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porque havia muitos repórteres no terreno a

diversos actores internacionais. Se existe ou

cobrir

porque

não a “twitterização” da política, a verdade é

milhares de cidadãos munidos de telemóveis

que é incontornável lidar com as redes sociais
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e com o mundo digital, quer ao nível da
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política interna ou externa. O futuro dirá se o
movimento que a Revolução de Jasmim

Em 2008, o terramoto de Sichuan na China

desencadeou é apenas árabe, ou exportável

foi anunciado em directo e desde o primeiro

para o outro lado do Mediterrâneo e a outras

momento através do Twitter, antes de o
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próprio Instituto Geológico Norte-Americano
ter registado o sismo no seu website,
considerando que o governo chinês, no sismo

Rui

anterior desta magnitude no seu território, só
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no

admitiu a ocorrência desta catástrofe natural
três meses mais tarde. A manipulação da
informação pelo Estado, na actualidade,
parece assim uma tarefa mais complicada. Os
ímpetos revolucionários ou reaccionários têm
múltiplas causas político-ideológicas, porém a
responsabilização

(accountability)

dos

agentes políticos parece estar mais acessível
ao cidadão comum através dos meios que a
revolução digital disponibilizou.

Se caminhamos ou não para um sistema
internacional apolar, a verdade é que existe
uma maior difusão e complexidade na
distribuição de poder no sistema e pelos
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