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“Saí do Facebook”:
a rede é a rua

1. As mudanças de escala a que assistimos

na televisão, no início das manifestações,

mostraram o contraste entre a visão do al-

to, com milhares de pessoas, e as cenas de

violência, no chão, bem de perto. Tanto a

beleza do macro, como o terror do micro,

foram efeitos de inscrição das imagens

em dispositivos midiáticos. As escalas

nunca são naturais. As mudanças na pers-

pectiva são sempre ficções. É importante

entender esse deslocamento ótico como

produção. Fenômenos coletivos e indivi-

dualizados são sempre fruto de instru-

mentos de inscrição.

2.Aosmanifestantesnãosepodecobrar

um projeto político bem articulado, como

seessafosseumacondiçãoparaademons-

tração de insatisfação. Não é! Reduzir os

anseios dos que protestam a ingenuidade

política ou romantismo é de uma extrema

violência. É “política de sofá”.

3. A crise de representatividade está no

cerne das manifestações. Ela é fruto do

descompasso entre crescimento econô-

mico e a incapacidade dos governantes

em oferecer serviços essenciais de quali-

dade; dos privilégios de governantes e

políticos; da corrupção e do descaso para

com a coisa pública; e da falência dos par-

tidos políticos.

4.As redessociais servempara fazercir-

cular tudo, desde informações do dia a

dia, até aquilo que governos tentam es-

conder, ou que a mídia não informa por

interesses. Os slogans das ruas são os

mesmos encontrados no Twitter ou Face-

book. Não há separação entre a rede e a

rua. Uma potencializa a outra. É o que

A geração alt+tab vai às ruas

Mais de dois milhões de brasileiros mani-

festaram-se nas ruas no último mês de ju-

nho. O que queriam? Fala-se, com certa

ironia, de não objetividade nas reivindica-

ções,noexcessodebandeirasenafaltade

lideranças.

Nem sempre é necessário ter clareza ou

unificar bandeiras de luta. A falta de “ob-

jetividade” foi sempre motivo de estranha-

mento de muitos acadêmicos, da mídia e,

por consequência ou não, da população

em geral.

LembroquefoiassimtambémcomoFó-

rum Social Mundial (FSM) desde 2001,

quando protestava contra tudo e todos.

Havia uma sensação generalizada – que,

aliás, é a mesma de hoje – de que tudo es-

tava para ser resolvido, e uma forma de

desqualificar aquelas iniciativas era dizer

que faltavam foco e objetividade nas pro-

postas. Lembro, em 2001, quando Eduar-
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«Aos manifestantes não se pode cobrar
um projeto político bem articulado»

acontece no Brasil (e no Egito, na Tunísia, na Espanha, no Occupy

ouno“Desocupa”baiano).A fraseemcartazes“SaídoFacebook”

não nega a internet. Antes, a afirma: usem o “Face”, mas venham

para as ruas.

Eelesestãoindo,sempartido,semideologias,semlíderes(89%

das pessoas não se sentem representadas por partidos políticos, e

96% não são a eles filiados). Sem as redes sociais, os atuais mo-

vimentos não teriam essa extensão, ou não ocorreriam (78% dos

participantes se organizaram por elas).

Mas os políticos não compreendem o fenômeno. Eles são len-

tos e pensam a internet como uma promessa utópica, ou ameaça

distópica, como o “virtual” fora do “real”, como playground de

alienados. Estão enganados. No Brasil, a participação dos gover-

nantes nas redes sociais é pífia. Eles deveriam dar atenção às mí-

dias sociais, ao Big Data e criar iniciativas de governança eletrô-

nica consistentes.

Definitivamente, não podemos mais pensar em democracia

semainternet.Falamosdissodesdemeadosdosanos1990.Agora

é preciso implantar, junto a mecanismos de democracia represen-

tativa, iniciativas de democracia direta e participativa que estejam

sintonizados com as ferramentas da grande rede.

do Galeano iniciava uma de suas falas com

afraseencontradaemummuronaBolívia:

“Quandoachamosasrespostas,mudaram

a pergunta”.

Éoquedenovoocorrenopaísenomun-

do. Os métodos, as práticas, a política, a

economia, tudo está a merecer um outro

olhar.Nãotemosaindaasrespostas,poisa

pergunta mudou!

As bandeiras eram muitas: “gosto de

mulher, e daí?”, “abaixo a Fifa”, “não é pe-

los R$ 0,20”, “passe livre, “mais educa-

ção”... Cobrar objetividade é matar o mo-

vimento. Objetividade é algo que foi cons-

truídoaolongodahistóriadahumanidade

e não é um conceito absoluto desde sem-

pre. A multiplicidade de bandeiras corres-

pondeà ricadiversidadedapopulaçãoeda

política brasileira, e governar é justo tratar

destas diferenças.

Essa geração, de qualquer idade, com

uma dezena de telas abertas ao mesmo

tempo, usando as teclas alt+tab para na-

vegar simultaneamente em todas elas, es-

tá, agora e literalmente, navegando pelas

ruas das cidades com a mesma intimidade

com que navegam pelas telas.

“Saímos do Facebook”, dizia um cartaz.

Estamosnarua,complemento.Naruacom

os facebooks, orkuts, twitters, instagrams

e tudo mais.

Não sejamos simplistas. O momento

atual é complexo, como também o é a

vida.

E complexo não é sinônimo de compli-

cado. A complexidade exige um olhar, ou

melhor, múltiplos olhares, com rigorosa

atenção.

Educação, claro, está entre as bandei-

ras. Mas que educação?!

Certamente precisamos de mais recur-

sos para a educação, mas não apenas para

fazer mais do mesmo. É urgente que supe-

remos definitivamente as atuais concep-

çõesdeeducaçãoqueformamparaalinea-

ridade e não para a complexidade.

E isso não é pouco.
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Manifestação

contra a Copa em

frente ao Estádio

Mané Garrincha,

em Brasília. Ao

lado, confronto

em Salvador
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