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As sociedades mudam através de conflitos e são administradas 
por  políticos.  Uma  vez  que  a  Internet  está  se  tornando  um  meio 
essencial  de  comunicação  e  organização  em todas  as  esferas  de 
atividade, é óbvio que também os movimentos sociais e o processo 
político  a  usam,  e  o  farão  cada  vez  mais,  como  um  instrumento 
privilegiado  para  atuar,  informar,  recrutar,  organizar,  dominar  e 
contradominar.  O  ciberespaco  torna-se  um  terreno  disputado.  No 
entanto, será puramente instrumental o papel da Internet na expressão 
de protestos sociais e conflitos políticos? Ou ocorre no ciberespaco 
uma transformação das regras do jogo político-social que acaba por 
afetar o próprio jogo — isto é, as formas e objetivos dos movimentos e 
dos atores políticos?

Analisarei sucintamente a interação entre a Internet e processos 
de conflito  sociopolitico,  representação e  administração,  focalizando 
quatro áreas distintas, embora relacionadas, em que essa interação 
tem lugar: a nova dinâmica dos movimentos sociais; a interconexão de 
comunidades locais por computadores e a importância delas para a 
participação  do  cidadão;  os  usos  da  Internet  na  pratica  da  política 
informacional; e a emergência da  “noopolitik”  e da guerra cibernética 
no cenário geopolítico.

Movimentos sociais em rede

Os movimentos sociais do século XXI, ações coletivas deliberadas 
que visam a transformação de valores e instituições da sociedade, 
manifestam-se  na  e  pela  Internet.  O  mesmo  pode  ser  dito  do 
movimento ambiental, o movimento das mulheres, vários movimentos 
pelos direitos humanos, movimentos de identidade étnica, movimentos 
religiosos, movimentos nacionalistas e dos defensores/proponentes de 



uma  lista  infindável  de  projetos  culturais  e  causas  políticas.  O 
ciberespaço  tornou-se  uma  ágora  eletrônica  global  em  que  a 
diversidade  da  divergência  humana  explode  numa  cacofonia  de 
sotaques.

Em  meados  da  década  de  1990,  o  movimento  zapatista  em 
Chiapas, no México, arrebatou a imaginação popular pelo mundo todo 
ao congregar apoio para sua causa através de redes eletrônicas de 
faxes e da Internet  — em conexão com o mundo da mídia e uma 
estrutura descentralizada de grupos de solidariedade. Como descrevi 
anteriormente  (Castells,  1997),  na origem dessa rede eletrônica de 
solidariedade  estava  La  Neta,  uma  rede  baseada  na  Internet  que 
organizava  mulheres  mexicanas,  apoiadas  pelo  San  Francisco 
Institute of Global Communication, uma ONG de técnicos socialmente 
responsáveis.  Ao  longo  da  década  de  1990,  no  mundo  todo, 
importantes  movimentos  sociais  se  organizaram  com  a  ajuda  da 
Internet. Talvez o caso mais notório tenha sido/seja o Falun Gong, um 
movimento político espiritualista chinês com dezenas de milhares de 
partidários que ousou desafiar o poder do Partido Comunista. O líder 
do movimento, Li Hongzhi, embora morasse em Nova York, mantinha-
se em contato com uma rede nuclear de seus partidários via Internet, 
e era também pela Internet  que milhares de resolutos membros do 
Falun Gong encontravam o apoio espiritual e a informação que lhes 
permitiam convergir pessoalmente, num dado lugar e hora, numa série 
de protestos bem organizados que enfrentavam severa repressão por 
causa da preocupação do governo chinês com a influencia potencial 
desse movimento (Bell e Boas, 2000; O’Leary, 2000).

Em outros casos, a vulnerabilidade tecnológica da Internet permite, 
em expressões de protesto individuais ou coletivas, a interferência em 
websites  das  redes  eletrônicas  de  agencias  do  governo  ou  de 
empresas, visados como representativos de opressão ou exploração. 
Esse  é o  caso  dos  “protestos  hacker-ativistas”,  que  variam  da 
sabotagem individual  a  invasão  dos  websites  restritos  de  agencias 
militares  ou  de  companhias  financeiras  para  patentear  sua 
insegurança e protestar contra seus objetivos (Langman et al., 2000). 
No outono de 2000, durante o confronto entre israelenses e palestinos, 
hackers  pró-palestinos  (supostamente  do  Paquistão)  invadiram  os 
websites  de  organizações  americanas  pró-Israel,  expuseram 
propaganda  política  neles,  e  obtiveram  e  divulgaram  na  Net  os 
números  de  cartão  de  crédito  dos  membros  do  site,  num protesto 
simbólico que provocou forte reação da opinião pública.



Mas a Internet é mais que um mero instrumento útil a ser usado 
porque está  lá.  Ela  se ajusta  as  características básicas do tipo  de 
movimento social que está surgindo na Era da Informação. E como 
encontraram  nela  seu  meio  apropriado  de  organização,  esses 
movimentos abriram e desenvolveram novas avenidas de troca social, 
que, por sua vez, aumentaram o papel da Internet como sua mídia 
privilegiada. Para desenvolver uma analogia histórica, a constituição 
do  movimento  operário  na  Era  Industrial  não  pode  ser  isolada  da 
fábrica  industrial  como  seu  cenário  organizacional  (embora  alguns 
historiadores insistam no papel igualmente importante do pub a esse 
respeito). Sabemos, a partir dos capítulos precedentes, que a Internet 
não  é  simplesmente  uma  tecnologia:  é um  meio  de  comunicação 
(como  eram  os  pubs),  e  é  a  infra-estrutura  material  de  uma 
determinada forma organizacional: a rede (como era a fábrica). Pela 
duas razões,  a Internet  tornou-se um componente indispensável  do 
tipo de movimento social que está emergindo na sociedade em rede. 
Isso ocorre por três razões.

Primeiro,  os  movimentos  sociais  na  Era  da  Informação  são 
essencialmente mobilizados em torno de valores culturais. A luta para 
mudar  os  códigos  de  significado  nas  instituições  e  na  prática  da 
sociedade é a luta essencial no processo de mudança social no novo 
contexto histórico, como sustentei em meu livro The Power of Identity 
(Castells, 1997) — uma visão que se fundamenta num amplo fluxo de 
pesquisas  sobre  o  movimento  social  (Touraine,  Melucci,  Calhoun, 
Tarrow, etc.). Nesse sentido, concordo com Cohen e Rai (2000) em 
que a distinção entre movimentos sociais velhos e novos é em grande 
parte enganosa. Movimentos da Era Industrial, o movimento operário, 
por exemplo, persevera em nossos dias redefinindo-se em temos de 
valores sociais, e alargando o significado desses valores: por exemplo, 
a  reivindicação  de  justiça  social  para  todos,  em vez  da  defesa  de 
interesses de classe. Por outro lado, alguns dos movimentos sociais 
mais  importantes  de  nosso  tempo,  como  os  nacionalistas  ou 
religiosos, são muito antigos em seus princípios, mas assumem um 
novo sentido quando se tornam trincheiras de identidade cultural para 
a  construção  de  uma  autonomia  social  num mundo  dominado  por 
fluxos de informação homogêneos, globais.

Nesse contexto,  a  comunicação de valores e  a  mobilização em 
torno  de  significados  tornam-se  fundamentais.  Os  movimentos 
culturais  (no  sentido  de  movimentos  voltados  para  a  defesa  ou  a 
proposta de modos específicos de vida e significado) formam-se em 



torno de sistemas de comunicação — essencialmente a Internet e a 
mídia  —  porque  é  principalmente  através  deles  que  conseguem 
alcançar  aqueles  capazes  de  aderir  a  seus valores  e,  a  partir  dai, 
atingir a consciência da sociedade como todo.

O  segundo  traço  que  caracteriza  os  movimentos  sociais  na 
sociedade em rede é que eles têm de preencher o vazio deixado pela 
crise  das  organizações  verticalmente  integradas,  herdadas  da  Era 
Industrial.  Os  partidos  políticos  de  massa,  quando  e  onde  ainda 
existem, são conchas vazias, mal ativadas com máquinas eleitorais a 
intervalos regulares. Os sindicatos só sobrevivem abandonando suas 
formas tradicionais de organização, constituídas historicamente como 
replicas  das  burocracias  racionais  características  das  grandes 
corporações e das agencias estatais. As associações cívicas formais, 
e seus conglomerados organizacionais, estão em franco declínio como 
formas de engajamento social, como Putnam (2000) documentou no 
caso  dos  Estados  Unidos,  e  outros  observadores  descreveram em 
outras partes do mundo. Isso não significa que as pessoas deixaram 
de se organizar e de se mobilizar na defesa de seus interesses ou na 
afirmação de seus valores. Mas coalizões frouxas, mobilizações semi-
espontâneas, e movimentos ad hoc do tipo neo-anarquista substituem 
as  organizações  formais,  estruturadas  e  permanentes.  Movimentos 
emocionais, muitas vezes desencadeados por um evento de mídia, ou 
por  uma  crise  de  vulto,  parecem  muitas  vezes  ser  fontes  mais 
importantes de mudança social que a rotina diária de ONGs zelosas. A 
Internet torna-se um meio essencial de expressão e organização para 
esses  tipos  de  manifestação,  que  coincidem  numa  dada  hora  e 
espaço, provocam seu impacto através do mundo da mídia, e atuam 
sobre instituições e organizações (empresas, por exemplo) por meio 
das  repercussões  de  seu  impacto  sobre  a  opinião  pública.  Esses 
movimentos pretendem conquistar poder sobre a mente, não sobre o 
Estado.

O protesto de dezembro de 1999 contra a Organização Mundial do 
Comércio em Seattle foi um exemplo paradigmático desse novo tipo 
de  movimento  social.  Reuniu  uma  vasta  coalizão  de  interesses  e 
valores  extremamente  diferentes,  e  até  contraditórios,  desde  os 
batalhões  do  movimento  operário  americano  aos  enxames  de 
ecopacifistas, ambientalistas, grupos de mulheres, e uma miríade de 
grupos  alternativos,  incluindo  a  comunidade  pagã.  Os  ativistas  da 
Direct  Action  Network  forneceram  o  treinamento  e  as  habilidades 
organizacionais para muitos dos manifestantes. Mas o movimento foi 



baseado  na  troca  de  informação,  em  meses  de  acalorado  debate 
político  na  Internet,  que  precederam  as  decisões  individuais  e 
coletivas  de  ir  a  Seattle  e  tentar  bloquear  o  encontro  do  que  era 
percebido como uma organização que impunha a “globalização sem 
representação”.

A conexão da mídia com a opinião pública do mundo inteiro foi 
favorecida  pelo  “Independent  Media  Center”  de  Seattle.  Seu  papel 
efetivo  no  protesto  de  Seattle  gerou  uma  rede  global  de  “centros 
independentes de mídia” temporários (específicos para o evento) ou 
permanentes  que  são  o  backbone  da  informação  do  movimento 
antiglobalização (www.indymedia.org). Esse modelo de protesto voltou 
a  ser  posto  em  pratica  meses  depois  em  Washington,  DC,  em 
Bangkok, em Melbourne, em Praga, em Haia, em Nice, no Quebec, e 
talvez perambule pelo mundo nos próximos anos, seguindo de perto 
as aterrissagens periódicas de fluxos globais de riqueza e poder em 
seus locais de encontro. O movimento antiglobalização não tem uma 
organização  profissional,  permanente,  não  tem  um  centro,  uma 
estrutura de comando ou um programa comum. Existem no mundo 
todo centenas, milhares de organizações e indivíduos que convergem 
em alguns protestos simbólicos, para depois se dispersar e focalizar 
suas próprias questões especificas — ou simplesmente desaparecer, 
para serem substituídos por novos contingentes de ativistas recém-
surgidos.  A  eficácia  desse  movimento  advém precisamente  de  sua 
diversidade,  que atinge desde as fímbrias enfurecidas,  violentas da 
sociedade, de um lado, até as alturas da autoridade moral e religiosa, 
de outro. Sua influência, já mensurável em termos de uma significativa 
mudança de atitude em instituições da importância do Banco Mundial, 
vem da capacidade de suscitar  questões,  e forçar um debate,  sem 
entrar  numa negociação, pois ninguém pode negociar  em nome do 
movimento.  Trata-se  de  puro  movimento,  não  de  um precursor  de 
novas instituições. Isso não é novo na história, em absoluto. De fato, 
essa  informalidade  e  espontaneidade  relativas  foram,  em  geral, 
marcas dos movimentos sociais mais produtivos.  A novidade é sua 
interconexão  via  Internet,  porque  ela  permite  ao  movimento  ser 
diverso  e  coordenado  ao  mesmo  tempo,  engajar-se  num  debate 
permanente sem, contudo ser paralisado por ele, já que cada um de 
seus nos pode reconfigurar uma rede de suas afinidades e objetivos, 
com  superposições  parciais  e  conexões  múltiplas.  O  movimento 
antiglobalização não é simplesmente uma rede, é uma rede eletrônica, 



é um movimento baseado na Internet. E como a Internet é seu lar, não 
pode ser desarticulado ou aprisionado. Nada como um peixe na rede.

Um terceiro fator importante especifica os movimentos sociais na 
nossa era. Como o poder funciona cada vez mais em redes globais, 
passando  em grande  parte  ao  largo  das  instituições  nacionais,  os 
movimentos  se  defrontam  com  a  necessidade  de  obter  o  mesmo 
alcance global dos poderes vigentes, exercendo seu próprio impacto 
sobre a mídia,  através de ações simbólicas.  Em outras palavras,  a 
globalização  dos  movimentos  sociais  é  um  fenômeno  distinto  do 
movimento contra a globalização, e muito mais importante do que ele. 
Este último é apenas uma manifestação especifica do advento de um 
terreno  global  disputado.  Cohen  e  Rai  (2000)  coordenaram  um 
programa  de  pesquisa  sobre  esse  processo  de  globalização  dos 
movimentos sociais. O que se revela a partir de seus achados, e de 
outros estudos (Keck e Sikkink, 1998; Langman et al., 2000), é que os 
movimentos sociais mais influentes são, ao mesmo tempo, enraizados 
em  seu  contexto  local  e  voltados  para  um  impacto  global.  Eles 
precisam da legitimidade e do apoio fornecidos por seu embasamento 
em  grupos  locais,  mas  não  podem  permanecer  localizados,  ou 
perderiam sua capacidade de agir  sobre fontes reais  de poder  em 
nosso  mundo.  Invertendo  o  conhecido  mote  de  25  anos  atrás,  os 
movimentos sociais  devem pensar localmente (respondendo a seus 
próprios interesses e identidade) e agir globalmente — no nível em 
que realmente importa hoje.

Cohen  e  Rai  (2000)  identificam  seis  importantes  movimentos 
sociais que se engajaram numa forma global de coordenação e ação: 
movimentos pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres, pelo 
trabalho,  ambientalista,  religioso  e  pela  paz.  Em todos  os  casos  a 
necessidade de formar coalizões globais e o embasamento em redes 
globais  de  informação  tornam  os  movimentos  extremamente 
dependentes da Internet. Cabe acrescentar, contudo, que o transporte 
aéreo  relativamente  barato  também  desempenha  um  papel  na 
globalização dos movimentos sociais, uma vez que encontros físicos e 
ações  conjuntas  localizadas  são  instrumentos  indispensáveis  na 
promoção da mudança social.

Os processos de mudança social conflitiva na Era da Informação 
giram em torno das lutas  para  transformar  as  categorias  de nossa 
existência mediante a formação de redes interativas como formas de 
organização e mobilização. Essas redes, que emergem da resistência 
de  sociedades  locais,  visam  superar  o  poder  de  redes  globais, 



reconstruindo assim o mundo a partir de baixo. A Internet fornece a 
base  material  que  permite  a  esses  movimentos  engajarem-se  na 
produção de uma nova sociedade. Ao fazê-1o, eles transformam por 
sua vez a Internet: de ferramenta organizacional para as empresas ela 
se  converte  também  numa  alavanca  de  transformação  social  — 
embora nem sempre nos termos buscados pelos movimentos sociais, 
e  nem  sempre,  aliás,  em  defesa  dos  valores  que  você  e  eu 
compartilharíamos necessariamente.

Redes de cidadãos
De meados da década de 1980 ao final da década de 1990, um 

imenso número de comunidades locais passou a operar on-line. Com 
freqüência  estavam  associadas  a  instituições  locais  e  governos 
municipais,  dando  um  cunho  local  a  democracia  dos  cidadãos  no 
ciberespaco.  De  maneira  geral,  três  componentes  diversos 
convergiram na formação dessas redes de computadores baseadas 
na comunidade: movimentos locais pré-Internet  em busca de novas 
oportunidades  de  auto-organização  e  elevação  da  consciência;  o 
movimento hacker em suas expressões mais politicamente orientadas; 
e  governos  municipais  empenhados  em fortalecer  sua  legitimidade 
pela  criação  de  novos  canais  de  participação  do  cidadão. 
Organizadores  sociais  emergiram  como  lideres  de  muitos  desses 
projetos, em geral ativistas comunitários que tomaram consciência das 
possibilidades  oferecidas  pelas  redes  de  computadores. 
Ocasionalmente, operadoras de telecomunicações ou companhias de 
alta tecnologia colaboraram para promover a promessa da sociedade 
da informação para todos. Governos nacionais na Europa e no Japão, 
e  agências  internacionais  no  mundo  em desenvolvimento,  também 
contribuíram para alguns dos esforços, seja na forma de experimentos 
ou  de  gestos  simbólicos  de  modernidade,  bem difundidos  junto  as 
suas clientelas.

Nos Estados Unidos,  alguns dos experimentos mais precoces e 
mais bemsucedidos foram o Cleveland Freenet,  apoiado pela Case 
Western  Reserve  University,  e  a  Public  Electronic  Network  (PEN) 
organizada pela Cidade de Santa Monica,  na Califórnia,  ambos em 
1986.  A Seattle  Community  Network,  desenvolvida por  iniciativa  de 
Douglas Schuler  no final  da década de 1980,  foi  outra  experiência 
pioneira.  Na  Europa,  o  Iperbole  Program,  lançado  pela  Cidade  de 
Bolonha e a Cidade Digital de Amsterdã, ambos iniciados em 1994, 



tornaram-se  pontos  de  referencia  importantes.  Por  todo  o  mundo, 
podem, particularmente no mundo em desenvolvimento, centenas de 
experiências  menos  conhecidas  puseram  on-line  os  interesses, 
preocupações, valores e vozes de cidadãos, até então isolados uns 
dos outros e de suas instituições locais. Essas redes baseadas em 
comunidade  diferiam  em  composição  e  orientação,  mas 
compartilhavam  três  características  principais.  Em  primeiro  lugar, 
forneciam informação proveniente de autoridades locais, bem como de 
uma  variedade  de  associações  cívicas  —  em  outras  palavras 
tornavam-se  um  quadro  de  avisos  tecnologicamente  atualizado  da 
vida da cidade. Em segundo lugar organizavam a troca horizontal de 
informação e a conversa eletrônica entre os participantes da rede. Em 
terceiro  lugar,  no  que  era  o  mais  importante,  permitiam  acesso  a 
interconexão  on-line  a  pessoas  e  organizações  que  não  tinham 
interesse pela Internet  emergente e,  de outro modo,  não se teriam 
conectado por muito tempo. De fato, havia dois programas diferentes 
entre as pessoas que ingressavam nessas redes de cidadãos. Como 
escreve Steve Cisler, um dos pioneiros desse movimento: “Quanto a 
motivação para a organização de grupos, havia uma divisão entre os 
que queriam focalizar a vida, a comunidade e a rede local e os que 
desejavam acesso a Internet global. De fato, essas pessoas queriam 
sair  da  cidade,  e  as  redes  cívicas  eram  a  única  escolha  para  a 
maioria” (Cisler, 2000, p.1). Provavelmente essa ambigüidade, de fato 
essa tensão, entre o desejo de se conectar com a Internet global e a 
promoção  da  comunidade  local,  presente  naquelas  redes  de 
computadores dos primeiros tempos, foi o que tornou seu desenvol-
vimento possível. Elas se tornaram o terreno de provas para milhares 
de  ativistas  que  efetuavam  sua  transição  para  um  novo  ambiente 
tecnológico  de  mobilização  social.  Mas  foram também o  ponto  de 
entrada  na  Era  da  Internet  para  muitas  pessoas  pouco  instruídas, 
pobres, desinformadas, ou, simplesmente, para muitos que não tinham 
acesso adequado ou disponível a Internet.

Conseqüentemente,  assim  que  a  world  wide  web  se  difundiu 
globalmente, e o acesso a Internet tornou-se relativamente acessível e 
de  fácil  operação,  as  redes  comunitárias  de  computadores  se 
diferenciaram segundo as linhas de seus componentes originais: os 
ativistas  sociais  se  concentraram  em  promover  a  participação  dos 
cidadãos numa tentativa de redefinir a democracia local; as agências 
de  serviços  sociais  forneceram  acesso,  treinamento  e  ajuda,  com 
educação  e  empregos,  para  pessoas  necessitadas,  numa  nova 



expansão do setor não-lucrativo, ou terceiro setor, da economia. Isso 
produziu  o  desenvolvimento  do  que  vem  a  ser  conhecido  como 
centros  de  tecnologia  comunitária  (Servon,  2002).  Por  outro  lado, 
muitas pessoas que estavam interessadas em acesso a Internet para 
uso  pessoal,  e  não em questões  mais  amplas de  mudança social, 
migraram para os websites comerciais,  que haviam descoberto,  em 
muitos casos, através das redes comunitárias.

Lições da história em andamento: 
a constituição da cultura digital pública de Amsterdã

Uma  breve  descrição  da  trajetória  da  mais  famosa  rede  de 
computadores comunitária,  a Cidade Digital  de Amsterdã — ou  De 
Digitale  Stad  (DDS)  em  holandês  —,  pode  ilustrar  a  análise 
apresentada aqui. A experiência da DDS irradiou além da própria rede 
comunitária  para  se  tornar  ancora  do  que  e  conhecido 
internacionalmente como a “cultura digital pública de Amsterdã”, uma 
nova  forma  de  esfera  pública  que  combina  instituições  locais, 
organizações populares e redes de computadores no desenvolvimento 
da  expressão  cultural  e  da  participação  cívica  (Patrice  Riemens, 
comunicação  pessoal  e  arquivos  privados,  1997-2001;  Caroline 
Nevejan,  comunicação pessoal,  1997,  1999,  2001;  Marleen Stikker, 
comunicação  pessoal,  1997,  1999;  Lovink  e  Riemens,  1998;  Vali 
Bastelaer e Lobet-Maris, 2000; Van den Besselaar, 2001).

A  Cidade Digital  foi  lançada  em janeiro  de  1994,  originalmente 
como um experimento de dez semanas para estabelecer um dialogo 
eletrônico entre o conselho municipal e os cidadãos de Amsterdã, e 
como um experimento social de comunicação interativa. Dado o seu 
sucesso,  foi  expandida numa “comunidade em rede”  completa,  que 
fornecia recursos informacionais e capacidade de comunicação livre 
aos seus usuários. Alguns deles eram “residentes” da cidade, após 
observar  os  procedimentos  de  registro.  Outros  eram  visitantes.  A 
maior parte da informação estava em holandês, mas o inglês podia ser 
usado  para  comunicação  nas  salas  de  chat.  Embora  dirigido 
originalmente  para  os  residentes  de  Amsterdã,  podia,  é claro,  ser 
globalmente acessado. De fato, a proporção dos usuários fixados em 
Amsterdã caiu de 45% em 1994 para 22% em 1998. A metáfora da 
cidade  se  materializava  na  estrutura  do  site.  Havia  um quadro  de 
avisos municipal  para  que os cidadão pudessem verificar  todos os 



documentos  municipais  e  deliberações  do  conselho  municipal 
relevantes,  e  expressar  sua  opinião.  A  cidade  de  Amsterdã  foi  a 
primeira  administração  local  a  concordar  em  conectar  suas  redes 
internas a Internet, num esforço de transparência controlada. A DDS 
era virtualmente organizada em residências, praças, cafés, quiosques 
digitais,  casas de cultura e artes,  e  até uma sex-shop digital.  Uma 
estação central oferecia acesso a Internet global.

A DDS tornou-se instantaneamente um sucesso extraordinário em 
termos  de  apelo  popular,  bem  como  em  termos  do  interesse 
despertado  na  comunidade  global  da  Internet.  Os  residentes  se 
instalavam  em  um  “lar”,  expunham  suas  fotos  de  família  na  Net, 
expressavam  seus  sentimento,  formulavam  suas  opiniões, 
organizavam protestos  e  votavam em propostas.  Havia  uma lei  de 
ocupação: se uma casa não fosse usada por seu proprietário por três 
meses, podia ser tomada por outro residente. Os residentes da cidade 
também  descobriram  uma  alternativa  própria  para  o  problema  da 
escassez de espaço (capacidade de disco): transformavam uma casa 
num flat a ser dividido com vários residentes, compartilhando assim a 
capacidade computacional atribuída a casa. Um ano após seu inicio, a 
DDS tinha 4.000 usuários diários, com uma solicitação mensal de um 
milhão de paginas da web. Em apenas três anos, chegou a 50.000 
residentes e em 2000 afirmava ter cerca de 140.000. A DDS não só foi 
a pioneira das redes de cidadãos na Europa, como se tornou a maior 
rede  de  computadores  baseada  numa  comunidade  na  Europa. 
Embora  só  uma  minoria  dos  residentes  vivesse  em  Amsterdã,  a 
barreira da língua conferiu a DDS um caráter peculiarmente holandês.

Para  que  a  experiência  seja  analiticamente  significativa  é 
necessário reconstruir o processo de formação da DDS, e situá-lo no 
contexto histórico da tradição de cultura digital de Amsterdã. A DDS foi 
o resultado da convergência de duas redes muito diferentes: por um 
lado, artistas e pessoas da mídia interessadas em experimentar com 
novos meios; por outro, a comunidade hacker, interessada em difundir 
o acesso a Internet. Duas mulheres estiveram na origem da conexão 
entre  esses  dois  grupos  para  a  concepção  de  um  projeto 
compartilhado. Marleen Stikker (que se tornaria a primeira “prefeita” 
virtual  da  Cidade  Digital)  estava  organizando  eventos  culturais, 
experimentando novas mídias como instrumento para novas formas de 
comunicação e expressão populares. No inicio da década de 1990, 
organizou importantes eventos culturais,  como a TV Van Gogh e a 
Wetware*  Convention.  Foi  também influenciada pela experiência da 



Freenet  nos  EUA,  e  estava  familiarizada  com  a  Internet  em  seus 
primórdios. O centro cultural De Balie (patrocinado pela municipalidade 
social-democrata  de  Amsterdã)  convidou-a  para  incluir  eventos  de 
comunicação multimídia e computacional na sua programação.

Caroline Nevejan trabalhava também com novas mídias num outro 
centro cultural, o Paradiso, onde entrou em contato, no final da década 
de 1980, como o grupo HackTic, que desempenhava um papel-chave 
na cultura hacker de Amsterdã. Em 1988, Nevejan, que participava do 
movimento  dos  squatters  (fundou  a  Bluff,  uma  das  revistas  do 
movimento), entrou em contato com os hackers e convidou o Chaos 
Computer Club, baseado em Hamburgo, para o Paradiso. Rop Gong-
grijp,  o  fundador  do  HackTic,  e  Patrice  Riemens  colaboraram com 
Nevejan na organização de eventos internacionais como o “Galactic 
Hackers  Party”,  em 1989,  de  que  participou  também uma rede  de 
tecno-ativistas políticos. Em 1990, quando a Conferencia Internacional 
sobre a AIDS em São Francisco foi perturbada pela recusa de vistos a 
ativistas anti-AIDS por autoridades norte-americanas, o mesmo grupo 
promoveu um evento alternativo em Amsterdã: O Baile Soropositivo. 
Foi um encontro de vulto, incluindo hackers, acadêmicos, ONGs, com 
apoio de instituições públicas e companhias, como a Apple. O evento 
lançou uma campanha de atividades de organização e informação on-
line sobre questões ligadas a AIDS, como a HIV-net. Uma serie de 
eventos similares continuou a ter lugar ao longo da década de 1990 e 
continuava em 2001, estabelecendo um marco na ascensão da cultura 
digital pública de Amsterdã. Vale a pena mencionar atividades como 
as  três  conferencias  sucessivas  “Next  Five  Minutes”  sobre  “Midia 
tática” no Paradiso e no De Balie em 1993, 1996 e 1999. Houve dois 
encontros de verão internacionais de hackers: “Hacking at the End of 
the  Universe”  em  1993  (onde  o  projeto  da  DDS  começou  a  ser 
concebido)  e  “Hacking in  Progress”  em 1997.  Planejado para 2001 
estava “HAL” (“Hackers at Large”), organizado pela xS4all Foundation 
e os suspeitos HackTic/hippy de costume.

A cultura hacker de Amsterdã e as redes tecno-ativistas não se 
desenvolveram num vácuo social. Há na Holanda uma longa tradição 
de  interesse  pela  cibernética  e  desenvolvimento  computacional 
alternativo,  enraizado  na  forte  comunidade  acadêmica  dos 
pesquisadores  físicos.  Alguns  acadêmicos  eminentes,  como 
Herschberg  na  Universidade  de  Leiden  e  De  Zeeuw,  um  cientista 
social  da Universidade de Amsterdã,  protegeram e ajudaram esses 
geeks  rebeldes.  Alguns deles estavam essencialmente interessados 



em computadores, e criaram na década de 1980 uma cultura BBS, 
com agrupamentos como o Hobby Computer Club. Outros vinham de 
uma tradição mais política, participando do movimento  squatter  e do 
movimento pacifista.  Buscavam informação e apoio para suas lutas 
em redes alternativas de computadores, como PeaceNet e GreenNet, 
fazendo uso da infra-estrutura da FIDONET. Um dos membros mais 
ativos dessa cultura foi Michael Polman, o fundador da Antenna, um 
centro de conectividade e recursos para ONGs que trabalhavam com 
a solidariedade Norte/Sul. Por outro lado, os hackers mais políticos, 
com o apoio de um administrador de sistemas da Delft Polytechnicum, 
formaram  um  movimento  social:  o  HackTic,  liderado  por  Rop 
Gonggrijp.

Depois,  em 1993,  através de Caroline Nevejan,  Marleen Stikker 
conheceu os lideres do HackTic, Felipe Rodriguez e Rop Gonggrijp, e 
os convidou para participarem de seu programa cultural no De Balie. 
Eles conceberam a formação de uma rede de cidadãos que forneceria 
uma  plataforma  aberta  para  a  expressão  cultural  e  o  debate 
comunitário  de  questões  públicas,  além  da  experimentação  com o 
novo meio de comunicação. O resultado de seu projeto conjunto veio a 

ser a Cidade Digital quando a cidade de Amsterdã- decidiu apoiar o 
experimento, num momento em que as eleições municipais de março 
de 1994 se aproximavam. O apoio financeiro (150.000 ECUs) veio da 
cidade  de  Amsterdã,  do  Ministério  dos  Assuntos  Econômicos  e  do 
Ministério dos Assuntos Internos.

As  origens  da  Cidade  Digital  são  significativas  tanto  para  fins 
analíticos como por seu desenvolvimento subseqüente. Ela sintetizou 
as  origens  das  redes  de  cidadãos  europeus  nos  movimentos 
contraculturais e na cultura hacker, um tema recorrente ao longo de 
todo  este  livro.  Essa  cultura  hacker  brotou  do  mundo universitário, 
tanto  através  da  inspiração  de  pesquisadores  acadêmicos  quanto 
como uma expressão da política estudantil. Mas essa origem histórica 
mostra também como a capacidade que tem as redes de cidadãos de 
atingir uma base mais ampla de usuários e extremamente dependente 
do apoio institucional dado por uma administração de mente aberta — 
apesar da divergência de objetivos.

Essas diferenças entre os componentes da rede comunitária de 
Amsterdã se refletiria em seu desenvolvimento. Tendo concluído um 
experimento positivo, a rede HackTic seguiu seu próprio caminho e 
tornou-se  em 1995 um provedor  de  acesso  Internet,  sob  um novo 
nome,  xs4all  (acesso  para  todos).  Teve  tamanho  sucesso  que  em 



1998 foi  comprado pela companhia holandesa de telecomunicações 
KPN, com a cláusula de um período de “independência” de três anos. 
Os seis antigos donos do xs4all ficaram muito ricos, e muitos de seus 
empregados razoavelmente ricos. Usaram parte de seu dinheiro para 
apoiar  causas meritórias na Internet.  Mas a rede independente dos 
hackers esta viva e passa bem, como o exemplifica a vitalidade da 
rede “Hippies from Hell”, que continua se encontrando virtualmente por 
e-mail e fisicamente em “The Hang Out”, local de encontro e centro de 
atividades culturais no leste de Amsterdã.

A rede original orientada para a mídia fragmentou-se em cenários 
culturais locais alternativos, incluindo radio e televisão. Marleen Stikker 
e  Caroline  Nevejan  criaram  um  novo  grupo  para  apoiar  a 
experimentação  cultural,  a  Society  for  Old  and  New  Media, 
simbolicamente abrigada no prédio histórico The Waag, propriedade 
da cidade de Amsterdã. Mais tarde também se separaram: Marleen 
Stikker  continuou  ativa  no  cenário  cultural  de  Amsterdã;  Caroline 
Nevejan  tornou-se  uma  conselheira  graduada  em  tecnologia  da 
informação na Amsterdam Polytechnic.

A DDS se reestruturou como uma fundação em 1995 e assumiu 
uma  estrutura  gerencial.  Simplificou  procedimentos  decisórios, 
limitando a participação de cidadãos e oferecendo serviços melhores. 
Em 2000, novas possibilidades de comunicação, como uma sala de 
estar  digital  e  transmissão  da  DDS  por  radio  e  televisão,  foram 
introduzidas.  A  interface  fornecida  pela  DDS  desenvolveu-se 
substancialmente ao longo do tempo. A DDS 0.1 (até outubro de 1994) 
começou como um sistema de quadro de avisos e baseava-se apenas 
em texto. Assim que a www tornou-se disponível, a DDS adotou-a. Em 
outubro de 1994, sob a DDS 2.0, uma nova interface gráfica, baseada 
no  Mosaic,  foi  introduzida,  mas  ao  preço  da  eliminação  da 
interatividade, com exceção do e-mail. Depois a DDS 3.0 restaurou a 
interatividade e, em 1999, a DDS 4.0 melhorou o design do site. No 
geral,  contudo, a DDS estava aquém de novos sites comerciais da 
Internet tanto em tecnologia quanto em design.

De  fato,  o  maior  problema que  a  DDS teve  de  enfrentar  foi  a 
competição resultante da difusão do uso da Internet, para a qual ela 
tanto contribuíra na Holanda. Isso se refletia na mudança dos usos e 
da composição dos usuários da DDS. No período inicial, 1994-97, os 
usuários participavam da construção da cidade,  e envolviam-se em 
debates sobre sua administração, bem como sobre questões políticas 
mais amplas.  Mais tarde, a DDS entrou em competição com vários 



websites, inclusive os da própria cidade de Amsterdã. Dados de um 
arquivo de eventos ao longo do tempo mostraram que os dez websites 
mais visitados respondiam por 85% de todas as solicitações, enquanto 
75% dos sites não eram visitados em absoluto. Havia também grande 
discrepância entre o suprimento e o uso de informação, dependendo 
da categoria do conteúdo: na categoria da política, havia muito mais 
suprimento  que  uso;  enquanto  na  categoria  da  tecnologia  da 
informação havia mais uso que suprimento. Isso poderia indicar que a 
maioria dos usuários estava mais interessada em informação sobre 
tecnologia do que em política. Poderia estar ocorrendo também que o 
input em debates políticos estava muito alto. Mas esse não era o caso: 
o nível  de atividade nos fóruns políticos declinou com o correr  dos 
anos e em 2000 muito pouca atividade desse tipo era visível (Van den 
Besselaar, 2001).

A evolução contraditória da DDS refletiu-se em seus recorrentes 
problemas  financeiros.  No  inicio,  ela  recebeu  uma  subvenção  de 
lançamento,  mas  usou-a  para  a  montagem  da  infra-estrutura. 
Esperava-se  que  a  DDS  se  tornaria  auto-suficiente  com  o  tempo, 
prestando serviços a indivíduos gratuitamente mas tendo instituições e 
ONGs para pagar por eles. A autonomia financeira não era apenas 
uma condição do governo, mas o desejo da rede comunitária, para 
afirmar  sua independência.  No entanto,  o  sucesso da DDS, de par 
com  a  explosão  da  Internet,  e  o  súbito  interesse  comercial  que 
despertou criaram profundas contradições entre os ativistas idealistas 
que estavam na origem da rede e os administradores da fundação. 
Além  disso,  como  é  freqüente  em  movimentos  sociais,  problemas 
pessoais entre alguns dos atores-chave, e discordâncias sobre o uso 
dos recursos financeiros, resultaram em conflitos organizacionais (por 
exemplo, na cisão entre o centro De Balie e a rede xs4a11). Quanto à 
municipalidade, como a difusão da Internet entre a população em geral 
tornou  desnecessário  o  uso  de  experimentos  contraculturais  para 
informar os cidadãos e solicitar sua opinião sobre assunto locais, ela 
tomou  a  si  o  design  de  páginas  e  o  fornecimento  de  informação, 
montando seu próprio website do cidadão, a Cidade de Vidro. Com 
isso o apoio financeiro a DDS diminuiu enormemente. Com o tempo, 
membros dos círculos culturais e artísticos de Amsterdã passaram a 
se envolver mais intensamente na DDS, já que a distribuição on-line 
de audio e imagem estavam entre as mais importantes expressões da 
comunidade eletrônica na cidade.



A DDS vivia uma ambigüidade,  e talvez uma contradição,  entre 
sua imagem de comunidade democrática, em rede, e sua realidade de 
fundação administrada de cima para baixo,  devendo prestar  contas 
apenas  ao  conselho  da  fundação  e  a  seu  administradores,  que 
acabavam açambarcando todo o poder decisório. À medida que ela se 
expandiu, cresceu a divisão entre os administradores da fundação e 
os residentes da cidade virtual. Após alguns bate-bocas (tanto físicos 
quanto virtuais), a maioria dos membros ativos da comunidade desistiu 
e  passou  a  usá-la  apenas  como  um  serviço.  Quanto  aos 
administradores da DDS, sua atitude poderia ser sintetizada por uma 
declaração do coordenador numa das acaloradas discussões com os 
residentes da cidade: “O fato de o sistema telefônico ser propriedade 
do povo não os autoriza a ocupar a central telefônica” (relatado por 
Patrice Riemens, comunicação pessoal, 2000).

A comercialização da Internet acarretou crescente pressão sobre a 
Cidade Digital. Vendo a oportunidade de operação lucrativa, os dois 
administradores da DDS a transformaram numa holding, e dividiram 
suas  atividades  em  quatro  diferentes  organizações,  de  modo  a 
subsidiar a Cidade Digital com serviços e publicidade feitos nos outros 
segmentos da holding. Em conseqüência, passou a haver crescente 
tensão  entre  o  novo  papel  da  DDS  como  provedor  comercial  de 
conteúdo  da  Internet  e  os  objetivos  originais  da  rede  comunitária. 
Finalmente, um  press release  emitido em 5 de outubro de 2000 em 
Amsterdã, declarou bruscamente que:

A Digital City Holdings Pvt Ltd (DDS) decidiu encerrar as 
atividades  editoriais  desenvolvidas  através  de  sua 
subsidiaria  DDS  City  Ltd.  Ao  longo  deste  último 
semestre, houve uma drástica mudança no ambiente de 
investimentos  concernente  a  indústria  da  Internet  de 
empresa-para-consumidor  (B2c).  No  momento,  as 
atividades  que  tinham  lugar  na  subsidiaria  DDS  City 
estão  mostrando  uma  perda,  e  como  nenhum  novo 
dinheiro  de  investimento  esta  por  vir,  elas  devem ser 
cortadas.

Em poucos anos, houvera uma mudança radical dos sonhos da 
comunidade   eletrônica  para  o  mundo  cruel  de  uma  empresa 
ponto.com em crise.



Patrice Riemens, que por muito tempo observou a Cidade Digital, 
resumiu a ascensão e a queda do experimento em dezembro de 2000:

Muitos  dos  que  apostavam  na  DDS  eram  pessoas 
influentes. Afinal, o conceito da Cultura Digital Pública de 
Amsterdã, de que a DDS fora uma peça central, não é 
de todo uma invenção. No final,  porem, provou-se um 
fenômeno  efêmero  ou,  no  mínimo,  não  teve  muita 
substância. Não o bastante, de todo modo, para impedir 
sua — com o beneficio da visão em retrospecto — morte 
previsível  e  irresistível.  E  sua  ressurreição  sob 
aparências muito diferentes. (comunicação pessoal)

Outro eminente especialista na matéria, Van den Besselaar (2001) 
vai ainda mais longe em sua avaliação pessimista:

A DDS não sobreviverá a 2001, a Cidade Digital  será 
abolida e a parte comercial poderá continuar, ou a coisa 
toda será encampada. O experimento da DDS com uma 
abordagem  independente  e  não-lucrativa  fracassou; 
talvez tenhamos de repensar o papel do setor público na 
garantia e regulação do domínio público. Como ocorre 
com o  espaço  público  físico,  o  espaço  público  virtual 
requer cuidado e manutenção, e recursos para isso. A 
questão  central  é  se  sobra  espaço  para  cultura  não 
comercial e interação social na Internet.

Mas a  história  nunca termina.  No inicio  de 2001,  um grupo  de 
netizens* estava tentando assumir o controle da falida DDS através de 
uma  recém-criada  “Associação  em  constituição”  (pela  DDS  —  vio 
DDS)  liderada por Reinder Rustema. Seu objetivo era recuperar da 
DDS Holdings o controle dos serviços dirigidos para a comunidade da 
DDS e reconstruir o experimento em novas bases. Ironicamente, ao 
gerar  esperança  na  reavaliação  dos  ativos  da  defunta  DDS,  os 
netizens  elevaram seu  valor  financeiro,  o  que  tornou  mais  difícil  a 
transferência do que restou para seus cidadãos originais. Até agora, a 
luta continua...



Assim, qual será o futuro provável das redes de cidadãos como 
fantasias neo-anarquistas dos primórdios da Internet? De fato, como 
de costume, o processo pelo qual a mudança histórica propicia um 
resultado favorável por vias transversas e muito mais complexo. Mais 
ou menos na mesma época em que o notável experimento holandês 
estava  desabando  de  suas  elevadas  esperanças,  realizou-se  em 
Paris,  em  15  de  dezembro  de  2000,  um  grande  encontro  de 
“contraculturas digitais”  (a ZeligConf);  e  em Barcelona, no dia 2 de 
novembro de 2000, cerca de quinhentos representantes de redes de 
cidadãos  do  mundo  todo  (sobretudo  da  Europa  e  America  Latina) 
encontram-se  para  formar  uma  rede  global  de  redes  de  cidadãos. 
Muitos  eram  patrocinados  por  governos  locais,  sentindo  que 
finalmente  chegara  sua  vez  de  ingressar  na  Era  da  Internet,  e 
tentando encontrar  uma fórmula  para  combater  o  ceticismo político 
entre  seus  cidadãos.  Outros  representavam  ONGs  renovadas, 
sentindo a pressão da concorrência de grupos religiosos, e a dor da 
crescente  apatia  de  doadores  caridosos,  em  busca  de  uma  nova 
mágica  para  ajudar  as  pessoas.  Outros  ainda  eram  os  heróicos 
sobreviventes  de  comunidades  em  rede  que  se  viam  por  fim  na 
corrente  social  dominante,  depois  de  anos  de  esforço  para  pôr  as 
novas tecnologias a serviço da sociedade. Havia também militantes 
dos novos movimentos sociais, acadêmicos interessados em difundir 
seu  conhecimento,  autoridades  governamentais  num  processo  de 
aprendizado,  agências  internacionais  atualizando  seus  programas, 
jornalistas noticiando em noticiários on-line, e até representantes do 
mundo empresarial  à  procura de uma amostra  de responsabilidade 
social corporativa.

Em seu conjunto, o encontro, a ser repetido um ano depois em 
Buenos Aires,  pareceu prenunciar  uma nova sociedade civil  global, 
construída pela interconexão de redes de computadores baseadas em 
comunidades e de associações cívicas. Se esse embrião, e esforços 
semelhantes que estão hoje brotando em diferentes áreas do mundo, 
puder  realmente  se  desenvolver,  isso  acrescentaria  uma  nova  e 
significativa  camada  de  organização  social.  Eles  não  seriam 
necessariamente movimentos sociais, já que a maioria deles parece 
vinculada de uma maneira ou de outra ao Estado local.  Tampouco 
seriam indiferentes aos interesses comerciais, já que os negócios da 
Internet se realizam onde quer que haja pessoas on-line. No entanto, 
ao  se  conectar  globalmente,  poderiam  fortalecer  sua  autonomia  e 
representatividade  em  seus  cenários  locais.  Isso  porque  se 



beneficiariam de informação, apoio, recursos e legitimidade oriundos 
de fontes globais de solidariedade e conexão, em vez de ficarem na 
exclusiva dependência de seus laços locais. Alem disso, instituições 
locais  poderiam se  conectar  com o  mundo  através  de  suas  redes 
comunitárias,  participando  assim  de  cooperação  organizacional  e 
construção de imagem pública. E o Estado local, em busca de uma 
trégua, pode julgar taticamente útil tomar o partido da sociedade civil 
como contraponto a fusão entre a nação e o capitalismo global. Ainda 
não está claro se uma sociedade civil global esta surgindo, ou poderia 
surgir  nos  próximos anos.  Mas se  o  fizer,  redes  de  computadores 
locais/globais de cidadãos serão sem sombra de dúvida um de seus 
componentes essenciais.

A Internet, a democracia e a política informacional

Esperava-se  que  a  Internet  fosse  um  instrumento  ideal  para 
promover a democracia — e ainda se espera. Como o fácil acesso a 
informação  política,  permite  aos  cidadãos  ser  quase  tão  bem 
informados quanto seus lideres. Com boa vontade do governo, todos 
os registros públicos,  bem como um amplo espectro de informação 
não sigilosa, poderia ser disponibilizado on-line. A interatividade torna 
possível aos cidadãos solicitar informação, expressar opiniões e pedir 
respostas pessoais a seus representantes. Em vez de o governo vigiar 
as pessoas, as pessoas poderiam estar vigiando o seu governo — o 
que  é  de  fato  um  direito  delas,  já  que  teoricamente  o  povo  e  o 
soberano. Entretanto, a maiorias dos estudos e relatórios descreve um 
quadro  melancólico  —  com  a  possível  exceção  das  democracias 
escandinavas.

Governos em todos os níveis usam a Internet, sobretudo como um 
quadro  de  avisos  eletrônico  para  divulgar  sua  informação  sem  se 
empenhar muito em interação real. Parlamentares costumam ter seus 
próprios websites, mas não lhes dão excessiva atenção, seja no seu 
design  ou  em  suas  respostas  as  solicitações  dos  cidadãos.  Suas 
respostas  são  elaboradas  por  membros  de  sua  equipe,  em  geral 
pouco diferem das que costumavam dar a cartas por escrito. De fato, 
em 2000, em alguns websites de parlamentares britânicos os cidadãos 
eram encorajados a escrever pelo correio regular e advertidos de que 
as respostas poderiam demorar pelo menos uma semana. No Reino 
Unido,  segundo  um  levantamento  informal  dos  websites  de  97 



parlamentares feito em novembro de 2000 pelo Institute of Economic 
Affairs,  o  design  e  a  manutenção  eram  extremamente  pobres  e 
indicavam considerável negligência.

Um estudo internacional interessante e bem documentado do uso 
da Internet nos parlamentos dos países da OECD, comprovou o rápido 
aumento do uso da Internet,  tanto pelo  parlamento quanto em sua 
relação com o eleitorado, mas mostrou também, em geral, uma grande 
persistência de praticas políticas tradicionais (Coleman, Taylor, e Van 
den  Donk,  1999).  Docter,  Dutton  e  Elberse  (1999)  estudaram  a 
Califórnia Democracy Network (DNET), um guia dos eleitores on-line. 
Consideraram-no instrutivo e fácil, e parecia desempenhar um papel 
funcional  ao informar os cidadãos sobre suas opções.  Seu uso,  no 
entanto,  era  muito  limitado:  teve  menos  de  4.000  visitantes  nas 
vésperas das eleições para governador, o que sugere que o “papel da 
DNET na arena política é marginal” (Docter, Dutton e Elberse, 1999, 
p.187). Os partidos políticos usam rotineiramente a web, e, durante 
campanhas  eleitorais,  seus  candidatos  ou  substitutos  mostram-se 
devidamente cuidadosos com ela.  A televisão,  o rádio  e  os jornais 
continuam, contudo, sendo a mídia preferida uma vez que se ajustam 
melhor ao padrão de comunicação de um-para-muitos que ainda é a 
norma na política.

De  fato,  seria  surpreendente  se  a  Internet,  por  meio  de  sua 
tecnologia,  invertesse  a  desconfiança  política  profundamente 
arraigada entre  a  maioria  dos cidadãos no mundo todo.  Assim,  na 
época  da  eleição  para  governador  de  1998 na  Califórnia,  a  que  o 
estudo de Docter e colaboradores se refere, o Public Policy Institute of 
Califórnia  conduziu  uma  pesquisa  de  opinião  pública  junto  a  uma 
amostra representativa dos eleitores do estado segundo a qual 54% 
dos eleitores pensavam que “autoridades públicas não se importam 
com o que  pessoas  como eu  pensam”  (a  proporção  para  os  EUA 
como um todo foi de 60%) (Baldassare, 2000, p.43).

Num mundo de crise generalizada de legitimidade política, e de 
indiferença  dos  cidadãos  por  seus  representantes,  poucos  se 
apropriam  do  canal  de  comunicação  interativo,  multidirecional, 
fornecido pela Internet, de ambos os lados da conexão. Os políticos e 
suas  instituições  divulgam  suas  declarações  e  respondem 
burocraticamente — exceto em época de eleição. Os cidadãos não 
vêem muito sentido em gastar energia em indagações políticas, exceto 
quando atingidos por um evento que desperta sua indignação ou afeta 



seus interesses pessoais. A Internet não pode fornecer um conserto 
tecnológico para a crise da democracia.

Porem ela tem um papel significativo na nova dinâmica política, 
caracterizada  pelo  que  chamei  de  “política  informacional”  (Castells, 
1997).  O  acesso  ao  governo  em  nossas  sociedade  baseia-se  em 
grande parte em política da mídia e em sistemas de informação que 
suscitam o apoio ou a rejeição das mentes das pessoas, influenciando 
assim seu comportamento eleitoral. Como as pessoas não confiam em 
programas, somente em pessoas, a política da mídia é extremamente 
personalizada  e  organizada  em  torno  da  imagem  dos  candidatos. 
Assim, a política da mídia leva a prevalência da “política do escândalo” 
(Rose-Ackerman,  1999;  Thompson,  2000).  Isso  ocorre  porque  o 
vazamento de informação para a mídia, para desonrar um oponente, 
ou produzir contra-informação para restaurar a imagem de um político 
sob ataque, tornou-se uma arma critica da política nos últimos tempos. 
Os meios de comunicação são os intermediários necessários, e para 
ter acesso a mídia é preciso conhecer os canais certos e, em alguns 
casos, ter o dinheiro necessário para produzir e difundir a informação 
apropriada. Não que a mídia controle os políticos. O que ocorre é que 
a mídia forma o espaço da política, e os políticos são aqueles que, 
para se libertar do controle das burocracias partidárias, optam por se 
relacionar diretamente com os cidadãos em geral — usando assim a 
mídia  como seu  canal  de  comunicação  de  massa.  Tudo  isso  esta 
mudando, porem, por causa da Internet.

A  Internet  fornece,  em  principio,  um  canal  de  comunicação 
horizontal, não controlado e relativamente barato, tanto de um-para-
um quanto de um-para-muitos.  Como disse,  o uso desse canal  por 
políticos ainda e limitado. Há, contudo, um uso crescente da Internet 
por jornalistas rebeldes, ativistas políticos e pessoas de todo tipo como 
um canal para difundir informação e rumores políticos. Precisamente 
por  causa  da  abertura  da  Internet,  muitos  desses  rumores  nunca 
encontram  credibilidade,  como  atestam  as  inúmeras  teorias 
conspiratórias que povoam as salas de chat e websites radicais de 
toda sorte.  Mas há também casos de informação política  relevante 
difundida através da Internet que não teria podido ser tão ampla, nem 
tão rápida, se tivesse circulado através da mídia convencional. Foi o 
caso da primeira informação referente ao caso Monica Lewinsky affair, 
divulgada por um jornalista freelance de Los Angeles via seu boletim 
na  Internet,  enquanto  a  grande  imprensa  continuava  avaliando  a 
matéria. Ou ainda das memórias do médico de Francois Mitterrand, 



que  tiveram  sua  divulgação  proibida  pelos  tribunais  franceses  e 
encontraram seu caminho para o povo francês via Internet — o que 
provocou forte reação do governo francês, como analisarei no Capitulo 
6. Não existem mais segredos políticos na Era da Internet a partir do 
momento em que escapam de um circulo muito estreito. Por causa da 
rapidez da difusão de noticias pela Internet, a mídia tem de ficar de 
sobreaviso, e reagir a esses rumores, avaliá-los, decidir como noticiá-
los — não pode mais descartá-los. A fronteira entre mexerico, fantasia 
e informação política valiosa fica cada vez mais difusa, complicando 
assim ainda mais o uso da informação como arma política privilegiada 
na Internet.

Assim,  por  enquanto,  em  vez  de  fortalecer  a  democracia 
promovendo o conhecimento e a participação dos cidadãos, o uso da 
Internet tende a aprofundar a crise da legitimidade política ao fornecer 
uma  plataforma  de  lançamento  mais  ampla  para  a  política  do 
escândalo. O problema, naturalmente, não está na Internet, mas no 
tipo de política que nossas sociedades estão gerando. Uma política 
que em última instancia molda o poder dos Estados numa época em 
que eles se defrontam com uma transformação de seu ambiente de 
segurança.

Segurança e estratégia na Era da Internet: 
ciberguerra, noopolitik, enxameamento

Sabemos por Sun Tzu e Clausewitz que a guerra é a continuação 
da política por outros meios. Portanto, a política informacional conduz 
naturalmente a possibilidade da guerra informacional  e,  de maneira 
mais  geral,  ao  surgimento  de  uma  nova  doutrina  de  segurança 
apropriada a Era da Internet. Varias questões relacionadas devem ser 
consideradas.  Tentarei  desenredá-las  com  a  ajuda  da  pesquisa 
conduzida por vários anos na Rand Corporation por John Arquilla e 
David Ronfeldt, a meu ver os mais competentes analistas de questões 
de segurança no paradigma informacional (1999, 2000).

Muito se falou da vulnerabilidade de instalações militares e centros 
de  comando  estratégicos  de  governo  ao  ciberataque  por  parte  de 
hackers  hostis.  De  fato,  a  capacidade  de  obter  informação  crítica, 
poluir bancos de dados ou devastar sistemas-chave de comunicação 
torna-se uma arma de escolha no novo ambiente tecnológico. Quanto 



mais um governo e uma sociedade dependem de sua rede avançada 
de comunicações,  mais ficam expostos a ataques desse tipo.  Além 
disso,  em  contraste  com a  guerra  convencional  ou  nuclear,  esses 
ataques  podem  ser  desfechados  por  hackers  individuais,  ou  por 
pequenos  grupos  competentes  que  escapariam  a  detecção  ou  a 
retaliação — e, numa escala limitada, ataques desse tipo de fato foram 
feitos,  por  exemplo  contra  os  computadores  da  OTAN por  hackers 
sérvios durante a guerra de Kosovo, ou contra centros de comando 
russos por hackers pró-tchetchenos.

Parece  no  entanto  que,  pelo  menos  no  caso  do  governo  dos 
Estados  Unidos,  os  temores  de  vulnerabilidade  são  um  tanto 
exagerados. Embora alguns computadores da NASA ou do Pentágono 
tenham realmente sido invadidos por hackers, as defesas eletrônicas 
para  os  nós-chave  do  sistema  parecem  razoavelmente  robustas. 
Presumo  que  as  maiores  potências  mundiais  tem  sistemas  de 
proteção  similarmente  eficientes.  No  entanto,  o  sistema  é de  fato 
vulnerável, não em seu centro, mas em sua periferia. Isso por duas 
razões.  A  primeira  é  que  o  problema  critico  de  segurança  para 
qualquer  país  não  esta  necessariamente  nos  computadores  do 
Ministério da Defesa, mas em toda a rede eletrônica de que dependem 
a vida diária das pessoas e o funcionamento da economia. Como a 
Internet e as redes de computadores em geral interconectaram países 
inteiros,  de  fato  o  mundo  inteiro,  as  avenidas  para  a  invasão  de 
sistemas de segurança são quase ilimitadas. Há uma poderosa contra-
medida que poderia reforçar a segurança por todo o sistema: a difusão 
de  tecnologia  avançada  de  criptografia  para  organizações  e  as 
pessoas em geral. Se toda a rede fosse capaz de se proteger no ponto 
de  seus  componentes  individuais,  seria  mais  difícil  invadi-la.  No 
entanto,  os  governos  estão  impedindo  a  difusão  da  tecnologia  da 
criptografia,  alegando  que  isso  facilitaria  atividades  criminosas.  De 
fato, como discutirei no Capitulo 6, essa tentativa e o recurso extremo 
dos Estados para manter algum nível de controle sobre os fluxos de 
informação,  em  que  seus  poderes  se  fundaram  durantes  séculos. 
Numa  das  maiores  ironias  históricas,  a  tentativa  de  controlar  a 
informação  pela  proibição  da  difusão  da  tecnologia  da  criptografia 
deixa o Estado — e a sociedade — vulneráveis a ataques vindos da 
periferia da rede.

Há uma segunda fonte importante para a vulnerabilidade de um 
Estado ao ciberataque. O surgimento de um estado global em rede, 
formado pela cooperação entre governos do mundo todo em torno de 



uma serie de assuntos, inclusive questões de segurança, e a extensão 
dessa  rede  a  um  número  crescente  de  ONGs,  criou  uma  rede 
eletrônica de governo compartilhado. Sob tais condições, a segurança 
de um nó particular,  mesmo que poderoso,  só é tão boa quanto a 
segurança da rede como um todo — que, é claro, não é muito boa na 
media. Os Estados reagem diferenciando sua abertura a cooperação e 
uma formação de rede em níveis, de tal  modo que só os parceiros 
mais  confiáveis  tenham  acesso  as  redes  mais  estratégicas.  No 
entanto, essa cooperação desconfiada limita a parceria, e acaba por 
solapar esforços conjuntos de segurança — por exemplo, no trabalho 
policial internacional, única maneira eficaz de fazer face à economia 
criminosa global ou ao terrorismo internacional. Em outras palavras, 
quanto mais o Estado se recusa a limitar  sua soberania (seja pela 
criptografia  ou  pela  cooperação  internacional),  mais  vulnerável  se 
torna a um ciberataque.

Há  uma  transformação  mais  fundamental  das  questões  de 
segurança internacional: a ascensão da “noopolitik”, para usar o termo 
proposto por Arquilla e Ronfeldt. A “noopolitik” diz respeito às questões 
políticas que surgem da formação de uma “noosfera”, ou ambiente de 
informação global, que inclui o ciberespaco e todos os outros sistemas 
de  informação  —  a  mídia,  por  exemplo.  A  noopolitik  pode  ser 
contraposta  a  realpolitik,  a  abordagem  tradicional  em  termos  de 
promoção  do  Estado  na  arena  internacional,  mediante  negociação, 
força, ou uso potencial de força. A realpolitik  não desaparece na Era 
da  Informação.  Mas  permanece  centrada  no  Estado,  numa  era 
organizada  em  torno  de  redes,  inclusive  redes  de  Estados.  Num 
mundo  caracterizado  por  interdependência  global  e  moldado  pela 
informação e a comunicação, a capacidade de atuar sobre fluxos de 
informação, e sobre mensagens da mídia,  torna-se uma ferramenta 
essencial  para  a  promoção  de  um  programa  político.  De  fato, 
movimentos sociais e ONGs tornaram-se muito mais competentes em 
agir  sobre  as  mentes  das  pessoas  no  mundo  todo  mediante  a 
intervenção  na  noosfera;  isto  é,  no  sistema  de  comunicação  e 
representação em que as categorias são formadas e os modelos de 
comportamento, constituídos.

A  diplomacia  pública  destinada  a  sociedades,  e  não  apenas  a 
governos, torna-se uma estratégia nacional de segurança essencial, 
que pode evitar confrontação, aumentar as oportunidades de aliança e 
promover a hegemonia cultural e política. Isso não se confunde com 
propaganda ou relações públicas. E a capacidade real de intervir no 



processo de representação mental subjacente a opinião pública e ao 
comportamento  político  coletivo.  Requer  uma  infra-estrutura 
tecnológica — a Internet e a mídia global em rede. Exige também uma 
ordem liberal da informação, que garanta o livre movimento de idéias e 
imagens.  Mas  implica  também,  da  parte  dos  Estados  e  lideres 
políticos,  a  flexibilidade  de  mudar  as  próprias  idéias,  corrigir  suas 
opiniões para se conectar  com seu ambiente global  cambiante.  Em 
outras  palavras,  hegemonia  cultural  não  é  persuasão:  requer  a 
aceitação da co-evolução. Contudo, como a estratégia política é um 
meio para a fabricação de poder, há um duplo jogo em curso: por um 
lado, a inauguração de uma informação global  e de um espaço de 
comunicação,  tão  abertos  quanto  possível  a  seus  diversos 
participantes  (governos,  organizações  internacionais,  empresas  e 
ONGs);  por  outro  lado,  do  ponto  de  vista  de  um  governo  ou 
organização  específicos,  uma  estratégia  de  informação  será 
necessária  para  a promoção de seus próprios  interesses e valores 
dentro das regras do jogo. Assim, a moldagem das idéias globais de 
forma tão propicia quanto possível a um dado conjunto de interesses 
nacionais ou sociais torna-se a nova, e mais produtiva, fronteira do 
exercício do poder no cenário mundial.

Enquanto os Estados existem, porém, sua razão de ser continua 
sendo, em última instância, sua capacidade de exercer a violência em 
defesa dos interesses que representam — inclusive os seus próprios. 
Mas  a  guerra  também  esta  sendo  transformada  por  redes  de 
computadores.  Em primeiro Lugar,  tecnologicamente:  comunicações 
eletrônicas, sistemas de vigilância, aviões não tripulados e munições 
guiadas por satélite são as armas decisivas na confrontação militar. 
Em  segundo  lugar,  estratégicamente.  Um  novo  pensamento 
estratégico  está  ganhando  força  rapidamente  entre  os  centros  de 
estudos militares nos EUA e na OTAN. É chamado “enxameamento”. 
Representa  um desvio  acentuado dos conceitos  militares  baseados 
em  acúmulos  maciços  de  poder  de  fogo,  blindados  e  grandes 
concentrações  de  tropas.  Requer  unidades  autônomas,  pequenas, 
dotadas  de  alto  poder  de  fogo,  bom treinamento  e  informação em 
tempo  real.  Esses  “casulos”  formariam  “pencas”  capazes  de  se 
concentrar num alvo inimigo durante uma pequena fração de tempo, 
infligindo grande dano e dispersando-se em seguida. Essa guerra “não 
linear”  elimina  a  noção  de  uma  linha  de  frente  e  representa  uma 
versão  high-tech  da antiga tradição das guerras de guerrilha.  Essa 
guerra  centrada  na  rede,  na  terminologia  do  Pentágono,  depende 



inteiramente de comunicações seguras, robustas, capazes de manter 
conexão constante entre os nós de uma rede. Uma combinação de 
transmissão  por  satélite  e  interconexão  móvel  por  computadores 
permitiria a unidades do tamanho de pelotões coordenar suas ações, 
com o apoio do poder aéreo e de unidades logísticas, derrotando os 
inimigos graças a sua vantagem em informação, que lhes diz onde 
eles estão, para onde estão indo, e o que eles mesmos tem de levar a 
cabo nos episódios de combate. Além disso, seu caráter independente 
lhes  permite  um  nível  superior  de  iniciativa,  sem  perda  da 
coordenação de seu objetivo.

O  corpo  de  fuzileiros  navais  dos  EUA  já  experimentou  com 
sucesso  essas  novas  táticas  em seus  exercícios  de  guerra  Hunter 
Warrior/Sea Dragon. As forcas armadas dos EUA pareciam estar se 
movendo na direção de um hibrido da estratégia de batalha ar-terra, 
ainda dominante, e a estratégia de batalha de enxame. Um sinal do 
novo  modo  de  pensar  foi  a  decisão  experimental,  em  2000,  de 
substituir  gradualmente  tanques  por  veículos  blindados  leves,  mais 
adaptados a mobilidade exigida pela nova maneira de lutar. Se essa 
nova estratégia fosse adotada, as implicações para as forças armadas 
seriam enormes. Toda a organização em grande escala de corpos, 
divisões, regimentos e batalhões teria de ser desfeita. Seria preciso 
desmanchar  igualmente  a  divisão  tradicional  entre  diferentes 
especialidades:  infantaria,  unidades  blindadas,  comunicações, 
artilharia,  engenharia.  As  unidades  deveriam  ser  amplamente 
multifuncionais e basear-se na capacidade de interconexão para apoio 
mútuo.  Seriam também inteiramente dependentes do acúmulo e do 
processamento de informação. Toda a estrutura militar teria, de fato, 
de  ser  drasticamente  reorganizada.  Além  disso,  à  medida  que  os 
militares agissem cada vez mais em cooperação política e funcional 
com as forcas armadas de outros países, a polivalência das pequenas 
unidades poderia fornecer os tijolos de uma forca bélica a ser reunida 
numa base ad hoc, dependendo dos objetivos e das circunstâncias de 
cada missão militar. Por outro lado, a compatibilidade dos sistemas de 
comunicações  e  computação,  bem  como  dos  procedimentos  de 
interconexão, torna-se uma condição necessária para qualquer tipo de 
operação  militar  conjunta.  Como  Arquilla  e  Ronfeldt  (2000,  p.46) 
assinalam,

essa visão doutrinaria não pode ser levada a cabo na 
ausência  de  um  sistema  plenamente  integrado  de 



vigilância  e  comunicação.  Essa  visão  pode  ajudar  a 
transformar  as  forças  armadas  numa  “organização 
sensorial”,  enquanto  o  sistema  será  crucial  para 
interconectar  as  unidades  operacionais.  O  sistema  de 
comando,  controle,  comunicações,  computadores, 
inteligência, vigilância e de comunicação (c41sR) pode 
gerar tanta informação que será necessário... conservar 
uma visão “aérea” — um quadro geral do que esta se 
passando.

A  combinação  de  autonomia  e  visão  área  é  obtida  pela 
interconexão de redes na base, entre as unidades autônomas, e entre 
as  unidades  e  o  comando  e  centros  de  controle.  Esses  centros 
tornam-se provedores de uma perspectiva operacional ampla, em vez 
de atuarem como micro-gerenciadores das operações correntes.

O  enxameamento  parece  ser  a  nova  fronteira  do  pensamento 
estratégico e da pratica militar, uma fronteira que poderia estar à altura 
das  ameaças  de  segurança  representadas  pela  capacidade  de 
enxameamento  do  terrorismo  internacional  e  de  forças  hostis 
imprevisíveis  por  todo  o  mundo.  Vários  programas  experimentais 
estavam em curso nas forças armadas dos EUA em 2000: o programa 
“Army After  Next”  para capacitar  forças leves;  o experimento “Fleet 
Battle” da marinha, baseado no conceito de “guerra centrada na rede”; 
o  conceito  de  “enxameamento  tchetcheno”  dos  fuzileiros  navais, 
moldado pelas táticas bem-sucedidas dos combatentes tchetchenos 
contra  as  tropas  russas,  os  “grupos  de  infestação”  dos  fuzileiros 
navais,  projetados  para  operar  de  maneira  descentralizada,  mas 
conectada  através  da  Internet,  e  assim  por  diante.  De  maneira 
bastante curiosa, 30 anos após sua fundação, o Pentágono parece ter 
encontrado um uso real para tecnologias relacionadas com a Internet; 
não tanto em termos da meta original e muito louvada de Paul Baran, 
de sobrevivência a um ataque nuclear, como pela adaptação as novas 
formas  de  guerra  —  confrontações  brutais,  individualizadas,  entre 
redes enxameantes de pequenos bandos habilitados pela tecnologia 
da informação. O “enxameamento”,  Arquilla e Ronfeldt  (2000, p.26) 
concluem, “fornece uma importante visão alternativa do futuro para as 
forças armadas norte-americanas — e pode fazê-lo para outras forças 
armadas também, se elas começarem a buscar inovações que lhes 
permitam suplantar os americanos. Quem chegar lá primeiro poderá 



encontrar no enxameamento o catalisador doutrinário para a disputa 
da ciberguerra — o objetivo militar do espectro de conflitos na era de 
informação”. Seja por meio de tecnologia baseada na informação, por 
táticas militares de enxameamento ou por construção de hegemonia 
ideacional,  os  meios  e  metas  do  poder  estatal  em  nosso  mundo 
dependem da comunicação e da formação de redes. Adotando esses 
novos meios, os Estados não desaparecem, mas são profundamente 
transformados em sua estrutura e em sua prática.

A política da Internet

Na co-evolução da Internet e da sociedade, a dimensão política de 
nossas  vidas  esta  sendo  profundamente  transformada.  O  poder  é 
exercido  antes  de  tudo  em  torno  da  produção  e  difusão  de  nós 
culturais  e  conteúdos  de  informação.  O  controle  sobre  redes  de 
comunicação torna-se a alavanca pela qual interesses e valores são 
transformados  em  normas  condutoras  do  comportamento  humano. 
Esse  movimento  se  processa,  como  em  contextos  históricos 
anteriores, de maneira contraditória. A Internet não é um instrumento 
de liberdade, nem tampouco a arma de uma dominação unilateral. A 
experiência de Cingapura é ilustrativa. Guiada por um governo forte, 
competente,  Cingapura  abraçou  plenamente  a  modernização 
tecnológica  como  um  instrumento  de  desenvolvimento.  Ao  mesmo 
tempo, é considerada um dos sistemas autoritários mais sofisticados 
da  história.  Tentando  encontrar  um  meio-termo  entre  essas  duas 
políticas, o governo de Cingapura tentou expandir o uso da Internet 
entre seus cidadãos, ao mesmo tempo em que conservava controle 
político  sobre  seu  uso,  censurando  os  provedores  de  serviço  da 
Internet. No entanto, o estudo de Ho e Zaheer (2000) mostra como, 
mesmo ali,  a sociedade civil  pôde usar a Internet  para ampliar seu 
espaço de liberdade, articular a defesa dos direitos humanos e propor 
idéias alternativas no debate político.

Na  verdade,  a  liberdade  nunca  é uma  dádiva.  É  uma  luta 
constante; é a capacidade de redefinir autonomia e pôr a democracia 
em pratica em cada contexto social e tecnológico. A Internet encerra 
um  potencial  extraordinário  para  a  expressão  dos  direitos  dos 
cidadãos e a comunicação de valores humanos. Certamente não pode 
substituir a mudança social ou a reforma política. Contudo, ao nivelar 
relativamente o  terreno da manipulação simbólica,  e  ao ampliar  as 



fontes de comunicação,  contribui  de fato para a democratização.  A 
Internet  põe  as  pessoas  em  contato  numa  ágora  publica,  para 
expressar suas inquietações e partilhar suas esperanças. E por isso 
que o controle dessa ágora publica pelo povo talvez seja a questão 
política mais fundamental suscitada pelo seu desenvolvimento.
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