the validation of images and
symbols juxtaposed with values in the communication process. By making use of its power of
communication, its critical faculty of producing meaning and meaning through images and
symbols – composed goods for sale – the media appropriates the social imaginary, the field of
production of desires and dreams in the current social order.

Keywords: Media, symbolic power, symbolic violence and domination.
INTRODUÇÃO

Nos dias atuais acompanhamos as mídias transformando-se em ambiente
propício ao exercício da violência e do poder simbólico, terreno fértil para a fabricação
de mitos, imagens e símbolos - domínio da representação e dos determinantes
simbólicos propícios ao sancionamento dos interesses econômicos e políticos, e aos

1
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novos requerimentos do capitalismo e da cultura globalizada, guiados pelas leis da
acumulação que impulsionam a tecnologia e o mercado. Na chamada sociedade da
informação e das novas tecnologias interativas da comunicação, assistimos à
progressiva instrumentalização da cultura e o desenvolvimento das mídias impulsionado
e motivado pelos interesses econômicos e políticos de grupos oligopolistas e
internacionalizados. Nesse contexto, onde impera o triunfo da apresentação sobre a
significação, a representação consagra-se como instância produtora de sentido e poder
simbólico, transformando a comunicação das mídias em verdadeira fábrica de mitos e
símbolos, flutuando ao sabor da percepção e da própria imaginação simbólica do grande
público, para quem, a imagem que se vê, é a imagem que se vive.
Qual o papel exercido pelas mídias na sociedade contemporânea em sua
atuação ritualística e sistemática, como produtora de discursos na ordem social
estabelecida? Como lidar com o efeito demagógico e despolitizador da mídia, quando
esta se realinha em prol de uma ação mais conservadora – e dos interesses econômicos
mais retrógrados - capaz de comprometer a continuidade da ordem social democrática
e submeter o futuro das próximas gerações? Como podemos lidar com essas formas
modernas de opressão simbólica – engendradas pelas mídias - tendo em vista o malestar que atinge a sociedade brasileira, colocando em risco nossa frágil democracia?
Quando multiplicam-se os equívocos de nossa percepção, abrem-se espaços aos
mecanismos de opressão e violência simbólica, dando lugar à mediação interessada e a
mídia interesseira, que conduz por vezes à doutorização da linguagem e à opacidade dos
discursos sobre a realidade social. Essa é a crítica do geógrafo Milton Santos (1998)
sobre a atuação da mídia na sociedade contemporânea. Não podemos esquecer que o
império universal do medo e da fantasia, na qualidade de criações sobrepostas, exercem
um papel relevante na produção social de imagens simbólicas, cruciais para a saúde do
indivíduo e da coletividade, mas também para o controle social da ordem e a validação
dos determinantes simbólicos da dominação, de seus sistemas de coação e coerção
social. Para SANTOS (1998) talvez seja esse o traço mais característico do espírito de
nosso tempo: o papel que o medo e a fantasia passam a exercer na vida cotidiana. E
nesse sentido, não podemos deixar de analisar o papel que a mídia exerce enquanto
instância produtora de sentido e representação na sociedade controlada pela informação:
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A mídia é o grande veículo ameaçador da integridade dos homens.
Virtualmente possível pelo uso adequado de tantos e tão sofisticados
recursos técnicos, a percepção é mutilada, quando a mídia julga
necessário, através do sensacional e do medo, captar a atenção. Muitos
movimentos ecológicos, cevados pela mídia, destroem, mutilam ou
reprimem a Natureza. (...) Quando o meio-ambiente, como Naturezaespetáculo, substitui a Natureza Histórica, lugar de trabalho de todos
os homens, e quando a natureza cibernética ou sintética substitui a
natureza analítica do passado, o processo de ocultação de significado
da História atinge seu auge. É também desse modo que se estabelece
uma dolorosa confusão entre sistemas técnicos, natureza, sociedade,
cultural e moral. (SANTOS, M. 1998, p. 23-24).

Se antes a natureza podia criar o medo, hoje é o medo que abre espaço para uma
natureza mediática falsa e, por vezes, comprometedora do próprio sentido da realidade
que vivemos e somos. Se por um lado a história hoje, nos permite ver cada lugar como
singularidade histórica, já que cada pedaço de mundo é resultante das relações criadas
ao sabor das novas técnicas, com particularidades e elementos que lhe são próprios, por
outro lado, num mundo onde a globalização vai sendo engendrada como comunicação
unilateral pelo sistema global da mídia, não há mais diálogo propriamente. Em outras
palavras, já não conhecemos os fatos em si, mas meras interpretações e respostas
previamente catalogadas, realizadas ao sabor das leituras das agências internacionais de
comunicação, das estratégias dos grupos oligopolistas de comunicação, ou da realidade
fetichizada pela publicidade e o marketing globalizados, daí a necessidade de um
crescente e sistemático exercício crítico diante das imagens sociais, das imagens
simbólicas, por parte do intelectual. Observa ainda SANTOS (1998) que a técnica é a
grande banalidade e o grande enigma de nosso tempo, e é como enigma que ela
comanda nossa vida, impõe relações e organiza nossa comunicação interpessoal, assim
como modela nossas relações com o entorno, definindo e hierarquizando espaços e
territórios. Sabemos que não há inocência na técnica. Ela já é portadora dos
condicionantes da produção, das relações sociais de produção, pois impõem um
componente fundamental das condições matérias e objetivas da produção, com
profundas implicações sobre a distribuição da mais valia global no planeta. Se antes, em
uma passado histórico não tão distante, o homem se comunicava com seu pedaço de
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natureza diretamente, praticamente sem mediação, hoje em dia, a própria noção do que
que venha a ser entorno, não se restringe mais aos limites do lugar, da região, pois cada
vez mais a definição do próximo ou do distante, do local ou do global, apresenta-se
permeada de mistérios.
Modeladora de valores de uso, de valores de troca e sobretudo de valor cultural
ou simbólico, as mídias envolta em seus discursos - e o tomo aqui em seu sentido mais
amplo, enquanto texto cultural, discurso da publicidade e das marcas, discurso
jornalístico e telejornalístico, discurso do consumo - torna-se indispensável à
legitimação da vida dos objetos, ao tempo em que ensejam e justificam aquela
existência espetacular da mercadoria, cuja legitimidade depende cada vez mais da esfera
da comunicação – e sobretudo da publicidade - crucial para validar seu valor simbólico.
A METAMORFOSE DO VALOR NA MERCADORIA CULTURAL
Difundiu-se historicamente, nas discussões sobre a natureza da mercadoria e a
problemática do valor dos bens culturais, um ponto de vista fundado na crença de que a
produção de obras de arte – e o mundo das artes em sua essência - não se constituiria em
atrativo para o interesse do capital, prevalecendo uma espécie de princípio de negação
do econômico no mercado das artes e da cultura, que para muitos soa desde sempre
como um entulho intelectual a ser vencido, em nome do desenvolvimento. Segundo a
economista francesa Françoise Benhamou (2007) ainda há uma relutância
institucionalizada, em reconhecer status de interesse econômico para as atividades e as
práticas culturais e artísticas, sintetizadas na produção e consumo de bens culturais e
simbólicos. Para a economia política clássica, nas análise de Adam Smith e David
Ricardo, a produção e o consumo de bens culturais não contribuem para a evolução da
riqueza das nações. A cultura é o domínio do trabalho improdutivo, incapaz de gerar
valor, segundo Adam Smith. A economia política vulgar tratou de negligenciar também
o papel da cultura e das artes no desenvolvimento da sociedade. Vejamos o que diz
MARSHALL (1981), em seus Pinciples of Economics:
É impossível avaliar objetos como os quadros dos mestres ou as
moedas raras; eles são únicos em seu gênero, não têm iguais nem
concorrentes; (...) o preço de equilíbrio nas vendas (desses objetos)
depende muitas vezes do acaso; no entanto um espírito curioso
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poderia sentir algum prazer em empreender um estudo minucioso do
fenômeno. (MARSHALL, A. apud BENHAMOU, F. 2007, p. 15).

Para MARX (1985) a riqueza das sociedades na qual predomina o modo
capitalista de produção aparece como uma imensa acumulação de mercadorias,
enquanto a mercadoria individual apresenta-se como sua forma elementar. O regime de
acumulação de riqueza baseado na produção de mercadorias, tem por característica
principal produzir valores de uso e valores de troca. A mercadoria deve ser encarada
sob um duplo ponto de vista ou em seu duplo papel: o de ser algo segundo sua
qualidade, podendo afirmar-se em suas múltiplas formas de utilidades – seu valor de
uso – e o de ser um produto destinado à venda, quando o valor de uso se efetiva como
valor de troca.
Segundo o economista HESCOVICI (1995), em seu livro Economia da Cultura
e da Comunicação, Marx apresenta a categoria valor de uso em O Capital, de duas
formas aparentemente contraditórias. Primeiramente o valor de uso surge associado à
noção de utilidade, capacidade da coisa em si de satisfazer uma necessidade humana.
Assim sendo o valor de uso nasceria a partir de uma propriedade intrínseca ao objeto, na
relação imediata do homem com a coisa em si, ele seria derivado de características
naturais do objeto. Por outro lado Marx associa a determinação do valor de uso ao
sistema da produção. Aqui a significação econômica do valor de uso nasce em função
de sua relação de trabalho, dada pelas condições sociais de produção e, nesse sentido,
torna-se mais apropriado falarmos de um valor de uso social ao invés de um valor de
uso natural, conforme destaca HESCOVICI (1995). Tomado como uma relação social,
o valor de uso ou a utilidade da mercadoria é determinada pelas escolhas sociais de
produção em condições históricas e sociais dadas por cada momento histórico. Para o
autor “o valor de uso não escapa destes determinismos e está intimamente ligado ao
modo de produção e à dimensão sociológica e simbólica do consumo” (HESCOVICI,
1995, p. 157). Adverte ainda que além de ser derivado de uma condição de utilidade
social da mercadoria, o valor de uso também é determinado pela dimensão simbólica da
“coisa” e/ou está intimamente relacionado ao valor simbólico e às condições do campo
de produção cultural. O valor de uso é produto do trabalho concreto, de um trabalhador
individual que age sozinho ou coletivamente e ao fazê-lo, atesta sua criatividade e a
validade social de seu trabalho concreto. Todavia apenas na medida em que satisfaz
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uma necessidade humana, social, e o faz tão somente convertendo-se de trabalho
concreto em trabalho abstrato, pode assim transmutar-se de valor de uso em seu valor de
troca nas relações mercantis de compra e venda, no âmbito da circulação. A mercadoria
produzida caso não seja realizada no mercado permanece em estado latente, sem
contudo efetivar-se na metamorfose do valor trabalho, que se consuma, tão somente, na
passagem do trabalho concreto para o trabalho abstrato. HESCOVICI (1995) observa
ainda que a valorização econômica do bem cultural é permeada de incerteza,
irregularidade e aleatoriedade, não obedecendo àquela lógica típica da mercadoria
industrial na esfera mercantil. Na medida em que não satisfaz uma necessidade
identificável tecnicamente o cálculo do valor da mercadoria cultural não poderia ser
solucionado por critérios objetivos, tal qual as demais mercadorias. Assim sendo, para
HESCOVICI (1995) a compreensão sobre o processo de formação do valor de uso do
produto cultural, cujo processo de valorização econômica tende a ser determinado de
forma aleatória e não por sua capacidade de atender e/ou criar uma necessidade, deve
ser investigado a partir da análise do campo simbólico e das modalidade da acumulação
simbólica:
A aleatoriedade da valorização econômica do bem cultural
deve ser buscada nas modalidades de formação do valor de uso (o
capital simbólico de que fala Bourdieu), que é necessário para se
adquirir, ulteriormente, uma forma preço, isto é capital econômico.
(HESCOVICI, 1995, p.166).

Veja que Marx descarta a existência de uma valor de troca imanente ou
intrínseca à mercadoria. O que há de comum entre as mercadorias, que se revela na
troca entre elas, é o seu valor, que advém do fato de serem derivadas de um trabalho
concreto e ao transformar-se em trabalho abstrato – trabalho humano socialmente
aceito – na esfera da circulação, permite a metamorfose do valor de uso em valor de
troca. Esta é, em essência, a lei geral do valor em ação:
Uma coisa pode ser útil e produto do trabalho humano sem ser
mercadoria. Esse é o caso, quando a sua utilidade para o homem não é
mediada por trabalho. Assim o ar, o solo virgem, os gramados
naturais, as matas não cultivadas etc. Quem com seu produto satisfaz
sua própria necessidade cria valor de uso mas não mercadoria. Para
produzir mercadoria, o homem precisa produzir apenas valor de uso,
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mas valor de uso para outros, valor de uso social. (MARX, K. 1985,
p.49).

Parece-nos, pois, inadequado e insuficiente a proposição de HESCOVICI (1995)
de investigar a natureza do valor simbólico da mercadoria cultural na instância do valor
de uso, bem como de questionar a existência ou não de trabalho útil na produção dos
bens culturais e artísticos pelo grau de utilidade física dessas mercadorias, ou sua
capacidade para satisfazer de necessidades humanas. A nosso ver, a mercadoria cultural
é dotada de subjetividade e complexidade suficiente para não expressar seu valor de uso
e o seu valor simbólico deve ser equacionado nos termos colocados por Marx, quando
formula a noção de fetichismo da mercadoria, no terreno nebuloso da religião, onde,
segundo ele, os objetos da imaginação ganham vida. Eis o que diz MARX (1985):
A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa, a qual
pelas suas propriedades satisfaz necessidades humanas de qualquer
espécie. A natureza dessas necessidades, se elas se originam do
estômago ou da fantasia, não altera nada na coisa. (Desejo inclui
necessidade, é o apetite do espírito e tão natural como a forma para o
corpo (....) a maioria das coisas tem seu valor derivado das
necessidades do espírito). Aqui também não se trata de como a coisa
satisfaz a necessidades humanas, se imediatamente, como meio de
subsistência, isto é, objeto de consumo, ou se indiretamente, como
meio de produção (Marx, K. 1985, p. 41).

Para exercer sua ação de valor de troca a mercadoria cultural terá de se desfazer
de seu corpo físico - de seu valor de uso - para metamorfosear-se na forma dinheiro, e
daí transformar-se de valor monetário imaginário em valor monetário real, fenômeno
característico da transubstanciação, passagem do reino da necessidade para o reino da
liberdade. Para atribuir-lhe um preço basta ter seu equivalente na forma dinheiro – ouro,
prata, dólar, real, etc, - ou em valor imaginário. Não é demais relembrar que Marx
ressalta que o processo de troca das mercadorias encerra relações contraditórias
sobretudo na transmutação do valor trabalho em valor de troca e também do valor de
troca em sua forma preço. Afinal a forma preço não é a expressão perfeita da forma
valor, uma vez que o valor é medido em unidade de trabalho e o preço obedece a
mecanismos de oferta e demanda. Além disso, o bem cultural, por sua natureza
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diferenciada, poderia expressar sua forma preço sem contudo expressar a sua forma de
valor trabalho, sobretudo nos casos em que a “mercadoria cultural” não é produzida de
forma seriada e, como tal, não se constitui como mercadoria, sendo criada em condições
onde a produção cultural se distingue dos padrões capitalistas da indústria midiática.
Vejamos o que diz MARX (1985) a esse respeito:
A forma preço, porém, não só admite a possibilidade de
incongruência quantitativa entre grandeza de valor e preço, isto é,
entre a grandeza de valor e sua própria expressão monetária, mas pode
encerrar um contradição qualitativa de modo que o preço deixa de
todo de ser expressão de valor, embora dinheiro seja apenas a forma
valor das mercadorias. Coisas que, em si e para si, não são
mercadorias, como por exemplo consciência, honra etc., podem ser
postas à venda por dinheiro pelos seus possuidores e assim receber,
por meio de seu preço, a forma mercadoria. Por isso, uma coisa pode
formalmente, ter um preço sem ter um valor. A expressão de preço
torna-se aqui imaginária, como certas grandezas da Matemática. Por
outro lado, a forma imaginária de preço, como por exemplo, o preço
da terra não cultivada, que não tem valor, pois nela não está
objetivado trabalho humano, pode encerrar uma relação real de valor u
uma relação derivada dela. (MARX, K., 1985, p.92-93).

O FETICHISMO DA MERCADORIA
Agora você vê, agora você não vê. A mercadoria está ao mesmo tempo presente
e ausente. Ela é antes uma entidade tangível cujo significado é inteiramente imaterial e
está sempre alhures, nas suas relações formais de troca com outros objetos. Seu valor é
excêntrico a si mesmo, sua alma ou essência deslocada para outra mercadoria, cuja
essência está igualmente noutro lugar, diferente e incessante da identidade. Voltemos a
MARX (1985):
À primeira vista, a mercadoria parece uma coisa trivial, evidente.
Analisando-a vê-se que ela é uma coisa muito complicada, cheia de
sutileza metafísica e manhas teológicas. Como valor de uso, não há
nada misterioso nela, quer eu a observe sob o ponto de vista de que
satisfaz necessidades humanas pelas suas propriedades, ou que ela
somente recebe essas propriedades como produto do trabalho humano.
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É evidente que o homem por meio de sua atividade modifica as
formas das matérias naturais de um modo que lhe é útil. (MARK, K.
1985, p.70).

Em nosso entendimento, o valor simbólico, tal qual o elemento mítico ou
mágico inerente ao mecanismo de fetichização da mercadoria, não provém de seu valor
de uso, tampouco do conteúdo de suas determinações do valor trabalho na esfera da
circulação. Ainda que os trabalhos uteis se diferenciem em distintas atividades
produtivas – quaisquer que sejam os conteúdos físicos e concretos do trabalho – eles são
dispêndios de energia humana e, portanto, assumem uma forma social, na medida em
que resulta do trabalho social humano, adquirindo a forma e valor enquanto produto
desse trabalho. Eis como também devemos pensar o valor cultural:
O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente no
fato de que ela reflete aos homens as características sociais do seu
próprio trabalho como características objetivas dos próprios produtos
de trabalho, como propriedades naturais sociais dessas coisas e, por
isso, também reflete a relação social dos produtores com o trabalho
total como uma relação social existente fora deles entre objetos
(MARX, K. 1985, p.71).

Esse é o ponto de partida da teoria da alienação que o autor vai desenvolver ao
longo de sua obra. Quando ele diz que uma coisa é uma mercadoria não está falando da
finalidade que se vai aplicar a ela enquanto valor de uso, ou seja de sua utilidade, aquilo
que dela se quer e se poderá retirar, mas da aplicação que a ela se deseja dar. A
mercadoria apresenta-se assim como um objeto de tráfico e ao se deparar com o mundo
das mercadorias, uma vez colocada no mercado à disposição dos consumidores para o
consumo, o trabalhador não mais reconhece nela as características de seu trabalho social
e menos ainda de seu trabalho concreto. A mercadoria apresenta-se inteiramente
fetichizada perante seu criador – o trabalhador - e irreconhecível em sua substância,
consumando-se a alienação na incapacidade dele de adquiri-la como objeto de consumo
reificado na forma de mercadoria-imagem:
A impressão luminosa de uma coisa sobre o nervo ótico não se
apresenta como um excitação subjetiva do próprio nervo, mas como
forma objetiva de uma coisa fora do olho, Mas, no ato de ver, a luz se
projeta realmente a partir de uma coisa, o objeto externo, para outra, o
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olho. É uma relação física entre coisas físicas. Porém, a forma
mercadoria e a relação de valor dos produtos de trabalho, na qual ele
se representa, não tem que ver absolutamente nada com sua natureza
física e como as relações materiais que daí se originam. Não é mais
nada que determinada relação social entre os próprios homens que
para eles aqui assume a forma fantasmagórica de uma relação entre
coisas. (MARX, K. 1985, p.71).

Eis porque para Marx (1985) esse caráter enigmático, simbólico ou mítico da
mercadoria deve ser tratado na região nebulosa do mundo da religião, tal como para
BOURDIEU (1996). Para o primeiro autor é no campo simbólico da religião que os
produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria. No mundo da
imaginação os objetos tornam-se figuras autônomas, signos e símbolos que ganham
vida e passam a manter relação entre si e com os próprios homens. Acontece o mesmo
com o mundo das mercadorias, produtos da criação humana. Isso é o que Marx chama
de fetichismo da mercadoria. A natureza fetichista das mercadorias provém do caráter
social e peculiar do trabalho humano que produz mercadorias:
Objetos de uso se tornam mercadorias apenas por serem produtos e
trabalhos privados, exercidos independentemente uns dos outros. O
complexo desses trabalhos privados forma o trabalho social total que
somente transparece na troca dos produtos desses trabalhos. Em outras
palavras, os trabalhos privados só se convertem em parte do trabalho
social total por meio das relações que a troca conecta entre os
produtos do trabalho e os produtores. (MARX, 1985. p71).

A mercadoria agora apresenta-se inteiramente revestida de seu corpo simbólico
em operações midiáticas de representação, produtoras do fetichismo e potencializadora
de seu caráter mágico e poder encantatório, que arrasta o consumidor para as
motivações mais complexas do desejo e do consumo em profusão. Eis como a mídia
consuma-se como instância produtora de poder simbólico nas operações de
representação e produção de sentido, na justaposição simbólica das imagens como
amálgama de signos e símbolos. Eis como se processa a transubstanciação da
mercadoria em valor simbólico.

MÍDIA IMAGEM E VIOLÊNCIA
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A mídia opera sobre o primado do visível, em uma perspectiva quase sempre de
denúncia e de acusação, sobretudo quando se aborda o assunto em função de imagens e
com a propensão à espetacularização, em detrimento da análise daquelas estruturas e
mecanismos cujo conhecimento, revelam a engrenagem da ação e do pensamento
(primado do invisível). Quem aborda com acuidade e precisão essa questão é o
sociólogo BOURDIEU (1998) ao indicar que essa conduta revela-se também na
tendência da mídia de se interessar mais pelas supostas conclusões acerca dos
problemas ou dos assuntos – daí a necessidade de demonstrá-las através das imagens –
do que o caminho pelo qual se chega a elas. Analisando a conduta da imprensa no
tratamento dado às questões do campo político, o autor mostra como o campo
jornalístico produz uma visão inteiramente particular do campo político, fundada nos
princípios e interesses dos próprios jornalistas, enquanto invocam as expectativas do
público para justificar essa política de simplificação demagógica – em tudo oposta à
intensão democrática de informar, ou de educar divertindo. Assim eles não fazem mais
do que projetar sobre o público o objeto de suas próprias inclinações, tratando de impor
sua visão de mundo político através das mídias em geral. Adverte ainda BOURDIEU
(1988) que isso ocorre sobretudo quando existe o medo de entediar o público e perder a
audiência. Eis que os jornalistas passam a priorizar o combate, o ataque, ao invés do
debate, então privilegia-se mais a polêmica em lugar da dialética, e passa-se a cultivar
mais o enfrentamento entre as pessoas (sobretudo entre os políticos) em detrimento do
confronto entre seus argumentos, a exemplo do que constitui o próprio móvel do debate:
o déficit orçamentário, a política de redução ou aumento dos impostos, ou dívida
externa, etc. Sua competência e seu conhecimento do mundo político estão baseados
muito mais na intimidade dos contatos e das confidências – quiçá dos rumores e das
fofocas políticas – do que na objetividade da investigação ou da observação jornalística
propriamente dita.

MÍDIA E PODER POLÍTICO
O envolvimento da cultura com a esfera política tem seus registros iniciais no
ulo XVIII, quando ela se torna um meio de internalização do controle social e seus
sistemas disciplinares, para assegurar a hegemonia política e a governabilidade. Com o
declínio da religiosidade como campo de legitimação da política, a cultura passa a se
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constituir em fonte de produção de ideologias e de poder simbólico, para a validação de
projetos políticos. A subordinação do campo de produção cultural como eixo de
legitimação da política exemplifica as estratégias de politização da cultura na
modernidade. O uso do poder simbólico na comunicação política com a finalidade de
provocação do inimigo, demarcação do território, fortalecimento dos mecanismos de
coerção social e de dominação, faz-nos recordar também o imaginário perverso das
imagens e da violência, criada pela guerra informacional instaurada pelo fascismo e
pelo nazismo, em meados do século XX.
Certo dia Mussolini passeava por uma praia em Riccione, acompanhado de seu
fotógrafo oficial e por um jornalista independente. A certa altura da caminhada, trajando
um grande casaco, Mussolini volta-se para o mar e diante de sua grandeza, imagina-se
tão poderoso quanto. Pernas afastadas rígido e com ar arrogante, urina na água do mar:
Que grande ator! Exclamaria o fotógrafo de Mussolini, registrando em sua câmera o
célebre momento do ditador de costas para a terra e frente para o mar. Posteriormente,
lançando mão das estratégias de manipulação simbólica da mídia, o ministro da
propaganda do regime fascista de Mussolini, Sr. Starace, valendo-se de sua influência
envia o negativo para diversas Agências de Notícias na Suíça e uma semana depois a
fotografia oficial seria estampada em destaque nos jornais europeus, sob a seguinte
designação: Mussolini mija no inimigo.
Sob os auspício de Hitler e Joseph Goebbels, a Alemanha foi conclamada à
criação de um novo corpo, purificado, limpo de toda a sujeira e de toda doença. Esta
dominação fez-se pela manipulação estética das imagens através das mídias, valendo-se
de inúmeras técnicas artísticas, a saber: fotografia, cinema, pintura, escultura, teatro,
etc.; com destaque para as técnicas de teatro épico, aplicadas aos desfilas e comícios
nazistas que assumiam proporções gigantescas, organizados para valorizar o
aparecimento público de Hitler, em meio a histeria coletiva das multidões; mas foi
sobretudo pela propaganda nazista, uma das técnicas mais eficazes e eficientes
utilizadas por Goebbels, que se ergueu o campo simbólico do nazismo:
A arte da propaganda consiste precisamente em se ser capaz de
despertar a imaginação do público, apelando para os sentidos,
em encontrar a forma psicológica adequada que prenda a
atenção e apele para o coração das massas nacionais... As
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faculdades receptivas das massas são muito restritas e o seu
raciocínio é débil. Por outro lado, esquecem rapidamente o que
se lhes diz. Sendo assim, toda a propaganda eficaz deve
confinar-se a algumas coisas essenciais e simples, que na
medida do possível, devem ser expressas em fórmulas
estereotipadas.

Estes

slogans

devem

ser

repetidos

persistentemente, até que o último dos indivíduos tenha
conseguido captar a ideia que lhe foi apresentada. Se se
esquecer esse princípio e se tentar ser geral e abstrato, a
propaganda (a comunicação) torna-se ineficaz; o público não
será capaz de digerir ou reter o que lhe foi oferecido deste
modo. (...) não se deve seguir as regras teóricas da justiça,
principalmente se ela é favorável à parte contrária; deve-se
apresentar somente o aspecto da verdade que é favorável à sua
posição. Logo que a nossa propaganda faz a mais leve sugestão
de que o inimigo tem uma certa justiça do seu lado, fazemos
com que a justiça da nossa causa possa ser discutida.
(GOEBBLES, J. apud

MANVELL, R & FRAENKEL, H.

1960, p. 74).

O ser humano é equipado com faculdades cognitivas complexas, todavia,
suscetível de ser manipulado pelas imagens midiáticas, com grande eficácia simbólica e
com poder de mobilização em favor da ordem social estabelecida. Para BOURDIEU
(1998) isso pode gerar um efeito de opressão simbólica e despolitização do público – a
exemplo do que ocorre por vezes com o jornal e a televisão – passível inclusive de
manipulação pela imagem. Evidencia-se nisso uma enorme defasagem entre a imagem
que os profissionais tem e conferem à própria mídia, com profunda influência sobre o
público em geral, e a verdade propriamente dita das ações:
É evidente que a mídia é, no conjunto, um fator de despolitização, que
age prioritariamente sobre as frações menos politizadas do público,
mais sobre as mulheres que sobre os homens, mais sobre os menos
educados que sobre os instruídos, mais sobre os pobres que sobre os
ricos. (...) A televisão – bem mais que os jornais – propõe uma visão
do mundo cada vez mais despolitizada, asséptica, incolor, envolvendo
cada vez mais os jornais nessa escorregada para a demagogia e para a
submissão aos constrangimentos comerciais. (BOURDIEU, P. 1998,
p. 109-110).
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Adverte ainda o autor que as famílias reais inglesas, bem como as de outras
partes do mundo, constituem um reservatório inesgotável de temas de seriados soap
operas e telenovelas - e o grande happening, a exemplo do ocorrido na cobertura da
morte de Lady Di. Este fato ilustra perfeitamente o funcionamento da mídia como
produtora de espetáculos e entretenimento, para as delícias e o saboreio da pequena
burguesia:
[Elas nascem] do casamento do melodrama com os efeitos especiais
de alta tecnologia, filmes sentimentais, folhetins televisivos
lacrimogêneos, romances baratos de grandes tiragens, música popular
um pouco vulgar, diversões ditas familiares, ou seja, toda essa
enxurrada de produtos da indústria cultural transmitidos todo o dia
pelas televisões e rádios conformistas e cínicas que aliam o moralismo
lacrimejante das diversas Igrejas ao conservadorismo estético do
entretenimento burguês. (BOURDIEU, P., 1998, p.112).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ensina-nos o jornalista e semioticista da cultura e da mídia Harry Pross(1981),
que os mass media são portadores ou transportadores de símbolos em consonância com
os princípios de economia das forças hegemônicas que estão no poder. Logo a mediação
é o campo de disputa do poder simbólico que se exercita pela validação das
representações de seus sistemas de signos e sobretudos de seus valores subjacentes a
signos e símbolos. E as mídias o fazem diariamente pela ritualização de seus sistemas
de representações.
As Imagens da mídia associadas ao mundo da comunicação, do consumo, dos
negócios, da televisão, do jornalismo, da publicidade, e da internet – mídias sociais podem vestir-se de sistemas de signos e símbolos estereotipados, fruto do trabalho
criativo de profissionais integrados, publicitários, produtores, diretores, criativos, de
imagens positivas, ou negativas, capazes de influenciar o olhar do observador,
expectador, ouvinte, consumidor, leitor enfim. As imagens midiáticas, que podem se
converter em imagens mentais do indivíduo, permitindo assim que sua experiência seja
afetada como pensamento, atitude, ação. O melhor modo de nos protegermos contra
essa opressão simbólica da mídia consiste em contrapor às imagens midiáticas nossos
sistemas de categorizações e valores, representações e leituras elaboradas a partir de
nossas próprias imagens mentais, sem contudo negligenciar a complexidade da
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comunicação social no âmbito da ordem globalizada. Eis como podermos nos
apropriamos das coisas no processo contínuo da mediação da comunicação, ao
exercemos nossa faculdade cognitiva e designadora da realidade sem contudo
entregarmos essas capacidade de significação a outrem.
As mídias tradicionais – as mídias de massa (sobretudo o jornal, a TV e o rádio ) – estão
voltadas muito mais para a propagação dos objetivos sociais e valores conservadores,
em prol da manutenção dos esquemas de reprodução do capital nesses setores, daí
porque elas tendem a estimular a desmobilização dos movimentos críticos – sobretudo
explorando aquelas paixões populares o futebol, a telenovela, as grandes festas
populares, etc. Daí a relevância de promovermos uma higiene social das mídias e
lutarmos pelo fortalecimento das mídias sociais e como forma alternativa de
organização e mobilização de grupos sociais comunitários na contemporaneidade. Ela
também pode atuar, contrariamente, estimulando a mobilização em favor da
reivindicação de uma ação conservadora, lançando slogans pautando temas e
reportagens, cujos efeitos demagógicos e populistas sobre a população, reverbera na
atuação da classe política. Essa conduta foi claramente evidenciada recentemente na
atuação da Rede Globo de Televisão conclamando a população para mobilização a favor
do impeachement da presidente Dilma Rouseff.
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A dimensão técnica da Internet: um debate a partir da aproximação entre a
economia política da comunicação e teoria crítica da tecnologia1
Jonas Valente2
Resumo
O presente artigo tem como objetivo realizar uma aproximação teórica entre a Economia Política da
Comunicação (EPC) e a Teoria Crítica da Tecnologia (TCT) para uma análise da dimensão técnica da
Internet em suas diversas camadas. Para isso, serão analisadas as formas de percepção da problemática da
tecnologia em cada uma das abordagens e identificadas as convergências e de que maneira essas duas
perspectivas podem contribuir para uma mirada que reconheça a importância da dimensão técnica nas
ordens teórica, metodológica e como objeto relevante. As pontes serão buscadas tendo como foco
possíveis convergências para qualificar a compreensão da Internet e de como as escolhas técnicas
impactam a arquitetura e o equilíbrio de poder na Rede. O artigo faz um panorama dos aspectos técnicos
relevantes no debate sobre a Rede Mundial de Computadores apontando para possibilidades de novos
trabalhos.

Abstract
The article aims to realize a theoretical dialogue between Political Economy of Communications and
Critical Theory of Technology for an analyses of Internet´s technical dimension in its various layers. To
do it, the text will look into the numerous perceptions ways of the technological debate in each approach
and identify the convergences and in which way each of these viewpoints can help to acknowledge the
relevance of technical dimension in the theoretical, methodological spheres as an important study object.
The bridges will be seeked taking into account how the technical choices impact the architecture and the
network´s power balance. The article does an overview of the technical features of Internet pointing to
further studies.

Palavras-chave: Tecnologia, Economia Política da Comunicação, Teoria Crítica da
Tecnologia, Internet.
Keywords: Technology, Political Economy of Communications, Critical Theory of
Technology, Internet.

Introdução
O presente artigo pretende realizar um diálogo entre a economia política da
comunicação (EPC) e a teoria crítica da tecnologia (TCT) para discutir a problemática
da tecnologia no capitalismo contemporâneo, tendo como foco a Internet. O intento é
buscar referências teorico-metodológicas dessas duas abordagens para identificar

1

Exemplo: Trabalho apresentado no GT5 – Teorias e Temas Emergentes, V Encontro Nacional
da ULEPICC-Br.
2
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Brasília. E-mail: jonasvalente@gmail.com.
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formas de qualificar a compreensão das Tecnologias da Informação e da Comunicação e
da Internet em suas manifestações concretas.
O texto inicia problematizando a noção de tecnologia e propõe um movimento de
desconstrução e reconstrução da sua relevância. O que o guia é assunção da tecnologia
como esfera de atividade envolta em uma relação dialética com a totalidade social,
moldando-a e sendo forjada por ela. Ou, na gramática marxiana, a contradição que se
estabelece entre as forças produtivas e as relações de produção. Partindo destes
enunciados, busca-se evitar uma perspectiva determinista da tecnologia que a veja como
força motriz do desenvolvimento da sociedade. Ao contrário, os artefatos são
construídos socialmente e imersos nas disputas de poder e nas relações sociais de
produção. Contudo, tal redimensionamento não tem como objetivo diminuir a
importância da dimensão técnica. Ao contrário, o que o texto aponta é a necessidade de
recolocar a tecnologia de volta em seu lugar como elemento central, mas não
determinante ulterior, da compreensão do capitalismo contemporâneo.
Em seguida, o artigo persegue os pontos de contato nas duas abordagens
analisadas para qualificar a problemática. É feita uma rápida revisão dos pilares da EPC
e é introduzida a TCT como uma persepctiva que pode enriquecer a análise da questão
tecnológica. Por fim, este exercício é aplicado a um objeto concreto, ainda que de forma
preliminar: a Internet. O percurso argumentativo avança no sentido de mapear como a
dimensão técnica da Internet (da sua infraestrutura aos protocolos, padrões, aplicativos,
algoritmos e conteúdos) impacta sobremaneira as disputas de poder em torno da
regulação e da concorrência na Rede. Por fim, são sugeridas algumas sugestões de
continuidade da discussão e de possibilidades de aprofundamento das reflexões
iniciadas.

Estratégias e procedimentos metodológicos
O trabalho irá partir de uma pesquisa bibliográfica dos dois campos. O corpus da
pesquisa será o tratamento teórico dispensado à tecnologia, em especial as Tecnologias
da Informação e da Comunicação e, dentro delas, a Internet. Será realizada uma análise
comparativa dos conceitos e do enquadramento feito no tocante a esses fenômenos e na
sua relação dialética com o sistema capitalista.
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Em seguida, será apresentado mapeamento preliminar das questões tecnológicas
no interior da Internet. Um quadro categorial básico será construído para identificar as
diversas esferas técnicas na Rede. Por fim, a análise buscará cruzar o tratamento da EPC
e da TCT dentro de cada categoria selecionada.

Fundamentação teórica
É corrente a afirmação da tecnologia como elemento importante na sociedade
contemporânea. Marx (1996) apontava o impacto da maquinaria e da grande indústria
na consolidação do capitalismo por meio da transição da subsunção formal à subsunção
real do trabalho ao capital. O debate das últimas décadas sobre a restruturação produtiva
do capitalismo ensejou diversas leituras que conferem às transformações tecnológicas, e
às Tecnologias da Informação e da Comunicação em específico, o traço distintivo da
nova configuração da sociedade a partir de uma crise do modelo fordista3.
Embora não haja espaço para um debate mais aprofundado sobre esse vasto
campo de reflexões teóricas acerca das transformações do capitalismo, a visão trazida
pelo presente trabalho é crítica às perspectivas deterministas. Para compreender a
questão tecnológica seria necesssário, portanto, um primeiro movimento de
desconstrução de tentações deterministas. A tecnologia é uma das “esfera de atividade”
(Harvey, 2010) do capitalismo, cujo desenvolvimento ocorre em relação dialética com a
totalidade social. Desta forma, a tecnologia, e as TICs em específico, respondem às
demandas de adaptação do capital, especialmente a partir da crise do modo de regulação
fordista na década de 1970.
Feito o primeiro movimento de desconstrução, é preciso fazer avançar rumo a
um segundo passo, de reconstrução do papel da tecnologia. Isso porque ao mesmo
tempo em que são produto das necessidades de acumulação do capital as TICs também
forjam a restruturação produtiva por meio de novas infraestruturas, serviços,
plataformas e dispositivos. Um dos argumentos centrais do trabalho aponta que para o
entendimento do capitalismo contemporâneo, da informação, do conhecimento e da
cultura, é preciso colocar a questão tecnológica “de volta em seu lugar”. Isso passa por
ir além do reconhecimento da sua relevância, prática comum nos estudos da EPC, e
3

Entre as inúmeras obras podemos citar a “Sociedade Pós-Industrial” de Bell, a “Revolução
Informacional” de Lojkine, a “Era da Informação” de Castells e o emprego indiscriminado de termos
como “Sociedade da Informação”.
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constituir instrumentos teóricos, metodológicos e analíticos que deem conta de superar
os enunciados generalistas para tomar a questão tecnológica de maneira mais profunda
seja no plano teórico, seja como objeto de estudo específico ou como dimensão
categorial nas pesquisas sobre objetos diversos. O presente artigo buscará um exercício
neste sentido tomando como base a Internet. Mas antes é preciso estabelercer os pontos
de contato entre a EPC e a Teoria Crítica da Tecnologia.
A economia política da comunicação constitui-se como “o estudo das relações
sociais, particularmente as relações de poder, que mutuamente constituem a
produção, distribuição e consumo dos recursos”4 relativos à cultura, informação e à
comunicação (Mosco, 1996, p.25, tradução nossa). Segundo Garnham (1990), os
processos investigados pela Economia Política da Comunicação organizam-se a partir
da disputa em torno do controle de recursos escassos. “O entendimento que temos do
mundo, e nossa habilidade de mudá-lo, será determinada pelos caminhos através dos
quais o acesso e o controle destes recursos são estruturados” (p. 6, tradução nossa). No
esforço de compreensão destes conflitos, os pesquisadores se colocam como questão
central entender “como a formação social determina quem pode dizer o quê para quem
dentro do processo de produção cultural” (Ibidem. p. 10, tradução nossa).
Segundo Bolaño (2000), entre os esforços da EPC está a compreensão da
informação e a cultura sob o capitalismo e do complexo que estrutura a sua produção,
distribuição e consumo (a Indústria Cultural). A informação e a cultura reproduzem, a
seu modo, a contradição igualdade-desigualdade que caracteriza a produção e
apropriação da riqueza neste modo de produção. Tomando o cenário do ascenso da
Internet, o autor aponta outra característica importante desse processo: a subsunção do
trabalho intelectual ao capital (BOLAÑO et. al. 2010), que envolve “uma tendência ao
apagamento das suas fronteiras em relação ao trabalho manual, submetido, por sua vez,
a uma intelectualização geral da produção e do próprio consumo” (BOLAÑO e FILHO,
2014, pp. 115-116).
A Teoria Crítica da Tecnologia5 pode aportar reflexões importantes para a
4

Tradução nossa.
O termo é adotado aqui a partir do debate de Feenberg (2002, 2005) mas envolve dialoga com
um campo interdisciplinar mais amplo conhecido como Social Studies of Science and Technology (STS)
que tem interseccção com a sociologia da tecnologia, a filosofia da tecnologia, a ética da informação e a
política computacional. A opção pelo emprego do termo visa designar a abordagem de caráter crítico, e
não apenas o campo de estudos sobre tecnologia. A despeito do uso por Feenberg, da perspectiva nossa a
5
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compreensão dos fenômenos de interesse da EPC. Buscando uma síntese sem deixar de
lembrar que há matizes em cada autor ou ramificação, poderia ser dito que este campo
compreende a tecnologia como produto das relações sociais (ou relações sociais de
produção na gramática marxiana), incluídas aí as disputas de poder. A partir desse
postulado, desenvolve-se um crítica à ideia progresso e a de eficiência como indicador.
Os aparatos, portanto, não seriam produtos voltados à persecução da
maximização da eficácia de uma tarefa ou serviço, mas soluções orientadas por
interesses e valores e resultantes de complexas disputas entre agentes e forças políticas
que operam em divrersas esferas e instâncias (envolvendo aí desde profissionais
responsáveis, donos de empresas, reguladores, fabricantes de equipamentos e insumos,
usuários e organizações da sociedade civil, entre outros). Sob esta perspectiva, a
essência da tecnologia seria, assim, a soma de todas as determinações superiores que em
seus vários estágios de desenvolvimento. “Esta soma é suficientemente rica e complexa
para abranger numerosas possibilidades mediante trocas de ênfase e exclusões.”
(FEENBERG, 1996. s.p., tradução nossa).
Neste ponto é possível perceber um primeiro ponto de contato entre esta
abordagem e a EPC. Esta traz exatamente a perspectiva de crítica da economia política
da informação, comunicação e da cultura para perceber essas atividades como imersas
nas relações de poder e para assinalar como estratégia metodológica o enfoque da
percepção das relações sociais de produção dessas atividades em detrimento de outras
(como a análise de conteúdos de mensagens ou da recepção, por exemplo).
Como esboçado na primeira parte do texto, a compreensão aqui é que esse
caráter de produto não minimiza o papel da tecnologia a um mero reflexo. A TCT, de
diferentes formas, destaca o impacto dos sistemas técnicos para a estruturação da
sociedade6, percebendo essa relação dialética entre esta “esfera de atividade” (Harvey,
abordagem pode ser circunscrever diversos outros autores que discutem a tecnologia e sua relação com a
sociedade sob a ótica das relações de poder, como Winner, Noble, Sclove, Haraway, Simondon,
Trigueiro, Santos, Dagnino, Novais e outros.
6
Marcuse (1973) - autor egresso da Escola de Frankfurt mas que é visto dentro da perspectiva
crítica sobre a tecnologia - identifica no capitalismo monopolista um movimento de conformar o aparato
tecnológico criado pelo complexo industrial capitalista não apenas como base material da produção, mas
como estruturador de modos de vida a partir de relações sociais de produção que buscam construir essa
manifestação histórica como projeto superior frente às alternativas internas e externas. A tecnologia não
seria uma esfera societária nem um instrumento, mas a expressão máxima de uma racionalidade que
agudiza a dimensão instrumental e configura a reprodução deste modo de vida, uma “racionalidade
tecnológica” que legitimaria as relações de dominação de um grupo social sobre outros. Esta está inscrita
no aparelho produtivo e nas relações sociais de produção como um todo, incluídas aí também as formas
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Op. Cit.) e a conjunto da vida social. Aí há um segundo ponto de contato entre as
abordagens uma vez que a EPC tem entre suas características centrais a
contextualização dentro da “totalidade social” (Mosco, 1996, p. 45 e seguintes).
Feenberg (2005) argumenta que a tecnologia envolve dois polos de uma relação,
o do sujeito e o do objeto. Quando esses extremos são compostos por pessoas, há
relações de poder. Surge aí a afirmação da importância de como o artefato é constituído.
O poder tecnológico envolveria assim o estabelecimento de um design que restringe os
interesses representados, distorcendo a experiência humana e causando sofrimento e
danos ao meio ambiente. O alcance das disputas não estaria apenas nos regramentos e
nas aplicações, mas no próprio corpo dos aparatos, fazendo com que este sejam objetos
e práticas essencialmente conflitivas. “Se o desenvolvimento tecnológico é um processo
social, ele é, como todos os processos sociais, marcado por conflitos e lutas e o produto,
portanto, é em última instância sempre indeterminado” (NOBLE, 2011, p. 325, tradução
nossa).
As máquinas e artefatos devem ser percebidos como entes possuidores de certas
características e estas devem ser objeto de atenção específica. Se a avaliação sobre a
tecnologia envolve somente as ferramentas e os usos, “se não inclui atenção aos
significados e designs dos arranjos dos nossos artefatos, então estaremos cegos para
questões que são intelectualemente e praticamente cruciais” (WINNER, 1986, p. 25,
tradução nossa).
Surgem aí novos pontos de contato com a EPC. Ao avançar para destacar o
conteúdo social nos próprios aparatos, e não somente no seu uso, a TCT enfatiza a
tecnologia como prática material, assim como faz a EPC (MOSCO, 1996, p. 45)7. A
disputa pelo design também evidencia a luta pelo controle e a administração dos
recursos mais ou menos escassos como elemento central desta esfera de atividade,
importância também localizada por Garnham (1990) na EPC.
A mirada sobre a tecnologia deve estar assim dentro do esforço de compreensão
de vida e dinâmicas de consumo. “Hoje, a dominação se perpetua e se estende não apenas através da
tecnologia, mas como tecnologia, e esta garante a grande legitimação do crescente poder político que
absorve todas as esferas da cultura” (IBIDEM, p. 154).
7

Uma das tarefas principais de uma economia política da comunicação que pretende construir um
encontro crítico com a análise marxista tradicional é demonstrar como a comunicação e a cultura são
práticas materiais, como o trabalho e a linguagem são mutuamente constitutivas e como comunicação e
informação são instâncias dialéticas da mesma atividade social
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do novo papel desempenhado por esta, pela informação e pela cultura em um cenário de
informatização geral da sociedade (BOLAÑO, 2005, p. 47) e de convergência dinâmica
entre as dimensões materiais e simbólica.
La tendência de mundialización y convergencia global de la economia
y la cultura em el nuevo sistema-mundo que está transformando la
estructura material de la información requiere, por ello, una revisión
de las teorizaciones habituales que, más allá del idealismo
pancomunicaional y del determinismo tecnológico, asuma la radical
revolución capitalista em el campo de la cultura vinculando las
actuales formas de desarrollo informacional com la gramática del
capital, com la lógica del valor y com la subsunción real de los
mundos de vida por el capital (BOLAÑO, MASTRINI E SIERRA,
2005, p. 26).

A dimensão técnica da Internet
Nesta última parte do artigo a perspectiva teorico-metodológica mais profunda e
qualificada sobre a tecnologia será aplicada, ainda que de forma preliminar dados os
limites do texto, à Internet como forma de ilustrar as possibilidades do diálogo proposto.
Já há uma vasta produção na EPC sobre a Internet8 mas essa dimensão técnica não tem
recebido a atenção devida. De maneira esquemática, é possível estruturá-la em diversas
camadas e esferas, entre as quais podemos listar: 1) Infraestrutura, 2) Hardware e
dispositivos, 3) Middlewares, 4) Protocolos, 5) Padrões, 6) Aplicações e programas, 7)
Algoritmos, 8) Conteúdos. Pela perspectiva abordada anteriormente, no design desses
próprios sistemas e artefatos estão inscritas disputas e soluções vencedoras a partir dos
interesses de agentes, capitais e forças políticas. Vamos a seguir a alguns exemplos.
Alguns aspectos são transversais e merecem atenção, embora não sejam objeto
de aprofundamento pelos limites e escopo do presente texto. O primeiro é a problmática
do software livre em contraposição ao software proprietário, sendo o primeiro
caracterizado por ser aberto para compreensão e adaptação a partir de determinadas
regras de acesso (alguns gratuitos, outro não). Esta modalidade tem como pressuposto a
construção transparente da tecnologia e é essencial a um desenvolvimento tecnológico
democrático. Ao contrário, as plataformas proprietárias seguem a lógica capitalista da
propriedade privada para a esfera intelectual visando produzir uma escassez artificial do

8

outros.

Como Bolaño et al. (2010), McChesney (2013), Mosco (2014) e Fuchs (2012, 2014), entre
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conhecimento e a criação de barreiras à entrada com o obscurecimento de uma solução
tecnológica como manutenção de vantagens competitivas na concorrência.
Um segundo aspecto transversal relevante é a questão da privacidade. O tema da
proteção de dados já tem ganhado atenção de autores da Economia Política da
Comunicação9, mas ainda não é suficientemente notório dentro do campo. Uma
abordagem se constituiu a partir dessa preocupação argumentando a necessidade de
inscrever a privacidade no design das soluções tecnológicas, independentemente de qual
parte do sistema ela integrem10.
Na infraestrutura, o caráter aberto ou fechado e a interoperabilidade são
elementos chave para criar barreiras à entrada a novos agentes. Uma rede interoperável
aberta e transparente evitaria a sobreposição de infraestruturas e um modelo de maior
concorrência e diversidade na oferta. As políticas de desagregação de rede (unbundling)
operadas em maior ou menor intensidade, quase sempre problemáticas, são exemplo da
dificuldade deste esforço. Quanto menos se implanta este modelo, mais concentrado o
mercado se torna uma vez que há uma barreira à entrada muito representativa com o
custo de implantação de uma nova rede. Em vários países, este cenário resultou na
disputa entre poucos grupos em um cenário impactado pelo controle da infraestrutura,
sendo um ou dois egressos das concessionárias de telefonia fixa (baseados nos fios de
par de cobre que permitem o ADSL ou em backhauls associados a eles como no caso
brasileiro), um grande operador de cabo (usando cabos coaxiais) e grandes operadores
de satélite (DTH), que em geral ofertam TV por assinatura mas, pela própria
característica técnica desta plataforma, não têm taxa de upload suficiente para garantir
um serviço de internet competitivo. A nautreza da infraestrutura é um elemento
importante para pensar a conformação de mercado e, ao mesmo tempo, é resultado dos
interesses dos capitais em concorrência a partir da mediação nas instâncias de regulação
estatais.
Ainda neste plano, os sistemas técnicos para a gestão de radiofrequências
também expressam a disputa de modelos. Defensores de mídia livre e de projetos de
acesso comunitário à Internet questionam a divisão do espectro em faixas (modelo
9

Como Fuchs et al. (2012) e Andrejevic (2014).
Literatura do que ficou conhecido como “Privacy By Design”, que consiste na compreensão da
necessidade de “information systems be designed in such a way that privacy and data protection rules are
automatically enforced and that default settings restrict data processing to a necessary minimum”
(KOOPS et. al., 2013, p. 678).
10
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consolidado a partir da regulação da radiodifusão) e advogam já há possibilidade técnica
de uma administração inteligente do espectro que permita o uso de espaços ociosos
(SILVEIRA, 2005). Contudo, isso afeta o coração do modelo de negócios tanto da
radiodifusão (ao limitar a concorrência pela gestão das faixas de radiofrequência)
quanto das operadoras de telecomunicação (que têm no uso de faixas determinadas a
previsibilidade do alcance da oferta do serviço e dos limites de fluxo de dados, além do
modelo de controle exclusivo de suas redes impedir novos entrantes no serviço ou
admiti-los em condições muito desfavoráveis, como no caso de pequenos provedores
ofertam acesso por meio de rádio.
Na esfera dos dispositivos de hardware, a questão da abertura ou não também se
coloca como indicador de maior ou menor oferta de serviços e conteúdos e de
diversidade e pluralidade, ou não, do ambiente. O caso da Apple é o mais notório. Indo
de encontro a um modelo de Internet em que os dispositivos eram, e em parte ainda o
são, interoperáveis uns com os outros (não importa a marca do meu computador eu
conseguirei me conectar à Internet e a outros dispositivos como HDs externos ou
manejar arquivos e conteúdos) a empresa criou um sistema fortemente fechado no qual
os dispositivos e sistemas operacionais se comunicam de forma restrita com outras
marcas e padrões. Inicialmente implantado nos telefones celulares (Iphones) e
computadores (MacBooks), a Apple entrou com este modelo como agente importante
na disputa pelo novo mercado de audiovisual por demanda com a Apple TV, dispositivo
acoplado a televisões que, diferentemente de um caráter aberto da Internet, limita as
opções de “canais” do usuário àqueles permitidos pelo sistema da empresa11 como uma
empacotadora e estabelecendo barreiras à entrada de programadores e produtores.
No plano dos middlewares, o caso brasileiro do Ginga (dispositivo para TV
Digital) é mais do que exemplar. No arroubo de localizada autonomia tecnológica, em
2003 o governo brasileiro instituiu o Sistema de Televisão Digital abrindo caminho para
pesquisas de soluções brasileiras. Um grupo comandado pela Pontefícia Universidade
do Rio de Janeiro (PUC-RJ) desenvolveu um middleware de nome Ginga com diversas
funcionalidades, em especial a interatividade. Não contente em atuar para garantir o
modelo de sua preferência do sistema de televisão digital terrestre (disciplinado pelo
Decreto 5.280/2006), o empresariado de radiodifusão pressionou autoridades e
11

A plataforma YouTube está na Apple TV mas a Vimeo, não.
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fabricantes nos anos seguintes para acabar com o Ginga a tal ponto que o artefato só
passou a ser implantado para famílias de baixa renda (no processo de troca da faixa de
700 Mhz para banda larga móvel e realocação das emissoras que por lá transmitiam) e
ainda assim

totalmente desidratado,

com

capacidade

de

armazenamento

e

funcionalidades ínfimas. Não era do interesse dos empresários, como continua não
sendo, promover a interatividade na TV Digital nem permitir que ela permita conexão à
Internet e acesso a outros conteúdos.
No terreno dos protocolos, a Internet foi consolidada com o TCP/IP e tem
diversos outros protocolos para outras atividades. Um dos aspectos centrais aqui é a
neutralidade de rede12. É por meio dos protocolos de troca dos pacotes, e das suas
lógicas de identificação dos conteúdos ou dos metadados (por meio dos cabeçalhos) que
as operadoras interferem no tráfego (traffic shaping) daqueles conteúdos que concorrem
com seus serviços. Há aí um debate mais complexo pois é necessário algum tipo de
gestão do tráfego em situações extremas de segurança de rede ou para evitar problemas
como e-mails em massa (spams). Mas isso é usado pelas operadoras para promover,
mesmo que ilegalmente em casos onde a neutralidade de rede é garantida, o traffic
shaping. Isso afeta diretamente o caráter aberto da rede e as condições isonômicas dos
usuários em relação a grandes conglomerados. Por meio da identificação de cabeçalhos,
por exemplo, grandes estúdios de Hollywood tentam viabilizar um controle das
“violações de direitos autorais”, atacando a dinâmica de compartil
Quanto aos padrões, um exemplo intressante é aquele relativo à telefonia e à
banda larga móveis. Houve uma disputa histórica entre as famílias tecnológicas na
evolução das gerações (1G, 2G, 3G e 4G). No 4G, configurou-se uma disputa entre o
padrão LTE (usado pelas operadoras móveis para banda larga móvel) e o WiFi (recurso
de acesso sem fio a partir de uma conexão fixa, beneficiando, portanto, as operadoras de
banda larga fixa como as de cabo, ADSL ou fibra). Como mostra Vicentin (2016), o que
era uma controvérsia técnica terminou por ser transformado em uma convergência
complementar uma vez que parte desses dois tipos de operadoras (móveis e de banda
12

Neutralidade de rede é um princípio regulatório por meio do qual uma operadora não pode em
sua rede tratar determinados pacotes (dentro dos quais trafegam conteúdos) de forma discriminatória em
relação aos outros. Este tratamento discriminatório é uma demanda das empresas para impedir que
aplicações atuem sobre sua infraestrutura competindo com seus serviços. No caso brasileiro, por exemplo,
a resistência da NET ao Skype uma vez que a empresa possui serviço de voz ou de troca de filmes e séries
por meio da tecnologia torrent já que a empresa oferta TV por assinatura.
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larga fixa) se fundiram em conglomerados13.
No tocante às aplicações, o exemplo mais claro está nos smartphones. Com a
concentração extrema do mercado em poucas cadeias verticalizadas fabricante de
dispositivo/sistema operacional (Apple/IOS, Samsung, LG e Sony/Android e Nokia e
Motorola/Windows Phone) as aplicações deixam de seguir a lógica semelhante aos
softwares que poderiam ser instalados por meio de licença ou por cópia “pirata”,
independentemente do hardware e do sistema operacional. As restrições da Apple aos
seus aplicativos, a Google Play Store e a limitação do WindowsPhone são gargalos
preocupantes para o acesso a aplicações. Embora em alguma media boa parte desses
serviços consiga operação nestes sistemas operacionais, eles o fazem apenas por que os
“porteiros” permitem. Um aplicativo que concorra com um outro próprio do
conglomerado ou que ameace seu modelo de negócio difícil será livremente distribuído.
No tocante aos algoritmos, esta talvez seja a camada mais crítica onde o
movimento de afirmação de mercados concentrados e verticalizados mais se expressa.
Uma primeira característica é o caráter totalmente obscuro desses mecanismos
(BAROCAS et al. 2013) que faz com que por vezes nem a própria equipe de
desenvolvimento tenha dimensão dos limites da sua atuação. A isso soma-se a
preocupação da automatização das decisões, em especial no caso daqueles que
“aprendem” novas tarefas conformem as realizam (machine learning). Essa opacidade
surge como vantagem competitiva relevante mas, além disso, faz dos algoritmos e das
platformas baseadas neles “caixas pretas” para os usuários e para os próprios
reguladores. Os interesses econômicos e as ações, inclusive as ilegais (como na coleta
de dados) são creditados a “escolhas técnicas dos algoritmos” com a justificiativa de
“melhorar a experiência” do usuário. Os algoritmos tornam-se mediadores da
visibilidade social, impactando não somente a concorrência, mas as experiências
sociais, culturais e a atuação política das pessoas, como no caso de redes sociais
(BUCHER, 2012).
Por fim, na camada dos conteúdos as soluções tecnológicas expressam
historicamente o embate entre os conglomerados monopolistas (sejam eles produtores
como os estúdios de Hollywood ou programadores como as emissoras de radiodifusão)
e expressões alternativas de produção, distribuição e consumo de bens culturais, em
13

É o caso brasileiro com a NET/Claro e a Telefônica/Vivo, mas também ocorre em diversos
outros países.
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especial os de natureza audiovisual. No pimeiro grupo podemos citar a criação de
padrões de definição de imagem cada vez mais complexos (como o 4K), também uma
barreira contra novos entrantes, para além dos mecanismos de proteção de direitos
autorais, como o Digital Rights Menagement (DRM) (que, entre outras coisas,
restringem cópias). Do outro lado um exemplo claro é o “jogo de gato e rato” da
pirataria para lograr o compartilhamento de arquivos. O movimento surgiu com sites
para baixar arquivos, em embates históricos como o do caso Napster ou do fechamento
há alguns anos da página Megaupload, e avançou para a criação de novas soluções
tecnológicas que descentralizam os pacotes, como a forma .torrent, que permite o
download não de uma estrutura centralizada, mas dos demais usuários que também
baixaram o arquivo.

Considerações conclusivas
A Economia Política da Comunicação é um referencial rico para compreender os
fenômenos relacionados à informação, ao conhecimento e à cultura por sua perspectiva
materialista histórica crítica. Apesar de reconhecer a importância da tecnologia e de
lidar com ela em seus estudos, a abordagem ainda dá um tratamento considerado o aqui
insuficiente para essa problemática. Partindo dessa preocupação, o texto buscou trazer
as contribuições da Teoria Crítica da Tecnologia como um aporte que pode enriquecer a
visão sobre os sitemas técnicos tanto do ponto de vista teórico quanto das estratégias
metodológicas de análise ou mesmo como objeto específico ou como dimensão na
análise de outros objetos.
O exercício feito de forma preliminar e ampla com a Internet buscou ilustrar
essas possibilidades. A relevância de soluções tecnológicas em si como resultado de
disputas pelo controle de recursos escassos de fato ou com escassez artificializada
(Garnham, 1990) e seu impacto na conformação das condições de produção, circulação
e consumo dos bens culturais e informativos justificam, sugere o texto, um olhar mais
atento para esses dispositivos.
O artigo também levanta aspectos para estudos futuros. O próprio mapeamento
esboçado da dimensão técnica da Internet mereceria aprofundamento seja de forma
global seja pelos tópicos que elenca. A discussão da privacidade é outro aspecto que
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deve ser discutido dentro de uma compreensão das mudanças na concorrência e do
papel dos dados nas estratégias competitivas dos capitais do setor. E aí, seguindo o
raciocínio do texto, ressalta-se de que maneira as plataformas, aplicações e outros
sistemas técnicos minam ou podem potencializar a proteção dos dados pessoais. Essa
preocupação faz-se necessária especialmente no caso dos Sites de Redes Sociais, como
o Facebook, o Whatsapp e o Twitter.
Por fim, a EPC também pode levantar contribuições teorico-metodológicas à
Teoria Crítica da Tecnologia. Os modelos de análise costurados a partir da relação
dialética entre manifestação concreta e a totalidade social desenvolvidos pela primeira
podem ser referências importantes para a segunda. Identifico o caso específico da ideia
de “modo de regulação setorial” discutido em Bolaño (2003) e aplicado em Valente
(2009) a partir da Escola da Regulação, em especial de Boyer (2002), para a
compreensão do arranjo tecnológico e dos interesses incidentes nele, em uma
nomenclatura preliminarmente apresentada aqui do “modo de regulação sociotécnico”.
São diversas temáticas que merecem aprofundamento e desenvolvimento futuro.
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As injunções de performance nas redes sociais1
Julio Cesar Lemes de Castro2

Resumo
Este trabalho de articulação teórica, apoiado em pesquisa bibliográfica, faz uma associação entre o
funcionamento das redes sociais e o contexto geral da subjetividade neoliberal. Ele pretende mostrar
como as injunções neoliberais de performance, classificadas em oito categorias, são exercidas em redes
sociais como o Facebook. A conectividade diz respeito à ampliação do capital social via participação; a
visibilidade da inserção leva à construção de uma marca pessoal; a agência é facilitada e induzida pelos
mecanismos de operação; a plasticidade está associada à junção de múltiplas relações e facetas de si; o
rendimento remete à intensidade da performance; o gozo concerne à celebração de uma aparente
felicidade e realização; a mensurabilidade expressa-se na quantificação de conexões e atividades; a
normatividade indica o teor imperativo genérico das demais injunções. Essas injunções combinam-se e
superpõem-se de vários modos.

Palavras-chave: neoliberalismo, performance, redes sociais, Facebook.

Abstract
This work of theoretical articulation, supported by bibliographical research, makes an association
between the functioning of social networks and the general context of neoliberal subjectivity. It intends to
show how the neoliberal injunctions of performance, classified in eight categories, are exerted on social
networks like Facebook. Connectivity refers to the expansion of social capital via participation; visibility
of insertion leads to the construction of a personal brand; agency is facilitated and induced by the
mechanisms of operation; plasticity is associated with the merger of multiple relations and facets of
oneself; accomplishment refers to the intensity of the performance; enjoyment concerns the celebration of
an apparent happiness and fulfillment; measurability is expressed in the quantification of connections
and activities; normativity indicates the generic imperative content of the other injunctions. These
injunctions combine and overlap in various ways.

Keywords: neoliberalism, performance, social networks, Facebook.
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Introdução
Nas últimas décadas, a hegemonia do neoliberalismo coincide com a expansão,
sucessivamente, da Internet em geral, da Web e da Web 2.0. Esta é caracterizada pela
participação ativa dos usuários nos blogs, em sites como Wikipedia e YouTube, e em
redes sociais como Friendster, LinkedIn, MySpace, Orkut, Facebook, Twitter e
Instagram. Tais redes, por sua vez, são sites nos quais o usuário pode manter um perfil,
publicar mensagens e adicionar outros usuários a sua lista de contatos. Elas
proporcionam uma ilustração precisa dos mecanismos de governamentalidade
neoliberal, em três dimensões: de subjetividade, de estrutura social e de exploração
econômica (CASTRO, 2016b). O foco deste trabalho é a dimensão subjetiva da
governamentalidade neoliberal, que corresponde ao governo de si, tal como ela opera
nas redes. Trata-se de um trabalho de reflexão teórica apoiado em pesquisa
bibliográfica, que engloba referências a uma série de estudos empíricos.
Para teóricos como Schultz (1961) e Becker (1993), todos os atributos humanos
com alguma utilidade econômica devem ser tratados como capital. Da concepção de
capital humano Foucault (2004) deriva a ideia do sujeito neoliberal como empreendedor
de si mesmo. O empreendedorismo de si, por sua vez, que envolve o investimento
contínuo em seus próprios atributos, engendra uma cultura da performance. As redes
constituem um ambiente especialmente propício a essa cultura, o que evidentemente não
significa que elas não tenham outras facetas. Para entender como a cultura da
performance se manifesta nas redes, serão examinadas as injunções dela provenientes,
classificadas em oito tipos: conectividade, visibilidade, agência, plasticidade,
rendimento, gozo, mensurabilidade e normatividade. Essas injunções não aparecem
isoladas umas das outras, mas se articulam e se superpõem de diversas maneiras. A
análise dá um destaque especial ao Facebook entre as várias redes, por sua
representatividade e porque as injunções de performance aparecem nele com especial
clareza.
Injunção de conectividade
A participação nas redes sociais é impulsionada pela pressão cultural, detectada
por um levantamento de Quan-Haase e Young (2010), que lista as motivações mais
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importantes alegadas por usuários para registrar-se no Facebook: recomendação de
amigo; o fato de todos a sua volta estarem usando; ajudar os outros a manterem-se em
contato consigo. Por outro lado, com base em pesquisa com pessoas que recusam
conspicuamente a participação no Facebook, Portwood-Stacer (2013) verifica que
mesmo essa atitude tem dificuldade em escapar à lógica da cultura neoliberal de
consumo, pois tende a assumir a forma de autoemponderamento com conotações de
distinção e a ser interpretada pelos outros como demonstração de elitismo e afetação.
As redes constituem plataformas que se prestam a encorajar interações
interpessoais diretas. Relacionamentos pertinentes a diferentes esferas são transpostos
para elas. Através delas, torna-se possível resgatar e preservar contatos estabelecidos em
outras fases da existência. Ao mesmo tempo, elas oferecem a oportunidade de
multiplicar vínculos pelo acréscimo de amigos de amigos. Outra via de expansão é a
adição de desconhecidos com interesses em comum ou similares.
Como efeito desse amálgama de conexões, as fronteiras entre público e privado,
profissional e pessoal, trabalho e lazer são erodidas. Além disso, as redes são
atravessadas pelas articulações entre “laços fortes” e “laços fracos” (GRANOVETTER,
1973; GRANOVETTER, 1983), que não necessariamente acompanham os do mundo
offline, mas são definidos a partir da intensidade da participação e das afinidades que se
estabelecem no mundo online. De toda sorte, a divisa entre esses mundos torna-se
igualmente tênue. É possível que relacionamentos offline se convertam em contatos
online e vice-versa. O uso das redes se integra à vida cotidiana, e os encontros
presenciais passam a envolver sua mediação.
Para Putnam (2000), há dois tipos de capital social: de ligação, associado a laços
fortes, por exemplo entre familiares e amigos próximos, e de ponte, associado a laços
fracos e estabelecido em grupos mais heterogêneos. Ellison, Steinfield e Lampe (2007)
aludem ainda ao capital social mantido, associado a laços do passado. Investigações
empíricas (ELLISON; STEINFIELD; LAMPE, 2007; JOHNSTON et al., 2013)
mostram que as redes podem ser ferramentas úteis para a aquisição e a ampliação dos
vários tipos de capital social. Este, no contexto neoliberal, tende a aparecer como um
tipo de capital humano, na medida em que a extensão e a natureza do intercâmbio com
os outros são encaradas como algo a ser cultivado de maneira instrumental (CASTRO,
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2016a). O usuário pode ter ganhos inclusive em sua imagem ao ser associado a seus
contatos: por exemplo, o fato de ter contatos atrativos aumenta sua atratividade para
outros (WALTHER et al., 2008).
Assim, a lista de contatos de um usuário corresponde a uma espécie de portfólio.
Vislumbrar possíveis acréscimos a ela e conservá-la azeitada (por exemplo, curtindo,
compartilhando e comentando os posts de seus contatos, fazendo menção a eles,
marcando-os em fotos) demanda investimento de tempo e atenção. O agradecimento
protocolar aos que são adicionados como contatos testemunha o ganho que se entrevê
nisso. E o zelo em administrar sua lista de contatos leva alguns inclusive a realizar
depurações periódicas, descartando aqueles com quem a interação é insatisfatória.
Como a injunção de conectividade diz respeito à proliferação de interações, ela
pressupõe estar logado com frequência e ser um participante ativo. A mobilidade
reforça as pressões nesse sentido: aplicativos de celulares emprestam ubiquidade à
conexão, tornando possível enviar e receber mensagens on the road, e logo transmitir
sinopses de experiências em primeira mão. A presença online assume pois as feições de
um compromisso que reclama dedicação e esforço, sob pena de marginalização.
Injunção de visibilidade
Pode-se considerar a injunção de visibilidade como um desdobramento natural da
injunção de conectividade nas redes sociais: para fomentar suas trocas com outros, o
usuário precisa ter algo a oferecer; para destacar-se na disputa por atenção com os
demais, ele precisa valorizar aquilo que oferece. Isso se dá por meio do detalhamento de
preferências e interesses em seu perfil e da publicação de materiais originais ou de
origem externa.
As redes sociais amplificam o potencial de visibilidade presente em etapas
anteriores do desenvolvimento da Web. Com isso, as oportunidades de exposição de si
aumentam extraordinariamente. O primeiro site criado por Mark Zuckerberg, com o
nome de Facemash, visando estudantes de Harvard, em 2002, serve de ensaio para o
Facebook, que é lançado também em Harvard, em 2004, e se expande para outras
universidades antes de ser franqueado ao público em geral. Desde seus primórdios,
portanto, o Facebook direciona-se a usuários que lançam mão de sua identidade real. E a
transparência dos usuários está tão entranhada em seu modus operandi que, se os outros
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não soubessem quem realmente somos, seria difícil adicionar contatos e interagir com
eles. Defendendo essa política em declarações a Kirkpatrick (2010, p. 199), Zuckerberg
argumenta que “ter duas identidades para si é um exemplo de falta de integridade” e que
“os dias em que você tinha uma imagem diferente para seus amigos ou colegas de
trabalho e para outras pessoas que você conhece estão provavelmente chegando ao fim
rapidamente”.
A injunção de visibilidade abrange pois as dimensões plurais da identidade de
cada um. Em seu perfil, o usuário pode colocar sua foto e data de nascimento, indicar
onde reside e onde estudou e trabalhou, revelar sua orientação sexual e seu status de
relacionamento, descrever suas posições políticas e religiosas, arrolar suas preferências
em termos de música, cinema, esportes, hobbies etc. O mapa de suas conexões contribui
para definir quem ele é. Suas curtidas lançam luz sobre seus gostos, opiniões e senso de
humor. Mas são suas postagens os elementos mais reveladores em termos de identidade.
Idealmente, cada um usaria sua linha do tempo como um registro de suas experiências e
pensamentos. Esse registro autobiográfico, o lifestream, pode compor-se de textos, fotos
e vídeos, agrupados em ordem cronológica reversa, com os mais recentes aparecendo
primeiro. Mesmo as atividades cotidianas ou as reflexões mais prosaicas são temas
passíveis de postagem e discussão.
A exposição da identidade não somente é intensificada nas redes, mas é também
objeto de cuidado especial. Fazer uso de sua própria identidade entre pessoas
conhecidas implica preocupar-se com a imagem projetada para os outros. Vale notar
que o Facebook surge entre jovens universitários, nos quais esse tipo de preocupação
tende a ser especialmente forte, e que seu precursor, o Facemash, tem como proposta
colocar fotos de dois estudantes lado a lado para que se escolha entre ambos o mais
atraente. Voluntários expostos a perfis fictícios do sexo oposto no Facebook se mostram
mais inclinados a ter amizade com aqueles com fotos mais atrativas, ou mesmo sem
foto, do que com aqueles com fotos menos atrativas (WANG et al., 2010). De modo
geral, nas redes cabe ao usuário editar sua imagem, atuar como seu curador. Em seu
início, a Web 2.0 é chamada também de “me media”, ou “mídia do eu”. Se o foco em si
corresponde ao investimento em seu capital humano ou empreendedorismo de si,
fazendo de cada um uma empresa, o foco em sua imagem corresponde à construção de
sua marca pessoal.
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Injunção de agência
Nas redes sociais, as injunções de conectividade e visibilidade desembocam na
injunção de agência. É o controle facultado a cada usuário que lhe permite sustentar um
círculo ativo de contatos e construir uma imagem online, tarefas que requerem, como
vimos, um esforço incessante. Por isso, ao elaborar sua lista de cinquenta
personalidades de destaque, a revista Business 2.0 (2006) coloca “Você” em primeiro
lugar, alegando que “você se tornou parte integral da ação como um membro da
audiência agregada, interativa, que se auto-organiza e se autoentretém”. Na mesma
época, a revista Time, que em 1982 escolhera o computador pessoal no lugar de sua
tradicional “Pessoa do Ano”, concede esse prêmio também a “Você”, enfatizando o
nível de agência dos usuários envolvido na Web 2.0:
Nós não apenas assistimos, mas também trabalhamos. Como loucos.
Fizemos perfis no Facebook e avatares no Second Life e revisamos livros na
Amazon e gravamos podcasts. Blogamos sobre nossos candidatos derrotados
e escrevemos canções sobre ser rejeitados. Filmamos bombardeios e criamos
software livre (GROSSMAN, 2006).

Do ponto de vista das corporações que administram as redes, é importante que
cada usuário tenha o máximo de participação e produza o máximo de conteúdo. É disso
que depende a vida das redes, e seu design é concebido para estimular isso. Em
entrevista para a New Yorker (CASSIDY, 2006), Zuckerberg afirma que o Facebook
almeja que as pessoas se sintam confortáveis em compartilhar a maior quantidade
possível de informações, e complementa: “O jeito de deixar as pessoas confortáveis é
dando-lhes controle sobre exatamente quem pode ver o quê”. Se em outros contextos a
liberdade é definida como o direito de votar ou de escolher o que consumir, aqui se trata
do direito de selecionar com quem compartilhar.
É verdade que, como revela estudo de Pempek, Yermolayeva e Calvert (2009), os
usuários podem dedicar-se mais à mera observação dos perfis e das postagens dos
outros do que a qualquer atividade, incluindo a interação direta com eles. De qualquer
forma, essa postura não é puramente passiva, pois o usuário, movido por seu interesse e
curiosidade, seleciona ativamente aqueles que ele pretende observar. Trata-se, portanto,
não de observar de forma neutra, mas de espreitar deliberadamente certos alvos.
A impressão de agência por parte dos usuários das redes estende-se a seu impacto
no mundo offline. É verdade que elas podem ser utilizadas, por exemplo, como
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ferramentas eficazes de mobilização política, aptas a colocar nas ruas grandes
contingentes de pessoas em curto intervalo de tempo. Mas há uma tentação voluntarista
de acreditar que ações virtuais podem por si sós ter efeitos concretos. Daí provém o uso
pejorativo de termos como “cliquetivismo” e “slacktivismo”.
A agência do usuário manifesta-se ainda em sua responsabilização dentro dos
termos de uso estabelecidos por cada serviço. Cabe a ele zelar por sua privacidade,
servindo-se das configurações disponibilizadas. Ele tem também instrumentos para
fiscalizar o comportamento de outros usuários, denunciando-os, por exemplo, pela
publicação de fotos contendo nudez, de conteúdos preconceituosos etc.
Injunção de plasticidade
Na medida em que as redes sociais impõem ao usuário que ele se identifique com
seus dados autênticos, isso limita as possibilidades do jogo com identidades. Trata-se
contudo de uma limitação em termos, pois, mesmo que não possa valer-se de
identidades fictícias ou de uma coleção de identidades, ele não está condenado a
ostentar uma identidade rígida. Pelo contrário, o que normalmente se espera dele é uma
dose razoável de plasticidade: como o sujeito neoliberal em geral, o usuário das redes
compõe sua identidade como uma coleção fluida de atributos mutáveis.
As redes dão relativa liberdade para cada um definir os contornos de sua
identidade. Como são mecanismos assíncronos, em contraste por exemplo com os chats,
elas permitem em princípio uma elaboração mais cuidadosa de tudo que é postado. É
fato que podem ocorrer manifestações espontâneas, impulsionadas pelo calor do
momento, mas isso não deixa de ser também uma estratégia de construção de
identidade. Esse processo tem ademais as características de work in progress, pois cada
acréscimo à imagem total a reconfigura de alguma forma. Trata-se, por conseguinte, de
uma operação flexível.
Por conta da flexibilidade, a construção de identidade adapta-se facilmente a
estratégias e fins múltiplos. Aqui cabe considerar a variabilidade dos usos das redes e
das motivações subjacentes a esses usos. Smock et al. (2011), numa abordagem baseada
na teoria dos usos e gratificações, demonstram que motivações diferentes para usar o
Facebook redundam em usos diferentes dos recursos do site, enquanto Lampe, Ellison e
Steinfield (2008) trazem evidências de como, devido a uma gama de fatores, o uso do
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Facebook se modifica ao longo do tempo. Essa variabilidade é outro componente da
injunção de plasticidade.
A construção de identidade vale-se não apenas de fins, mas também de meios
variegados. Dentro do cardápio de opções oferecido pelas redes, diferentes indivíduos e
grupos tendem a privilegiar os instrumentos que lhes parecem mais adequados ou com
os quais têm mais afinidade. Numa pesquisa feita com estudantes universitários,
Pempek, Yermolayeva e Calvert (2009) constatam que, para expressar quem são no
Facebook, eles se utilizam principalmente de preferências em termos de música, cinema
e livros, no lugar de marcadores mais tradicionais de identidade, como posição política
e religião.
Performance tem o sentido de rendimento, mas igualmente o de desempenhar um
papel para uma audiência. Audrey, uma adolescente de quinze anos entrevistada por
Turkle (2011, p. 192), descreve a construção de sua persona no Facebook, qualificada
como sua “pequena gêmea na Internet”, como uma negociação constante, um processo
de tentativa e erro, que avança na medida em que o feedback de seu círculo de contatos
é positivo. Há uma especularidade nessa relação com os outros, nos quais aparece o
reflexo mais ou menos favorável de si, que se pode então ajustar gradativamente.
Além disso, porquanto o usuário dispõe de contatos em diversas esferas, ele
precisa acomodar-se a públicos diversos, o que também exige maleabilidade. É mister
levar em conta como esses públicos irão reagir a cada vez que ele exteriorizar alguma
coisa. Isso quer dizer, por exemplo, filtrar informações privadas num perfil frequentado
por contatos profissionais. Ou, no caso de um adolescente, tomar cuidado com o que é
revelado nas interações com seus pares, tendo em vista a presença dos pais e outros
familiares em sua lista de contatos. Além disso, há uma massa de certa forma invisível
de contatos que não costumam interagir com o usuário mas podem ler suas mensagens
(às vezes se adiciona alguém apenas para poder conhecê-lo melhor ou acompanhar o
que ele faz). As precauções valem inclusive para os que não estão na lista de contatos,
dependendo das configurações de acesso, e para conteúdos antigos, considerando que
nada é apagado e que tudo pode ser localizado via busca. Alguém que se candidata a um
emprego ou (em países como os Estados Unidos) a uma vaga na universidade deve estar
preparado para ter suas pegadas nas redes rastreadas pelos recrutadores. Trabalhadores
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estão sujeitos à vigilância de seus empregadores, e cidadãos podem ser monitorados por
seus governos. É possível até traçar perfis psicológicos com base nesses rastros digitais
(KANDIAS et al., 2013). A diversidade de públicos decorre também da diversidade das
redes das quais cada um participa, as quais têm suas especifidades: o LinkedIn é
utilizado para contatos profissionais, o Twitter tende a enfatizar notícias, e assim por
diante. Adaptar-se a diferentes audiências significa policiar-se em alguma medida para
evitar inconvenientes, mas também procurar agradar a gostos e interesses distintos.
Injunção de rendimento
Acossado por diversas injunções, o usuário das redes sociais é pressionado
continuamente a aprimorar seu desempenho. Ou seja, ele está submetido a uma injunção
de rendimento, uma espécie de metainjunção que se aplica às demais. Trata-se de obter
o melhor resultado em termos de conectividade, visibilidade, agência etc.
As redes operam em regime non-stop, 24 horas por dia, sete dias por semana. O
resultado combinado das atividades de todos os usuários é um movimento incessante.
Cada qual, individualmente, está mergulhado nesse fluxo. E, para não soçobrar na
corrente, a alternativa é manter-se em movimento, o que vale para cada uma das
injunções. A conectividade consiste em alimentar constantemente os vínculos com os
outros. Para manter a visibilidade, é preciso renovar continuamente os esforços: o
impacto que se conseguiu ontem em termos de imagem tende a perder força hoje. A
agência equivale, por definição, à capacidade de ação. A plasticidade remete a uma
variabilidade permanente.
A injunção de rendimento envolve, para o usuário, um esforço contínuo de
aperfeiçamento, com a intenção de romper limites. Do ponto de vista da relação com os
outros, trata-se de um cotejo permanente, com o sentido de competição, de superação.
No Facebook essa tendência é evidente desde o princípio. Olivia Ma, quinquagésima
primeira pessoa a entrar no site, quando estudante de Harvard, relata sobre essa época:
“Eu me lembro de pessoas competindo para ver quantos ‘amigos’ elas podiam acumular
e quão rápido” (apud CASSIDY, 2006).
Uma propensão à hipérbole acaba sendo instigada por essa injunção: a atuação de
cada usuário nas redes resvala facilmente para o exagero. Numa pesquisa britânica
recente (SNAPE, 2016), somente 18,70% respondem que seu perfil no Facebook é um
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reflexo acurado de si. E o efeito da generalização do exagero em certos ambientes
virtuais é sua naturalização, pois ele passa a ser algo esperado (FIORE; DONATH,
2004), dando-se portanto um desconto a tudo que é dito ou mostrado.
Injunção de gozo
Aplicações da teoria de usos e gratificações à análise das redes sociais fazem via
de regra uma distinção entre a gratificação esperada e a gratificação obtida – ver, a
propósito, Quan-Haase e Young (2010), Dunne, Lawlor e Rowley (2010), e Dhir e Tsai
(2016). A primeira corresponde à motivação, a segunda à gratificação propriamente
dita, que se liga a uma variedade de usos das redes, como foi mencionado
anteriormente.
Na psicanálise de extração lacaniana, em lugar de gratificação esperada e obtida,
diríamos desejo e gozo. Este não se resume ao prazer, mas dá conta do liame entre
prazer e sofrimento, o que pode revelar-se útil na análise das redes. Na investigação de
uma comunidade online semelhante à Wikipedia, Lampe et al. (2010) mostram que,
curiosamente, os participantes mais ativos são os menos satisfeitos com o site; a junção
aí sugerida de gratificação com insatisfação seria designada com mais propriedade
como gozo. Nas redes também seria apropriado pensar em termos de gozo para
apreender o cruzamento entre o esforço envolvido pelas várias injunções, de um lado, e
a gratificação que elas fornecem, de outro. Temos aqui uma espécie de híbrido de
brincadeira (play) e trabalho (labour), que Kücklich (2005) chama de “playbour”. Isso
significa que a injunção de gozo, tal como a de rendimento, está vinculada às demais,
como um aspecto delas.
Como a injunção de gozo não é algo privado, que incide isoladamente sobre cada
um, mas integra a cultura neoliberal da performance, ela tende a apresentar-se de forma
visível. Ou seja, o usuário das redes usualmente quer mostrar-se em público à altura
dessa injunção. Na imagem construída virtualmente, que consiste num recorte
deliberado de aspectos da vida do sujeito, há um componente fundamental de gozo. Daí
a profusão de fotos de celebrações com amigos, festas, viagens etc., que aparecem
desproporcionalmente na linha do tempo – mesmo quando se viaja a trabalho, são os
momentos de lazer que costumam ser registrados nas redes. Questionários aplicados a
estudantes universitários por Chou e Edge (2012) revelam que a percepção de que os
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outros são mais felizes e realizados é mais forte entre os que usam o Facebook há mais
tempo ou passam mais horas no site por semana. Mais especificamente, uma pesquisa
de Krasnova et al. (2013) mostra que 56,3% dos sentimentos de inveja no Facebook são
provocados por posts sobre viagens e lazer.
Injunção de mensurabilidade
Por definição, o digital é contável. Tudo que se faz na Internet é facilmente
registrável e mensurável. Nas redes sociais, em especial, várias medidas são expostas
para os usuários: somatório de amigos, de comentários, de curtidas. Isso tende a
acarretar reações competitivas, do usuário em relação a si mesmo (bater seu próprio
recorde) ou em relação a outros (superar seus dados). A consequência é uma
fetichização dos números, que passam a ser cobiçados por si mesmos, o que perpassa as
várias injunções.
A injunção de mensurabilidade é uma via de duas mãos. Para aumentar seus
próprios números é preciso também aumentar os números dos outros, num acordo tácito
(ou eventualmente mais explícito) de reciprocidade, em que por exemplo amigos curtem
mutuamente suas postagens. A própria percepção de que aquilo que é exibido ao usuário
está relacionado a suas interações passadas, a qualidade das interações sendo deduzida
de parâmetros quantitativos, serve de motivação para que cada um manifeste ativamente
seu interesse por certos contatos e conteúdos, via comentários e curtidas, de modo a
refinar os algoritmos que governam sua experiência.
Um sintoma da fetichização dos números é a comercialização de pacotes para
inflar artificialmente a quantidade de curtidas no Facebook, de seguidores no Twitter, de
visualizações no YouTube etc. Para entregar esses resultados, tais pacotes usam
recursos como perfis falsos e malwares que infectam perfis legítimos e assenhoram-se
deles, importando aí apenas a impressão de popularidade. Deve-se admitir que, por
conta justamente da fetichização dos números, a mera impressão pode acabar
contribuindo para uma popularidade efetiva, embora haja o risco de que essas práticas
sejam de alguma forma detectadas e punidas pelos algoritmos que gerem os sites.
Fenômeno semelhante é o uso de robôs para falsear o alcance e a repercussão de
campanhas nas redes, algo corriqueiro em épocas eleitorais.
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A generalização da injunção de mensurabilidade suscita potencialmente situações
polêmicas, como o anúncio, em outubro de 2015, do aplicativo para celulares Peeple,
destinado a avaliar pessoas do mesmo modo como são avaliados restaurantes, hotéis etc.
Conforme a proposta original, cada usuário poderia adicionar ao banco de dados
qualquer pessoa com quem tivesse tido um relacionamento amoroso, de amizade ou
profissional, e atribuir uma nota a ela ou a outras pessoas. Em virtude das controvérsias
provocadas pelo anúncio, o aplicativo é lançado em março de 2016 numa versão
atenuada, na qual as pessoas só podem ser acrescentadas ao banco de dados com sua
anuência, os comentários sobre elas dependem de sua autorização para ser exibidos, e as
notas são suprimidas.
A ideia por trás do Peeple é retomada de forma mais elaborada no episódio
“Nosedive” (direção de Joe Wright, 2016), da série Black Mirror, da Netflix. Esse
trabalho de ficção, não muito distante de nossa realidade atual, retrata uma sociedade
onde todos fazem parte de uma rede onipresente, atribuindo notas uns aos outros em
função do que é postado online e principalmente de cada interação cotidiana. Resulta
daí um sistema altamente estratificado, no qual as oportunidades oferecidas ao
indivíduo dependem de sua reputação, o que premia quem está no topo e penaliza quem
está na base. A tentativa de cada qual de aprimorar sua cotação, por sua vez, dá às
interações um tom de artificialidade (a afetação de simpatia é disseminada) e de
instrumentalização (as relações que podem contribuir para melhorar a cotação são
preferidas). Na protagonista Lacie (vivida pela atriz Bryce Dallas Howard), essa busca
adquire caráter obsessivo, o que desencadeia uma escalada de desventuras.
Injunção de normatividade
Como as injunções de rendimento, de gozo e de mensurabilidade, a injunção de
normatividade ostenta as características de uma metainjunção, representando uma
dimensão presente em todas as outras.
O que imprime tal dimensão normativa às várias injunções de performance é a
pressão oriunda da cultura neoliberal em geral, da qual o universo de contatos de cada
um nas redes sociais serve como correia de transmissão. Além do fato de que se presta
satisfação aqui a uma instância externa, trata-se de uma instância que – no âmbito do
neoliberalismo – valoriza especialmente a performance. Embora em nossa época seja
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difundida a ideia de um aparente declínio generalizado da autoridade, esta parece
manifestar-se com vigor mediante o design das redes, que impõe a busca do
reconhecimento por parte do Outro, no registro psicanalítico da lei que vigora
socialmente e é interiorizada. A performance, no sentido de rendimento, é tributária da
performance, no sentido de atuar perante uma audiência. Se, como vimos, a audiência
funciona como espelho diante do qual se experimenta a plasticidade da identidade (o
registro do imaginário – ou o outro, com minúscula, em termos lacanianos), ela também
funciona como fundamento da normatividade, das injunções enquanto tais (o registro do
simbólico – ou o Outro, com maiúscula, em termos lacanianos).
A normatividade presente nas redes está relacionada pois a uma vigilância
externa, que tem alguns pontos de contato com o modelo do panóptico. Todavia, para
realmente compreendê-la é preciso apontar suas diferenças em relação à metáfora
foucaultiana do regime disciplinar. Ela acontece dentro de uma arquitetura de poder que
é virtual, não física. Mesmo que envolva certos centros de poder, como os donos e
administradores das redes, seu impacto subjetivo decorre fundamentalmente das
relações horizontais entre os usuários. As redes induzem uma vigilância distribuída,
participatória, mútua, que constitui um verdadeiro omnióptico: cada um ao mesmo
tempo vigia os outros e é vigiado por eles. A submissão a esse esquema é voluntária,
relacionando-se inclusive a uma certa agência. O efeito subjetivo dessa normatividade
não é homogeneizante, massificante, de forma que ela é genérica, é uma espécie de
normatividade sem norma. Ou seja, ela incita o sujeito a destacar-se, a obter uma
performance, sem se prender no entanto a nenhum modelo específico de identidade.
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Internet e estado de sítio mundial: uma via de análise à partir da
Economia Política da Comunicação1

Manoel Dourado Bastos2

Resumo
O mito originário da internet se funda na ideia de que as redes descentralizadas de computadores teriam
realizado uma mudança histórica decisiva. Elas seriam a solução tecnológica capaz de realizar a liberdade
dos indivíduos como plenitude da autonomia do sujeito. Na contramão desse argumento mitificado, há
uma já ampla produção no campo da Economia Política da Comunicação (EPC) que salienta e aprofunda
a discussão sobre o caráter estrutural da trajetória tecnológica da rede mundial de computadores como
elemento central de novos arranjos ou ciclo do capitalismo como sistema mundial produtor de
mercadorias. A partir de revisão bibliográfica e discussão de modelos críticos pertinentes ao assunto, o
interesse do presente trabalho recai em agregar à compreensão crítica do tema já desdobrada no interior
da EPC as relações entre a internet e sua origem e desenvolvimento militar, observando aí um elemento
do estado de sítio mundial, com o uso de técnicas militares para a ordenação populacional.

Palavras-chave: Internet; Estado de Sítio; Urbanismo Militar; Convergência; Crise
Estrutural do Capitalismo.

Abstract
The Internet originary myth is based on the idea that decentralized computer networks would have made
a decisive historical change. They would be the technological solution capable of realizing the freedom of
individuals as the fullness of the subject's autonomy. Contrary to this argument, there is already an ample
production in the field of Political Economy of Communication (PEC) that emphasizes and intensifies the
discussion on the structural character of the technological trajectory of the world-wide computer network
as central element of new arrangements or cycle of capitalism as a mundial system of commodity
production. From a bibliographic review and discussion of critical models pertinent to the subject, the
interest of the present work rests on adding to the critical understanding of the already unfolded theme
within the EPC the relations between the Internet and its origin and military development, observing
there an element of the World State of Siege, with the use of military techniques for population ordering.

Keywords: Internet, State of Siege, Military Urbanism, Convergence; Structural
Crises of Capitalism.
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Bem-vindo ao (uberizado) mundo dos sonhos do capitalismo
Pittsburgh, na Pensilvânia (EUA), é uma cidade topograficamente complexa. Localizada
em meio a um conjunto de rios e vales, há diversos bairros da cidade posicionados em
encostas, o que dificulta significativamente a mobilidade urbana, principalmente no
inverno. As mais de 450 pontes que conectam as áreas da cidade são tão famosas quanto
as aproximadamente 700 escadarias, reconhecidas como ruas, que levam a localidades
inacessíveis a veículos. Os problemas colocados pela significativa inclinação da cidade
fazem com que um antigo sistema funicular ainda continue sendo utilizado como
modalidade de transporte, restando agora apenas dois, principalmente para fins
turísticos.3 Linhas de bonde ligam alguns trechos da cidade que, por meio de sua
prefeitura, tem incentivado o uso da bicicleta como modal de transporte, sem muito
sucesso.
Contudo, nem só da adoção de tradicionais soluções de mobilidade vive
Pittsburgh. Desde a crise das companhias siderúrgicas, entre fins dos anos 1940 e a
década de 1970, que tornaram o ar da cidade um dos mais poluídos do mundo, a fumaça
característica da “Cidade do Aço”, como ficou conhecida, foi dando lugar ao cenário
futurista das indústrias de robótica e biotecnologia e, concomitantemente, a uma
legislação mais rígida sobre indústrias poluidoras, com códigos de zoneamento e
decisivo planejamento urbano, desde a instituição de novo plano diretor na década de
1980. Com tantas características topográficas, urbanísticas e econômicas proeminentes,
Pittsburgh pareceu o lugar exato para uma das mais controversas experiências baseadas
em solução técnica para problemas sociais à partir de aplicativos para celulares – a
saber, o carro autoguiado da Uber.
Criado em 2009, a Uber é uma empresa multinacional que recebeu diversos
aportes financeiros de grandes corporações e investidores-anjos para o desenvolvimento
e expansão de aplicativos de e-hailing (que é o ato de requisitar um transporte por meio
de um dispositivo eletrônico) a partir de um projeto inicial de táxis de luxo em São

3

Funicular é um carro que, puxado por cabos de aço, se move, num plano inclinado, sobre trilhos.
Sistema criado em torno de meados do século XVIII justamente para vencer encostas. Atualmente, é um
sistema em desuso, restando poucos exemplares ao redor do mundo, principalmente para finalidades
turísticas.
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Francisco, na Califórnia (EUA). Daí em diante, a Uber adotou uma postura comercial
bastante agressiva, focando na figura do motorista particular (por meio da carona paga)
e não no transporte de passageiros. O processo de vertiginosa expansão dos negócios da
Uber em diversas cidades do mundo vem acompanhado de severas dificuldades quanto
aos dispositivos legais do serviço, principalmente no que diz respeito às leis
trabalhistas. Mas, nada disso fez a empresa parar, levando-a, pelo contrário, a uma
rápida capacidade de expandir os horizontes, estudar e fazer valer brechas legais e
formular novas justificativas discursivas para seus negócios, para além daquelas
especificamente comerciais. Em meio às acusações feita pelos taxistas de transporte
irregular de passageiros e questionamentos quanto as relações trabalhistas dos
motoristas, a Uber passou a se apresentar justamente como uma facilitadora da
conturbada vida moderna, se mostrando como uma solução para o caos da mobilidade
urbana, a partir de um diagnóstico parcial, porém coerente, em torno da saturação do
trânsito nas médias e grandes cidades.
Essa mudança discursiva levou a Uber a ampliar a autojustificativa de sua
operação, inicialmente baseada na concepção ideológica do empreendedorismo de si
(algo como “seja seu próprio chefe”), ampliando seus argumentos com um discurso que
apresenta a empresa como capaz de desenvolver uma eficaz e definitiva solução técnica
para problemas sociais, baseando-se no diagnóstico analiticamente coerente, ainda que
desdobrado por meio de observação aparente e inicial, do inchaço das grandes cidades e
do caos urbano ocasionado pelo trânsito. O avassalador e disruptivo crescimento da
empresa se viu diante da presença inescapável do motorista, ou seja, do trabalho, o que
se tornou um incômodo para a Uber, visto que a solução neoliberal do “empreendedor
de si” esbarrou nas diversas dificuldades em assentar legalmente as operações nas
cidades – por exemplo, recentemente a justiça no Reino Unido reconheceu as relações
trabalhistas no elo entre empresa e motoristas, que buscaram seus direitos pela via
sindical.4 Não que os obstáculos legais sejam um problema incontornável para a Uber,
visto que poderiam ser facilmente resolvidos com o uso agressivo de dispositivos
neoliberais de desregulamentação de mercado e afins. De qualquer modo, arma-se assim

4

O noticiário sobre o assunto foi bastante recheado, já que a Uber é uma empresa que tem sido
apresentada nos jornais sempre em torno de polêmicas – entre o caderno de tecnologia, apresentando as
maravilhas dos aplicativos para celular, e o caderno policial, com os tumultos entre taxistas e motoristas
da Uber. Sobre a decisão da justiça britânica, leia mais em JUSTIÇA, 2016.
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a questão central para a empesa: como equacionar os limites das normas reguladoras e
capacidade de crescimento exponencial dos lucros com o princípio das soluções
tecnicamente desenvolvidas para problemas sociais?
Além de receber forte pressão corporativista dos grupos de pressão, mais ou
menos organizados na escala municipal, de motoristas, empresas de táxi, seu lobistas e
parlamentares, a Uber também não passou incólume ao crivo crítico dos estudiosos do
progresso tecnológico. Decerto menos efetivas em termos práticos do que os primeiros,
encontramos aí nas avaliações do mundo uberizado elementos para desvendar as
armadilhas econômicas, sociais e políticas que estão se concretizando. Evgeny Morozov
(2015), por exemplo, em importante artigo, convoca enfaticamente o engajamento
contra a “uberização do mundo”. Suas preocupações, contudo, não são movidas pela
reserva de mercado. Também não se fixam na defesa dos direitos trabalhistas. Morozov
parte da constatação de que o importante é reconhecer as conexões macro-históricas, em
geral negligenciadas por governos e intelectuais, entre o “policial bom” (a saber, o Vale
do Silício) e o “policial mal” (ou seja, Wall Street), de maneira que as insígnias
“inovação ou morte” e “populismo de mercado ou morte” sejam reconhecidas como
respostas correlacionadas para os tempos de austeridade neoliberal. A precarização de
serviços públicos, para Morozov, evidentemente caminham de par com as soluções
tecnologicamente inovadoras, que se apresentam aptas a resolver problemas sociais que,
vistos de maneira aprofundada, têm seus fundamentos muito além da superficialidade
que o aparato técnico supostamente soluciona. Contudo, lembra Morozov, os dados
coletados pelos aplicativos via de regra simplesmente direcionam a compreensão do
suposto problema social, quando não o criam.
Fundamentando sua resistência à uberização do mundo, afirma Morozov:
O fato de que o Uber apareça como uma reserva de dados indispensáveis aos
urbanistas está completamente de acordo com a ideologia solucionista do
Vale do Silício, que consiste em resolver na urgência pelo caminho digital
problemas que não são colocados, não nesses termos. Como as empresas de
tecnologia monopolizaram um dos mais preciosos recursos atuais, os dados,
elas passaram à frente das municipalidades, tão desprovidas de dinheiro
quanto de imaginação, e podem posar de salvadoras benevolentes dos gentis
burocratas que povoam as administrações (idem).

E conclui o raciocínio perguntando: “O problema é que as cidades que se aliam
ao Uber correm o risco de desenvolver uma dependência excessiva de seus fluxos de
dados. Por que aceitar que a empresa se torne o único intermediário nessa matéria?”
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(idem). Daí por diante, Morozov se volta a pensar como rearticular o Estado como
centralizador dos metadados produzidos por aplicativos como o Uber e outros.
A pesquisa e experimentação em torno do carro autoguiado, porém, aponta para
um caminho muito mais complexo e contraditório do que as soluções de centralismo
estatal apontadas por Morozov. O conhecimento acumulado para se chegar ao carro
autoguiado da Uber é imenso. Além dos elementos desenvolvidos para formular o
aplicativo, o carro autoguiado em si é um amontoado de parafernálias tecnológicas de
ponta. Mas, não podemos nos surpreender e, fascinados, nos paralisarmos ante uma
descrição detalhada dos elementos técnicos concentrados no carro autoguiado.
Resumidamente, trata-se efetivamente da subsunção do trabalho intelectual no capital,
para usar a formulação exata de César Bolaño.5 Na prática, podemos dizer que a
empresa conquista na subsunção do trabalho intelectual que gera o aplicativo a
superação das contradições do período de acumulação flexível de capital (conforme o
argumento de David Harvey), a saber, aquelas contradições entre o esforço de
acumulação do “dinheiro líquido” (as quantias de moeda que circulam nas malhas das
redes digitais), ao precificar os mais ínfimos pormenores do cotidiano tornados
problemas sem solução no nível tradicional das políticas públicas, e a regulamentação e
ordenação legal das relações sociais, cujo centro gestor derivado da dinâmica de
valorização do valor (ainda) é o Estado. Ou seja, solução técnica para o colapso da
sociedade civil-burguesa em meio à crise do capitalismo. Tendo em vista o aplicativo da
Uber se tratar de um vastíssimo repositório de metadados, a empresa pode arvorar para
si o papel de principal articuladora e promotora de políticas públicas inovadoras para a
mobilidade urbana, que passará a ser entendida não pela discussão e interpretação da
sociedade civil-burguesa, mas sim exclusivamente a partir daquilo que o enquadramento
do plano de negócios indicar. Enfim, o capitalismo vai se livrando das mediações que se
afiguraram até aqui como indutoras, mas também entraves para sua expansão infinita,
da “mercadoria fictícia” que é o trabalhador aos ordenamentos jurídicos derivados da
dinâmica basilar do capitalismo.

Perda de legitimidade da democracia ou estado de sítio?

5

Cf., entre outros textos de Bolaño (1995 e 2002) para uma interpretação original da questão.
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Não é exagero repetir aqui os apontamentos de Paulo Eduardo Arantes (2007): “Se
fosse possível e desejável resumir em uma única fórmula o atual estado do mundo, eu
não pensaria duas vezes: estado de sítio”. Em um conjunto de textos, Arantes
desenvolve diferentes aspectos da escalada militar da ordenação global. Estar “diante da
guerra”, conforme afirmava Cornelius Castoriadis no início dos anos 1980, era ter a
perspectiva da guerra como um horizonte de época. Arantes, escrevendo sobre a brutal
investida militar de Bush Jr. contra o Afeganistão e o Iraque após o 11 de setembro,
afirma que, por um lado, no sentido mais imediato, não estamos mais diante da guerra,
visto que a intervenção militar dos EUA no Oriente Médio, organizada como “guerra
preventiva”, não pode ser caracterizada efetivamente como resultante da necessidade,
do perigo da aniquilação, do flagelo. Trata-se agora de uma forma de governo, optar
pela guerra, naturalizada – “(...) governar por meio de uma pressão militar contínua,
doméstica e mundial” (2007, p. 28). A figura de Castoriadis era a expressão do estágio
de destruição a que o desenvolvimento militar havia chegado, que colocava a guerra
como a catástrofe diante da qual a política perdia seu fundamento. “A guerra nuclear
‘estourando’ seria a eclosão do incomensurável, a ausência de qualquer medida comum
entre os humanos e a Bomba” (idem), aponta Arantes. Reforçando a limitação de
origem do armamento nuclear e sua funcionalidade por meio da tenebrosa política da
mútua destruição assegurada, Arantes continua:
A atual revolução tecnológica nos assuntos militares, ao romper com essa
lógica inercial, deu a vitória ao lado que primeiro conquistou a capacidade
letal por meio do novo arsenal high-tech. (...) a referida revolução militar
devolveu ao establishment vencedor a faculdade de voltar a encarar a guerra
de alma leve, pois, afinal, trata-se, outra vez, da continuação da política. Mas,
com ela, a chance de impunidade moral propiciada pelo exercício sem limites
da assimetria militar. Algo como uma anomia tecnológica (2007, p. 28-9).

Sabemos que a trajetória tecnológica que nos traz à época da referida revolução
militar é a mesma que nos traz à época da internet. Como afirma Glória Moraes em seu
artigo sobre o entrelaçamento entre a trajetória tecnológica das telecomunicações e os
aspectos geopolíticos do poder global estadunidense é preciso superar a noção de que as
infraestruturas nacionais de telecomunicações são, quando muito, meros suportes para
as atividades de mercado. Para Moraes (2004, p. 349),
as telecomunicações, desde a sua origem, estiveram relacionadas à área de
defesa nacional e que hoje, mais do que nunca, constituem uma estrutura
global de poder da qual os EUA depende para a manutenção e expansão do
seu poder imperial, no campo das armas, da moeda, da produção, das ideias e
do conhecimento. Sem ignorar as transformações do setor que se alastram
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para além da primazia da condução da sua trajetória tecnológica, nossos
argumentos apontam para a estrutura de poder que as telecomunicações hoje
representam.

Isto posto, ganharemos em capacidade crítica se entendermos a internet como
um processo de relações sociais, técnicas e de poder decisivo para a configuração do
estado de sítio mundial em que vivemos. O mito originário da internet, ao contrário
disso, se funda na ideia de que as redes descentralizadas de computadores teriam
realizado uma mudança histórica decisiva. Segundo certo ponto de vista, a
descentralização da comunicação por redes seria a solução tecnológica capaz de realizar
a liberdade dos indivíduos como plenitude da autonomia do sujeito, ideia tão cara à
visão burguesa de mundo. Com isso, a rede mundial de computadores não só restauraria
os aspectos fundamentais da esfera pública burguesa, degenerada pela indústria cultural,
como finalmente realizaria seu propósito cosmopolita de uma república mundial. Tais
propósitos historicamente burgueses são perceptíveis nas obras de autores importantes
do debate sobre a rede mundial de computadores, como, por exemplo, em Manuel
Castells sobre a sociedade em rede (CASTELLS, 2016) e o poder da comunicação
(CASTELLS, 2015). Direta ou indiretamente, a matriz habermasiana da mudança
estrutural da esfera pública é o metro de análise e interpretação, contraditoriamente
mesclado com um mal disfarçado determinismo tecnológico, segundo o qual as
trajetórias tecnológicas seriam não apenas passíveis de uma interpretação à parte e
independente da totalidade social, como constituiriam o motor de uma possível
revolução comparável a um renascimento.
Não que Castells, um pesquisador conceituado e experiente, principalmente no
tema em questão, tome as redes unilateralmente. Mas, no livro chave sobre a sociedade
em rede, sua noção de “informacionalismo” como um “modo de desenvolvimento” que
viria a superar estruturalmente o capitalismo (e seu par antagônico, o “estatismo”)
incorre em uma observação abundante em dados e aportes empíricos, porém
teoricamente limitadora do processo de crise e colapso das relações sociais
determinadas pela valorização do valor (algo que explica muito mais o capitalismo do
que a convenção do “industrialismo”, por exemplo, insinuada por Castells). Por
exemplo, Castells aponta enfaticamente a importância do Estado no fomento de
políticas de desenvolvimento e inovação tecnológica.
O que deve ser guardado para o entendimento da relação entre tecnologia a e
a sociedade é que o papel do Estado, seja interrompendo, seja promovendo,
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seja liderando a inovação tecnológica, é um fator decisivo no processo geral,
à medida que expressa e organiza as forças sociais dominantes em um espaço
e uma época determinados. Em grande parte, a tecnologia expressa a
habilidade de uma sociedade para impulsionar seu domínio tecnológico por
intermédio das instituições sociais, inclusive o Estado. O processo histórico
em que esse desenvolvimento de forças produtivas ocorre assinala as
características da tecnologia e seus entrelaçamentos com as relações sociais
(CASTELLS, 2015, p. 70).

Ao observar especificamente a dinâmica histórica da internet, algumas páginas
antes, Castells busca apresenta-la como o resultado contraditório em fins do século XX
de processos gerados em meio à Guerra Fria. Sem ignorar a matriz militar da internet,
Castells busca um mecanismo para mostrar como sua apropriação (comercial?) gera
algo bem diferente.
Como se sabe, a internet originou-se de um esquema ousado, imaginado na
década de 1960 pelos guerreiros tecnológicos da Agência de Projetos de
Pesquisa Avançada do Departamento de Defesa dos Estados Unidos (a mítica
Darpa) para impedir a tomada ou destruição do sistema norte-americano de
comunicações pelos soviéticos, em caso de guerra nuclear. De certa forma,
foi o equivalente eletrônico das táticas maoístas de dispersão das forças de
guerrilha, por um vasto território, para enfrentar o poder de um inimigo
versátil e conhecedor do terreno. O resultado foi uma arquitetura de rede que,
como queriam seus inventores, não pode ser controlada a partir de nenhum
centro e é composta por milhares de redes de computadores autônomas com
inúmeras maneiras de conexão, contronando barreiras eletrônicas. Em última
análise, a Arpanet, rede estabelecida pelo Departamento de Defesa dos EUA,
tornou-se a base de uma rede de comunicação horizontal global composta de
milhares de redes de computadores (cujo número de usuários superou os
trezentos milhões no ano 2000, comparados aos menos de vinte milhões em
1996, e em expansão veloz). Essa rede foi apropriada por indivíduos e grupos
no mundo interior e com todos os tipos de objetivos, bem diferentes das
preocupações de uma extinta Guerra Fria (CASTELLS, 2015, pp.65-6).

Afora o franco interesse em mostrar a radicalidade fundante da internet, o que
importa é assinalar que a dinâmica da internet, segundo a descrição de Castells,
consegue superar e deixar para trás sua origem militar. Não só isso, como a importância
política global da internet é fundamentada por Castells logo em seguida pela referência
a três fenômenos históricos “progressistas”: os zapatistas em Chiapas, o desafio
perpetrado pelos praticantes de Falun Gong ao Partido Comunista na China e os
protestos em Seattle contra a OMC. Quer dizer, o outrora inexorável aparato de poder
comunicacional, a organização midiática do mundo como a conhecemos no século XX,
estaria dando lugar a um modo de comunicação que, em que pese ainda sofrer forte
pressão dos grupos de poder, seria a mola de uma revolução na totalidade das relações
sociais, dadas suas características técnicas.
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Castells desdobra essa perspectiva no livro que trata exatamente do poder da
comunicação (CASTELLS, 2016). Ambiguamente dedicado a Nico Poulantzas,
estudioso marxista do poder, o trabalho de Castells toma conceitualmente a democracia
como uma “questão de procedimento”. A partir disso, avalia a questão da distribuição
de poder nas instituições estatais e a possibilidade de sua alteração visando beneficiar
grupos de interesse. Ao hipostasiar as relações entre Estado, Poder e Democracia,
Castells desenvolve pacientemente o tema da perda da legitimidade dos políticos a
partir de uma série de pesquisas empíricas de opinião pública sobre a questão da
corrupção, tema candente não só no cenário brasileiro, como se vê. As diversas
referências e dados coletados servem para, ao fim, Castells confirmar a “descrença
generalizada no direito dos líderes políticos” como elemento crucial justamente para o
aumento no desejo de participação da população. A assim chamada (por Castells)
autocomunicação de massa (para se referir às possibilidades técnicas e sociais de
comunicação na rede mundial de computadores) é a configuração que possibilita o novo
espaço público. Para isso, estaria sendo travada uma grande e global luta democrática,
por movimentos sociais e sua luta insurgente, em favo da reprogramação das redes de
comunicação. Tudo isso para, ao fim, identificar como eixo central da questão o Estado,
o ente que está ao mesmo tempo exacerbando, por meio da política de escândalos
propagada pela mídia, a crise de legitimidade da democracia e, por outro, emperrando,
por meio do controle e vigilância, as possibilidades da autocomunicação de massas.
Com isso, o tecnicismo de Castells impera, pois basta seguir uma espécie de
determinação técnica ontológica da rede mundial de computadores para que, finalizando
o Estado, a democracia siga seu rumo, novo e pleno.

A convergência e crise estrutural do capitalismo
É interessante observar que, enquanto Morozov advoga a intervenção estatal como
decisiva para mediar a sanha das empresas por monetizar metadados ao tomar para si a
capacidade de definição de políticas públicas, Castells enfoca o Estado como o
elemento que deve ser estrangulado, por inviabilizar a democracia latente da rede
mundial de computadores.
É verdade que a suspensão da norma legal derivada da legitimidade democrática
(e, não custa lembrar, que tal suspensão é absolutamente interna à própria norma, ao
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estado de direito) se dá não mais pelo uso da lei marcial em sentido prático e, mais
particularmente, do golpe de estado (que, aliás, também passou por significativas
modernizações, como podemos atestar pela conjuntura mundial recente), mas pela via
da elevação dos aparatos tecnológicos à solução ótima para os entraves sociais,
conforme o argumento de Morozov. Mas, também, não é possível advogar um estatismo
como solução para a questão, visto que, em que pese Castells tratar disso de maneira
bastante fechada (mesmo isolada do poder das empresas, que obviamente ele informa,
mas não centraliza), ele está certo em entende-lo como agente central do poder da
internet.
Na contramão do argumento tecnicamente mitificado que busca a redenção da
democracia pela internet, há uma já ampla produção no campo da Economia Política da
Comunicação (EPC) que salienta e aprofunda a discussão sobre o caráter estrutural da
trajetória tecnológica da rede mundial de computadores como elemento central de novos
arranjos ou ciclo do capitalismo como sistema mundial produtor de mercadorias.6 A
EPC, em autores como Ruy Sardinha Lopes (LOPES, 2008), César Bolaño (BOLAÑO,
2000) e (BOLAÑO e VIEIRA, 2014), Marcos Dantas (DANTAS, 2002), entre outros,
sugere atenção às teses marxianas sobre o capitalismo para a correta compreensão da
consolidação de uma rede mundial de computadores como a internet. Quais os vetores
históricos estão sedimentados na consolidação da rede mundial de computadores?
Relembrando a dimensão militarizada das telecomunicações apresentados acima
a partir do trabalho de Glória Moraes, vale à pena recorrer ao debate sobre a
militarização do urbano para adensarmos os argumentos expostos até aqui. Stephen
Graham, estudioso do sitiamento das cidades e, não por acaso, especialista nas malhas
da infraestrutura urbana de telecomunicações, apresenta nos seguintes termos as
inquietações intelectuais diante das mudanças sócio-espaciais que estamos vivendo
nesse exato momento:
Urbanistas e filósofos hoje em dia se perguntam se a cidade como espaçochave para protestos e mobilização coletiva dentro da sociedade civil está
sendo substituída por geografias complexas criadas por vários sistemas de
6

Como já é possível perceber, estou me valendo vastamente do denso e sóbrio trabalho de Ruy Sardinha
Lopes, que opera interpretações engenhosas sobre as contribuições brasileiras em torno da EPC
(colocando em relevo um importante debate entre Marcus Dantas e César Bolaño) e, principalmente,
evoca a teoria do valor e o debate geográfico e urbano para formalizar um juízo de época sobre o
capitalismo. Inspiro-me aqui não só em sua crítica a Castells como em seu recurso a Stephen Graham e
David Harvey, aproveitando a deixa para, em sua trilha, tecer algumas observações sobre a rede mundial
de computadores e a noção de estado de sítio mundial.
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enclaves e campos conectados entre si e afastados do exterior urbano que
existe para além dos muros ou sistemas de controle de acesso (GRAHAM,
2016, p. 36-7).

Estudando o novo urbanismo militar, Graham afirma que o processo que leva
estratégias e táticas de guerra adentrarem em definitivo para o vocabulário dos gestores
de Estado e das políticas públicas pode resultar numa dissociação dos dois aspectos
essenciais do caráter moderno da cidade, a saber: a cidade como via para o fluxo de
capital e a cidade como espaço para a construção da democracia:
Nesse contexto, pode-se perguntar se a securitização urbana chegará, no
futuro, a um nível que efetivamente desconecte o papel econômico
estratégico das cidades como condutoras-chave da acumulação capitalista do
papel histórico delas como centros para a mobilização de dissenso
democrático (GRAHAM, 2016, p. 37)

O apontamento não podia ser mais assustador. Trata-se de uma mudança
histórica significativa, de dissociação entre capitalismo e democracia. Entre os diversos
autores que, a partir de uma teoria da crise, têm trabalhado com a questão, destaco aqui
Wolfgang Streeck. Em seu livro Tempo Comprado (Streeck, 2013). Streeck desenvolve
um argumento em torno da organização do capitalismo após a Segunda Guerra Mundial,
dialogando criticamente com as teorias da “crise de legitimidade do capitalismo tardio”,
enunciadas (não por acaso) por Habermas, Offe e outros nos anos 1970. Para Streeck, se
o capitalismo está em crise, esta não é de legitimidade, mas sim uma crise estrutural
dada pelo caráter instável do capital e o esgotamento das possibilidades de se mitigar
seus antagonismos econômicos fundamentais à partir de um jogo político de conciliação
de classes. Assim, todos os arranjos políticos buscados ao longo da segunda metade do
século 20 para adiar o colapso do capitalismo chegaram ao seu fim, conforme se pode
observar desde os anos 1970. Podemos desdobrar dos argumentos de Streeck que a
impossibilidade de solução política pra a crise redunda na normalização do estado de
sítio como regra de organização e governo das zonas urbanas ao redor do globo.
Ao reconhecer os arranjos tecnológicos suplantando a regulação do estado de
direito estamos dando um passo além na avaliação de Streeck. Esse passo nos obriga a
sugerir que estamos diante de uma complexa confluência de fluxos históricos de longa
duração que, ao se mesclarem, encontram sua realização. Ao contrário daquilo que se
costuma fazer habitualmente, utilizaremos o conceito de convergência para designar
essa complexa confluência de fluxos históricos. Tradicionalmente, o termo
convergência foi utilizado para identificar, no debate sobre a importância da rede
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mundial de computadores nos processos e relações de comunicação, a articulação
tecnológica entre telefonia, computadores e televisão. Recentemente, Jenkins, num
interesse amplamente comercial, consolidou o uso do conceito de convergência como a
articulação entre diferentes formatos midiáticos (por exemplo, entre televisão, internet,
jornais impressos e comunicação popular). Penso que ambas as conceituações ficam a
meio caminho do problema. Se o argumento até aqui exposto se sustenta, ele sugere que
a rede mundial de computadores é a convergência de diversos processos históricos (que
vão das mudanças históricas entre capitalismo liberal, capitalismo monopolista e
capitalismo neoliberal – para atalhar o emaranhado de discussões possíveis aqui – e o
papel do Estado e do uso da violência nessas mudanças) e suas resultantes
comunicacionais. Ela aponta para aquela paisagem áspera e espinhosa apontada por
Graham, em que os termos até agora conhecidos das relações capitalistas de produção
deram num recrudescimento da organização da vida nas cidades, de que a convergência
é um elemento fundante e determinado.
A crise estrutural do capitalismo, ao colocar em xeque o modelo regulatório do
estado de direito, se organiza segundo a lógica do estado de sítio mundial. A rede
mundial de computadores, que formaliza comercialmente como internet aquilo que foi
originalmente pensado como aparato militar, é um elemento constitutivo do processo.
Reconhecê-la como a matriz técnica da renovação da democracia ou como um processo
a ser regulado pelo Estado nos coloca muito longe da capacidade crítica que o momento
de crise nos exige.
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Sobre o acontecimento e sobre o outro: coletivos de comunicação em
busca de poder e legitimidade no campo do Jornalismo 1

Samária Andrade 2

Resumo
Esse artigo avalia o uso de narrativas como estratégias postas em circulação por Coletivos de
Comunicação de atuação em formato hardnews e conteúdo noticioso político ao competirem com meios
de comunicação tradicionais, reconhecidos detentores da prerrogativa de comunicar os fatos. Nosso
argumento é que, ao tempo em que apresentam uma narrativa para os acontecimentos, esses Coletivos
também produzem uma narrativa sobre os meios de grande audiência, claramente em oposição a estes,
numa postura de não-neutralidade que defendem, como estratégia na disputa por poder e legitimidade no
campo jornalístico. Para ilustrar o argumento são apontadas narrativas dos Coletivos Mídia Ninja e
Jornalistas Livres na fase final de votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff, em agosto de
2016.

Palavras-chave: coletivos de comunicação, campo jornalístico, campo profissional, poder,
legitimidade.

Abstract
This article evaluates the use of narratives as strategies put into circulation by collectives of action
Communication hardnews format and political news content to compete with traditional media,
recognized holders of the right to communicate the facts. Our argument is that at the time they submit a
narrative for the events, these collectives also produce a narrative about the large audience of media,
clearly opposed to these, in a posture of non-neutrality advocate, as a strategy in the fight for power and
legitimacy in the journalistic field. To illustrate the point are pointed narratives of Collective Ninja Media
and Journalists Free on the final phase of the impeachment vote of President Dilma Rousseff, in August
2016.

Keywords: collective communication, journalistic field, professional field, power, legitimacy.
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INTRODUÇÃO
A reorganização do mundo do trabalho nas últimas décadas, impulsionada por
avanços tecnológicos, econômicos e de comunicação, tem imposto ao Jornalismo
desafios que o obrigam a reorganizar práticas, formatos, a própria atividade laboral e
valores profissionais instituídos e consolidados ao longo do desenvolvimento da
atividade. Nesse cenário, dominado pela concentração dos veículos de mídia de grande
audiência, surgem, todavia, novas práticas e atores que tensionam o campo e ajudam a
questionar formatos, valores e veículos consagrados.
Nesse artigo nos interessam os tensionamentos provocados pelos Coletivos de
Comunicação Mídia Ninja e Jornalistas Livres, dois dos mais dinâmicos atores na arena
atual, que emergem ávidos por espaço e visibilidade para suas pautas, em formato
hardnews e com conteúdo noticioso de cunho político, surpreendendo os grandes
veículos por sua atuação em rede e com jornalistas voluntários. Mídia Ninja ganha
destaque em 2013 (ainda que hajam experiências em 2011), junto as chamadas Jornadas
de Junho, e Jornalistas Livres surge em 2015 junto a ocupação das escolas secundaristas
em São Paulo, quando estudantes protestavam contra a reforma no Ensino Médio.
Esses momentos expuseram críticas à grande mídia, que é “expulsa” desses
eventos pelos próprios manifestantes, vendo-se obrigada a uma coberturas à distância ou
sem identificação do veículo. Viu-se permitida uma narrativa descentralizada, em fluxo,
sem edição, com uso massivo de celulares e recorrendo a não-profissionais. Esse tipo de
narrativa volta a crescer desde o fim de 2015, com o processo de impeachment da
presidente Dilma Rousseff. Os Coletivos atuam estimulados por acontecimentos que já
possuem natureza narrativa, num cenário onde o jornalismo tem sua condição ameaçada
na esfera pública que se constitui como espaço de disputa de sentidos (HENN;
OLIVEIRA, 2015).
Desde então os Coletivos têm se apresentado como alternativa ao meios de
comunicação ditos tradicionais, reconhecidos detentores da prerrogativa de comunicar
os fatos. Nosso argumento é que, ao concorrer com atores hegemônicos com larga
capacidade de produção (ainda que com linha editorial semelhante) e grande audiência,
os Coletivos têm apresentado não só uma narrativa alternativa para os acontecimentos
mas, correspondendo a postura de não-neutralidade que defendem, também põem em
circulação uma narrativa sobre os meios de comunicação consagrados, claramente em
2
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oposição a estes, e assim o fazem como estratégia de disputa de poder e legitimidade no
concorrido campo jornalístico.
Esse estudo se insere na temática da reorganização do mundo do trabalho e suas
transformações e se fundamenta na Economia Política da Comunicação (EPC), em sua
discussão sobre relações de poder e concentração (MOSCO, 1999, 2009; BOLAÑO,
2008, 2000, 2002); em conceitos de Bourdieu (2004, 2011), destacando-se campo e
poder simbólico; e nos estudos de Enriquez (1991) sobre organizações, vínculos e
relações de poder.
Para apresentar as discussões propostas, esse artigo contextualiza o momento de
crise estrutural do jornalismo, destaca a emergência dos Coletivos de Comunicação e
discute as relações de poder postas no campo jornalístico, ilustrando-se os argumentos
com recortes da cobertura publicada na mídia social facebook pelos Coletivos citados. O
recorte empírico se refere a fase final de votação do impeachment da presidente eleita,
em agosto de 2016, quando esses coletivos tiveram produção intensa.

1. Profissão em crise?
O jornalismo é a atividade discursiva autorizada a organizar, selecionar,
hierarquizar e revelar os acontecimentos do mundo. Constitui-se de modo dinâmico,
complexo e não linear, transformando-se potencialmente na interação com outros
sistemas de produção de sentido (PEREIRA, 2003, 2009, 2011), influenciada pelo
contexto histórico de cada época.
Desde as últimas décadas do século XX, a atividade jornalística é marcada pelo
aprofundamento do caráter empresarial nas companhias de comunicação e o
crescimento do jornalismo de mercado, pondo em xeque a ideia de jornalismo como
responsabilidade social e questionando também um ideal romântico que perpassava a
profissão. O jornalista dos grandes veículos - trabalhando duro como operário, exposto
a rotinas desgastantes, com exigência de prazos e metas - vê seu trabalho se afastar do
idealismo e criatividade pretendidos. Nessas condições, a atividade nos grandes
veículos, passa a ser questionada em seus processos e práticas, apontando-se ainda a
precarização das formas de trabalho.
Nesse cenário surgem novos

atores interessados na mediação, sem

necessariamente constituírem ou estarem atrelados a grandes veículos. Os Coletivos de
3
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Comunicação são formados por jornalistas e contam com não-jornalistas, em regime de
colaboração. Muitos trabalham sem vínculo formal de emprego e sem remuneração, o
que também levanta questionamentos sobre a precarização e flexibilização das relações
de trabalho que o neoliberalismo tanto estimula.
O contexto em que surgem os Coletivos é caracterizado pelo uso disseminado de
tecnologias de comunicação e a posição central que a comunicação adquire, coincidindo
com a situação de crise estrutural, modelo de negócios e legitimidade no jornalismo, o
que ajuda a expor e a colocar em dúvida práticas tradicionalmente aceitas. Esse cenário
se relaciona com uma crise de representatividade mais ampla que atravessa estruturas,
abala hierarquias e atinge governos, escolas, partidos políticos e claro, a mídia, fazendo
surgirem novas relações, agrupamentos e formas de produção.
O avanço tecnológico contemporâneo, que reorganiza diversas áreas e atividades
profissionais, traz para o Jornalismo uma intensificação na fluidez de fronteiras,
justificando e/ou “autorizando” a intersecção que já se experimentava entre áreas
vizinhas (publicidade, RP, assessoria de imprensa) e o crescimento para a área do
empreendedorismo.
Vê-se florescer uma condição particular: o surgimento de uma quantidade
inédita de veículos digitais, de produção individual ou coletiva, que introduzem
alternatividades ao campo hegemônico e concentrado da mídia, se configurando em
deslocamentos de sentidos e novas práticas e alterando relações de poder das empresas
de comunicação (LIMA, 2015).
Essa condição particular leva ao ponto onde meios de comunicação
estabelecidos, detentores do formato hegemônico, são desafiados pelos formatos
emergentes. Aqueles visam a manutenção do controle do campo jornalístico, enquanto
estes testam estratégias como resposta ao sufoco da concentração dos meios e cobertura
dominante, tentando transformar o campo jornalístico.
Essas relações de poder, considerando a alta concentração da mídia, interessam
aos estudos de EPC. Para Mosco (2009, p. 49) Economia Política pode ser pensada
como “o estudo do controle e da sobrevivência na vida social”. Controle refere-se à
organização interna - são processos políticos - e sobrevivência à reprodução e
continuidade social – são processos econômicos. Essa definição é portanto útil para se
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refletir tanto sobre os processos e práticas dos meios hegemônicos, como sobre os
chamados meios alternativos que surgem.
A vertente crítica da EPC preocupa-se com os reflexos que o modelo comercial
traz para o Jornalismo, com forte relação com o Estado, debilidade de um modelo
público, dependência de verba de anunciantes e intersecção de meios de comunicação e
outras formas de negócio, atraindo grupos privados e estimulando um modelo
hierarquizado. A EPC defende uma comunicação mais democrática, questionando os
desequilíbrios da concentração da mídia e o jornalismo produzido no âmbito de
empresas privadas e com interesses de classe, tradicionalmente fornecendo o modelo e
as características da atividade jornalística. É esse modelo convencionalmente aceito e
raramente discutido que os Coletivos questionam.

1.1 Identidade, campo profissional e capital simbólico
Ao longo do século XX se definiram os parâmetros da profissão e o jornalismo
se constituiu como local de fala reconhecido, instaurando-se o profissionalismo em
torno do ser e do fazer jornalístico. Essa condição não liberta o Jornalismo das tensões
próprias à constituição de uma profissão, que não resulta de um processo universal, com
uma definição rigorosa das formas de acesso e formatação. O jornalismo nunca foi
composto por um grupo homogêneo, nem se reduz às representações dominantes
(RUELLAN, 2011; PEREIRA, 2009, 2011). A atividade se forma na sobreposição de
discursos humanistas e tecno funcionalistas, é construída em espaços de tensão e disputa
de poder, retroalimentadas pelos próprios profissionais em grande parte.
Bourdieu (2011) alerta que a própria ideia de profissão deve ser compreendida
como uma construção social, com seus mecanismos de legitimação e exclusão. O autor
(2004) trabalha o conceito de Campo como universo onde estão inseridos agentes e
instituições que produzem e reproduzem um determinado tipo de conhecimento,
obedece a leis sociais mais ou menos específicas e é relativamente autônomo. Para
Bourdieu (2004) todo campo é um campo de forças e lutas para conservar ou
transformar esse campo.
O autor também argumenta que cada campo é lugar de constituição de uma força
simbólica, que não é física ou econômica, mas trata-se de um poder invisível, que
repousa sobre o reconhecimento de uma competência. Esse capital simbólico retira
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força política da confiança e/ou credibilidade que consegue estabelecer, sendo
vulnerável às suspeitas e calúnias.
O capital simbólico está relacionado a reputação, que é um processo
interacional, partilhado pelos membros de um campo social, onde existe uma relação
entre o que é aceitável, o prestígio dos atores envolvidos e a decisão de manter ou
romper com determinado conjunto de convenções. A reputação corresponde a um valor
que pode mudar com o tempo. Ou seja, algo desejável ou permitido em um campo
social, pode mudar ao longo da história.

2. Coletivos: produtores em excesso?
Os Coletivos de Comunicação são fruto da proliferação de produtores em
excesso permitida pelas tecnologias, não mais restritas a um corpo de especialistas ou
detentores dos maiores recursos econômicos. Anderson (2008) usou o termo “ProAm”
para se referir ao momento em que se passa a produzir somando profissionais e
amadores. Para Bourdieu (2011) a proliferação dos produtores em excesso favorece o
desenvolvimento fora da instituição, e depois contra ela.
Os Coletivos que se dedicam ao hardnews de enfoque noticioso político não são
os únicos existentes. O modo como atuam também não significa que todos os conteúdos
estejam sendo produzidos de forma “ProAm”. Esse artigo se dedica a esse formato pelo
interesse em avaliar a grande repercussão que ele tem alcançado, conseguindo tensionar
o campo jornalístico e atores consagrados.
Após a finalização do processo de impeachment, em 08 de setembro de 2016, a
Mídia Ninja (MÍDIA NINJA, 2016) divulgou uma pesquisa que revela que o
engajamento alcançado pelo Coletivo via facebook havia superado os veículos Veja,
Folha, Estadão e O Globo, tendo chegado a 90 milhões de pessoas em uma semana
(engajamento é a soma das curtidas, comentários e compartilhamentos dos usuários).
Ainda são escassos os estudos que tentam compreender os Coletivos de
Comunicação. Pode-se afirmar que uma característica comum a esses Coletivos, devido
ao fato de não estarem vinculados a grandes grupos econômicos ou políticos, se refere a
dificuldade de obtenção de recursos, o que leva ao modelo colaborativo, que precisa ser
explicado junto a outros conceitos como a busca por gratificações simbólicas,
retribuições de ordem não-material que podem ajudar a explicar o engajamento
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(BOURDIEU; 2004, 2011; ENRIQUEZ, 1999). Neste estudo, entende-se o trabalho
como atividade humana dialética, buscando-se romper com a visão positivista que
compreende o trabalho apenas como racionalidade técnica, restrito, nas sociedades
capitalistas, aos conceitos de emprego ou carreira (LIMA, 2015).
Com a proposta de mapear iniciativas de jornalismo independente no Brasil, a
Agência Pública lançou, em abril de 2016, o “Mapa do Jornalismo Independente”
(AGÊNCIA PÚBLICA, 2016), onde aparecem 79 Coletivos. O critério de seleção é que
sejam propostas nascidas na internet, fruto de projetos coletivos e não ligados a grandes
grupos de mídia, políticos, organizações ou empresas (Blogs não entram na
classificação por serem entendidos como projetos individuais, não necessariamente
jornalísticos, e sem a pretensão de se tornarem autossustentáveis).
Criada em 2011, a Agência Pública é uma organização sem fins lucrativos que
estimula a produção de reportagens com temas relativos aos direitos humanos e estuda o
jornalismo. É mantida por organizações internacionais como Fundação Ford e Omidyar
Network, recebendo recursos também via crowdfunding. A Pública financia, por meio
de editais, reportagens de Coletivos e estimula o jornalismo independente.
Em geral os Coletivos não se organizam por meio de venda de espaços
publicitários. Colocam-se como “independentes”, ainda que dificilmente haja uma
clareza sobre como obter recursos que permitam longevidade. No Mapa do Jornalismo
Independente, dos 79 coletivos, 29 afirmam que “ainda não se mantém”. Entre as
iniciativas que afirmam se manter, as formas indicadas são: assinaturas, doações de
pessoas físicas ou jurídicas, realização de eventos, crowdfunding, parcerias com ONGs,
editais e leis de incentivo, contribuição de movimentos sociais e investimentos pessoais.
Alguns afirmam usar publicidade no site, embora esses sites não sejam atualizados com
a frequência dos portais tradicionais, tornando os rendimentos de propaganda dirigida
desinteressantes do ponto de vista financeiro.

3. A narrativa sobre o outro
Os discursos jornalísticos, mais do que processos de comunicação, comportam
relações de poder. Assim apontamos que, para além da narrativa alternativa que buscam
promover, dando espaço a pautas ou abordagens deixadas à margem pela grande mídia,
os Coletivos põem em circulação a narrativa de oposição aos veículos tradicionais.
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Na fase final do julgamento da presidente Dilma Rousseff no Senado Federal
(agosto/2016), que culminou no seu afastamento, sem estrutura formalmente
profissionalizada, mas atuando em rede e de modo colaborativo, Mídia Ninja e
Jornalistas Livres publicavam cerca de 70 postagens diárias no facebook. Estruturas
como Folha de São Paulo online produziram em média 60 postagens diárias no mesmo
período.

Capas de facebook da Folha de São Paulo e do Jornalistas Livres no dia 31 de agosto de 2016, último dia
de julgamento de Dilma no Senado.
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As postagens dos Coletivos referiam-se ao mesmo tema central: o julgamento de
Dilma no Senado. Na cobertura da Folha, Estadão, O Globo e outros veículos, ainda que
esse tema prevalecesse, não se abandonou a pauta diversa a que se dedicam, passando
por editorias como economia, esporte, cultura e outras. O engajamento alcançado pela
Mídia Ninja, como apontado na pesquisa, superou as mídias tradicionais.
Na cobertura alternativa proposta pelos Coletivos, para além do tema central,
abordando Senado Federal e manifestações no Brasil e fora do país, ganha destaque a
narrativa de oposição a mídia tradicional, revelando inclusive bastidores do jornalismo e
apontando práticas duvidosas, muitas vezes adotando tom de denúncia.
Jornalistas Livres (26 de agosto de 2016, segundo dia de julgamento) mostra
jornalistas de grandes veículos em situação de amizade com o presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDB-AL). Sob o título “Simpatia e gargalhadas, tudo a ver”, o texto
destaca a proximidade entre fonte e jornalistas de grandes veículos, com trechos como
“apenas repórteres convidados por senadores podem se acomodar nas cadeiras
acolchoadas e mesas redondas. Tudo muito amigável. O cafezinho é habitat de
colunistas e jornalistas famosos da TV e da mídia impressa”.
Outro trecho afirma: “Cercado pela realeza do Jornalismo, Renan Calheiros [...]”
– aqui a intenção é revelar a condição diferenciada desses jornalistas, sugerindo
suspeição. Ainda que a grande imprensa argumente que a proximidade permite
informações privilegiadas sem necessariamente direcionar o enfoque, sabe-se que essa é
uma relação perigosa entre jornalista e fonte.
Aqui é interessante observar a problemática da relação jornalista-fonte
intensificada pela perspectiva da narrativa Coletivos-mídia tradicional, que aponta a
falsa neutralidade desta, enquanto defende publicamente critérios de objetividade e
imparcialidade. O texto de Jornalistas Livres diz que entre muitos sorrisos e
gargalhadas, os jornalistas de grande veículos dão “dica de iluminação para a tez do
parlamentar não ficar ‘muito branca’ na foto e até o aviso sobre não usar uma
declaração pois seria ‘muita sacanagem’”. O texto conclui: “flagramos a cumplicidade e
a simpatia da imprensa corporativa com o poder”.
Nessa mesma lógica está o texto publicado em Mídia Ninja (27 de agosto de
2016) “A distância entre o fato e a notícia”, que propõe uma reflexão sobre a atuação da
imprensa. Ilustrado com imagens de repórteres de grandes veículos, o texto afirma que a
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imprensa comercial não esconde suas posições e instiga seus profissionais a seguirem a
cartilha editorial escolhida. A reflexão proposta é que, agindo assim, esses jornalistas
“deturpam não somente a História, mas aniquilam talentos e soterram visões e
aspirações de sociedade.”
O mesmo texto denuncia um jogo de vaidades que acomete tanto parlamentares,
como repórteres, alimentando e sendo alimentado pela narrativa da qual fazem parte. A
constatação a que o texto chega é: “Não existem ilusões [...] A imprensa comercial é
parte fundamental do jogo político. E em outras ocasiões atentou contra a Democracia,
não sendo inédita sua participação em estratagemas de desestabilização política e
social”. O texto aproxima jornalistas de veículos comerciais a parlamentares e sugere a
distância de ambos dos jornalistas de mídia alternativa.
Ao contrário da falsa neutralidade que acusam na mídia tradicional, é próprio de
Coletivos como Mídia Ninja e Jornalistas Livres a não-neutralidade assumida, a
narrativa com afirmação de posição. Eles defendem o jornalismo como ativismo
sociopolítico, intitulam-se não-partidários, acusam a concentração e o modelo privatista,
e apontam o que rejeitam na mídia tradicional. Para esses atores, a desonestidade da
grande mídia está exatamente no discurso de imparcialidade, que se ancora em cânones
profissionais, na verdade não cumpridos, tendo o papel de servir à defesa das ações
pretendidas. No exemplo a seguir, Mídia Ninja (01 de setembro de 2016) interroga para
quem a Folha de São Paulo está trabalhando.

Mídia Ninja no dia 01 de setembro de 2016, dia seguinte ao encerramento do julgamento no Senado.
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Outros dois exemplos de oposição à mídia tradicional aparecem em Jornalistas
Livres (dia 28 de agosto de 2016 e dia 02 de setembro de 2016, respectivamente)
quando, ao buscar voluntários para coberturas, sob o título “Seja um Jornalista Livre”,
faz o apelo: “vamos juntos mostrar o que a grande mídia esconde”; e quando, ao cobrir
manifestações “Fora Temer” pergunta: “Você tá vendo isso na Globo?”.
A narrativa de oposição produzida pelos Coletivos tem um interesse estratégico:
levantar suspeitas sobre a credibilidade da grande mídia, influir sobre seu capital
simbólico e, assim, disputar poder e legitimidade de fala com atores largamente
reconhecidos. Para Enriquez (1999) um grupo só é imaginável e coeso a partir de um
projeto comum, uma conspiração contra um outro, vivenciado como maléfico. Assim,
identificar na grande mídia o inimigo comum a ser vencido, favorece a coesão dentro de
cada Coletivo e consolida laços de reciprocidade entre os Coletivos de modo geral. Ao
se trabalhar com voluntários, a coesão torna-se um valor ainda mais importante para
garantir mobilização e continuidade
A lógica de produção e circulação de informações posta em prática pelos
Coletivos estabelece novas gramáticas enquanto busca o interesse estratégico de atacar a
mídia tradicional. Numa conduta tácita, a grande mídia não costuma se referir à
concorrência. Suas práticas e coberturas dificilmente são questionadas em público pelos
pares. Já os Coletivos quebram essa regra ao citar nomes e denunciar condutas,
desvelando posturas mais conhecidas no campo profissional do jornalismo. Para
Enriquez (1999, pg. 71) “só quando um grupo minoritário quer se afirmar, quer
construir sua identidade, tentará desvendar uma parte do real”.
A mídia tradicional é uma instituição social e as instituições estabelecem poder,
valores, normas e processos de socialização. Mesmo sendo históricas, pois são a
encarnação material de representações predominantes em certo momento, as instituições
querem se apresentar como a-históricas. Isso faz parte da tentativa de conservar poder,
pois o poder, mesmo sendo uma relação, prefere ser visto como propriedade.
Diferentemente da postura hostil que adotam em relação a mídia tradicional,
entre eles, os Coletivos costumam manter relações amistosas, inclusive compartilhando
contéudos, embora existam condutas particulares. O Jornalistas Livres, por exemplo, dá
crédito a quem produz conteúdos. Mídia Ninja adota a assinatura “Mídia Ninja”,
valorizando a coletividade e não individualidades. A postura que, pode ser acusada de
11

VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016

desvalorizar o ator, segue a lógica de que o uso do próprio nome ofende a ideia de
coletivo e ainda beneficia que jornalistas de grandes veículos, que não queiram se
identificar, compartilhem dados com o Coletivo.
Seguindo a sugestão de Enriquez (1999), para estudar movimentos coletivos que
miram um inimigo a enfrentar, podemos pensar que nessas arenas é mais útil se pensar
em relações de aliança e solidariedade do que em relações de força. As primeiras não
deixam de ser também relações de poder.
Cabe registro ainda que quando a página Mídia Ninja atingiu 1 milhão de
seguidores no facebook, coincidindo com o último dia de julgamento do impeachment
(31 de agosto de 2016), a postagem “Somos 1 milhão de Ninjas” destacava a conquista
do Coletivo. Ela foi mantida como capa de facebook e destaque fixo no site, não sendo
susbtituída mesmo com o desfecho do processo, quando a informação do afastamento
de Dilma aparece como secundária, numa perspectiva hierárquica comumente adotada
pela mídia e percebida pelo público para indicar a importância das notícias.
Ainda que adote critérios de valoração e hierarquização que possam ser distintos
da mídia tradicional, a decisão de destacar a posição que alcança também pode ser
compreendida como estratégica dentro da necessidade de disputa de visibilidade no
campo do Jornalismo, quando o Coletivo desejava afirmar sua posição de poder.
Descartar o estudo dos Coletivos sob o pretexto de que sejam não-jornalismo
pode ser o caminho mais fácil, mas não resolve a questão e torna-se uma discussão
irrelevante, uma vez que a emergência desses coletivos oportuniza revelar os
mecanismos de funcionamento do campo jornalístico. Esse é o ponto que interessa a
esse estudo. Para Hughes (1996) o conceito de profissão é muitas vezes usado menos
como um termo descritivo e mais como julgamento de valor e prestígio. Nesse sentido
pode-se afirmar que a pergunta “o que fazem é jornalismo?” obscure questões mais
fundamentais como por exemplo: em que circusntâncias o que fazem transforma a
profissão? É nesse último sentido que esse artigo tenta refletir.

Considerações finais:
Ao se opor abertamente aos grandes veículos, os Coletivos correspondem ao
papel de não-imparcialidade que defendem. A mídia tradicional, instada pelos próprios
Coletivos a serem opositoras destes, pouco se refere a eles ou usam informações
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levantadas por estes para serem aprofundadas, numa estratégia de invisibilizar esses
atores. Quando o fazem, é mais provável que se aproximem da narrativa que os
desqualifica, estimulando as situações de oposição.
O reconhecimento do inimigo em comum na mídia tradicional, estimula a
coesão dos Coletivos e se torna uma estratégia possível em busca de poder e
legitimidade num campo concorrido e com instituições poderosas. Porém constituir
inimigos e estabelecer coesões são processos tensos e instáveis, exigindo novas
estratégias a cada instante e merecendo estudos que continuem a observar como esses
processos devem prosseguir.
Esse artigo cumpre a função de observar estratégias de um momento onde, como
poucas vezes, se teve tanta oportunidade de recusar hierarquias, questionar a
concentração e o poder dos meios ditos tradicionais. Estes, que estabelecem o modus
operandi do campo, repousam sua força na confiança que conseguem manter, enquanto
os Coletivos, como novos atores interessados em disputar capital simbólico, estariam
apostando na vulnerabilidade às suspeitas, o que justificaria a narrativa de oposição,
denunciando aqueles meios.
Muitas questões precisam ser acompanhadas, como as relativas ao controle e
sobrevivência de todos esses atores no campo social, os processos e práticas postos em
circulação, além das questões relativas ao capital e as gratificações simbólicas. Para
compreender todas as tensões que emergem precisamos considerar as características dos
formatos Coletivos e as limitações impostas pelo campo econômico, social, político,
reconhecendo também o papel das paixões e afetos, das adesões sob aspectos não
racionais, do ativismo político, ou não estaremos em condições de compreender arenas
públicas, mobilizações e novos atores em busca de poder e legitimidade na vida social.
Se os Coletivos já não são uma possibilidade de se exercer a profissão, o são de
questioná-la a partir do modo como ela vem sendo exercida e constituída.
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