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INTRODUÇÃO

AS ECOLOGIAS NÃO POLÍTICAS DO NET-ATIVISMO

A crise ecológica contemporânea, que tem gerado eventos e 
debates culminados na última Conferência do Clima (COP 
21), realizada em Paris em novembro passado, e que tem 

começado a inspirar políticas em nível mundial, tanto por parte de 
governos quanto nas áreas de gestão empresarial, constitui prova-
velmente uma das máximas expressões da crise do imaginário polí-
tico moderno, baseado na centralidade da ação humana e em uma 
suposta e urbana separação entre o sujeito humano e a natureza. A 
própria ideia de democracia, imaginada como o livre debate entre 
indivíduos e sujeitos racionais no interior da pólis, assim como a 
ideia sociológica do social – que o concebera limitando-o a mem-
bros unicamente humanos, como algo organizado a partir de uma 
contratualidade entre “soci”, que opunha grupos e classes sociais 
por interesses e visões de mundo –, não conseguem mais descrever 
a complexidade das interações que se ativam no interior de Gaia. A 
crise definitiva de tal concepção antropocêntrica, que tem marcado 
a tradição filosófica, política e social do Ocidente, encontra, na época 
contemporânea, origem nas novas formas de conexão possíveis, 
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após a difusão das redes ecológicas digitais, isto é, nas diversas 
formas de conexão de vários tipos de superfície (Internet of things) 
que têm permitido a emissão de uma infinidade de informações em 
tempo real na web, provenientes de todo tipo de substância: vegetal, 
animal, geológica etc.

Tal inovação tem engendrado, em toda a biosfera, uma comuni-
cação generalizada que tornou possível o contínuo monitoramento 
do estado de saúde e do impacto das atividades humanas (antropo-
ceno) na superfície terrestre, no ar, nos oceanos, nas florestas etc. O 
resultado foi uma clara tomada de consciência dos limites da ação 
humana e de sua estreita dependência de elementos e estruturas 
não humanas e, consequentemente, a emergência de um novo tipo 
de protagonismo e de uma nova ideia de interação realizada em 
colaboração com diversos atores não humanos (água, ar, florestas, 
oceanos, biodiversidade) excluídos pela pólis e, até pouco tempo, 
dentro do contexto da tradição política, filosófica e social do Oci-
dente, não participantes, nem ativos como membros das esferas 
públicas de discussão e de decisão. Um ulterior passo em direção à 
superação da centralidade do sujeito humano e da ideia ocidental 
de política foi cumprido pelo advento dos Big Data, que tornaram 
possível a superação das ecologias urbanas, e o advento de comple-
xidades informativas globais. 

A conexão via sensores e a transmissão em ondas RFID, de 
diversos tipos de superfícies (Internet of things), têm contribuído 
para gerar uma quantidade incalculável de dados, cujas gestão e 
organização são confiadas a robôs e softwares de administração de 
dados capazes de reunir, manipular e analisar uma massa inesti-
mável de dados (Big Data). O ambiente até agora considerado 
externo e circundante, transformado em informações e fluxos de 
dados, tornou-se, assim, comunicante, distribuindo dados em rede 
capazes de informar-nos em tempo real sobre alterações que a ação 
produtiva humana provoca no território. A temperatura da água 
dos oceanos, as dimensões das calotas polares, o nível de emissões 
de CO2 tornaram-se, desse modo, sujeitos atuantes no interior do 
convívio social e capazes de influenciar as escolhas e políticas de 



9

INTRODUÇÃO

governos, empresas e cidadãos. Resultado disso foi uma convulsão 
da ecologia social, que se tornou bem mais ampla que as formas 
urbanas, próprias dos estados nacionais e das respectivas esferas 
públicas nacionais. 

Do ponto de vista de M. Serres e B. Latour, os “actantes huma-
nos e não humanos” teriam aberto um parlamento das coisas 
para discutir estratégias de mediação e instaurar novas formas de 
contratualidade, com o objetivo de evitar a ameaça de ruptura dos 
níveis sustentáveis   de equilíbrio. Eventos contemporâneos como 
a COP 21 seriam a expressão, portanto, do aparecimento de um 
novo tipo de contrato social (M. Serres), não mais antropocêntrico, 
mas cosmopolítico (I. Stengers). O que esse interessante conjunto 
de análises e reflexões omite completamente é que as interações 
entre humanos e não humanos têm começado a assumir formas e 
dinâmicas qualitativamente interativas somente após as interações 
comunicativas realizadas pela Internet das coisas e, sucessivamente, 
depois da capacidade de processamento dos softwares de gestão 
de dados, que permitiram analisar e correlacionar quantidades de 
informação produzidas por não humanos e inadministráveis, dado 
o seu grande volume, pela mente humana. A própria ideia de Gaia 
é, ao mesmo tempo, a expressão e o resultado de um novo tipo de 
ecologia informativa e informatizada capaz de conectar tudo o que 
existe e de monitorar, em tempo real, as alterações e as interações.

A biosfera torna-se, assim, uma condição habitativa que não 
pode ser traduzida apenas em suas dimensões políticas, se por polí-
tica entendemos aquilo que é, com esse termo, compreendido pela 
tradição ocidental, que tem limitado seu âmbito às ações e ao fazer 
conveniente por parte da espécie humana. Tampouco é possível 
pensá-la como uma realidade objetiva, “natural” e externa, na medi-
da em que nossa dimensão ecológica contemporânea, como breve-
mente acenada, é o resultado de interações técnicas e de conexões, 
híbridas e atópicas, entre diversas entidades e naturezas. Se esse 
contexto expressa o fim do significado do fazer político, próprio 
da tradição ocidental, ou, ao contrário, a sua expansão a dimensões 
extra-humanas (M. Serres, B. Latour, I. Stengers), trata-se de algo 



NET-ATIVISMO

10
que vale a pena ser refletido com seriedade e é em tal direção que 
se orientam as contribuições experimentais que formam o âmbito 
de interesse do net-ativismo. Mais do que um conceito coerente e 
linear, ou um campo de estudos, com seus delimitados âmbitos de 
interesse, o net-ativismo vem exprimir um “campo de forças” que 
reúne os interesses e resultados de pesquisas de âmbitos discipli-
nares diversos, das ciências sociais à estética, à física, à biologia, às 
ciências políticas, à filosofia e à comunicação. 

Inspirado pelo conceito da física elaborado no âmbito dos estu-
dos de J. C. Maxwell, a ideia de “campo de forças” permite-nos 
superar as delimitações, frequentemente mais político-acadêmicas 
que conceituais, dos domínios disciplinares, abrindo, assim, ao 
mesmo tempo, caminho para um anarquismo conceitual que 
permite associar âmbitos disciplinares historicamente distantes, 
reunidos pelo comum interesse de avançar na compreensão das 
dinâmicas a-direcionais e não agregativas do agir em rede. Um 
agir que se apresenta, no interior de Gaia, e na época de infor-
matização da biosfera, como não transitivo, nem antropomórfico, 
nem sujeito-cêntrico, mas transespecífico e transubstanciado. Um 
agir cuja não natureza e cuja dimensão atópica (do grego ατοπος, 
lugar atípico, fora do lugar e indizível) tornam difícil a sua própria 
narração. Da complexidade das dinâmicas reticulares e não apenas 
humanas dos conhecimentos científicos – as quais se desenvolvem 
nas ecologias complexas dos âmbitos laboratoriais e que produzem 
um saber resultante de dinâmicas que associam os instrumentos 
técnicos utilizados em laboratório, os humanos, as substâncias etc. 
(B. Latour) aos a-dinamismos ecosóficos (M. Maffesoli) de um 
novo sentir ecológico –, passando pelas formas “gamificadas” do 
ativismo e das formas de participação e conflitualidade em rede, 
até a gestão de ilimitados bancos de dados, organizados e geren-
ciados a partir da intervenção de inteligências artificiais, assistimos 
à emergência de uma nova condição, não mais apenas humana 
ou técnica, ou anti-humana, muito menos social ou sociotécnica, 
cujas características e formas constituem o âmbito de interesse do 
net-ativismo. 
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Disso segue que um dos âmbitos estratégicos para narrar a 

complexidade e os significados do net-ativismo é o âmbito relati-
vo à comunicação, não somente porque as interações de qualquer 
tipo, no interior de Gaia e das redes digitais, referem-se a lógicas 
comunicativas – obviamente não àquelas analógicas e tradicionais 
elaboradas nas disciplinas de comunicação da época industrial –, 
mas, sobretudo, porque as dimensões conectivas e comunicativas 
das info-matérias, assim como as conexões transorgânicas das 
biotecnologias, requerem, além de uma nova concepção sobre 
a matéria, a constatação do caráter comunicativo absoluto das 
ecologias da biosfera. Por conseguinte, as especificidades comuni-
cativas que o net-ativismo desenvolve requerem a criação de uma 
nova ideia de comunicação que permita a narração dos contextos 
ecológicos das redes de interação, nos quais os processos informa-
tivos desenvolvem “formas comunicativas do habitar” e alterações 
dos próprios estados de natureza, e não, portanto, somente pro-
cessos de distribuição de mensagens e informações. A necessidade 
de pensar uma nova ideia de comunicação surge do processo de 
digitalização, o qual, após a difusão da banda larga e da Internet 
das coisas, dos Big Data e das diversas formas de conexão de todo 
tipo de superfície, tem contribuído para a criação de ambientes 
comunicativos reticulares e interativos, semelhantes a ecossiste-
mas no interior dos quais, mais do que a simples transmissão de 
informações, criam-se condições habitativas específicas, capazes 
de alterar o estatuto inicial de natureza dos membros, humanos e 
não humanos, e de fomentar processos de hibridação e de trans-
especificidade. 

Nesse sentido, o processo de digitalização é assimilável a um pro-
cesso total e não apenas social ou comunicativo, capaz de conectar 
os diversos tipos de superfícies e de transformar as sequências infor-
mativas das substâncias. São exemplos disso as nanotecnologias, 
as biotecnologias, as práticas de tecnologias biomiméticas e todas 
as diversas formas de digitalização dos territórios que exprimem, 
juntamente com as outras formas elencadas, uma nova dimensão 
ecológica não mais externa, nem interna, mas resultado de conexões 

INTRODUÇÃO
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múltiplas e de espacialidades atópicas. O net-ativismo, então, nasce 
como a tentativa de interpretar tais ecologias reticulares a partir das 
especificidades conectivas derivadas do processo de digitalização, 
entendido como processo de alteração de todas as substâncias.

Este livro, originado dos estudos realizados pelo Centro Inter-
nacional de Pesquisa em Comunicação Digital Atopos da Univer-
sidade de São Paulo, no Brasil, refere-se, de modo específico, à 
descrição das ecologias comunicativas da participação e de conflito 
expressas nas redes digitais, e que exprimem um dos diversos âmbi-
tos de interesse e de estudo do net-ativismo. Mais que a análise das 
qualidades conectivas das interações net-ativistas, a obra a seguir 
apresenta os resultados teóricos do estudo realizado comparati-
vamente em quatro países, com a contribuição fundamental da 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), 
sobre as ecologias das interações dos movimentos net-ativistas. O 
estudo, elaborado em colaboração com as universidades de Lisboa, 
Roma III e Paris V, produziu também dois congressos internacio-
nais com a participação de pesquisadores especialistas na temática 
e conferencistas de movimentos de diversos países: dos palestrantes 
da Primavera Árabe aos pesquisadores e net-ativistas da Europa e 
das Américas do Norte, Central e do Sul.

Tal diversidade permitiu a realização de uma comparação que, 
guardadas as devidas diferenças entre os contextos culturais, sociais 
e políticos, tornou possível identificar alguns elementos comuns 
que exprimem as características de ecologias de participação não 
mais parlamentares, nem sujeitocêntricas, apresentadas a seguir 
neste livro. A tais descrições reunimos uma reconstrução histórica 
que vai das primeiras dinâmicas ciberativistas, surgidas com as pri-
meiras formas de web, até as experiências contemporâneas, desen-
volvidas após a web 2.0 e as redes sociais digitais. Tal aproximação 
tornou possível a reconstrução histórica das características das 
ecologias net-ativistas, permitindo identificar mudanças e continui-
dades entre elas. Portanto, pretende-se aqui esclarecer as qualidades, 
a ecologia e as características das interações e das ecologias net-ati-
vistas, identificando seus significados não políticos e evidenciando 
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suas formas conectivas específicas que as distinguem das ecologias 
comunicativas de participação das democracias ocidentais.

A tese de fundo apresentada nesta obra é a de que as formas de 
conflitualidade que se difundiram nos últimos anos, em cada canto 
do planeta, não são apenas a expressão de um novo tipo de con-
flitualidade social, mas a consequência de uma profunda alteração 
da condição habitativa que se desenvolve pelas múltiplas conexões 
de diversos tipos de fluxos de informações, bancos de dados e ter-
ritorialidades. Essa singular interação é o resultado, de um lado, da 
disseminação em larga escala dos dispositivos móveis de conexão 
(tablets, smartphones, notebooks etc.) e de formas de conexão wi-fi 
(banda larga, via satélite, RFID etc.) e, do outro, da difusão dos 
social network, que têm originado uma particular forma conectiva 
ecológica não apenas social, capaz de conectar em tempo real pes-
soas, dispositivos, informações, territórios e dados de toda espécie. 
Esse tipo singular de interatividade representa o advento de formas 
conectivas e transorgânicas do habitar que exprimem um particu-
lar tipo de interação e de ecologia reticular, não mais dizível por 
meio da linguagem teórica do social desenvolvido pelas disciplinas 
positivistas europeias, nem delimitável pela tradicional dimensão 
antropomórfica da política.

Contrária a tal tese é aquela difundida sobretudo a partir de 
estudos e contribuições de importantes estudiosos europeus, segun-
do os quais as formas de contratualidade não mais modernas, que 
veem como protagonistas no interior de Gaia, além dos humanos, 
o clima, a água, as emissões, as florestas e a biodiversidade, seriam 
as expressões não só de um declínio do político, mas de uma evolu-
ção que exprimiria um novo tipo de “contratualidade natural” (M. 
Serres), uma nova ideia de “comum” (T. Negri) e, assim, formas de 
“políticas da natureza” (B. Latour), ou mesmo formas de “cosmo-
política” (I. Stengers). Segundo esse ponto de vista, o “parlamento 
das coisas” constituiria um novo tipo de pólis, estendida também 
aos não humanos, no interior da qual os próprios humanos esta-
beleceriam acordos e entrariam em um diálogo de negociação com 
elementos não humanos e com as próprias forças da natureza. Vista 
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desde Paris, ou das dependências de seus centros de pesquisa, ou 
desde as janelas das salas de aula de suas prestigiadas universidades, 
a natureza assemelha-se muito aos parques que decoram a cidade. 
Aparece como uma alteridade ou um sujeito decorativo, bela e 
ordinária, com o qual o diálogo se apresenta fácil e com o qual 
não parece difícil estabelecer acordos e contratos. Algo semelhan-
te ao hábito cotidiano de oferecer migalhas de pão aos patos da 
lagoa. Vista desde as florestas tropicais e de outras latitudes, a “não 
natureza” urbana aparece, ao contrário, como uma força irracional 
e predatória. Vista dos trópicos e de outras latitudes não urbanas, 
mais que um parlamento e um lugar de diálogo, a “não natureza” 
apresenta-nos como a expressão de uma violência descontrolada e 
generalizada. Nesses contextos, mais que uma dimensão política, o 
que rege as interações parece ser a imprevisível dimensão conectiva, 
criadora e devastadora ao mesmo tempo. 

Desse outro ponto de vista, mais que a superação das formas 
dialéticas da modernidade, as novas dimensões dos “bens comuns” 
(P. Barnes, T. Negri, S. Rodotà etc.), as contratualidades naturais 
e as políticas da natureza (B. Latour) parecem propor a extensão 
da dimensão política e contratual a toda a biosfera, urbanizan-
do, assim, o ar, os oceanos, as florestas, as formigas e os esquilos. 
Baseado na centralidade da dimensão transespecífica e conectiva, o 
net-ativismo, ao contrário, lança a reflexão para além da dimensão 
relacional ou social-agregativa, identificando na dimensão ecológica 
e habitativa a sua possível chave de leitura e deixando, assim, aos 
jaguares, às formigas, aos oceanos, às florestas e aos próprios huma-
nos a própria dimensão e condição de inumanidade


