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O 
diabo do Cuenca escreve muito bem. No meio 
de tanto elogio uma pessoa perde-se. Não 
era preciso tanto. Ora venham os elogios. 
São poderosos, estão no seu blogue, foram 
escritos ou ditos por Bernardo de Carvalho, 

Marçal Aquino, Marcelo Rubens Paiva, Sérgio Sant´Anna, 
Marcelino Freire. Um dia, Chico Buarque, quando estava 
a dar uma entrevista à BBC, disse: “Há um autor novo de 
que gosto muito, o João Paulo Cuenca”. Nós também. 
Não é todos os dias que se pega num livro em que 
o primeiro capítulo nos apanha de surpresa com a 
descrição de uma mulher, Carmen, a dar de mamar, 
a apanhar com chupadelas de um bebé, e enquanto 
o “bebê chupa e chupa, indiferente”, se masturba e 
“então explode”. Mesmo que nada mais valesse em 
Corpo Presente (editora Planeta) romance que João Paulo 
Cuenca publicou quando tinha 25 anos (ai a irreverência 
da juventude...), havia esta introdução.
Aquele universo pode nem sequer interessar a ninguém 
mas, acreditem, é bem feito. As suas personagens podem ser 
bacocas e haver lugares comuns mas, repetimos, João Paulo, 
o diabo do Cuenca, escreve muito bem. Sobre “chupadas 
de bebé”, “rabos suados”, “pau” e “bucetas” sem nos 
incomodar e sem cair na piroseira ou na pornografia. 
É um dos escritores brasileiros que começou por escrever 
na Internet. Foi um dos 39 escritores com menos de 
39 anos escolhidos pelo Hay Festival na sua iniciativa 
Bogotá 39, que seleccionava aqueles que consideravam 
“ter talento e potencial para definir as tendências que 
marcarão o futuro da literatura latino-americana”. 
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“I do not believe in the collective wisdom of individual 
ignorance.”
Thomas Carlyle (1795-1881)

É 
comum caracterizar a Internet dos dias de hoje 
recorrendo a expressões como “wisdom of the 
crowd” (sabedoria da multidão), “collective 
intelligence” (inteligência colectiva), “hive mind” 
(consciência colectiva) e outros modernismos 

grandiloquentes. Todo este jargão técnico tem criado, 
promovido e empolado a ideia de que ninguém em 
concreto controla a Internet, insinuando que, bem vistas 
as coisas, quem manda na Net somos todos nós!
Esta conversa tem sido responsável pela construção 
de uma imagem e percepção da Web em boa parte 
ilusória e falaciosa, apontando-a como intrinsecamente 
libertária e exclusivamente popular, uma rede autónoma 
e independente, sem controlo, vigilância, selecção, filtro 
ou edição, dominada por todos e por ninguém, imune 
a pressões e interesses particulares. Uma rede à escala 
planetária na qual todo o tipo de informação pode ser 
disponibilizado, categorizado, apreciado, remodelado, 
e reciclado por uma multidão desconhecida, 
descontrolada, livre, anónima e amadora. 
Mundos virtuais como o Second Life, redes sociais como o 
MySpace ou Facebook, blogues, sites de venda e de leilões 
como a Amazon ou o eBay, motores de busca como o 
Google, enciclopédias online como a Wikipedia,  sites de 
partilha de notícias, vídeos e fotos como o Digg, o YouTube 
ou o Flickr desfilam como top-models desta Internet, 
criando-se e recriando-se através dessa multidão. 
A Internet parece ter sido criada pela e para a multidão, 
mostrando-se como um espaço de incondicionada e 
irrestrita criação, expressão e liberdade. Comparado 
com o mundo físico, o mundo digital surge, aos olhos 
crédulos da magnetizada multidão, como uma lufada 
de ar fresco, um território onde impera o interesse da 
sabedoria colectiva, onde o “todo” prevalece sempre 
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sobre as “partes”.
Ainda que seja inegável o poder da multidão e o papel da 
sua proclamada “sabedoria” no actual funcionamento da 
Internet, a verdade é que há o reverso da medalha, em 
que se escondem conluios, maquinações e interesses de 
determinados grupos que, de maneira mais ou menos 
subtil, manipulam e controlam a ingénua multidão. 
Um bom exemplo de corrupção na Web é o do mundo 
“para-mafioso” dos críticos da Amazon, no qual a 
suposta sabedoria da multidão é substituída pelo 
falseado conhecimento “expert” de um punhado de “top 
reviewers”, a quem as editoras oferecem livros, a troco 
de uma crítica favorável e de uma promoção garantida. O 
sistema de críticas da Amazon – em teoria um produto do 
saber genuíno e desinteressado da multidão que, assim, 
se informaria a si mesma, apreciando e divulgando os 
livros de que mais gosta – converte-se numa engrenagem 
venal e enganosa, ao serviço dos interesses e pressões 
das editoras e da própria Amazon, às quais interessam 
sempre boas críticas e melhores vendas.
Os vídeos “virais” do YouTube e as campanhas de 
marketing clandestinas neste site, em que a popularidade 
de clips com mais visualizações é manipulada por 
empresas especializadas, são outro exemplo de distorção 
da sabedoria da multidão. Vídeos supostamente 
amadores e diletantes acabam por se revelar anúncios 
publicitários subreptícios e subliminares, em que 

Fez na Internet um diário do “processo de edição e 
finalização” do seu primeiro livro, onde pretendia relatar 
o que de importante acontecia “entre detalhes técnicos 
de edição, paranóias, angústias, bloqueios, motivações 
espúrias e tudo que envolve o processo de escrever, 
desde substâncias químicas até joguinhos mentais e 
auto-ajuda”. Esteve na semana passada nas Correntes 
d’Escritas na Póvoa de Varzim e, tomem atenção, anda 
para aí a vampirizar Lisboa. 
Primeiro João Paulo enviava por e-mail aos amigos 
aquilo que ia escrevendo; em 2000 criou um blogue 
que ele agora renega (chamava-se Folhetim Bizarro) e, 
por fim, um conto (Baile Perfumado) fez com que ficasse 
famoso. No I Festival Literário de Parati, em 2003, já era 
considerado uma revelação. 
Agora tem 30 anos (esteve a viver em Tóquio para 
escrever uma história de amor no projecto Amores 
Expressos, que enviou escritores brasileiros para várias 

um inofensivo site de partilha de vídeos familiares, 
ocasionais e divertidos se transforma numa deliberada 
e profissional plataforma publicitária. O clima de 
intrigas e as notícias sobre a eventual existência de 
um “clube privado” de editores na Wikipedia, círculo 
restrito encarregado de gerir a agenda e os conteúdos 
da enciclopédia sem o escrutínio da comunidade, 
banindo contas de editores revoltados, é outro atentado 
à sabedoria da multidão.
A distorção no modo de funcionamento dos motores 
de busca e na apresentação da sua lista de resultados 
em prol de interesses comerciais, motivos políticos, 
ideológicos ou estatais (nomeadamente por parte de 
países que restringem a liberdade de expressão e de 
informação) é ainda outra amostra de “sabotagem”. 
As redes sociais revelam-se também como autênticas 
armadilhas, quando usam os dados pessoais e o registo 
das acções online dos seus utilizadores para alimentar 
todo o seu esquema publicitário, copiosa fonte de 
rendimento. É o caso do Facebook, que chegou a difundir 
automaticamente por toda a rede de contactos de um 
utilizador as compras que este fazia em determinados 
sites. 
É a utilização e a exploração da privacidade da multidão 
a troco de campanhas de marketing e publicidade… 
dirigida a essa mesma multidão. Por outro lado, a 
corrupção na Web alastra à blogosfera, onde o peso e 
impacto mediático dos blogues mais populares os tem 
transformado em instrumentos perfeitos de intervenção 
e propaganda política e em meios de propagação de 
mensagens e pontos de vista para a sociedade em geral, 
destruindo o sistema peer-to-peer de multidão para 
multidão, pela infiltração no processo de determinadas 
“elites”, lobbies e grupos de interesse.
É certo que a Web não deixa de ser um espaço de 
liberdade, gerido e dinamizado pela multidão que, 
na sua maior parte, continua livre de interesses e 
imune a pressões. É fundamental, no entanto, que nos 
apercebamos de que, ao lado dessa Web, há uma outra: 
uma Web armadilhada, manipuladora, encapotada e 
interesseira. Esse mundo, com demagogia e reserva 
mental, proclama o império e a sabedoria da multidão 
ao mesmo tempo que trata insidiosamente de a reduzir e 
utilizar, aprisionando-a nos seus esquemas publicitários, 
aproveitando abusivamente os seus dados pessoais, 
direccionando-a para os seus objectivos, mantendo-a na 
ignorância.

norberto.andrade@eui.eu
Jurista, investigador do Instituto Universitário Europeu

cidades do mundo) e publicou no ano passado o seu 
segundo romance, O Dia Mastroianni, na editora Agir 
– que já foi descrito como “um romance de geração ou, 
mais exactamente, dos clichés de uma geração que, por 
tanto temer os lugares-comuns, acaba confundindo-se 
inapelavelmente com eles”. 
Escreve uma crónica no jornal O Globo (que podem ler 
no seu blogue). A desta semana fala de Portugal. Mais 
concretamente da cidade do Porto. Cidade que ele não 
conhecia e com que sonhou um dia, sem nessa altura 
saber porquê (ele explica tudo no blogue que manteve 
enquanto escrevia Corpo Presente). 
“Aqui, tenho a impressão de que todos são familiarmente 
estranhos a nós, brasileiros. (...) Conversam muito 
distantes do nosso sotaque conspurcado, da nossa 
fonética corrupta, da nossa violência de linguagem. 
Enquanto caminho de volta para o trem, vejo um ônibus 
na Praça da Liberdade que anuncia seu destino: ‘Sonhos’. 
E penso que, sim, era isso o que estava querendo dizer. 
Que em tudo aqui há uma inocência que perdemos 
há muito, e que jamais iremos recuperar. Que, sim, 
os portugueses são as nossas crianças. Que Portugal, 
pequenina, é filha do Brasil. Dom Sebastião os proteja.”
E, dizemos nós, ao Cuenca também. 
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Blogue do Corpo Presente
¬ www.corpopresente.com.br

Blogue de anotações
¬ www.oglobo.com.br/blogs/cuenca

Amores Expressos - Tóquio
¬ www.blogdocuenca.blogspot.com

Alguma crónica (em completa desordem)
¬ www.algumacronica.wordpress.com

 

João Paulo Cuenca: “Aqui [no Porto] tenho 

a impressão de que todos são familiarmente 

estranhos a nós, brasileiros (...) 

Conversam muito distantes do nosso sotaque 

conspurcado, da nossa fonética corrupta, 

da nossa violência de linguagem.”

 

A Web é um espaço de liberdade que, 

na maioria, continua livre de interesses 

e imune a pressões. Mas, ao lado dessa, 

há uma Web armadilhada, 

manipuladora, encapotada e interesseira


