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Resumo
A presente pesquisa analisa as relações entre, de um lado, as dinâmicas de interação que
se consolidaram nas redes sociais digitais e, de outro, o avanço do discurso de ódio nesses
ambientes. Os objetivos da pesquisa são, em primeiro lugar investigar os desdobamentos
do uso cada vez mais disseminado dos ambiente das redes sociais digitais nos debates
políticos pela lente da diversidade cultural e investigar possíveis padrões de disseminação
do discurso de ódio na nova esfera de debates que emerge nesses ambientes. A violência
que se manifesta nas redes sociais digitais tem apresentado contornos de preconceito
racial, misoginia, homofobia e totalitarismo, muitas vezes ultrapassando os limites do
ciberespaço. A analise dos debates que tiveram lugar no Twitter através das postagem
em torno da condenação do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva mostraram que o
fenômemo da formação de bolhas ideológicas que se manifesta e tem acompanhado os
padrões já identificados em pesquisas internacionais. A análise das postagens sugerem que a
construção de identificações mútuas entre grupos de usuários acaba por autorizar o discurso
sistemático de desrespeito a dignidade a partir de características que identificam Lula como
uma puta, como bêbado, vagabundo e ladrão. O referencial teórico emprega a noção de
ambiente comunicacional proposta por Baitello para fundamentar o pressuposto de que a
construção da identidade e portanto da noção de alteridade está relacionada cada vez mais
intimamente com o ambiente disponibilizado pelas aplicações Internet presentes no nosso
dia a dia. Se o ambiente é uma construção associada a subjetividade, uma atmosfera gerada
pela disponibilidade dos sujeitos – pessoas e coisas – por sua intencionalidade de estabelecer
vínculos, então os ambientes de interação do ciberespaço tem contribuição na estruturação
dos vínculos tão importantes para a construção da identidade. Igualmente foi utilizado na
pesquisa o conceito de filtros invisíveis da Internet nos termos do trabalho de Eli Pariser.
O autor propõe que os novos ambientes digitais de navegação na Internet são bolhas de
familiaridade, estruturadas por sistemas de coleta, análise, classificação e distribuição de
informações com o uso de algoritmos, nas quais os usuários se encontram inseridos. Pariser
contesta a crença amplamente aceita de que o ambiente da Internet propicia o contato com
a diversidade de expressões. A pesquisa pôde ampliar a essa abordagem ao propor que
as bolhas se manifestam muitas vezes por aproximação ideológica. Por fim, o conceito de
dromocracia cibercultural de Eugênio Trivinho fundamenta a condição violenta na qual se
processa o reconhecimento da alteridade na sociedade moderna. O referencial metodológico
que orientou a investigação está centrado na análise de redes sociais (ARS), a partir dos
trabalhos de Raquel Recuero.
Palavras-chave: Internet, Big-Data, Ódio, Política, Algorítimo, Diversidade, Cultural.

Abstract
The present research analyzes the relations between, on the one hand, the interaction
dynamics that have consolidated in the social networks and, on the other, the of hate
speech online increase within these environments. The objectives of the research are,
firstly, to investigate the unfolding of the increasingly widespread use of social network
environments in political debates through the lens of cultural diversity, and to investigate
possible patterns of dissemination of hate speech in the new debate sphere that emerges
in these environments. The violence manifest in social networks has presented contours of
racial prejudice, misogyny, homophobia and totalitarianism, often surpassing the limits
of cyberspace. The analysis of the debates that took place on Twitter through the posts
around the conviction of former President Luis Inacio Lula da Silva showed that the
phenomenon of the filter bubbles was identified and followed the patterns already identified
in international research. The analysis of the postings suggests that the construction
of mutual identifications between groups of users ends up authorizing the systematic
discourse of disrespect for dignity from characteristics that identify Lula as a whore, as a
drunkard, a hobo and a thief. The theoretical framework uses the notion of communicational
environment proposed by Baitello to support the assumption that the construction of
identity and therefore the notion of alterity is increasingly related to the environment
developed by the Internet applications present in our daily life. If the environment is a
construction associated with subjectivity, an atmosphere generated by the availability
of subjects - people and things - by their intentionality of establishing bonds, then the
environments of interaction of cyberspace contribute to the structuring of the bonds so
important for the construction of identity. We also used in the research the concept of
filter bubbles in the terms of the work of Eli Pariser. The author proposes that the new
digital Internet browsing environments are bubbles of familiarity, structured by systems
of collection, analysis, classification and distribution of information using algorithms, in
which users are inserted. Pariser disputes the widely accepted belief that the Internet
environment is conducive to the contact with the diversity of expressions. The research
was able to extend this approach by proposing that the bubbles are often manifested by
ideological approximation. Finally, Eugenio Trivinho’s concept of cybercultural dromocracy
is based on the violent condition in which recognition of alterity in modern society takes
place. The methodological framework that guided the research is centered in the social
networks analysis (SNA), based on the works of Raquel Recuero.
Keywords: Internet, Big-Data, hate, Politics, Algorithm, Cultural, Diversity.
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Introdução
Essa tese é, sobretudo, um estudo sobre as recentes transformações no ambiente
comunicacional. Esse complexo conceito foi utilizado para descrever as novas relações
midiáticas que se estabelecem entre sujeitos imersos no ambiente do ciberespaço. A
conceitualização de ambiente que utilizamos foi desenvolvida por Baitello (2005). Para o
autor, o ambiente é uma construção associada a subjetividade, uma atmosfera gerada pela
disponibilidade dos sujeitos – pessoas e coisas – por sua intencionalidade de estabelecer
vínculos. O conceito de ambiente contribui para sustentar o pressuposto de que os modelos
de negócio baseados na mercantilização dos dados pessoais dos usuários de Internet,
associados ao desenvolvimento de sistemas de classificação, distribuição de informações e
anúncios baseados em algoritmos estão agindo sobre nossas convicções mais profundas e
sobre os significados que atribuímos a tudo que nos cerca.
Walter Benjamin (2014) deu início a essas trajetória há cerca de 70 anos quando,
em seu texto seminal, “A obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade Técnica” propõe a
passagem de uma sociedade que produzia manual e artesanalmente suas imagens para uma
sociedade que inventou as máquinas reprodutoras de imagem técnicas (BAITELLO, 2007).
Produzidas e distribuídas incessantemente por aparelhos, as imagens técnicas alcançam
não somente o espaço público, mas também o espaço restrito do recato, da intimidade,
da concentração, o espaço do sagrado. Ao invés de representarem o campo íntimo da
consciência, que busca dar sentido a existência humana, as imagens técnicas são anteparos.
Elas carregam consigo valores morais, éticos e religiosos derivados de uma concepção
civilizatória construída sobre os fundamentos das ciências econômicas. O advento dos
aparelhos reprodutores de imagens inaugura o trânsito exponencial das imagens, trânsito
que se manifesta como transitoriedade nas relações dando essência a um vazio, a um déficit
emocional que deriva do jogo da presença e ausência (vida e morte) das imagens.
É sobre essa condição de vulnerabilidade que a comunicação publicitária sempre
atuou. Mas o ambiente comunicacional atual apresenta duas importantes inovações que
alteram fundamentalmente a distribuição de propaganda e anúncios (e não só propaganda
e anuncios): o Big Data e os algoritmos. O termo Big Data foi cunhado no contexto da
explosão da coleta e armazenamento de dados que a genética e astronomia registraram nos
anos 2000. Nesse momento, o volume de dados coletados atingiu uma escala de tal magnitude que não era mais possível processar e analisar as bases de dados com as tecnologias
disponíveis. Com isso, a indústria de computação foi estimulada a acelerar a pesquisa para
o desenvolvimento de uma nova geração de equipamentos voltados para o armazenamento
e processamento de dados. Além do desenvolvimento da computação, a digitalização gerou
o que Mayer-Schonberger (2013) chama de “datificação”. A transformação de sinais analó-
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gicos em digitais permitiu que todos os equipamento de medição passassem a gerar dados
estruturados para serem armazenados e tratados por computadores, ininterruptamente. O
fenômeno do Big Data é ainda embrionário. Há algumas tecnologias em franco desenvolvimento que, muito em breve, contribuirão para um nova e profunda transformação no
ambiente comunicacional. Uma delas é o fenômeno conhecido como Internet das coisas, que
representará um salto na capacidade de coleta de dados. A Internet das coisas vislumbra
que equipamentos do nosso cotidiano com maquinas fotográficas, geladieras e até camisetas
estarão conectados à rede, coletando e transmitindo informações que serão armazenadas,
processadas e analisadas. A outra é a inteligência artificial, que nos colocará diante de um
novo paradigma na relação homem-máquina. As reflexões sobre essa sociedade futura já
são abordadas no cinema. Exemplo disso são o filme Ex Machina de Alex Garland e o
filme Ela de Spike Jonze. Mas no meio acadêmico há ainda muito o que avançar.
O Big Data transformou o contexto do uso de uma outra tecnologia, essa bem mais
antiga: os algoritmos. Tudo aquilo que fazemos na Internet (e cada vez mais não só o que
fazemos na Internet) será utilizado para a tomada de decisões que terão impacto em nossa
vida. Algoritmos são, atualmente, a chave lógica que governa os fluxos de informação na
Internet. Em sua forma mais básica, algoritmos são um grupo de instruções desenvolvidas
para resolver um problema específico. A partir do momento em que são colocados em ação,
iniciam um fluxo de análise, administração e alocação de ações que se interpenetram e
caminham da anterior para a subsequente, acumulando conhecimento e ganhando robustez
(INTRONA, 2016). Associados a enorme quantidade de dados coletados, os algoritmos
tornam-se capazes de resolver tarefas cada vez mais complexas.
Essas tecnologias estruturam os ambientes do ciberespaço, que congregam cada
vez mais pessoas por um tempo cada vez mais prolongado. Parte das relações sociais estão
migrando para o ciberespaço. Nesse contexto, um dos ambientes que ganhou relevância na
última década são as redes sociais digitais. Com o avanço das tecnologias móveis como
computadores portáteis, tablets, smartphones, as redes sociais tornam-se um ideal de um
ambiente interativo que ingressa irreversivelmente no cotidiano, ganhando ainda maior
notoriedade e, consequentemente, maior participação social, trazendo profundas alterações
no funcionamento político da sociedade (DAHLGREN, 2009). Como afirma Dahlgren,
conceitos como “comunidade”, “redes sociais” e “publicação” significarão um chamamento
do corpo social para um novo espaço virtual, político ao mesmo tempo em que criam uma
série de identificações coletivas aos indivíduos isolados em seus espaços privados de acesso.
Aparentemente, é tentador pensar este ambiente em contínua formação como uma
esfera pública em franca expansão, tal como anunciado por Habermas (1962) ao teorizar
sobre o surgimento do conceito de uma esfera pública burguesa a partir do século XVIII.
Sob essa premissa, os debates gerados em ambiente virtual teriam como objeto os assuntos
referentes à vida pública, a partir de um enfoque democrático que respeitasse os critérios

29

de reconhecimento do interlocutor, de igualdade hierárquica e respeito às regras, como
sugerido pelo autor.
Castells (2007) propõe que o ideal de esfera pública se apresenta de modo ainda
mais complexo, dada a descentralização dos “nós” interconectados e permanentemente
comunicantes entre si. Cenário que, segundo o autor, forma-se a partir da ideia de
“liberdade”, em resposta a atual crise representativa das instituições políticas, e que por
isso estimula movimentos coletivos com alto teor de engajamento político. As práticas do
ciberativismo, como exemplos mais explícitos deste empenho social, ilustram a “efetivação”
da participação individual em causas coletivas onde não se prefigura uma liderança
hierárquica, mas sim uma dinâmica horizontal de debate.
Entretanto, a presente pesquisa deparou-se com um fenômeno inteiramente distinto
daquele anunciado por Castells e Dahlgreen. Primeiramente, há uma confusão entre o
conceito do que é a Internet e o que são os ambientes das redes sociais digitais. Há uma
importante distinção que precisa ser feita entre esses dois conceitos.
“A Internet de hoje é provavelmente o maior sistema de engenharia já criado
pela humanidade, com centenas de milhões de computadores conectados, enlaces
de comunicação e comutadores; bilhões de usuários que se conectam por meio de
laptops, tablets e smartphones; e com uma série de dispositivos como sensores,
webcams console para jogos, quadros de imagem, e até mesmo máquinas de
lavar sendo conectadas” (KUROSE; ROSS, 2012, p.10).
Kurose estabelece uma premissa importante ao propor sua definição para Internet: “Neste
livro, usamos a Internet pública, uma rede de computadores específica como veículo
principal para discutir redes de computadores e seus protocolos” (KUROSE; ROSS, 2012,
p. 3). O autor fala em Internet pública. A ideia da Internet como uma infraestrutura
de rede global e pública fomentou parte do debate sobre o potencial democratizador da
Internet na área de comunicações.
Os espaços das redes sociais digitais são estritamente privados. A Internet é uma
infraestrutura global formada por redes autônomas, uma rede de redes. Cada uma dessas
redes tem autonomia para definir como deseja participar de acordo com seus interesses.
É por isso que são chamadas de Sistemas Autônomos (AS). Isso significa dizer que uma
determinada rede de computadores pode decidir participar como provedor de conexão à
Internet e, desta forma, irá oferecer acesso a Internet à usuários finais. Uma outra empresa
pode decidir participar como um provedor de aplicações de Internet e, desta forma, irá
oferecer serviços para usuários finais, como por exemplo, serviços de telefonia sobre IP
(podemos citar o Skype por exemplo), serviços de mensagens de texto (como o WhatsApp)
e plataformas de redes sociais (como o Twitter). As regras de funcionamento interno
dessas redes são privadas, definidas a partir dos interesses que a motivaram a participar da
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Internet. Isso significa dizer que o Twitter é uma rede privada, um AS, e que as regras de
funcionamento para aqueles que querem usar os serviços disponibilizados pelo Twitter são
definidas monocraticamente a partir de interesses comerciais e políticos. Quando estamos
utilizando as redes sociais digitais, estamos em ambientes privados, estruturados por
milhares de servidores interconectados e distribuídos ao redor do planeta, que pertencem e
são geridos por essas organizações e que, portanto, tem o fluxo de informações controlado
apartir de critérios calcados em objetivos privativos dessas organizações.
Os desdobramentos desse fato são enormes. Com o avanço das redes sociais
digitais e motores de busca, a comunicação entre indivíduos na Internet passou a ser
amplamente dependente de uma série de agentes privados que se distribuem nas camadas
de infraestrutura, rede e de aplicações. A forma como tais agentes privados gerenciam
conteúdos em suas redes está atrelada a termos de uso que, não raramente, entram em
confronto com o ambiente legal e regulatório dos países onde se situam os usuários de
tais serviços. Isso significa que uma parte importante da gestão do que é chamado de
regulação de conteúdo (MUELLER, 2010) é realizado por uma gama de atores privados
que participam da Internet e que estão entre os mais de 50 mil sistemas autônomos que
compõem a rede das redes, colocando o debate sobre direitos fundamentais em um patamar
inteiramente novo.
Os ambientes das redes sociais digitais são autorreferenciais, pois baseiam-se nas
estratégias de personalização. Em leitura crítica aos “gráficos sociais”, como denominado
pelo Facebook, Eli Pariser (2011) verá em sua obra “The filter bubble” que todas as
principais empresas de mídia que atuam na Internet - como o Google, Amazon, Twitter e
Facebook - utilizam sofisticadas ferramentas de análise dos dados ofertados pelos usuários
para fins publicitários, criação de serviços, sugestão de amizades, estruturação de redes
profissionais e até parceiros para relações amorosas. O autor chama esses ambientes de
bolhas por serem específicos, particulares e personalizados, capazes de reter conteúdos,
centralizar as informações inicialmente com o intuito de fidelizar os usuários que entregam
diariamente uma grande quantidade de dados de cunho pessoal e, em um segundo momento,
modular seu comportamento.
Percebidas como convenientes, frente a este excesso de informações, os usuários
naturalmente pouco refletem sobre as notícias, anúncios, postagens, sugestões de amizades
que aparecem a eles ou o quanto os seus dados estão interligados entre si, criando um
sistema de oferta permanente. As bolhas disponibilizam com eficácia conteúdos para criar
um ambiente de familiaridade ao usuário, ambientes esses que são articulados por algoritmos
em constante evolução e aprendizagem. O Big Data contribuiu para o desenvolvimento
de capacidades analíticas sem precedentes. Cada usuário de uma rede social, cada busca
no Google tem sua página Web personalizada. A experiência de convívio social que tais
ambientes articulam também tem desdobramentos em nossas escolhas, em nossas posições
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políticas, em nossa compreensão dos fatos. O emprego da palavra ambiente não é casual.
Quando usamos a Internet, estamos imersos em ambientes que mediam nossa relação com
pessoas, instituições e coisas. Esses ambientes tem ganhado centralidade e relevância a tal
ponto que, hoje em dia, dependemos deles para realizar tarefas corriqueiras do nosso dia a
dia.
O objetivo central da presente pesquisa é investigar os desdobramentos dessas
mudanças no ambiente comunicacional nas relações sociais pela lente da diversidade
cultural. Barros afirma que “a Diversidade Cultural é a expressão de opostos” (BARROS,
1999). O autor faz referência a uma perspectiva da diversidade cultural que pressupõe
a sociedade como um conjunto de realidades dialógicas entrelaçadas. Nesse sentido, o
respeito à diversidade cultural é o respeito às diferenças, o respeito a dignidade humana,
que é princípio fundamental da convivência pacífica entre as culturas que caracterizam
uma dado grupo social.
Dignidade é um bem comum de toda a sociedade estabelecido sobre o princípio
da igualdade. Se aceitarmos que somos todos diversos em nossas raças, etnias, crenças e
valores e que nossa experiência em vida exige que nos relacionemos e trabalhemos juntos
apesar dessas diferenças, então o respeito à dignidade pressupõe que todos os cidadãos
possam conduzir suas vidas sem serem discriminados, hostilizados ou excluídos. Dignidade,
nesse sentido, é o direito de qualquer cidadão ser considerado como membro pleno de uma
dada sociedade, intitulado ao exercício de todos os direitos e deveres que lhe concernem e
a justiça. O pressuposto de que esses princípios são publicamente reconhecidos e que, por
isso, serão exercitados por todos os cidadãos é um dos pilares para o funcionamento de uma
sociedade democrática e, mais importante, um dos pilares para a paz. A discriminação,
o discurso de ódio, a violência simbólica, em suma, todas as formas de desrespeito às
diversidades ameaçam a base desse pressuposto (WALDRON, 2012). A pesquisa tem
ainda, um objetivo específico: identificar novas dinâmicas de interação que emergem nesses
ambientes.
A Nosso problema de pesquisa consiste em investigar a relação entre, de um lado,
as dinâmicas de interação que se consolidaram nas redes sociais digitais e, de outro, o
avanço do discurso de ódio nesses ambientes, tanto por uma perspectiva teórica como
fenomenológica. Nossa hipótese propõe que há um aumento do discurso de ódio online
devido a forma como os usuários de Internet se apropriam dos ambientes das plataformas
de redes sociais digitais que, por sua vez, são estruturadas a partir do Big Data com
o uso de algoritmos. Para testar nossa hipótese, a estratégia metodológica baseou-se
primeiramente em uma revisão bibliográfica sobre os estudos que investigam as novas
dinâmicas culturais no ciberespaço. Em segundo lugar, utilizamos a metodologia de Análise
de Redes Sociais (ARS) nas postagens em torno dos debates que tiveram lugar no Twitter
sobre a condenação do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação
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Lava Jato. A escolha do objeto de pesquisa considerou como critérios a importância de um
fenômeno que permitisse a manifestação de posições distintas que pudessem ser expressas
por oposição umas as outras, ou seja, que permitisse a manifestação do contraditório.
Foi considerado também, para os objetivos do trabalho, um fenômeno que teve
repercussão no âmbito nacional. O julgamento do ex-presidente Lula contou com ampla
cobertura dos meios de comunicação tradicionais, o que nos permitiu investigar a possibilidade dos jornais e revistas da mídia tradicional mais populares exercerem algum tipo
de influência nas dinâmicas de interação. A escolha da plataforma levou em consideração
a publicidade das postagens. O Twitter é uma ferramenta que, diferente do Facebook,
Instagram e outras redes sociais digitais, tem todas as suas postagens públicas, disponíveis
para coleta.
O estudo teórico trouxe a principal contribuição: refletir sobre as perspectivas que
estruturam a noção sobre o que é a Internet hoje e apresentar uma proposta. O ethos da
Internet carrega traços eminentemente beligerantes. Contrariando a visão de que a rede é
uma ferramenta de livre compartilhamento e de promoção da igualdade, propomos que
a influência das intenções bélicas que perpassam a natureza da tecnologia de comutação
de pacotes, na forma como os atores sociais se apropriaram da Internet, é, no mínimo,
subestimada. Como tal, a Internet tem contribuído para a consolidação de um modelo
de globalização centrado em uma perspectiva que coincide politicamente com a ideologia
liberal como plataforma econômico-político-social e cultural (SODRé, 2002).
Nesse contexto, as relações sócio-técnicas estão repletas de violência. Violência
manifesta no estado de vigilância que avança diariamente com o surgimento de novas
tecnologias de coleta de dados conectadas à rede. Manifesta na imposição de um estado
de guerra, que emerge da condição dromocrático cibercultural que tem na velocidade um
vetor totalitário de organização social. Manifesta na ação beligerante e desesperada dos
agentes estatais, que têm assistido à migração dos debates sobre os principais temas de
interesse público do nosso tempo para fóruns e instâncias privadas. A violência se manifesta
no desrespeito à direitos fundamentais como a privacidade e a liberdade de expressão,
praticados por agentes estatais e empresas privadas através da retirada de conteúdos
online, perseguição de ativistas políticos, bloqueio de aplicações, coleta desmedida de dados
pessoais, entre outros. Manifesta pela imposição de sistemas de valor, sejam eles estéticos,
morais, éticos e até religiosos, que residem latentes na substância do entretenimento online
avançando junto com a Internet para todos os espaços da vida. Que se manifesta pela
criação de marcadores sociais geridos exclusivamente por agentes privados, e que têm
impactado a vida em sociedade, criando novos parâmetros de conduta social. O aumento
do discurso de ódio é só uma das externalidades do momento em que estamos vivendo.
O estudo das interações no Twitter contribuíram para confirmar dois aspectos
fundamentais: primeiramente, no contexto da coleta de dados em torno do julgamento
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do ex-presidente Lula, há claramente uma gama de atores, em sua maioria novos, que
ganharam tal centralidade nos grafos (representações das interações na rede social), e
que parte importante do debate é pautada por esses atores. Em segundo lugar, os grafos
esclarecem que há no debate sobre o julgamento segmentos onde se encontram atores com
posições políticas mais ou menos homogêneas, comprovando a existência de bolhas de
afinidade. Entretanto, a relevância das bolhas em relação ao total das postagens permanece
ainda como tema a ser pesquisado. A análise de redes social (ARS) mostrou-se insuficiente
para compreendermos as dinâmicas específicas do discurso de ódio. Para tal, seria necessário
o emprego de outro ferramental teórico que se utiliza primeiramente da análise de discurso
com o uso de software e, em segundo, de técnicas baseadas em ciência de dados e na
estatística para investigar os caminhos das estruturas discursivas identificadas na primeira
fase.
A perspectiva teórica nos oferece elementos para sugerir que o discurso de ódio tem
sido fomentado, entre outras coisas, pelas dinâmicas de debate que emergiram nas redes
sociais digitais. Esses ambientes cercam os usuários de conteúdos e informações familiares
para produzir uma super confiança baseada na confirmação dos valores, significados e
crenças de cada um. A redução da insegurança produz também uma redução dos estímulos
que nos motivam a desenvolver novas formas de compreensão do mundo e, portanto, de nós
mesmos através da relação com o outro, com a diversidade. Ocorre que parte importante
das nossas interações tem migrado para esses ambientes. Como veremos, o espaço das
redes sociais tem crescido tanto em número de usuários quanto no tempo de dedicação a
esses espaços, o que atribui relevância cada vez maior a essa esfera de debates de temas de
interesse público, como, por exemplo, os de cunho político. Nesse contexto, a personalização
dos ambientes das redes sociais digitais com o uso do Big Data e algoritmos desempenha
um papel na deterioração das relação com a diversidade.
A pesquisa realizada pelo Facebook, em parceria com o Departamento de Comunicação e Ciências da Informação da Universidade de Cornell, sugere que os estados
emocionais mais duradouros (por exemplo, depressão, felicidade) podem ser transferidos
através de redes sociais digitais. Segundo o estudo, a interação pessoal não é estritamente
necessária para que haja contágio emocional. Neste estudo, os usuários do Facebook foram
expostos à “seletividades emocionais”, tanto negativa como positiva, promovidas por
algoritmos. Concluiu-se que “Emoções expressas por amigos, via redes sociais, influenciam
nossos próprios humores, constituindo, segundo sabemos, a primeira evidência experimental de contágio emocional em escala maciça, via redes sociais” (KRAMER; GUILLORY;
HANCOCK, 2014). Dentro das bolhas, o contágio emocional pode gerar um espiral de
crescimento de emoções duradouras. O ódio, sem dúvida, se enquadra nesse modelo.
Por fim, o um dos resultados pródigos dos algoritmos é a comunicação predatória.
O’Neil chama atenção para os “anúncios predatórios” (NEIL, 2016, p. 70). A autora
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propõe que os modelos matemáticos por detrás dos algoritmos são capazes de criar uma
escala de desespero. Onde quer que haja qualquer tipo de vulnerabilidade ou necessidade
real de algum recurso, os anúncios predatórios serão alocados com precisão. Na guerra
por relevância, que é a guerra por sobrevivência no mundo dos negócios, os algoritmos
encontraram caminhos para produzir movimento, para estimular as pessoas a agir em uma
sociedade saturada de comunicação: o caminho passa pelas vulnerabilidades, ou o pelo
pathos como veremos no texto.
A tese está organizado em quatro capítulos. No primeiro capítulo, abordamos o
debate em torno do discurso de ódio online. São duas perpectivas definidas para tratar o
tema: primeiramente, nossa abordagem se estrutura pela perspectiva da diversidade cultural.
Há uma pequena revisão bibliográfica sobre o tema, que tem como objetivo contextualizar
os impactos do discurso de ódio na vida das pessoas. Em segundo, utilizamos o debate
sobre a liberdade de expressão para explorar a complexidade de se tratar de um conceito
para o fenômeno, as peculiaridades culturais em diversos países e os novos desafios criados
pelas virtualidades dos códigos e protocolos da Internet.
No segundo capítulo apresentaremos conceitos básicos sobre o funcionamento
da Internet e sobre a história de sua criação. Nosso objetivo é analisar como o contexto
histórico e social influenciou a criação das tecnologias que estruturam a rede das redes, e
como as intencionalidades daqueles que se envolveram com a construção da Internet se
manifesta no seu próprio funcionamento.
O capítulo quatro discute o ethos da Internet a partir de três perspectivas: da
apropriação da Internet por seus usuários, da apropriação da Internet pelo Estado e da
apropriação da Internet pela setor empresarial. A discussão sobre o que é a Internet hoje
permeou todo o processo de investigação. O surgimento da Internet como um recurso
global suscitou a esperança de transformação do planeta no sentido da construção de uma
sociedade mais justa e igualitária, pelo menos do ponto de vista da comunicação. Nesse
capítulo, discutimos o quanto dessa esperança se consolidou em realidade e o que há ainda
de desafios para o futuro da Internet.
O quinto capítulo está dividido em duas partes: primeiramente, apresentamos uma
proposta de conceitualização de ambiente comunicacional, que opera para dar a devida
profundidade ao conceito de bolhas de familiaridade desenvolvido por Eli Pariser (2011).
A partir dessa discussão apresentamos o objeto da pesquisa através de um breve histórico
do julgamento do ex-presidente Lula e, então, mergulhamos na análise dos dados coletados
sobre o debate em torno do julgamento no Twitter.
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1 Internet, discurso de ódio online e diversidade cultural
No dia 16 de junho de 2016 a membro do parlamento inglês Joanne Cox foi
assassinada em Birstall, vilarejo localizado no condado de West Yorkshire, quando saía de
uma biblioteca pública após uma sessão de debate com cidadãos de seu distrito eleitoral.
Jo Cox era membro do Partido Trabalhista, eleita em 2015 para representar as regiões
administrativas de Batley e Spen1 .
Segundo relato da polícia local, o assassino desferiu múltiplos golpes com uma
faca e disparou três tiros contra a parlamentar no momento em que ela deixava biblioteca.
Jo Cox foi assassinada duas semanas antes da realização do referendo que ficou conhecido
como “Brexit” 2 acerca da saída ou permanência do Reino Unido na Comunidade Europeia
(BOOTH; DODD; PARVEEN, 2016).
Cox era considerada uma jovem e promissora líder do Partido Trabalhista. Sua
experiência como policy leader em uma organização de ajuda humanitária de combate a
pobreza, a Oxfam, a aproximou da agenda do Partido. Como membro do parlamento, Jo
dedicou-se a defesa de direitos de imigrantes, à garantia de assistência social a desfavorecidos, a pauta feminista - Jo era presidente da Labor Women’s Network, organização que
apoia mulheres interessadas em integrar a vida política oferecendo, por exemplo, treinamento, com o objetivo de conseguir maior participação de mulheres no parlamento inglês e, mais recentemente, à campanha para a permanência do Reino Unido na Comunidade Europeia, contra o Brexit (STEWART, 2016). Jornalistas (SENGUPTA, 2016) (COCKBURN,
2016) (MACKEY, 2016) que se debruçaram sobre o caso apontaram razões de cunho
político como motivação central para o assassinato da parlamentar. Algumas informações
sobre o contexto do assassinato justificam a posição adotada por esses jornalistas.
Jo Cox era uma importante figura pública na campanha para a permanência do
Reino Unido na União Europeia. A parlamentar publicou um artigo no sítio da revista
Politics Home. três dias antes do seu assassinato, defendendo que a saída da União Europeia
não é a solução para os desafios econômicos e jurisdicionais do Reino Unido. No artigo,
1

2

A divisão administrativa da Inglaterra compreende 9 regiões que são as subdivisões de nível mais alto
do país. A região de Londres, conhecida como Grande Londres (Greater London), é ainda dividida
entre a Cidade de Londres (City of London) e 32 bairros de Londres (London Boroughs). As outras
regiões são constituídas por condados metropolitanos e não metropolitanos (metropolitan and nonmetropolitan counties). Os Condados são divididos em distritos. Abaixo do nível distrital existem
ainda vilas e comunidades (parishes and communities) apesar de não serem uniformemente distribuídas
pelo território inglês (Office for National Statistics, 2010)
“Brexit” é a abreviação das palavras em inglês Britain (Grã-Bretanha) e exit (saída) que foi usada
para designar a saída do Reino Unido da União Europeia por ocasião do referendo realizado em 2016.
(BBC Brasil, 2016)
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Cox responde às principais alegações feitas na campanha pela saída do bloco, evidenciando
a fragilidade dos argumentos que sustentam o discurso anti-imigração, além de defender
a essencialidade da contribuição de imigrantes para a economia da região. No texto Cox
também reafirma sua posição em favor da política de inserção de médicos estrangeiros no
sistema de saúde pública do Reino Unido (COX, 2016b).
A posição de Cox era coerente com sua agenda de defesa da preservação da
diversidade cultural, uma das importantes forças do condado de West Yorkshire na visão
da parlamentar. No discurso realizado em 3 de junho de 2015, na Casa dos Comuns no
Parlamento Inglês, Cox defende com entusiasmo o respeito à diversidade cultural que é
característica marcante dos comunidades de Bratley e Spen, além de destacar a importância
da manifestação dessa diversidade na produção industrial da região (COX, 2016a).
A parlamentar também estava trabalhando em um relatório sobre o crescimento
da Islamofobia e sobre os riscos da ação agressiva de políticos nacionalistas de extrema
direita, juntamente com a organização de monitoramento de ações anti-muçulmanas Tell
Mama. O relatório seria entregue no final do mês de junho de 2016 para o parlamento.
Segundo a organização, o relatório alertava para a escalada desse tipo de ação no Reino
Unido em 2015 (COCKBURN, 2016).
Para a polícia local o assassinato foi premeditado e Jo Cox era um alvo. Segundo
testemunhas, o principal suspeito, Tommy Mair, bradou diversas vezes “England First” –
nome do partido nacionalista e de extrema direita que tem a saída do Reino Unido do
Bloco Europeu como uma de suas bandeiras – antes de disparar contra a parlamentar.
Mair foi preso momentos após o disparo. Com ele foram encontradas as possíveis armas
do crime. Ao se apresentar no Magistrado de Westminster, Mair foi solicitado a confirmar
seu nome. Em resposta o suspeito bradou: “Meu nome é morte aos traidores, liberdade
para o Reino Unido” 3 (BOOTH; DODD; PARVEEN, 2016).
Representantes de todos os partidos que compõe o parlamento inglês manifestaram
indignação e consternação pelo assassinato de Jo Cox que deixara marido, dois filhos e
uma ambiciosa agenda política calcada na defesa dos direitos de minorias. A morte da
parlamentar, entretanto, intensificou ataques a adversários políticos de ambas as campanhas
(WRIGHT, 2016). No dia 21/06/2016 o prefeito de Londres, Sadiq Khan, responsabilizou
Boris Johnson, membro do partido conservador e secretário de estado do Reino Unido, pela
construção de um “projeto de ódio” para que o Reino Unido deixasse a União Europeia.
O assassinato chocou o país e reacendeu a discussão sobre a substância que fundamenta
campanhas políticas, assim como o papel da mídia na construção de um ambiente de
violência na sociedade (PAITON, 2016).
Andrew Crine4 (2016) faz uma interessante análise sobre a retórica utilizada
3
4

Tradução livre da frase: “My name is death to traitors, freedom for Britain.”
Pesquisa oratória e retórica na política nos partido britânicos, na Universidade de Liverpool.
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no referendo por cada uma das campanhas: a campanha do “Leave” e a campanha do
“Remain”. Andrew utiliza os modos de persuasão Aristotélicos para propor que enquanto
a campanha do Leave utilizou-se do pathos a retórica utilizada pela campanha Remain
utilizou-se mais do logos (CRINES, 2016).
Aqui vale a pena uma rápida digressão sobre a referência às figuras da retórica
Aristotélica. Um dos temas de preocupação expresso nos ensaios de Aristóteles era os
elementos que estruturavam o que seriam assembleias bem governadas, nas quais as
apelações que iam para além dos fatos eram proibidas ou julgadas irrelevantes (GROSS;
WALZER, 2008). Aristóteles afirmava que não é correto distorcer os fatos através do
discurso incitando os homens ao ódio, a inveja ou a pena. Todo ato de tomar a palavra
implica a construção de uma imagem. Competências linguísticas e enciclopédicas, crenças
implícitas e explícitas e recursos discursivos são elementos suficientes para se construir uma
representação de si (ethos) que seja capaz de servir como elemento de persuasão do público.
Aristóteles conceitualizou o que seriam os modos de persuação a partir das reflexões sobre
a construção de estratégias discursivas (AMOSSY, 2005). A complexa figura do pathos
surge para descrever motivações que são postas em movimento pelo discurso. Gross em
sua pesquisa associa o significado de pathos ao termo “Pathemata” que faz referência a
experiência, ao sofrimento, a elementos emocionais, ou, em uma perspectiva mais genérica,
a uma condição emocional ou a um estado da mente seguindo a linha das leituras feitas
atualmente pelas recentes teorias da emoção e da intencionalidade (GROSS; WALZER,
2008).
A estratégia da campanha do Leave foi estruturada sobre a noção de que a muito
o Reino Unido vinha sofrendo com a permanência na União Europeia. Os problemas com
imigração, a perda da soberania na construção de políticas, as despesa com a manutenção
de toda a estrutura da comissão europeia e o crescente senso de que a nova classe de
políticos e intelectuais liberais não era capaz de dar uma resposta a situação de crise
que atingia principalmente às classes mais pobres da sociedade foram os principais temas
tratados na campanha. Enquanto isso, a campanha do Remain procurou destacar os
benefícios do acesso a mercados em diversos países, a estabilidade fiscal, a livre circulação
de pessoas e ideias e o risco potencial para a economia com a saída da União Eropeia.
Segundo Crines (2016) as posições retóricas das campanhas eram distintas se
analisadas a partir dos modos Aristotélicos de persuasão. Para o autor a campanha do
Leave usou recursos que apelavam para o Pathos, enquanto a campanha do Remain se
baseou mais em argumentos estruturados sobre o Logos. Na prática a campanha do Leave
buscou incitar o medo através da complexa controvérsia sobre imigração explorando por
exemplo o risco potencial da entrada da Turquia na União Europeia para disseminar um
sentido de urgência sobre ameças eminentes. Assim a campanha foi capaz de construir um
condição emocional que tirasse as pessoas de casa para votar a favor do Brexit no dia 28
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de junho de 2016, dia da votação do Referendo.
Talvez o exemplo mais contundente dessa estratégia seja a ação de comunicação
na qual Nigel Farege, lider político do UK Independence Party 5 utilizou em seus discurso
pelo país um tipo de poster gigante carregado por uma caminhoneta, com a imagem de
milhares de refugiados Sírios atravessando as fronteiras da Eslovênia ao lado dos dizeres
“Breaking Point. The European Union has failed us” .

Figura 1 – Imagem de Nigel Farege, lider do UKIP, discursando em frente ao poster
Breaking Point (CHANDLER, 2016)
Morisson comenta que a imagem ilustrando o que seria “invasão de orientais” ao
Reino Unido, está tão comprometida com a distorção da realidade e a criação de um estado
de alarme baseado em uma falsa representação que só pode ser vista como uma “arma de
fomento intencional ao pânico moral” (MORISSON, 2016). O poster foi divulgado no dia
5

UKIP é um partido Britânico de extrema direita que nas eleições de 2015 não obteve assento para o
Parlamento (BBC News, 2017). Apesar disso, o UKIP e Nigel Farage foram importantes ao longo da
campanha do Brexit. Primeiramente, não haveria nenhum referendo sem Farage. O líder do UKIP e
sua agenda anti-imigração colocou os Conservadores e David Cameron sob pressão em 2013. Durante
o referendo Farage era visto por muitos políticos do movimento Euroskeptic como um problema,
principalmente por sua campanha criticada por parte da mídia como sendo propaganda nazista. Mas o
líder do UKIP foi fundamental na decisão daqueles que compartilhavam de sua implacável hostilidade
com a União Europeia e de sua preocupação com a imigração excessiva. Quando a UKIP foi fundada
em 1993, sua bandeira já era a saída do Reino Unido da União Europeia. Ao longo dos últimos 20 anos,
Farage fez mais do que nenhum outro político para transformá-la em realidade (COLVILE, 2016).
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16 de junho e teve ampla repercussão da mídia. De acordo com a reportagem do Evening
Standard, a divulgação do poster criou forte reação de adversários políticos. A membro do
parlamento Caroline Lucas afirmou que
Using the innocent victims of a human tragedy for political propaganda is utterly
disgusting. Farage is engaging in the politics of the gutter. The refugee crisis
has not been caused by the EU. It is a common challenge that all countries
must deal with effectively and humanely - and that is far more possible inside
the EU than out (CHANDLER, 2016).
Yvette Cooper do Partido trabalhista também comentou sobre o poster divulgado por
Farage:
Just when you thought Leave campaigners couldn’t stoop any lower, they are
now exploiting the misery of the Syrian refugee crisis in the most dishonest
and immoral way. Europe didn’t cause the Syrian refugee crisis, and pulling
out of the EU won’t stop people fleeing conflict and persecution by Isis and the
Assad regime” (CHANDLER, 2016).
Mesmo membros do Partido Conservador questionaram a atitude do Partido UKIP. O
membro do parlamento Neil Carmichael declarou:
Distasteful propaganda like this can only make our immigration challenges
worse, not better, and damage community cohesion in Britain” (CHANDLER,
2016).
Apesar de toda a reação negativa de adversários políticos, mídia e de parte dos eleitores,
Nigel Farage se defendeu com a seguinte declaração:
This is a photograph, an accurate, un-doctored photograph, taken on October
15 last year following Angela Merkel’s call in the summer and, frankly, if you
believe, as I have always believed, that we should open our hearts to genuine
refugees, that’s one thing. But, frankly, as you can see from this picture, most of
the people coming are young males and, yes, they may be coming from countries
that are not in a very happy state, they may be coming from places that are
poorer than us, but the EU has made a fundamental error that risks the security
of everybody (CHANDLER, 2016).
Em seu depoimento, Farage fez uma mistura de elementos que vão da ameaça ao
emprego que assola, ainda nos dias atuais, uma considerável proporção da população do
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Reino Unido até a ameaça a segurança de cidadãos britânicos por pessoas oriundas de um
país em estado de guerra e de imensa maioria islâmica, religião que é comumente associada
ao terrorismo. Morisson comenta que a foto sugere “simultaneamente uma falsidade tríplice”:
primeiramente a insinuação de que a migração incentivada pela adesão à União Europeia
é um fenômeno de não brancos; em segundo que ela envolve principalmente homens
jovens aptos ao trabalho que só podem vir a roubar empregos e meios de subsistência dos
britânicos; e por fim que a União Europeia é um cavalo de Tróia, pois as condições de livre
circulação entre os países acaba por significar a importação de terroristas islâmicos. Vale
mencionar que essa talvez tenha sido a maior ação de comunicação realizada pelo UKIP
ao longo de toda a campanha. A imagem abaixo mostra caminhonetas levando o poster
dos refugiados Sírios na manhã do dia 16 de junho de 2016 pelo bairro de Westminster em
Londres.

Figura 2 – Imagem do poster que ficou conhecido como “Breaking Point” sendo conduzidos
no bairro de Westminster no dia 16/06/2016 (DATHAN, 2016)

O debate por detrás do Referendo girou em torno de diferentes visões sobre como
o Reino Unido deveria definir suas políticas de imigração. Desde a década de 1960, quando
o Reino Unido decidiu fazer parte da União Europeia, que o tema da imigração tem sido
palco para os debates acerca da manutenção dos acordos internacionais assinados pela
região. A imagem divulgada nos meios de comunicação com Nigel Farage em frente a
um poster retratando milhares de refugiados movendo-se como uma enorme serpente na
direção das fronteiras britânicas causou grande desconforto ao tocar em uma das feridas
culturais abertas de todo o povo Britânico. Coincidentemente, a imagem foi divulgada e
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imediatamente repercutida em jornais, revistas e redes sociais, no mesmo dia em que Jo
Cox fora brutalmente assassinada.
O Brexit foi o primeiro “referendo digital” da historia do Reino Unido, e aconteceu
logo após as eleições gerais de 2015 que confirmaram a permanência de David Cameron
como Primeiro Ministro Britânico. O uso de redes sociais digitais foi importante instrumento
tanto para a campanha do Leave quanto para a campanha do Remain. Diversas estratégias
que foram utilizadas por ambas as campanhas basearam-se fundamentalmente na coleta
e análise de dados, uso de algoritmos e bots 6 para disseminar mensagens e notícias, o
pagamento de campanhas nas redes sociais entre outras técnicas. A Associação para
Estudos de Política em parceria com o Centro de Pesquisa em Comunicação e Cultura
da Universidade de Loughborough e o Centro de Estudos em Jornalismo, Cultura e
Comunidade da Universidade de Bournemouth publicaram o estudo “EU Referendum
Analisys 2016 - Media, Voters and the Campaign”, abordando diversos aspectos relacionados
a comunicação e cultura ao longo de toda a campanha do Brexit. Dois aspectos valem
destaque.
O primeiro foi a surpreendente vitória da campanha do Leave para que o Reino
Unido deixasse a União Europeia. A permanência do Reino Unido no Bloco Europeu
apresentava diversas vantagens. Primeiramente, David Cameron, reeleito em 2015, um
ano antes do Referendo, foi uma das importantes figuras públicas se oporem ao Brexit. A
permanência dos britânicos como membros da união europeia constituía a opção de status
quo enquanto a saída representava uma escolha de mudança radical. A maior parte das
instituições britânicas e internacionais e pessoas públicas que se manifestaram ao longo da
campanha, declararam apoio a permanência do Reino Unido na União Europeia. Durante
parte da campanha, David Cameron utilizou o aparato de comunicação do governo para
apoiar a permanência do Reino Unido no Bloco Europeu. O fato de Cameron apoiar a
campanha do Remain fez com que tanto o aparato de comunicação do partido conservador,
o seu partido, quanto o do partido trabalhista que era declaradamente a favor da campanha
Remain fossem usados contra o Brexit. Finalmente, como a campanha do Leave teve pouco
apoio partidário, seus líderes foram obrigados a iniciar toda a organização do levantamento
de fundos do zero. Mesmo assim, o Brexit foi vitorioso (CURTICE, 2016).
Em segundo lugar, o Referendo foi marcado por uma tragédia, um caso extremo
de violência física, repleta de simbolismo e que guarda profundas relações com o ambiente
comunicacional que se construiu durante o Referendo repleto de violência simbólica. O caso
é ainda mais surpreendente dado que ataques a parlamentares são extremamente raros
no Reino Unido (HUME; STERLING, 2016). Barnett nos traz importante contribuição
ao afirmar que a atuação dos meios de comunicação na campanha do Brexit serviu
6

Bots são, nesse contexto, softwares programados para interagir em redes sociais, cumprindo tarefas
como fazer RTs sistemáticos de tweets de um ator específico, postar tweets com mensagens pré-definidas
entre, outras tarefas
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exclusivamente para fomentar ignorância e ódio entre as pessoas (BARNETT, 2016).
A seleção dos dois destaques no estudo que reuniu pesquisadores de diversas
instituições acadêmicas ocorreu pelo fato de que em nossa análise identificamos um aspecto
que permeia ambos os casos: o tipo de motivação que, por um lado, levou Tommy Mair a
cometer um crime hediondo, e por outro impulsionou uma massa de eleitores britânicos
a votar pela saída do Reino Unido da União Europeia resultando na inesperada vitória
do Brexit. Nos dois casos a motivação parece se articular sobre elementos que reforçam o
sentido de identidade de um grupo social, pela construção de uma noção de alteridade
estruturada sobre o contraposição radical de narrativas, valores, crenças e concepções de
mundo. Em 1996, Huntington escreveu no livro The clash of civilization and the remaking
of world order que “We know who we are when we know who we are not and often only
when we know whom we are against” 7 (HUNTINGTON, 1997, p. 21).
Para Huntington8 nós só podemos amar quem somos se odiarmos quem não somos.
A proposta de Huntington recebeu nas últimas décadas importantes questionamentos. Mattelart, por exemplo, analisa que o paradigma ético da “diversidade em diálogo” resultante
da elevação da Diversidade Cultural a “patrimônio comum da humanidade” durante os
debates da Conferência Geral da UNESCO em 2005 questiona a inelutabilidade do choque
das civilizações proposto por Huntington. A “Declaração da Diversidade Cultural” da
UNESCO (MAIO, 1999) foi aprovada quase que por unanimidade 154 países presentes na
Conferência (MATTELLART, 2006). Entretanto, é importante afirmar que, no intrincado
universo das relações humanas a ambiguidade e a volatilidade dos vínculos não destitui
nem a paixão pelo outro e nem o assassinato do outro como atos simbólicos legítimos.
A multiplicidade de abordagens sobre a natureza dos vínculos nos permite admitir
que a construção das relações sociais perpassa inegavelmente pelo conflito. O que estaremos
explorando ao longo da presente pesquisa é a relação entre, de um lado, as dinâmicas de
interação que se consolidaram nas redes sociais digitais e, de outro, o avanço do discurso
de ódio nesses ambientes. O aumento do discurso de ódio nas redes sociais digitais tem
inevitáveis implicações na política, na economia e, de forma mais ampla, na própria vida
em sociedade. O discurso de ódio dispara contra um pilar central da vida em sociedade,
sem o qual não há ordem social: a dignidade. O caso do Brexit ilustra como a construção
de um inimigo íntimo, interno, nesse caso imigrantes islâmicos, com o apoio das novas
ferramentas disponibilizadas por aplicações de Internet e de empresas que atuam no
ecossistema da Rede pode definir o resultado de eleições mas também culminar em toda a
sorte de violência social.
As estratégias de criação de uma condição emocional baseada no medo, no ódio e
7

8

A tradução livre do trecho é: “Nós sabemos quem somos quando nós sabemos quem não somos e em
geral, somente quando sabemos contra quem estamos”
Samuel P. Huntington foi um economista americano, muito influente nos círculos politicamente mais
conservadores.
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na urgência através dos meios de comunicação não é atual. Certamente o avanço da Internet
nas sociedades, o avanço das aplicações que tem seus modelos de negócio baseados no
desenvolvimento de sistemas de coleta, análise, classificação e distribuição de informações
com o uso de algoritmos e a criação de um ecossistema inteiramente novo em torno da
capacidade da Internet em ser cada vez mais pervasiva9 , de ser resiliente e acima de tudo,
de ser uma ferramenta, como jamais houve, para coleta de dados sobre absolutamente quase
tudo, tem um papel central na construção dessas das novas dinâmicas sociais. Conforme
observa Gillespie,
What we need is an interrogation of algorithms as a key feature of our information ecosystem and of the cultural forms emerging in their shadows”10
(GILLESPIE, 2014).
Se a Internet avança em nosso cotidiano, algumas vezes assumindo o controle
das atividades mais simples do nosso dia a dia, criando uma dependência crescente de
seus usuários, ampliando sua presença na nossa paisagem, seria um exagero imaginar que
estamos caminhando para um cenário onde os conflitos mais pervasivos e perigosos da
sociedade acontecerão entre diferentes culturas, conforme afirma Huntington (1997)?

1.1 Uma abordagem cultural para a segurança na Internet
A construção de um ambiente seguro para a navegação é um desafio que tem
chamado a atenção de governos, sociedade civil e organizações internacionais desde que a
Internet tornou-se um recurso global cada vez mais inserido no cotidiano da sociedade. No
dia 31 de janeiro de 2003, a Assembleia Geral das Nações Unidas adotou a resolução 57/239,
reconhecendo a importância de governos, empresas, organizações não governamentais e
indivíduos na construção do que chamaram de “Uma Cultura Global de Cibersegurança”.
Um dos destaques da resolução é a preservação da diversidade cultural. O documento
anexo à resolução, Elements for creating a global culture of cybersecurity, afirma no artigo
d) "Ethics" que:
Given the pervasiveness of information systems and networks in modern societies, participants need to respect the legitimate interests of others and recognize
that their action or inaction may harm others” 11 (ONU, 2016).
9

10

11

O termo pervasiva deriva da palavra pervasive da língua inglesa e será utilizado ao longo do texto no
sentido de entranhar-se. A tradução do dicionário Oxford diz: “spreading widely throughout an area or
a group of people.” (Oxford Dictionaries, 2017).
Tadução livre do trecho: “precisamos nos interrogar sobre os algoritmos como um componente chave
do nosso ecossistema da informação e sobre as formas culturais emergindo nas sombras” (GILLESPIE,
2014)
A tradução livre do trecho é: “Dada a pervasividade das redes e sistemas de informação na sociedade
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Esse artigo é relevante ao reconhecer a pervasividade crescente das redes e sistemas
de informação atuais. A Internet é uma importante mediadora das relações sociais e cada
vez mais ubíqua. Com isso, um enorme contingente de atores sociais desenvolveram enorme
capacidade de se infiltrar nas práticas mais simples do dia a dia, coletar e analisar dados
para desenvolver e entregar serviços de toda a natureza, alguns dos quais - talvez os
mais importantes - voltados exclusivamente para conectar pessoas. Em segundo lugar, o
artigo propõe que a relação com o contraditório, com a diversidade é um desafio para a
construção de uma cultura de cibersegurança, ao propor a necessidade do respeito aos
interesses legítimos de outros.
A recomendação serviu como um instrumental para a organização da agenda
de debates da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação - CMSI. Não por acaso, os
documentos que resultaram das duas reuniões da CMSI, a saber, Declaração de Princípios
de Genebra, o Plano de Ação de Genebra, o Compromisso de Túnis e a Agenda de Túnis
para a Sociedade da Informação expressam em diversos dos seus parágrafos e princípios,
preocupação com a preservação e o respeito à diversidade cultural, considerando distintos
aspectos: a inclusão digital, social, econômica, o fortalecimento da produção de conteúdos
locais a preservação do multilinguismo, o respeito a dignidade e direitos humanos.
O tema continua a figurar nos esforços de construção de princípios para a Governança da Internet. Em 2014 A Declaração Multissetorial do NETmundial no princípio
“Cultura e diversidade linguística” reconhece que a governança da Internet deve respeitar, proteger e promover a diversidade cultural e linguística em todas as suas formas”,
reafirmando a atualidade e relevância do debate.
Esse reconhecimento reflete a preocupação com o avanço do discurso de ódio na
Internet que colocou em alerta autoridades regionais, governos e organizações da sociedade
civil. A pesquisa sistemática sobre o estabelecimento de políticas para a contenção e
tratamento do fenômeno passou a fazer parte da agenda de diversos países e regiões. No
Brasil, o projeto Humaniza Redes, iniciativa do governo federal para o enfrentamento às
violações de direitos humanos na Internet e para garantir mais segurança na rede é exemplo
disso. O projeto interministerial conta inclusive com o apoio de organizações da sociedade
civil para criação de um canal de denúncias que tem como principais atribuições receber,
examinar e encaminhar denúncias e reclamações sobre violações de direitos humanos.
O Ministério Público Federal por sua vez criou Fórum Permanente de Combate à
Intolerância, ao Ódio e ao Preconceito com o intuito de fomentar discussão ampla com a
sociedade acerca da banalização de manifestações de intolerância política, religiosa, racial
e de gênero, bem como identificar possíveis mecanismos de combate a tais práticas. A
complexidade do funcionamento da rede mundial de computadores suscitou recentemente
moderna, e necessário que os participantes respeitem os interesses legítimos dos outros e reconheçam
que sua ação ou inação pode prejudicar outros
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o estabelecimento de uma parceria entre o Comitê Gestor da Internet no Brasil - CGI.br
e o Ministério Público Federal, firmada na segunda reunião ordinária do Comitê no ano
de 2017. A parceria tem como objetivo unir esforços para combater a pornografia infantil,
a prática de racismo e outras formas de discriminação, instrumentalizadas via Internet.
Vale destacar que na Cláusula segunda do termo, “Compromissos Comuns”, as partes se
comprometem a desenvolver estudos e pesquisa buscando criar e aperfeiçoar tecnologias
de enfrentamento aos crimes cibernéticos. Na cláusula quinta, o NIC.br se compromete
a conduzir pesquisas periódicas, produzindo indicadores sobre o uso das Tecnologias da
informação e comunicação (TIC) que possam gerar insumos para a elaboração de políticas
públicas.
12

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados também
demonstra preocupação com a escalada do ódio na Internet. A Comissão encaminhou
em 2 de Março de 2016 o ofício 57/2016/P ao CGI.br manifestando preocupação com
a impunidade dos crimes de ódio, motivados por questões raciais e étnicas, de gênero,
orientação sexual, procedência e posicionamento político. O ofício destaca ainda que os
criminosos não se limitam a insultos e ameaças, mas se organizam em redes para intimidar
e tentar calar suas vítimas. Por fim, a Comissão solicita ao CGI.br a realização de estudo
contendo sugestões ao poder público para frear a escalada do ódio na Internet. O ofício foi
debatido pelo pleno do CGI.br na Terceira Reunião Ordinária do ano de 2016, na cidade
de João Pessoa e, conforme registrado em ata, o Comitê se encarregaria de fazer o estudo
que seria encaminhado a uma de suas Câmaras de Consultoria.
A relevância do CGI.br para o desenvolvimento da Internet no Brasil reflete o
êxito do modelo de Governança da Internet adotado no Brasil. O Comitê tem entre suas
atribuições, o estabelecimento de diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no país e a coleta, organização e disseminação de informações sobre os
serviços de Internet, incluindo indicadores e estatísticas. A excelência do trabalho realizado
pelo NIC.br, 13 a autoridade de registro de domínio de topo de código de país no Brasil,
mais especificamente o “.br”, na condução das atividades e pesquisas para o aprimoramento
12

13

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) é responsável por estabelecer diretrizes estratégicas
relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no país. O CGI.br coordena e integra todas as
iniciativas de serviços Internet promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos
serviços ofertados. Com base nos princípios do multissetorialismo e transparência, o CGI.br representa
um modelo de governança da Internet democrático, elogiado internacionalmente, em que todos os
setores da sociedade são partícipes de forma equânime de suas decisões. Uma de suas formulações são
os 10 Princípios para a Governança e Uso da Internet que serviram de base para a elaboração da lei
12.695/2014, o Marco Civil da Internet.
O Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) é uma entidade civil de direito privado,
sem fins lucrativos, que implementa as decisões e projetos do Comitê Gestor da Internet no Brasil. São
atividades permanentes do NIC.br:
• Coordenar o registro de nomes de domínio — Registro.br;
• Estudar, responder e tratar incidentes de segurança no Brasil – CERT.br;
• Estudar e pesquisar tecnologias de redes e operações — Ceptro.br;
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técnico da Internet e o protagonismo do CGI.br na construção da lei 12.965 (o Marco
Civil da Internet) é amplamente reconhecida e trazem enorme responsabilidade para essas
instâncias.
O Comitê também destaca entre seus desafios o tema da Diversidade Cultural.
No dia 29 de Março de 2009 o CGI.br aprovou, em sua 3a reunião ordinária, Os Princípios
para Governança e Uso da Internet no Brasil, também conhecido como o Decálogo de
Princípios do CGI.br, através da resolução CGI.br/RES/2009/003/P, com o objetivo de
embasar e orientar suas ações e decisões, segundo princípios fundamentais 14 . O debate
sobre o decálogo emerge em 2007 como uma reação a uma série de propostas legislativas
encaminhadas nas duas casas do Congresso Nacional destinadas a criminalizar condutas
relacionadas direta e indiretamente à Internet, principalmente o Projeto de Lei 89/2003,
amplamente conhecido como Lei Azeredo, por ter sido encaminhada na Câmara pelo
deputado Eduardo Azeredo do PSDB (CANABARRO; WAGNER; INTERNACIONAIS,
2014).
Segundo o princípio número 4 do Decálogo, o princípio da Diversidade “A diversidade cultural deve ser respeitada e preservada e sua expressão deve ser estimulada, sem a
imposição de crenças, costumes ou valores”. O princípio aborda a proteção da diversidade
cultural na Internet destacando três aspectos que apesar de profundamente imbricados ensejam desafios complementares da sociedade: o respeito a diversidade cultural; a preservação
da diversidade cultural e por fim, o estímulo a expressão dessa diversidade sem imposição
de crenças costumes ou valores. O princípio contribui para estruturar a abordagem que
iremos utilizar ao longo da pesquisa. Para tanto desenvolvemos uma interpretação sobre
os desafios suscitados em cada um dos aspectos elencados pelo princípio.
A preservação da diversidade cultural lida com o tema da autonomia, ou seja, a
capacidade dos usuários em se mobilizar para agir propositivamente em face dos estímulos
recebidos pela Internet e transformar essa ação em algum tipo de benefício pessoal ou
coletivo, seja o exercício de direitos, seja em forma de remuneração pela produção ou
distribuição de conteúdos e bens culturais entre outras possibilidades.
O estímulo a expressão da diversidade lida com o tema da democracia, ou seja, a
possibilidade de todo o cidadão se manifestar livremente em uma esfera que oferece um
ambiente igualitário, nos quais os participantes têm condições de participação equânimes e
que garante a capacidade de cada cidadão exercer influência e ter participação em processos
• Instalar e operar pontos de troca de tráfego Internet provendo a infraestrutura necessária para a
interligação direta dos Sistemas Autônomos (AS) às redes que compõem a Internet - IX.br;
• Produzir indicadores sobre as tecnologias da informação e da comunicação — Cetic.br;
• Viabilizar a participação da comunidade brasileira no desenvolvimento global da Web e subsidiar a
formulação de políticas públicas — Ceweb.br, além de abrigar o escritório do W3C no Brasil.
14

O Decálogo de Princípios do CGI.br pode ser encontrado, na íntegra, no Anexo A

1.2. O debate sobre a Diversidade Cultural

47

de construção de consenso sobre temas públicos e privados de seu interesse.
Por fim, o respeito a diversidade cultural é um aspecto que se relaciona mais
diretamente aos estudos da convivência entre os povos e culturas, ou seja, do respeito
aos diferentes valores, visões de mundo, credo, e tantas outras formas de expressão da
identidade de indivíduos e grupos em um momento em que a Internet promoveu uma
aproximação entre diferentes culturas sem precedentes. Essa é perspectiva que irá orientar
nossa investigação: as relações entre a diversidade de culturas.

1.2 O debate sobre a Diversidade Cultural
A diversidade cultural é atributo inegável da humanidade. A antropologia nos
ensina que os povos dispersos pelo globo constituíram uma série diversificada de culturas.
Desde as origens do homem, quando grupos nômades de indivíduos povoaram o planeta
num amplo espectro de diversidade cultural floresceu a partir das relações estabelecidas
com a variedade de ambientes que cada um desses grupos se encontrava inserido. O estudo
sistemático das culturas passou a ser realizado quando etnógrafos se debruçaram sobre
as sociedades primitivas 15 para desvendar os tipos de organização social, de sistemas de
símbolos, valores, mitologia, e revelar as “características intrínsecas e irredutíveis” de cada
uma delas (ORTIZ, 1999). Contudo, mais recentemente, nos vimos diante da possibilidade
da variedade de maneiras pelas quais as pessoas buscam viver suas vidas estar se diluindo
“num espectro mais pálido e estreito”. Nós podemos estar diante de um mundo onde “os
bons e velhos tempos de queima de viúvas e canibalismo foram-se para sempre” (GEERTZ,
1999, p. 14).
Ao longo da história a multiplicidade de povos e civilizações que se mesclam
e se sucedem nos sugere um movimento de integração entre culturas distintas que se
intensifica a partir do século XIX no contexto da revolução industrial. Tal integração pode
ser descrita como um choque de civilizações que se diferenciam desigualmente quanto ao
seu avanço tecnológico e sua capacidade de absorção de conhecimento (MOISES, 2002).
Isso significa dizer que as interações entre as diversidades se processariam de acordo com
forças manifestas em situações históricas que agem em certa medida, umas em oposição as
outras.
Strauss (1983) reconhece que culturas diferentes possam coexistir e que haja entre
elas relações mais ou menos pacíficas, entretanto, considera que a fusão progressiva de
populações até recentemente separadas pela distância geográfica marcou o fim de uma
era em que pequenos povos podiam se desenvolver no plano cultural com autonomia
e originalidade. O distanciamento, para Strauss, proporcionava uma certa indiferença
15

A palavra primitiva é utilizada aqui no sentido daquilo que coincide com a origem de algo, ou que é
contemporâneo dos primeiros tempos de uma civilização (HOUAISS, 2016)
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na relação entre as diversidades e com isso permitia alguma medida de preservação da
integridade dos sistemas culturais. Com a revolução industrial e o avanço dos meios de
transporte e comunicação, surge um movimento que conduz a humanidade para uma
civilização global destruidora dos velhos particularismos de cada cultura. O sonho de
igualdade que embalamos desde a revolução francesa dependeria, desta forma, da capacidade
dos povos de se tornarem consumidores estéreis dos valores e crenças que puderam criar
no passado. Para o autor, é fundamental que uma determinada cultura se afirme como
única, verdadeira e digna de ser vivida (LEVI-STRAUSS, 1983).
Geertz (1999) faz importante crítica a abordagem de Strauss propondo que em um
momento no qual modos de viver profundamente díspares estão se misturando em áreas
mal definidas, em espaços sociais de bordas cambiantes, irregulares e por isso de difícil
localização, um conceito de dignidade baseado em “uma certa surdez aos apelos de outros
valores” (GEERTZ, 1999, 13) pode oferecer poucas alternativas para a convivência além do
uso da força. Se a globalização é o elemento situacional prevalente as sociedades são cada
vez mais relacionais. As fronteiras entre as culturas se entrelaçam e de fato, muitas vezes
se ameaçam. É uma ilusão imaginar que cada uma delas seria inteiramente autocentrada.
Nesse contexto, abordagens como o multiculturalismo e a mestiçagem propõem novas
perspectivas para a análise do desenvolvimento cultural a partir do pressuposto de uma
sociedade globalizada.
Os antecedentes históricos da formação cultural nas Américas revelam uma dualidade latente acerca das interações entre as diversidades. Por um lado, ao encontro das
civilizações europeias da era renascentista com as civilizações ameríndias sucedeu-se quase
sempre a escravização e o domínio arbitrário dos povos autóctones. O contato com as
culturas indígenas se deu em um contexto de flagrante intolerância. Os conquistadores
que desembarcaram na América cumpriram uma espécie de missão salvacionista submetendo povos inteiros aos valores católico-romanos, confirmando a linha argumentativa
da integração cultural sob o sígno do domínio e da imposição de uma cultura sobre as
outras. O advento de um sistema mundial de comércio de escravos para a exploração
comercial dos territórios das novas colônias também contribuiu para o desaparecimento de
inúmeras culturas das quais restaram pouco ou quase nenhum registro. Vale destacar que
esse processo gerou o que Ribeiro chama de “impérios mercantis "salvacionistas”. Espanha,
Portugal, Inglaterra, França e Holanda estabeleceram os fundamentos do primeiro sistema
econômico mundial, interrompendo o “desenvolvimento autônomo” das civilizações nas
Américas (RIBEIRO, 2015, p. 65)
Por outro lado, as relações que se estabeleceram entre colonizadores e colonizados
não impediram que, desde os primeiros anos, os europeus se misturassem inicialmente
aos índios e posteriormente aos escravos oriundos de outros continentes, dando origem a
sociedades essencialmente mestiças. Cavenacci destaca a diáspora, a “dolorosa e infinita
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alienação” que obrigou milhões de seres humanos a se tornarem alheios em sua própria
terra e ao mesmo tempo em terra desconhecida (CANEVACCI, 1996, p. 31). Pinheiro
propõe que na América Latina, sucedeu-se um processo acelerado de mestiçagem derivado
do encontro entre culturas que não tiveram tempo de se interpretarem isoladamente,
pois foram obrigadas a se reinventar nas práticas e conflitos a partir da aglomeração de
alteridades absolutamente díspares, o que promoveu uma quebra da ordem monológica
do discurso iluminista colonizador em favor de uma multiplicação contínua de visões e
perspectivas. Uma mescla de emoções e modelos de representação, que produziram culturas
essencialmente sincréticas (RIBEIRO, 2015).
Entretanto, as abordagens como a mestiçagem e o multiculturalismo que projetam
a imagem de unidade na diversidade como símbolo da superação dos antagonismos sociais
pode ser simplificadora das contradições latentes no seio da sociedade. Primeiramente, a
ideia expressa no conceito de mestiçagem de que o povo brasileiro seria produto harmônico
da integração cultural entre europeus, índios e negros, que a diversidade étnica se exprime
como unidade nacional, esconde o fato de que tais interações se organizam de acordo
com as relações de força manifestas em determinados contextos históricos. Em segundo,
o discurso sobre a diversidade baseado na ideia de um conjunto de vozes oriundo da
abordagem multiculturalista oculta questões como a das desigualdades sociais, “sobretudo
quando nos movemos num universo no qual as assimetria entre países, classes sociais e
etnias é insofismável” (ORTIZ, 1999, p. 85)
Para Ianni, o contexto atual se caracteriza por um processo civilizatório universal
que se acentua após a segunda guerra mundial com o desenvolvimento de um amplo
movimento de mundialização de relações, processos e estruturas de dominação e apropriação,
integração e desterritorialização que alcança todas as esferas da vida social, coletiva e
individual. Juntamente com a globalização, caminha um processo de ocidentalização que
tem origem na Europa e é reforçado nos Estados Unidos, que se expande pelos países e
continentes sintetizando-se em padrões e valores sócio-culturais, modos de vida, formas de
pensamento e até possibilidades de imaginação (IANNI, 1992), no qual o desenvolvimento
das tecnologias de informação e comunicação tem papel fundamental.
Se por um lado a diversidade cultural parece estar se diluindo como afirma Geertz
(1999) por outro é necessário reconhecer as oportunidades para o desenvolvimento cultural
oriundas das novas dinâmicas sociais em um mundo que é cada vez mais mestiço e
cosmopolita. Ambos os processos atuam simultaneamente, produzindo um fenômeno que se
organiza de acordo com as relações de força manifestas nas situações históricas, a partir dos
interesses e conflitos das instâncias e instituições que compõem o tecido social e que possuem
posições de poder e legitimidade distintos. Se por um lado há nesse processo hierarquia
e ordem (ORTIZ, 1999), há também complexidade e serendipidade que caracterizam o
ambiente cultural fundado sobre uma atmosfera saturada de possibilidades de vínculos
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em distintos graus. A diversidade cultural não se constitui como um mosaico harmônico,
mas sim como um conjunto de expressões, divergentes e contraditórias que derivam das
trocas entre sujeitos, grupos sociais e instituições a partir de suas diferenças, desigualdades,
tensões, conflitos e paixões, deixando o futuro da convivência entre civilizações, povos,
grupos e pessoas como um campo aberto de possibilidades.

1.3 O respeito a diversidade cultural na Internet
Barros afirma que “a Diversidade Cultural é a expressão de opostos” (BARROS,
1999). O autor faz referência a uma perspectiva da diversidade cultural que pressupõe
a sociedade como um conjunto de realidades dialógicas entrelaçadas . Nesse sentido, o
respeito a diversidade cultural é o respeito às diferenças, o respeito a dignidade humana
que é princípio fundamental da convivência pacífica entre as culturas que caracterizam
uma dado grupo social.
Dignidade é um bem comum de toda a sociedade estabelecido sobre o princípio da
igualdade. Se aceitarmos que somos todos diversos em nossas raças, etnias, crenças e valores
e que nossa experiência em vida exige que nos relacionemos e trabalhemos juntos apesar
dessas diferenças, então o respeito a dignidade pressupõe que todos os cidadãos possam
conduzir suas vidas com a segurança de que não serão discriminados, hostilizados ou
excluídos. Dignidade, nesse sentido, é o direito de qualquer cidadão ser considerado como
membro pleno de uma dada sociedade, intitulado ao exercício de todos os direitos e deveres
que lhe concernem e a justiça. O pressuposto de que esses princípios são publicamente
reconhecidos e que, por isso, serão exercitados por todos os cidadãos é um dos pilares para
o funcionamento de uma sociedade democrática e mais importante, um dos pilares para a
paz. A discriminação, o discurso de ódio, a violência simbólica, em suma, todas as formas
de desrespeito as diversidades, ameaçam a base desse pressuposto (WALDRON, 2012).

1.3.1 Discurso de ódio: desafios da abordagem temática
Há muito tempo, o tema do discurso de ódio nos meios de comunicação tem
chamado a atenção de organismos internacionais, governos e organizações privadas. A
segunda guerra mundial é fenômeno notório no qual o discurso de ódio desempenhou um
papel central na desconstrução de qualquer sentido de humanidade de todo um povo. Após
os horrores da segunda guerra, estudos sobre as relações entre discurso de ódio nos meios
de comunicação e o genocídio como no caso de Ruanda (THOMPSON, 2007) não deixaram
margem a dúvidas sobre a importância de acompanhar o seu desenvolvimento e construir
políticas para contenção do fenômeno e tratamento de grupos de vítimas de crimes de
ódio.
Com o avanço da Internet, o preconceito e o ódio velado das relações sociais veio
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a tona, revelando publicamente que a condição na qual se processa o reconhecimento
da alteridade na era moderna é sobretudo violenta (TRIVINHO, 2007). O relatório “A
construção do conceito de discurso de ódio no Poder Judiciário brasileiro” elaborado pelo
Grupo de Ensino e Pesquisa em Inovação - GEPI, selecionou alguns dos casos recentes que
ilustram distintas facetas de como a Internet tem transformado os desafios relacionados a
contenção do discurso de ódio (PACHECO; ROSINA, 2016).
O discurso de ódio tem crescido na Internet. Em 2013, o Simon Wiesenthal Center,
organização não governamental de proteção dos direitos humanos da comunidade judaica
de Los Angeles, nos Estados Unidos publicou estudo argumentando que a rede social
Twitter foi responsável por ampliar a disseminação de conteúdos discriminatórios em 30%
em relação aos anos anteriores. Segundo reportagem do Washington Post, foram mais de
20 mil hashtags compartilhadas com conteúdo discriminatório na rede social, enquanto
no ano de 2012, haviam sido apenas 5 mil. Além de hashtags, foram apontados perfis
ligados a movimentos neo-nazistas e com mensagens de ódio a determinados grupos em
sua descrição (DEWAY, 2013).
Parte da regulação do conteúdo considerado inapropriado, como o discurso de
ódio na Internet, tem sido realizada pelas novas plataformas das redes sociais digitais, o
que tem gerado questionamentos de diversos segmentos da sociedade. Não são poucos os
casos nos quais o Facebook tem sido demandado a se posicionar em relação ao tema do
discurso de ódio. Mais recentemente as páginas “Orgulho de ser hétero”16 “Feminismo
sem demagogia”17 , “Jout Jout Prazer”18 , “Jovens de esquerda19 , “Cartazes e Tirinhas”20
e “Moça, você é Machista”21 foram bloqueadas nos servidores da rede social devido a
denúncias de conteúdo discriminatório (D’ANGELO, 2015). A página “Orgulho de ser
hétero”, por exemplo, contava com cerca de 2 milhões de usuários e ficou no ar durante
anos apesar do enorme número de denúncias realizadas por usuários do Facebook quase
que diariamente (CAVALCANTI, 2015). Segundo artigo publicado na BBC Brasil, os
frequentadores da página “Orgulho de ser hétero” se organizaram após o bloqueio para
orquestrar a remoção de páginas ligadas ao movimento feminista e LGBT (COSTA, 2015).
Páginas com “Cartazes e Tirinhas”, “Moça, você é machista” e “Jout Jout Prazer” foram
retiradas do ar semanas após a remoção da página “Orgulho de ser hétero”.
Entretatno, a página “Jout Jout Prazer” que tinha cerca de 300 mil seguidores,
conseguiu mobilizar uma reação nas redes sociais que fez com que o Facebook voltasse
atrás em sua decisão. Segundo a reportagem da BBC o Facebook alegou ter cometido
um erro de classificação. Além de reestabelecer a página ofereceu uma desculpa formal
16
17
18
19
20
21

https://www.facebook.com/OrgulhoHetero.Blog/
https://pt-br.facebook.com/FeminismoSemDemagogiaMarxistaOriginal/
https://www.youtube.com/user/joutjoutprazer
https://pt-br.facebook.com/jovensdeesquerda/
https://pt-br.facebook.com/CartazesLgbt/
https://pt-br.facebook.com/mocavoceehmachista/
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aos usuários da “Jout Jout Prazer”, reconhecendo seu erro de julgamento no caso e a
dificuldade em se tomar uma decisão em casos envolvendo denúncias sob o argumento de
discurso de ódio (REDAçãO, 2015). No Facebook, toda denúncia deve ser justificada pelo
seu autor e esta justificativa será analisada por uma equipe especializada na remoção de
conteúdos que violem as regras da comunidade. Não há uma definição, pelo menos uma
definição pública, sobre o que a rede entende por discurso de ódio, apenas a menção de
que o discurso que ataque diretamente pessoas com base em etnia, nacionalidade, religião,
orientação sexual, gênero ou identidade de gênero e deficiências graves será removido
(JUNIOR, 2012). Ainda assim, a manutenção de páginas como “Morte ao Lula”22 ensejam
questionamentos sobre como essa declaração é interpretada pela rede social.
A discriminação e o preconceito encrustados na cultura passam a se manifestar
sistematicamente nas redes sociais. Exemplo disso é a A hashtag #SomosTodosMaju, que
faz referência a um caso recente envolvendo denúncia de discriminação racial no Facebook.
Após a postagem da previsão do tempo realizada pela jornalista Maria Julia Coutinho,
apelidada de Maju, na página do Jornal Nacional da Rede Globo de Televisão, dezenas de
usuários do Facebook passaram a publicar comentários preconceituosos sobre a etnia da
jornalista. Logo após as publicações, a Rede Globo de Televisão e sua equipe de jornalismo
lançaram a #SomosTodosMaju como forma de protesto pelas publicações e ofereceram
ampla cobertura para o caso, ressaltando o carácter ofensivo destes conteúdos (G1 Equipe
de Redação, 2015) .
O crescimento do número e da complexidade dos casos envolvendo denúncias de
discurso de ódio em redes sociais digitais tem reforçado o desafio de se buscar um instrumental de análise teórico e metodologias que permitam o seu estudo e acompanhamento
sistemático, e que sejam capazes de auxiliar entidades públicas e privadas a atuar sobre o
fenômeno. Entretanto, os desafios são enormes.
As definições existentes sobre discurso de ódio são amplamente contestadas. Apesar
das inúmeras tentativas de definir seus contornos e trazer clareza ao tema, o termo discurso
de ódio continua a ser usado em grande parte como um termo genérico, misturando ameaças
concretas a indivíduos e grupos e manifestações legítimas de extremo descontentamento
com questões da vida pública (GAGLIARDONE et al., 2015)
As iniciativas de regulação do discurso de ódio, ou do discurso discriminatório,
tem sido, muitas vezes, tratadas como um conjunto de normas naturais de uma dada
sociedade considerada decente. Entretanto, não podemos esquecer que a lei, grosso modo,
faz cumprir os costumes e valores dos grupos dominantes que acabam por exercer um
papel decisivo na construção do ambiente legal em uma determinada região. O Apartheid
na África do Sul ilustra bem o potencial de dano a um grupo social, no caso o grupo
majoritário, que o poder político da classe dominante pôde exercer através da construção
22

A página refere-se ao ex-presidente Luis Inacio Lula da Silva
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do arcabouço jurídico do país (HARE; WEINSTEIN, 2010).
Somente as formas mais flagrantes de discurso ódio, aquelas que constituem
incitamento claro à discriminação, à hostilidade e a violência, são geralmente consideradas
ilegais pela regulação em torno do discurso de ódio (GAGLIARDONE et al., 2015). De
acordo com o Relator Especial do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas
sobre Questões das Minorias, crimes de ódio raramente ocorrem sem um processo de
estigmatização e desumanização prévia dos grupos e indivíduos alvo, e que geralmente
passam ao largo do alcance das leis. É na expressão que não dá lugar a sanções criminais
ou civis, que as preocupações sobre tolerância, civilidade e respeito pelos outros revelam
questões sobre o ambiente cultural de uma determinada região.
Apesar de grande parte do debate sobre discurso de ódio ter sido travado no campo
legislativo, é importante destacar que a perspectiva exclusivamente jurídica é incapaz
de reconhecer determinadas tensões e desigualdades profundamente enraizadas em uma
dada sociedade, e que precisam florescer para o seu desenvolvimento sociocultural. Nesse
sentido, o embate entre as posições que defendem por um lado a prevalência da liberdade
de expressão sobre outros direitos fundamentais, e por outro as abordagens que primam
pela proteção declarada do direitos contra a discriminação em detrimento da liberdade
de expressão é central para compreendermos como diversos países e regiões buscaram se
organizar na tentativa de tratar a questão. É inevitável que haja uma zona cinzenta entre
essas duas posições que tem delimitado o debate sobre discurso de ódio na atualidade e
que sempre ficará a margem das capacidades jurídicas.
A Internet trouxe novos contornos ao desafio de contenção do discurso de ódio.
A estrutura técnica da Internet oferece enorme complexidade para o acompanhamento
sistemático do fenômeno. No Brasil por exemplo, nos últimos 10 anos, a Safernet recebeu
mais de 3,6 milhões de denúncias anônimas de crimes contra direitos humanos, envolvendo
585.778 páginas (URLs) distintas, escritas em 9 idiomas e hospedadas em 72.739 hosts
diferentes, conectados à Internet através de 41.354 números IPs, atribuídos para 96 países
em 5 continentes (Safernet Brasil, 2017)
A regulação do ambiente online é uma tarefa bastante complexa. Primeiramente,
porque se trata de um ambiente transfronteiriço, gerido por um conjunto de organizações
que interagem segundo protocolos e regras desenvolvidas ao longo da história da Internet e
das quais depende seu funcionamento adequado. Tais organizações compõem um complexo
ecossistema que estrutura segundo a literatura brasileira um regime global de governança
da Internet (LUCERO, 2011). Além disso, mesmo que existam leis e normas para a
regulamentação do ciberespaço, a proposta de Lessig de que “o código é a lei” deixa claro
que o desenho técnico dos protocolos e aplicações da Internet condicionam comportamentos
sociais, criam sistemas de valores, independente da existência de legislações locais (LESSIG,
2006).
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Intervenções sistemáticas e em escala podem minar a natureza aberta da rede. A
complexidade da arquitetura da Internet faz com que intervenções em um determinado
ponto da rede possam impactar o funcionamento de serviços e aplicações em outras redes
inesperadamente, inclusive redes localizadas em países diferentes. A Internet é um sistema
integrado calcado na interdependência de seus participantes. É cada vez mais comum os
casos de agentes públicos e privados que na condução de suas atribuições lançam mão
de utilizar recursos da Internet para controle de conteúdos e vigilância ameaçando sua
integridade. Mais importante, iniciativas de regulação que desvirtuem a motivação dos
protocolos e padrões da Internet podem impactar em princípios básicos que orientaram seu
desenho e desenvolvimento. Nesse sentido, vale destacar que o decálogo de princípios do
CGI.br(CGI.br, 2009) oferece uma concepção de integridade para a Internet que, por um
lado, vislumbra o respeito as perspectivas que foram centrais no desenvolvimento do seu
desenho técnico e, por outro, considera a importância do respeito a direitos fundamentais
do homem. É importante destacar que a preservação de qualquer um desses princípios,
incluindo o princípio da Diversidade, que é o tema dessa pesquisa, pressupõe o respeito
aos demais princípios.
A comunicação entre indivíduos na Internet é amplamente dependente de uma
série de agentes privados que se distribuem nas camadas de infraestrutura, rede e de
aplicações. A forma como tais agentes privados gerenciam conteúdos em suas redes está
atrelada a termos de uso que, não raramente, entram em confronto com o ambiente legal e
regulatório dos países onde se situam os usuários de tais serviços. Vale destacar que há
uma confusão comum entre o conceito de Internet e a ideia popular de que o espaço digital
disponibilizado por aplicações como as redes sociais digitais é a Internet. Essa distinção
é importante porque os ambientes de aplicações como o Facebook e o Instagram são
estruturados por milhares de servidores interconectados e distribuídos ao redor do planeta,
mas que pertencem a essas organizações e que, portanto, tem o fluxo de informações
controlado apartir de critérios calcados em objetivos econômicos e políticos privativos
dessas organizações. Isso significa que uma parte importante da gestão do que é chamado
de regulação de conteúdo (MUELLER, 2010) é realizado por uma gama de atores privados
que participam da Internet e estão entre os mais de 50 mil sistemas autônomos que
compõe a rede das redes, colocando o debate sobre direitos fundamentais em um patamar
inteiramente novo. Falar no embate entre liberdade de expressão e direito a dignidade
atualmente envolve questões políticas, econômicas, culturais e técnicas.

1.3.2 Abordagens sobre discurso de ódio e liberdade de expressão
A liberdade de expressão é um direito essencial à democracia. Ela ganha relevância
no período das revoluções liberais do século XVIII como direito fundamental para a
afirmação da burguesia que vislumbrava, por um lado, instrumentalizar a propagação
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de suas ideias revolucionárias livremente e, por outro, o estabelecimento de um estado
laico, livre de qualquer tipo de subordinação ou influência da Igreja Católica. Nesse
momento, a liberdade de expressão se insere no contexto de luta pela afirmação da própria
liberdade como valor essencial a condição humana. A ideologia liberal afirma-se nas
cartas constitucionais nascentes, principalmente na França e Estados Unidos da América,
orientada pela noção de que a liberdade baseia-se na faculdade de cumprir ou não certas
ações sem o impedimento de outros indivíduos, ou da sociedade ou do poder estatal. Nesse
contexto, liberal é aquele que persegue o fim de ampliar cada vez mais a esfera de ações não
impedidas (FREITAS; CASTRO, 2013). Nesse contexto, a liberdade de expressão figura
como uma categoria especial de direito gozando de pouca ou nenhuma restrição. A busca
pela ausência de restrições impositivas, venham elas de outro individuo e principalmente do
estado, ou mesmo de leis, situava-se no centro dos interesses da burguesia que vislumbrava
proteção contra a exploração histórica do estado absolutista e da Igreja Católica.
Com o avanço da doutrina democrática o estado volta-se para as demandas
oriundas do conflito entre capital e trabalho e para as reivindicações dos movimentos
emancipatórios, buscando tratar a questão da inclusão social para conferir legitimidade
as suas próprias decisões nas democracias contemporâneas. A noção de liberdade da
doutrina democrática baseia-se na ideia de que os que obedecem a lei devem também,
reunidos, legislar, ou seja, baseada no direito de legislar para si mesmo. Para Kant, “uma
vez entendido o direito como a faculdade moral de obrigar outros, o homem tem direitos
inatos adquiridos; e o único direito inato, ou seja, transmitido ao homem pela natureza
e não por uma autoridade constituída, é a liberdade, isto é, a independência a qualquer
constrangimento imposto pela vontade do outro, ou, mais uma vez, a liberdade como
autonomia” (BOBBIO, 2004, p. 49) Para a teoria democrática calcada na abordagem
Kantiana a concepção de liberdade está estruturada sobre o direito de legislar para sí
próprio, em oposição a abordagem liberal na qual ser livre significa gozar de uma esfera
de ação o mais ou menos ampla, não controlada pelas instituições do poder estatal
(BOBBIO, 2000). A liberdade de expressão passa então a ser tutelada com mais restrição
e o ordenamento jurídico de diversos países passa a recriminar o que seriam abusos, como
por exemplo o discurso de ódio. Nesse contexto, a Declaração Universal dos Direitos do
Humanos tem papel fundamental (FREITAS; CASTRO, 2013).
A Declaração Universal dos Direitos do Humanos, assinada por 48 países em 10
de dezembro de 1948 estabelece um sistema de valores que, no contexto de sua aprovação,
contou com consenso geral acerca de sua validade. Com a Declaração um sistema de valores
é – pela primeira vez na história – universal, não em princípio, mas de fato, na medida que
o consenso sobre sua validade e sua capacidade para reger o destino da comunidade futura
de todos os homens foi explicitamente declarado, e positiva porque coloca em movimento
um processo que vislumbra a proteção dos direitos, não mais porque sejam idealmente
reconhecidos ou porque tenham sido proclamados por esse ou aquele estado, mas para que
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sejam efetivamente protegidos para todos os homens mesmo contra o próprio estado que
venha a violá-los (BOBBIO, 2004).
A declaração colocou em movimento a construção de um sistema normativo global
que foi fundamental para a criação de mecanismos legislativos em diversos países para
tratamento do discurso de ódio. Vale destacar dois direitos específicos que balizaram
o embate em torno do tratamento do discurso de ódio: a Igualdade e a Liberdade de
Expressão presentes no artigo VII e no artigo XIX:
“Artigo VII – Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer
distinção, a igual proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra
qualquer discriminação que viole a presente Declaração e contra qualquer
incitamento a tal discriminação”
“Artigo XIX – Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão;
este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar,
receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independente
de fronteiras” (ONU, 1948)
Nas décadas subsequentes a aprovação da Declaração, tem início a formação do
sistema normativo global de proteção aos direitos humanos inaugurando a coexistência
de um sistema geral e um sistema específico derivado de uma quantidade de tratados e
declarações multilaterais que abordam distintos aspectos relacionados ao tema da igualdade
e discriminação. Alguns dos exemplos são: a Convenção para a Prevenção e a Repressão
do Crime de Genocídio que entra em vigor em 1951 (ONU, 1951); a Convenção da ONU
sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial de 1966 (UNESCO, 1966);
a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres
de 1979 (ONU, 1979) e talvez o mais compreensivo de todos: o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos (ONU, 1966) que entre em vigor em março de 1976.
O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos é o instrumento jurídico
mais utilizado nos debates sobre o discurso do ódio, embora não use explicitamente o termo.
O artigo 19 do Pacto prevê a garantia do direito à liberdade de expressão explicitando,
contudo, que tal direito enseja também deveres 23 . O artigo prevê que a liberdade de
expressão poderá estar sujeita a restrições que devem ser previstas em lei. O artigo 20
estabelece proibição formal a “qualquer apologia do ódio nacional, racial ou religioso que
constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou a violência” (REPúBLICA, 1989).
A inclusão desta disposição incorpora ao Pacto uma concepção particular do discurso
do ódio que, no entanto, tem sido profundamente contestada. Por um lado, houveram
diversos questionamentos acerca de uma possível contradição entre a garantia ao direito a
23

O exercício do direito previsto no parágrafo 2 do presente artigo implicará deveres e responsabilidades
especiais (REPúBLICA, 1989)
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liberdade de expressão e as restrições impostas no artigo 20 que permitem uma gama de
interpretações muito ampla, abrindo campo para a ação de estados autoritários. Por outro
lado, organizações da sociedade civil levantaram preocupação pelo fato da indefinição
acerca do que é discurso de ódio abrir espaço para grupos específicos praticarem toda
sorte de discurso discriminatório (GAGLIARDONE et al., 2015).O debate em torno da
abordagem do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos corrobora a ideia de
que buscar uma definição do que é discurso de ódio talvez não seja uma abordagem
adequada pela perspectiva da construção de políticas públicas ou mesmo do ambiente
legal e regulatório.
Como consequência, a formação do sistema normativo regional também avança
buscando tratar demandas culturais específicas. Alguns dos exemplos são a Convenção
Americana Sobre Direitos Humanos de 1969 (OEA, 1969), a Carta Africana dos Direitos
Humanos e dos Povos de 1979 (CADHP, 1979) e a Carta Árabe sobre Direitos Humanos
adotada pelo Conselho da Liga dos Estados Árabes em 2004.
Com o tempo, os princípios estabelecidos nos tratados internacionais passam
a integrar o ambiente legal de diversos países. No Brasil, somente após o processo de
redemocratização de 1985 é que o estado brasileiro começa a ratificar tratados internacionais
de direitos humanos. A Constituição Federal de 1988, também chamada de Constituição
Cidadã, introduz importante inovação ao estabelecer a prevalência dos direitos humanos
como princípio orientador das relações internacionais, atribuindo coerência ao texto da lei
em relação às transformações sociais e políticas vividas pelo país nos anos finais da ditadura
militar. Ela é assim um marco jurídico da institucionalização dos direitos humanos no
Brasil, simbolizando a ruptura com o regime autoritário imposto pelo Exército Brasileiro.
Nos anos seguintes ocorre a incorporação de tratados internacionais pelo direito brasileiro
como a ratificação da Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes em 1989, a promulgação do o Decreto 592/1992, em julho de
1992, que determina a execução do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,
entre outros (PIOVESAN, 1999).
A liberdade de expressão é prevista na Constituição Federal como direito fundamental em seu artigo 5, inciso IV constituindo-se sua tutela na consagração da plena
autonomia para o seu exercício (Brasil, 1988). Entretanto, ela está referida no sistema
constitucional pelo princípio da legalidade, o que condiciona a fruição desse direito à integralidade do ordenamento jurídico, seja através de normas constitucionais, submetendo-a
a valores expressos na constituição como a dignidade humana, seja através de normas
infraconstitucionais que tipificam condutas ilícitas, como é o caso da lei 7.716/899, que
veda a prática de discriminação em razão de cor, raça, etnia, procedência nacional ou
religião (FREITAS; CASTRO, 2013).
Nos Estados Unidos o discurso de ódio recebe ampla proteção constitucional. A

58

Capítulo 1. Internet, discurso de ódio online e diversidade cultural

tradição do direito americano está sedimentada sobre o liberalismo, calcado na proteção
incondicional a autodeterminação do indivíduo como premissa de garantia da dignidade
humana. A técnica de tutela de direitos promovida por estados liberais orienta-se pelo
princípio da liberdade negativa, ou seja, pela ausência de imposição de constrangimentos a
liberdade dos cidadãos como forma de garantia da própria liberdade, estabelecendo-se até,
em determinados casos, limites a ação do estado sobre o indivíduo. A Primeira Emenda da
Constituição dos Estados Unidos é um importante símbolo cultural do país. A liberdade
de expressão, consagrada na Primeira Emenda determina que o Congresso não deverá
promulgar lei que estabeleça empreendimento religioso, que proíba o livre exercício da
religião ou que reduza a liberdade de expressão ou de imprensa. É importante destacar
que a constituição Norte Americana foi escrita em 1789, mesmo ano da promulgação da
Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão na França, ambas inspirada
nos ideais da burguesia que, no século XVIII, vislumbrava implementar, por meio de
cartas constitucionais, um sistema que pudesse estabelecer limites ao exercício do poder
do estado absolutista, além de garantir direitos essenciais aos cidadãos. A liberdade de
expressão, nesse contexto, é um direito que se alinha a busca por uma racionalidade laica,
baseada nas ideias do iluminismo, como forma de conquistar a autonomia e a liberdade de
pensamento político após séculos de inquisição (FREITAS; CASTRO, 2013)
Vale lembrar que durante grande parte do século XX, leis destinadas a coibir e
até penalizar a expressão do pensamento socialista ou comunista foram tratadas como
constitucionais, apesar da enorme contradição que tais instrumentos geravam no sistema
jurídico estadunidense. Apesar da incoerência entre teoria e prática legislativa, a ampla
proteção da liberdade de expressão ganha forma quando os ideais de John Stuart Mill
foram importados para a jurisprudência dos EUA pelo juiz Oliver Wendell Holmes em
1919, dando origem a visão adotada pela corte americana de que o livre fluxo de ideias, ou
um mercado de ideias, é essencial para a construção do debate público e para o exercício
de uma espécie de autogoverno democrático (ROSENFELD, 2001).
Mill (1869) defende que a verdade só pode triunfar como resultado de um debate
aberto e livre de ideias. O autor parte do princípio que os homens são passíveis de falha
ao tentar identificar a verdade na manifestação e defesa de suas convicções. Só o confronto
de ideias pode levar a construção da verdade e qualquer tentativa de supressão de uma
ideia presume a infalibilidade das ideias dos homens. Segundo o autor, o cerceamento da
liberdade de expressão ocorre em prejuízo de todos, inclusive de futuras gerações, pois é
como se a disparidade das ideias que predominam em diferentes momentos históricos fosse
negada (MILL, 1869).
Os países europeus, por sua vez, tiveram suas cartas constitucionais significativamente influenciadas pelos horrores da segunda guerra mundial. Com o advento da
Declaração dos Direitos Humanos em 1948, da Convenção para a Prevenção e a Repressão
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do Crime de Genocídio em 1951 diversos países decidiram punir manifestações públicas
que faziam alusão ou incitavam o genocídio e determinadas formas de discriminação. Em
1966 a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação
Racial amplia a defesa contra o discurso de ódio ao declarar em seu artigo IV que toda
a disseminação de ideias baseadas em superioridade racial, ódio, discriminação racial,
atos de violência ou incitação a atos de violência, ou provisionamento para assistir de
qualquer forma tais atos contra pessoas em razão de sua cor, raça ou origem, deve ser
punida por lei (UNESCO, 1966). O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos,
em seu artigo 20 estabelece que deverá ser proibido por lei “qualquer apologia do ódio
nacional, racial ou religioso que constitua incitamento à discriminação, à hostilidade ou
a violência”. Alemanha, França e Países Baixos incorporaram os princípios oriundos de
tratados internacionais em seus ambientes legais como forma de proteção às externalidades
geradas pelo discurso de ódio. Determinados tipos de manifestação foram sumariamente
proibidos nesses países, o que, diferentemente da abordagem americana, estabelece limites
claros à liberdade de expressão (TSESIS, 2009).
Com relação ao Reino Unido, apesar da região não possuir uma carta constitucional
a exemplo de outras nações, o direito à liberdade de expressão é reconhecido através da
adesão aos tratados internacionais como a Convenção Europeia dos Direitos Humanos e
através dos valores constitucionais inerentes ao seu ambiente legal. Rosenfeld observa que
o enfoque regulatório da liberdade de expressão no Reino Unido nasce do interesse em
proteger o governo monárquico, com a inserção em seu arcabouço jurídico da proteção
contra o que se convencionou chamar Offense of Seditious Libel, ofensas de difamação
sediciosa (ROSENFELD, 2001).
Em 1606 a Star Chamber, tribunal Inglês situado no Palácio Real de Westminster,
decidiu punir qualquer intenção de manifestar ódio, desprezo ou descontentamento com a
pessoa de sua majestade ao estabelecer o Offense of Seditious Libel como elemento de seu
ambiente legal. A história da lei de difamação sediciosa é importante instrumento para
compreender as origens do debate do discurso de ódio no judiciário do Reino Unido. Segundo
Hambuerger, a lei é resultado da erosão das bases legais para políticas governamentais
de controle da imprensa principalmente em relação ao discurso difamatório e crítico à
monarquia. O debate jurídico de discurso de ódio no Reino Unido nasce sob a forma de
cerceamento à liberdade de expressão. A vocação autoritária e restritiva do Seditious Libel
fomentou a ampliação do debate sobre a garantia de direitos nos séculos XVIII e XIX dada
a evidente incapacidade da lei de atender demandas oriundas de diversos grupos sociais
tanto por proteção contra a difamação quanto contra a discriminação (HAMBURGER,
1985).
Em 1936 o Public Order Act foi aprovado em resposta ao crescimento contínuo
de casos de incitamento de ódio racial, especialmente contra judeus, devido ao avanço
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do facismo na Inglaterra. Segundo Lasson, a lei voltou-se particularmente ao combate de
movimentos facistas anti-semitas. Nas décadas subsequentes diversas críticas emergiram
quanto a necessidade de uma lei menos restritiva, que considerasse também, por exemplo,
incitamento de ódio de natureza religiosa, e que impusesse penas mais severas do que o
pagamento de 500 libras e a reclusão de no máximo 12 meses (LASSON, 1987).
Após a segunda guerra mundial o Reino Unido intensificou o debate sobre a
criação de mecanismos que fossem mais eficazes para a defesa dos direitos humanos. O
advento de uma miríade de novos tratados internacionais sobre direitos contribuiu com
esse movimento, pois os países membros das Nações Unidas passaram a ser pressionados a
modernizar seu arcabouço jurídico para ampliar a implementação dos princípios acordados
internacionalmente. É nesse contexto que em 1965 o Parlamento do Reino Unido aprovou o
Race Relations Act, criminalizando manifestações de insulto, de ameaça ou que tem como
objetivo incitar ódio contra grupos ou indivíduos considerando sua cor, raça ou origem.
O Race Relations Act foi promulgado com o intuito de oferecer base legal à políticas
governamentais que pudessem garantir o pleno exercício da cidadania aos imigrantes
ingleses após a segunda guerra mundial. A abordagem, que se insere no debate sobre
Multiculturalismo, reconhece imigrantes e gerações subsequentes como minorias sujeitas
a condição de desigualdade social e tem como objetivos promover acesso ao mercado
de trabalho, à edução, à cultura e erradicar qualquer tipo de discriminação (MEER;
MODOOD, 2009).
Com o avanço do debate sobre multiculturalismo, o arcabouço legal do Reino
Unido assistiu a modificações importantes, com destaque para o ano de 1986, quando o
Parlamento acrescentou ao Public Order Act uma série de artigos criminalizando o discurso
de ódio ou qualquer tipo de assédio a um grupo-alvo ou individuo e, em 1997, quando foi
promulgado o Protection from Harassment Act. Estes instrumentos ampliaram o arsenal
jurídico britânico contra o discurso de ódio, em vista de uma sociedade multicultural
capaz de garantir direitos individuais de minorias contra qualquer tipo de discriminação
(ROSENFELD, 2001).
Entretanto, Rosenfeld afirma que os resultados da regulamentação britânica têm
sido mistos, com significativo sucesso contra fascistas e nazistas durante a segunda guerra,
mas com muito menos sucesso quanto aos objetivos de arrefecer a animosidade racial entre
brancos e não-brancos (ROSENFELD, 2001). Kymlicka questiona o sucesso das iniciativas
legislativas para a promoção de uma sociedade mais fraternal. O autor observa que até
o presente momento, as mudanças ocorridas nas legislações das democracias do oeste,
não conduziram a qualquer indicação mais definitiva de que as instituições públicas serão
capazes de acomodar a diversidade etnocultural das sociedades (KYMLICKA, 2010).
Fica evidente na digressão sobre a construção dos mecanismos legais para a defesa
de direitos no Reino Unido que a questão do imigrante é ainda um tema sensível para a
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região. Tanto a inesperada vitória do Brexit quanto o assassinato da parlamentar Joenne
Cox estão relacionados com questões oriundas da história de uma região marcada pela
discriminação racial e que ainda hoje encontra enormes desafios para a construção de uma
sociedade em que as diferentes etnias possam conviver pacificamente. A comunicação da
campanha do Brexit se utilizou desse mote para se sair vitoriosa. Desde a entrada dos
Britânicos no bloco europeu, os grupos políticos de direita da região tem repetidamente se
utilizado da retórica anti-imigração como estratégia de comunicação política. A campanha
foi capaz de captar elementos históricos da cultura da região e unir esses elementos a
profunda crise econômica vivida pelo Reino Unido.
Na Alemanhã, no dia 30 de junho de 2017 foi aprovada a nova lei que prevê pesadas
multas as redes sociais digitais, caso haja resistência a retirada de conteúdo relacionado a
discurso de ódio e outros conteúdos que sejam considerados criminosos. De acordo com
a lei que ficou conhecida como “NetzDG” (DEVRIENDT, 2017), que entrará em vigor
em outubro, o Facebook, o YouTube com o Google e outras plataformas terão que retirar
postagens contendo material que seja considerado claramente ilegal em um período de 24
horas após o recebimento de notificação oficial. Em caso de descumprimento contínuo as
multas poderão chegar a 50 milhões de euros (TOOR, 2017).
Segundo reportagem da Fortune (SMITH, 2017), a lei é um marco na responsabilização de “provedores de aplicações de Internet”, termo expresso na lei 12.965 de 23 de abril
de 2014, o Marco Civil da Internet, por conteúdos publicados por terceiros. No Brasil, o
Marco Civil da Internet estabelece a medida de proteção aos intermediários do ecossistema
da Internet por conteúdos postados por terceiros de forma diferenciada. No artigo 18 a lei
estabelece que “o provedor de conexão à Internet não será responsabilizado civilmente por
danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros” (Presidência da República do Brasil,
2014). Entretanto, no artigo 21 a lei determina que
“O provedor de aplicações de internet que disponibilize conteúdo gerado por
terceiros será responsabilizado subsidiariamente pela violação da intimidade
decorrente da divulgação, sem autorização de seus participantes, de imagens,
de vídeos ou de outros materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais
de caráter privado quando, após o recebimento de notificação pelo participante
ou seu representante legal, deixar de promover, de forma diligente, no âmbito
e nos limites técnicos do seu serviço, a indisponibilização desse conteúdo”24
(Presidência da República do Brasil, 2014).
É interessante notar que a diferenciação que se faz entre provedores de aplicação de Internet
e provedores de conexão à Internet observa fundamentalmente a violação da intimidade e
24

No anexo B, as definições de “conexão à Internet” e “aplicações de Internet” podem ser encontradas
no texto da Lei 12.965 de 2014, artigo 5, incisos VI e VII.
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divulgação de materiais contendo cenas de nudez ou de atos sexuais. Não há no Marco
Civil da Internet qualquer referência ao discurso de ódio, e salvo o caso específico da
violação da intimidade os provedores gozam de proteção legal contra responsabilização25 .
Tal fato deve-se as pressões de grupos ligados a artistas que pressionaram para que a lei
observasse o que veio a ser chamado de “porno de vingança” em função do da aprovação
da lei Carolina Dickman26
A NetzDG teve o apoio do partido da Chanceler Angela Merkel, é uma resposta a
explosão de discurso de ódio nas redes sociais, particularmente o Facebook, que aconteceu
após a crise dos migrantes em 2015, quando Merkel decidiu receber 1 milhão de refugiados
e migrantes em sua grande maioria oriundos da Síria. Além de postagens em redes sociais
digitais houveram espancamentos e incêndios contra abrigos de imigrantes. O caso ilustra
a abordagem legislativa para o discurso de ódio em países que viveram mais fortemente
os horrores da segunda guerra mundial. A estratégia vislumbra impedir novas ondas
extremistas no país. O Facebook, com cerca de 20 milhões de usuários na Alemanha,
declarou se opor opõe à lei argumentando que a estratégia é ineficaz. Organizações da
sociedade civil também levantaram preocupação com o fato de que a medida poderá
atribuir a estas organizações demasiado poder de controle sobre a liberdade de expressão.
A EDRi, organização de defesa dos direitos no ambiente online baseada em Bruxelas,
argumenta que as empresas por detrás das redes sociais digitais são impulsionadas para
evitar qualquer tipo de responsabilidade nesses casos, usando as opções mais baratas
possíveis para estruturar suas operações internacionais e para explorar a legitimação
política de suas medidas restritivas (TOOR, 2017). De fato, ao deslocar a responsabilidade
sobre conteúdos de terceiros para os provedores a legislação cria um precedente que atribui
a essas empresas enorme centralidade na definição do que poderá e do que não poderá ser
disponibilizado na rede (EDDY; SCOTT, 2017).
O debate sobre a interrupção do acesso a aplicações e serviços e conteúdos da
Internet não é recente. Em 2011, durante a primavera árabe, websites como o Twitter e
o Facebook foram bloqueados no Egito em uma tentativa do governo de impedir que as
mídias sociais digitais fossem usadas para fomentar protestos de cunho político (LIMA,
2014). Apesar do extenso debate realizado sobre a primavera árabe, no ano passado,
Vladmir Putin, presidente da Russia, ameaçou bloquear o Google, o Twitter e o Facebook
na Rússia caso as empresas não obedecessem as requisições de dados sobre blogueiros que
manifestavam posições políticas contrárias àquelas do governo no país (Reuters, 2015). Em
25
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Vale destacar que os casos de bloqueio do WhatsApp aconteceram em função de descumprimento de
ordem judicial para a disponibilização de conteúdo privado e não sobre qualquer tipo de remoção de
conteúdo
A Lei 12.737/2012 sobre crimes na internet apelidada de “Lei Carolina Dieckmann”, altera o Código
Penal para tipificar como infrações as condutas no ambiente digital de invasão de computadores, tablets
ou smartphones, conectados ou não à internet com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou
informações, sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo (Presidência da República do
Brasil, 2012)
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dezembro passado o juiz John Nicholas, da suprema corte australiana, ordenou provedores
de serviços Internet a tomar providências para impedir o acesso ao Pirate Bay, Torrentz e
o serviço de streaming SolarMovie em uma tentativa de impedir crimes contra direitos
autorais online. A estratégia sugerida para bloquear as aplicações foi através do uso do
DNS (Domain Name System) (OCKENDEN; STURMER, 2016). No Brasil, o assunto
tem figurado no centro dos debates desde 2015, principalmente por causa das decisões do
judiciário determinando o bloqueio do WhatsApp no país. A implementação de tal medida
afetou, inclusive, cidadãos e organizações de outros países da região. A decisão determinou
que os operadores da rede de telecomunicações e provedores de serviços Internet fizessem o
bloqueio em suas redes o que levou a discussão para o legislativo e para a Suprema Corte
(GOMES, 2017).
O avanço do número de casos de bloqueio de aplicações e retirada de conteúdos ao
redor do mundo acirraram as disputas entre os setores envolvidos. Aparentemente, governos
tem utilizado o bloqueio de aplicações e a retirada de conteúdo como um instrumento
essencial para o cumprimento da lei, mesmo considerando que tais iniciativas possam
interferir tanto no funcionamento de tais aplicações além das fronteiras nacionais como no
conteúdo disponível em outros países. A implementação do bloqueio de aplicações e retirada
de conteúdos em massa é um desafio que envolve diferentes atores da cadeia de valor da
Internet. Mesmo pela perspectiva técnica há desafios que derivam da complexidade de sua
arquitetura. A implementação na camada física pode carecer de precisão, resultando na
exclusão inesperada de grupos de usuários da rede e até de serviços da Internet. O uso do
DNS para o bloqueio de aplicações e sítios web suscita questões sobre o papel de Registries
e Registrars e outros provedores de serviços Internet que são intitulados fundamentalmente
de operar nomes de domínio. Pela perspectiva social, o crescimento do número de ações
solicitando o bloqueio de aplicações coloca em risco princípios fundamentais de governança
da Internet como neutralidade da rede, liberdade de expressão, diversidade e inovação.
Serão as estratégias legislativas mais restritivas realmente efetivas? Estabelecer o
controle dos conteúdos postados na rede através dos provedores de aplicação de Internet é
uma estratégia adequada considerando a preservação da natureza de sua arquitetura? O
que os princípios como neutralidade da rede e inimputabilidade da rede (CGI.br, 2009)
vislumbram proteger? Tais questões são complexas e não são passíveis de uma resposta
única. Mais importante, elas nos ajudarão a balizar o debate sobre os novos limites da
liberdade de expressão no ciberespaço e por consequência na esfera pública dos tempos
atuais. No próximo capitulo falaremos sobre o funcionamento da Internet e quais são os
desdobramentos políticos e culturais dos princípios que orientaram a construção dos seus
protocolos e arquitetura.
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2 Protocolos, padrões técnicos e arquitetura
da Internet: controle, resiliência, pervasividade e abertura
Em 1847 Marx e Engels escreveram no Manifesto Comunista que,
Devido ao rápido aperfeiçoamento dos instrumentos de produção e ao constante
progresso dos meios de comunicação, a burguesia arrasta para a torrente de
civilização mesmo as nações mais bárbaras (MARX; ENGELS, 2004, p.64).
Os autores insinuam um nexo conceitual que persiste na discussão atual de
comunicação: qual a relação entre comunicação e civilização? Se entendemos por civilização
a expansão europeia iniciada no renascimento, de práticas para o domínio da natureza,
produção de mercadorias, representações de valor, ciências e artes, então, eram necessários
uma série de processos de mediação para produzir uma realidade à qual se viram arrastados
povos longínquos e culturalmente muito distintos. A palavra “arrasta”, permite deduzir
uma intenção. Comunicação figura como um fim burguês, como instrumento de coerção que
arrasta uma abstração personificada, as nações mais bárbaras, a uma segunda abstração,
a civilização (BETH; PROSS, 1987).
A intencionalidade a que os autores se referem distingui-se daquela que é natural
a toda e qualquer ação. O emprego da palavra “intenção” pressupõe imposição de vontade
própria dentro de uma relação social, mesmo contra possíveis resistências. Nesse sentido,
qualquer intenção só pode realizar-se como relação de poder, manifesta pela geração e
manutenção de um determinado comportamento entre os que estão a ela submetidos, ou
seja, lograr um certo grau de obediência a partir de um conjunto de ordens. Ora, ordens
nada mais são do que uma forma de comunicação, um meio de imposição de um determinado
fim. Pross1 atribui ao avanço dos meios de comunicação um papel na consolidação dos
interesses de uma classe social revolucionária, a burguesia. O desenvolvimento dos meios
de comunicação na sociedade moderna dariam, então, continuidade ao avanço do projeto
liberal principalmente no que se refere a luta pela implementação do direito à liberdade
de expressão na era das revoluções burguesas.
Para Pross o homem é resultado de “forças comunicantes” e, por isso, devese atribuir a comunicação o fator constitutivo da humanidade. Imediatamente após o
nascimento, somos expostos a forças comunicantes derivadas de sistemas culturais, políticos
1

Harry Pross foi um cientista político alemão, professor da Hochschule für Arbeit, Politik und Wirtschaft
em Wilhelmshaven. Faleceu em 11 de março de 2010.
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e econômicos. Se para a antropologia o processo de construção da cultura é, em alguma
medida, um processo de domesticação, então a própria noção de liberdade está sob o
juízo de tais forças, comprimida entre o espaço de autodeterminação da personalidade e a
determinação alheia que se impõe pela necessidade do aprendizado de normas sociais e
valores, estruturados a partir dos conflitos sociais e disputas de poder que caracterizam
cada momento histórico. (BETH; PROSS, 1987). O conceito de autodeterminação nasce na
década de 1970, sob evidente a influência das abordagens comportamentais na psicologia
empírica. O conceito discute a propensão natural humana para ser agente causal das
próprias ações. A base inicial para a Teoria da Autodeterminação é a concepção do
ser humano como organismo ativo, dirigido para o crescimento e desenvolvimento do
sentido do eu nas relações com as forças externas das estruturas sociais (GUIMARãES;
BORUCHOVITCH, 2004). A autodeterminação faz referência a nossa capacidade de
sermos atores no processo de construção da personalidade, o que aqui interpretamos
como autonomia. É a essa abordagem que fazemos referência na análise do principio da
Diversidade do CGI.br (CGI.br, 2009).
Não por acaso, a aplicação dessa abordagem sobre comunicação é voltada principalmente ao estudo das técnicas de transmissão que tem como um dos trabalhos de
maior expressão a obra de Claude E. Shannon intitulada ‘‘The Matemátical Theory of
Information” publicada no The Bell System Thecnical Journal em outubro de 1948
(SHANNON, 1948). Shannon pressupõe a existência de pelo menos dois participantes no
processo de comunicação: Emissor e Receptor. Supõe que ambos desejam superar o mais
rapidamente possível o espaço e o tempo com mensagens. O que se transmite interessa
em sentido físico. Assim, deve-se melhorar o instrumento de transmissão, posto que com
o aumento da facilidade das comunicações se facilita a mediação de qualquer intenção
(BETH; PROSS, 1987).
Pross propõe em seu texto (1987) uma reflexão sobre a natureza das tecnologias da
comunicação contemporâneas. O autor analisa a influência do contexto histórico na criação
das teorias que estruturam o nascimento de toda uma geração de tecnologias a partir
da segunda metade do século XIX, e a influência das potencialidades intrínsecas dessas
tecnologias repletas de intencionalidade na estruturação de um novo ambiente cultural
que tem como um de seus pilares a abordagem industrial da produção de comunicação.
De fato desde que o homem tenha suas crenças então qualquer tecnologia que
resulte de sua ação será permeada por um conjunto de valores. Winner (2010) destaca
a importância e os desafios de uma filosofia da tecnologia que examine criticamente a
natureza e o significado dos suportes criados para auxiliar a ação humana. Para o autor,
qualquer sistema técnico novo pressupõe a reconstrução das relações sociais e portanto
dos papéis desempenhados por indivíduos e grupos. As funcionalidades e determinadas
características presentes no desenho de sistemas técnicos e aparelhos são meios convenientes
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para estabelecer relações de poder e autoridade. Desta forma, é fundamental conceber
qualquer tecnologia como dotada de valores, de política. Só assim é possível compreender
as relações sociais que se colocam em movimento sempre que uma nova tecnologia passa a
fazer parte do cotidiano das pessoas (WINNER, 2010).
A teoria proposta por Shannon (1948) em seu artigo é fundamental para o
desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação atuais2 . Ao estabelecer um
método para conversão de sinais analógicos em digitais e critérios de otimização para
sistemas de comunicação baseados em um modelo matemático, Shannon oferece uma
contribuição essencial para a criação das tecnologias digitais de comunicação modernas.
Sua abordagem foi fundamental para o avanço do telégrafo, da telefonia, e o advento
das redes de computadores que eventualmente se interconectariam para formar o que
conhecemos hoje como Internet (CARISSIMI; ROCHOL; GRANVILLE, 2009). Nossa
hipótese afirma a Internet como um conjunto de tecnologias que cumprem um papel na
construção de relações beligerantes em detrimento de outras possibilidades que ela enseja.
Muitas das aplicações e dos serviços disponibilizados pelos atores que se apropriaram
da Internet nos últimos 20 anos tem contribuído, na atualidade, para a deterioração as
relações sociais. Para explorar essa hipótese, iremos examinar os conceitos técnicos básicos
do funcionamento da Internet e o contexto histórico no qual eles foram concebidos3 .
Examinar os padrões e protocolos da Internet é um exercício multidisciplinar que
envolve as áreas de tecnologia, política, cultura, economia e direito (DENARDIS, 2009).
Para discutirmos as novas dinâmicas culturais que estão nascendo nos espaços das redes
sociais digitais não há como escapar da abordagem multidisciplinar proposta por Denardis.
É preciso abordar alguns conceitos técnicos.
Iniciaremos nossa análise investigando a criação de uma tecnologia fundamental
para o funcionamento das redes de computadores e que, em nossa investigação mostrouse central para a compreensão das potencialidades da Internet até os dias atuais: a
comutação de pacotes (Packet Switching). Apresentaremos conceitos técnicos básicos
sobre o funcionamento da Internet utilizando o modelo de camadas conhecido como
pilha TCP/IP4 com o intuito de observar algumas características centrais da Internet
para nossa análise: controle, resiliência, pervasividade e abertura. Faremos uma rápida
2

3
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Vale lembrar que ao trabalho de Shannon se seguiram inúmeros esforços em campos das ciências
sociais e filosofia para utilizar sua teoria na compreensão e análise da comunicação social. Pross analisa,
entretanto, que a aplicabilidade dessa vertente nas ciências sociais logo apresentou dificuldades, pois as
estruturas que podem descrever a partir de seus preceitos são muito simples diante das intrincadas
relações humanas.
Vale destacar que não buscamos uma resposta dicotômica para nossa hipótese. Não é nosso objetivo
saber se a Internet é ou não uma ferramenta de comando e controle, de dominação cultural, de guerra
ou qualquer outra definição que se queira atribuir a ela, mas sim, em que medida determinadas
características técnicas são prevalentes e se expressam nos usos, aplicações e serviços que têm sido
disponibilizados na infraestrutura global de redes que a Internet oferece.
Vale destacar que o protocolo TCP criado em 1974 por Vint Cerf e Bob Kahn passou a ser chamado
de TCP/IP ao longo do tempo (CERF; KAHN, 1974)
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apresentação da Web considerando a importância dessa aplicação no processo de ganho
de escala internacional que a Internet registrou após sua apresentação. Nesse momento,
as inovações produzidas pela Internet entram em conflitos com setores tradicionais da
área de comunicação e entretenimento que, por sua vez, passam a demandar aos governos
maior controle sobre as novas dinâmicas econômicas e sociais criadas pela rede. Por fim,
destacaremos as princípais diferenças entre a Internet e as mídias tradicionais que se
utilizavam das redes de telecomunicações.

2.1 Primeira abordagem sobre a Internet: a rede pública e o princípio da abertura
“A Internet de hoje é provavelmente o maior sistema de engenharia já criado
pela humanidade, com centenas de milhões de computadores conectados, enlaces
de comunicação e comutadores; bilhões de usuários que se conectam por meio de
laptops, tablets e smartphones; e com uma série de dispositivos como sensores,
webcams console para jogos, quadros de imagem, e até mesmo máquinas de
lavar sendo conectadas”5 (KUROSE; ROSS, 2012).
Talvez, uma perspectiva mais adequada para as ciências da comunicação seja
considerar que a Internet é uma rede de pessoas que estão conectadas por dispositivos de
computação. Contudo, além das pessoas se conectarem umas com as outras pela Internet,
elas se conectam também a dispositivos. Exemplo disso são os servidores destinados a
Internet Banking que não tem intervenção humana e os novos bots sociais 6 que circulam
nas redes sociais digitais imitando o comportamento humano nessas aplicações de tal
forma que muitas vezes nem sabemos que estamos conectados a um software. Com o
avanço da Internet das coisas, há ainda dispositivos que se conectam unicamente a outros
dispositivos, como é o caso de roteadores no núcleo da Internet e dispositivos de Internet
das coisas que operam entre si, muitas vezes assumindo o controle da tomada de decisão
sobre aspectos simples da vida social. (KUROSE; ROSS, 2012, p. 1).
No livro, “Redes de computadores e a Internet” Kurose estabelece uma premissa
importante ao propor sua definição para Internet: “Neste livro, usamos a Internet pública,
uma rede de computadores específica como veículo principal para discutir redes de computadores e seus protocolos” (KUROSE; ROSS, 2012, p. 3). O autor fala em Internet pública.
A ideia da Internet como uma infraestrutura de rede pública fomentou parte do debate
sobre o potencial democratizador da Internet na área de comunicações. Mas o que isso
5

6

A Internet é comumente tratada como uma rede de computadores que interconecta milhões de
dispositivos de computação, muitos deles que são utilizados por pessoas.
Os bots sociais são programas de computador que tem como objetivo imitar determinados comportamentos humanos de interação em redes sociais (FERRARA et al., 2014)
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significa? Kurose menciona que a definição de Internet pode ser feita através da descrição
detalhada dos componentes de hardware e software básicos que a formam ou ela pode ser
definida em termos de uma infraestrutura de redes que fornece serviços para aplicações
distribuídas. Nessa segunda vertente é que podemos explorar a ideia de uma Internet
pública.
Há um princípio fundamental para compreendermos a Internet que Kurose chama
pública. O princípio que chamaremos de abertura 7 . A Internet tem seus protocolos e
padrões abertos e livres. Desde o início, quando os cientistas envolvidos com a criação da
rede de computadores que daria origem a concepção da Internet começaram a se reunir,
a informalidade marcou os trabalhos ao redor do projeto. Larry Roberts8 , pesquisador
que assumiu a direção do projeto em 1966, convidou um pequeno grupo informal de
representantes de instituições interessadas no desenvolvimento de redes de computadores
e começou a organizar o trabalho para a construção da ARPANET9 . O grupo, que se
auto-intitulava Network Working Group (NWG), era formado majoritariamente por alunos
de graduação com dedicação em tempo parcial, e tinha Stephen Crocker da Universidade
da California Los Angeles (UCLA) como responsável pela organização do conteúdo das
reuniões e do registro dos avanços conquistados pelos grupos. Para tanto, Crocker criou
um documento padrão que até hoje é conhecido como “Solicitação de Comentários” (em
inglês Request For Comments ou RFCs), que no princípio eram impressas e distribuídas
pelo correio tradicional (HAFNER; LYON, 2001).
As RFCs criaram um ciclo virtuoso de construção de conhecimento. Elas organizavam a discussão em torno de ideias expressas o que permitia aos os membros do NWG
fazerem proposições, encaminharem debates, fazerem críticas e contribuições a ideias já em
andamento e apresentarem ideias e propostas inteiramente novas. A linguagem informal e
convidativa utilizada para escrever as RFCs foi importante para incentivar a participação
de interessados, o que acabou atraindo um grupo de novos pesquisadores de diversas
universidades do país em torno do projeto. Alguns deles como John Postel e Vint Cerf
foram fundamentais para a construção da Internet10 .
Quando algum consenso ou pelo menos uma série consistente de ideias era atingido,
7

8

9

10

O princípio de abertura que utilizamos aqui faz referência a abordagem de Laurence Lessig no livro
“The future of Ideas”. Para a perspectiva tecnológica um recurso aberto é um recurso que tem seu
código ou linguagem aberta para conhecimento e uso livre do público no sentido de que o acesso a esse
recurso não é controlado por nenhum tipo de instituição ou pessoa individual (LESSIG, 2001).
Lawrence Roberts era pesquisador do Lincoln Lab, laboratório do Massachusetts Institute of Technology
(MIT)
ARPANET, em inglês de Advanced Research Projects Agency Network era um projeto do Departamento
de Defesa dos Estados Unidos para a construção da primeira rede operacional de computadores baseada
na tecnologia de comutação de pacotes. A ARPANET foi a precursora da Internet (HAFNER; LYON,
2001)
Steve Crocker, criador do modelo RFC de comunicação declarou após ter escrico a RFC número 1 que
“When you read RFC 1, you walked away from it with a sense of ’Oh, this is a club that I can play too”
(HAFNER; LYON, 2001)
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então um documento com as especificações era preparado (CARVALHO, 2006), de tal
forma que uma RFC gerava outra com os avanços feitos pela discussão do grupo e assim por
diante. Ainda assim, somente as RFCs com ideias funcionais seriam efetivamente utilizadas
pela comunidade envolvida com o projeto. Muitas ideias que foram registradas em RFCs
jamais saíram do papel. As RFCs colocaram em movimento o poder da inteligência coletiva
que foi fundamental para que a rede de computadores que viria a dar origem a Internet
pudesse ser construída em um momento que os desafios eram enormes considerando as
tecnologias existentes na década de 1960. A ideia de uma rede de computadores baseada
na comutação de pacotes contava com amplo descrédito da comunidade acadêmica e do
setor empresarial norte americano.
Até hoje as RFCs são os documentos oficiais de registro do desenvolvimento de
novos padrões e protocolos da Internet utilizados pela Internet Engeneering Task Force
(IETF)11 . Elas são os documentos oficiais para consulta sobre os protocolos que estruturam
o funcionamento da rede, para serem utilizadas por qualquer rede privada que deseje
participar da Internet.
O IETF é uma organização não incorporada, ou seja, não tem caráter de pessoa
jurídica, sendo apenas um fórum verdadeiramente informal no qual é permitido a qualquer
pessoa interessada acompanhar os eventos, acompanhar os debates sobre engenharia e
evolução das tecnologias de Internet e sobre desenvolvimento de especificações para os
novos padrões da Internet, contribuir com RFCs já escritas e até propor novas RFCs. Isso
só é possível por que as RFCs são documentos públicos e abertos que, por isso, contribuem
inclusive com a transparência de todo o processo.
Outro aspecto importante da Internet pública a qual Kurose se refere, é que
qualquer rede de computador de qualquer lugar do mundo é intitulada a participar dessa
infraestrutura de redes que alcança uma parte importante do globo terrestre, sem a
necessidade de autorização ou permissão de uma autoridade seja ela pública ou privada.
11

O IETF é um grupo informal e auto organizado, cujos membros contribuem para a engenharia e
evolução das tecnologias de Internet, além de ser o principal órgão envolvido no desenvolvimento de
especificações para os novos padrões da Internet. O IETF se organiza através de uma série de eventos,
sem estrutura ou diretoria estatutária e sem membros ou candidatos (IETF, 2013). Sua missão inclui o
seguinte:
• Identificar problemas técnicos e operacionais urgentes relacionados com a Internet e propor soluções;
• Especificar o desenvolvimento, o uso de protocolos e arquitetura, que resolvam tais problemas
técnicos, em curto prazo
• Recomendar ao IESG (Internet Engineering Steering Group), a padronização e o uso de protocolos
aplicados à Internet;
• Facilitar a transferência de tecnologia entre o IRTF (Internet Research Task Force) e a comunidade
ativa da Internet;
• Promover a troca de informações dentro da comunidade da Internet entre fornecedores, usuários,
pesquisadores, empresários e gestores de redes
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As demandas que se fazem aos gestores de redes interessados em participar da Internet são
o respeito aos protocolos e padrões documentados pelas RFCs (e que foram definidas de
forma aberta e transparente nos fóruns de debate organizados pelo IETF), as normas de
boa conduta baseadas em declarações de princípios como o Decálogo do CGI.br (CGI.br,
2009) ou a Declaração de Princípios de Genebra da Cúpula Mundial da Sociedade da
Informação (CMSI) (CGI.br, 2014), tratados internacionais e legislações regionais como o
Marco Civil da Internet (Presidência da República do Brasil, 2014).
Ainda assim, cada uma das redes que participa da Internet tem autonomia para
definir como deseja participar de acordo com seus interesses12 . Isso significa dizer que uma
determinada rede de computadores pode decidir participar como provedor de conexão
à Internet e, desta forma, irá oferecer acesso a Internet à usuários finais. Uma outra
empresa pode decidir participar como um provedor de aplicações de Internet e, desta
forma, irá oferecer serviços para usuários finais, como por exemplo, serviços de telefonia
sobre IP (podemos citar o Skype por exemplo), serviços de mensagens de texto (como
o WhatsApp), plataformas de redes sociais (como o Twitter). Redes de computadores
de empresas privadas e públicas (como a Embraer) participam da Internet muitas vezes
comprando trânsito de provedores de conexão para oferecer acesso à Internet aos seus
funcionários. Essa liberdade só é possível graças a uma infraestrutura de rede que Kurose
denomina de pública, e que é global e sem qualquer tipo de comando central. O que há
são regras de participação definidas em protocolos, princípios, tratados internacionais e
legislações13 .
Concluindo, o termo Internet pública refere-se a abertura da rede que tem, como
vimos, fundamentos históricos que se expressam na construção de uma rede de contribuição
baseada na informalidade e na livre circulação de conhecimento, fundamentos técnicos
que se manifestam na abertura dos seus protocolos e padrões técnicos e fundamentos que
departem da emergência de um modelo institucional de governança que é descentralizado
(horizontal) e aberto. Essas características contribuem para que a Internet seja um recurso
que livre, ou seja, um recurso que não controlado por nenhum de poder seja ele público ou
privado14 .
O fato da Internet oferecer uma infraestrutura de redes que é global, aberta e
12

13

14

As redes que fazem parte da Internet são chamadas de Sistemas Autônomos exatamente por terem
autonomia para decidir, primeiramente se querem participar e, em segundo lugar, de que forma
participam.
Essa regras podem ser desrespeitadas, entretanto, o ônus será a princípio da rede que desrespeita. Há
também servidores e redes que praticam crimes na Internet, ou se ocupam de atividades que causam
problemas de desempenho na rede como é o caso do envio de spams. Como muitos dos protocolas
da Internet foram construídos considerando a criação de uma rede baseada na confiança entre os
participantes, como não há comando central para definir quem pode participar e quem não pode
participar da infraestrutura de rede global, ações que não condizem com as regras de participação e
boa conduta são comuns na Internet.
Mais adiante questionaremos a ideia da Internet livre a partir da forma como os atores sociais se
apropriaram da Rede
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livre para que qualquer pessoa que saiba configurar um servidor possa utilizar os recursos
de comunicação e serviços que ela oferece, representa uma ruptura com a lógica das
tecnologias da comunicação tradicionais. Antes da Internet, ter a disposição um sistema de
comunicação que oferecesse a capacidade de transmitir dados para bilhões de equipamentos
ao redor do mundo era algo acessível a um seleto grupo de megacorporações. O enorme
avanço da inovação que assistimos nas últimas décadas deve-se parcialmente a esse fato.
No início da década de 1960, a construção de uma rede capaz de conectar tantos
dispositivos distintos, com linguagens de programação distintas, dispositivos que muitas
vezes utilizam códigos proprietários e portanto fechados, e que é capaz de utilizar qualquer
tipo de meio físico para distribuir acesso à usuários espalhados pelo planeta, era uma tarefa
que beirava a insanidade. Destacamos duas abordagens definidas pelo NWG que foram
importantes para que a Internet tenha chegado até aqui: a primeira foi o uso da tecnologia
de comutação de pacotes; a segunda foi particionar o desafio da construção de uma rede
mundial de computadores utilizando um modelo de camadas para que fosse possível tratar
separadamente dos diversos problemas que se apresentavam no projeto. Vamos inicialmente
abordar a comutação de pacotes utilizando a descrição dos componentes da rede conforme
Kurose apresenta. Em seguida trataremos do modelo de camadas para então discutir os
desdobramentos político-culturais da resiliência, pervasividade, descentralização e abertura.

2.2 As origens da Comutação de Pacotes: a vertente militar versus
a vertente acadêmica
A Internet que conhecemos hoje foi progressivamente desenvolvida desde a década
de 1950, a partir de uma convergência das agendas do setor militar e do setor acadêmico.
Da primeira, destaca-se a pesquisa a respeito dos mecanismos de intercâmbio/comunicação
de dados em redes de telecomunicação, cujos principais expoentes são a Think Tank RAND
Corporation, uma entidade privada dos Estados Unidos e o National Physical Laboratory
(NPL). Da agenda militar, veio a disposição do Departamento de Defesa dos Estados
Unidos em fomentar o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de incrementar a
capacidade de interação entre homens e máquinas, bem como a capacidade de comando
e controle da operação e comunicação em rede por unidades militares (CANABARRO;
WAGNER; INTERNACIONAIS, 2014).
A comutação de pacotes foi uma das inovações centrais para a construção da
Internet (ABBATE, 2000). Seus proponentes argumentavam que a técnica aumentaria a
eficiência e a resiliência de redes digitais de comunicação, mas, durante muito tempo, houve
resistência entre especialistas que consideravam sua implementação extremamente complexa
e acreditavam que por isso a teoria nunca sairia do papel e se tornaria uma realidade. O
sucesso na implementação da comutação de pacotes pela ARPANET pavimentou o caminho
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para o desenvolvimento de diversas tecnologias e aplicações baseadas em transmissão de
dados, entre elas a Internet, de tal forma que nos dias de hoje o seu uso se tornou uma
prática comum.
Curiosamente, a comutação de pacotes foi desenvolvimento simultaneamente por
dois pesquisadores separados pelo Oceano Atlântico e que viviam em contextos distintos.
Apesar da coincidência na similaridade entre as teorias desenvolvidas por Paul Baran e
por Donald Davies, as abordagens que orientaram a criação da comutação de pacotes
eram distintas. Essas diferenças se deveram em parte ao contexto de pressão política sobre
o desenvolvimento das ciências da computação nos EUA e na Inglaterra em meados da
década de 1950.
As primeiras iniciativas que culminariam na construção da Internet remontam
da década de 1950. Após a segunda guerra mundial, tem início um período caracterizado
pela corrida tecnológica armamentista e de recrudescimento das relações diplomáticas
entre Estados Unidos e União Soviética que ficou conhecido como guerra fria. Em 1953
a União Soviética faria com sucesso o teste da primeira bomba de hidrogênio, levando a
Força Aérea Americana a iniciar no Laboratório Lincoln, um projeto ambicioso chamado
Semi-Automatic Ground Environment (SAGE) para criação e implantação de um sistema
de defesa contra aviões bombardeiros inimigos. O sistema operava de maneira distribuída
por vinte e três centros de processamento de dados instalados, cada qual contendo dois
computadores de grande porte. O primeiro computador foi instalado somente em 1957,
ano em que a União Soviética faria o lançamento do primeiro satélite espacial, o Sputnik
(EDWARDS, 1997).
O lançamento do satélite era, para muitos, prova irrefutável de que a União
Soviética desenvolvera o conhecimento necessário para construir um sistema de balística
capaz do lançamento de mísseis intercontinentais. Muitos acreditavam que a possibilidade
de um ataque nuclear era eminente, o que gerou comoção da opinião pública e centenas
de manifestações na grande mídia Norte Americana. Ao longo do segundo mandato do
presidente e ex-general Dwight Eisenhower, o pânico pós Sputnik elevou os investimentos
norte-americanos em pesquisa e desenvolvimento para um patamar inteiramente novo.
Entre 1959 e 1964 os gastos com P&D passaram de 5 bilhões de dólares para mais de 13
bilhões de dólares por ano, inaugurando uma era de ouro para o desenvolvimento de ciência
e tecnologia militar. É nesse contexto que o Departamento de Defesa dos Estados Unidos
cria a Advanced Research Project Agency, com o objetivo de reestabelecer a vanguarda no
desenvolvimento tecnológico e dar uma resposta a sociedade para conter a crise interna
gerada pelo medo (HAFNER; LYON, 2001).
Vale observar que a Agência quase entra em colapso após um ano de sua criação,
quando o programa de satélites dos EUA, projeto que receberia a maior fatia do seu
financiamento foi redirecionado para a recém-criada National Aeronautics and Space
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Administration (NASA). Além disso, os programas relacionados a mísseis balísticos que
estavam sob a tutela da ARPA foram direcionados para outras unidades militares. O
reenquadramento da ARPA orientou suas atividades para o incentivo a pesquisa básica de
longo prazo e que contariam com a participação de universidades Americanas, até então
fora dos planos do Departamento de Defesa. A sobrevivência da Agência só foi possível
devido a enxurrada de dinheiro que havia sido destinado a pesquisa e desenvolvimento
naquele momento. Jack Ruina, novo diretor da ARPA, promoveu a descentralização do
gerenciamento da Agência que até então seguia o padrão hierarquizado de organizações
militares, o que veio a valorizar o mérito científico e técnico de seus pesquisadores para
além da relevância que os temas tinham na visão do Departamento de Defesa Americano.
A ARPA passou a identificar novas áreas apropriadas para as pesquisas de longo prazo e
desmembrou-se em pequenas estruturas confiando sua gestão a acadêmicos consolidados
que tinham como objetivo explorar oportunidades para a construção de novos projetos.
Uma dessas estruturas orientou-se para o tema da comunicação e controle abordando
pesquisas nas áreas de processamento e análise de um grande volume de informações para
a tomada de decisão, em vista de aumentar a eficiência da ação militar em batalha no
advento de guerra nuclear. Em 1962, foi criado o Command and Control Program Office
(Programa de Controle e Comando) na ARPA, sob a gestão de Joseph Licklider (1915-1990)
(HAFNER; LYON, 2001).
Licklider foi fundamental na reorientação das pesquisas realizadas pela ARPA e
que culminariam na construção da ARPANET, a rede intercontinental de computadores
baseada na comutação de pacotes de dados. O artigo publicado em 1960, The ManComputer Simbioses (LICKLIDER, 1960) trazia conceitos oriundos da sua visão sobre o
uso de computadores no futuro. Licklider imaginou, ainda na segunda metade da década
de 1950, que haveriam consoles de computador e aparelhos de televisão interconectados,
através dos quais as pessoas poderiam se informar sobre assuntos do seu interesse e
participar das questões do governo. Quando Licklider deixou a ARPA, a Agência já não
era um laboratório de sistemas para testes de cenários em tempo de guerra mas sim um
centro de pesquisa e desenvolvimento em computação. O centro de pesquisas seria liderado
por Robert Taylor, que traria para sua equipe de trabalho Lawrence Roberts e Paul Baran
(CERF et al., 2012).
Alguns dos conceitos essenciais para o desenvolvimento da Internet nasceram de
uma série de Memorandos do programa U.S. Air Force Project, desenvolvido pela The
Rand Corporation ou RAND. No memorando de 1960 intitulado “On a distributed comand
and control system configuration", Paul Baran, então pesquisador da Rand, afirma que o
programa tinha como objetivo a configuração de um sistema de comunicação distribuído
de comando e controle capaz de resistir a ataques no advento de uma guerra termonuclear
(BARAN, 1960).
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Baran iniciou sua carreira na RAND em 1959 no departamento de ciências da
computação. Rapidamente, o engenheiro se interessou pelo tema de sistemas de comunicação
resilientes. Baran acreditava que informações confiáveis transmitidas rapidamente por um
sistema de comunicação resiliente poderiam evitar o que seria a terceira guerra mundial.
Essa era a única maneira de controlar a inclinação de lideres militares em autorizar o que
seria um primeiro ataque para tomar a dianteira na eminência de uma guerra nuclear. Além
disso, um sistema de comunicação que pudesse sobreviver a ataques nucleares aumentaria
a capacidade de coordenação para retaliação, pois manteria funcional a capacidade de
organização militar para um contra-ataque. Baran vislumbrou um sistema que permitira
aos militares conduzir chamadas de voz, usar fac-símile e terminais de computadores de
baixa velocidade em tempos de guerra.
A chave para esse novo sistema era a técnica que Baran chamava de Distribuited
Communications (comunicações distribuídas). Em um sistema convencional de comunicações digitais a troca de dados é hierarquica e concentrada. Em um sistema de telefonia por
exemplo, as ligações vão primeiramente para uma central de comutação local, que pode
ainda encamimhá-la a central de comutação regional ou nacional para posteriormente
repetir a operação até o outro ponto de rede. Toda a chamada deverá respeitar essa
hierarquia para então formar um circuito fixo, predeterminado entre dois pontos. O sistema
distribuído proposto por Baran teria centenas de nós de comutação conectados entre si,
criando redundância para que um ponto pudesse se conectar a outro. Para que os dados
pudessem se mover através da rede Baran desenvolveu uma técnica que chamou de message
switching (comutação de mensagens). Nesse sistema, as mensagens eram armazenadas
temporariamente em cada um dos nós até que pudessem ser encaminhadas para o nó
seguinte. Não haveriam circuitos predeterminados. Assim, no caso do rompimento de um
cabo no caminho entre dois pontos de comunicação, caminhos alternativos poderiam ser
utilizados (ABBATE, 2000).
Como Paul Baran, Donald Davies (1924-2000) vislumbrou um sistema utilizando
o mesmo princípio da comuntação de pacotes: permitir a usuários de sistemas digitais
compartilhar links de comunicação de forma mais eficiente e segura. Entretanto, para
Davies, a eficiência serviria a um propósito inteiramente distinto. Na sua visão, packet
switching seria o equivalente ao conceito de time sharing que visava maximizar o acesso a
um tipo de recursos muito escassos na época que eram os recursos computacionais.
Ocorre que as motivações que moveram Donald Davies eram de cunho econômico e não militar. O que preocupava os britânicos na década de 1950 era também o
atraso científico e tecnológico, não em relação aos soviéticos, mas sim em relação aos
norte-americanos. Em 1964 as eleições gerais foram vencidas pelo Partido Trabalhista
Britânico em um momento em que não somente o partido mas a população em geral
falava em crise econômica. Harold Wilson, lider do Partido Trabalhista, iniciou uma ampla
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campanha de retomada do crescimento econômico que tinha como um dos seus pilaraes o
desenvolvimento tecnológico. Naquele momento, atraso tecnológico era considerado um
dos principais problemas da região que se somava a evasão de cérebros para outros países.
Uma das vertentes importantes desse novo programa era o investimento em pesquisa e
desenvolvimento.
Nesse contexto, foi criado o Ministério da Tecnologia, que assumiu o controle
sobre diversos laboratórios e instituições de pesquisa e que tinha a indústria de informática
como uma de suas prioridades. Entre as medidas adotadas, o governo assumiu o controle
do Advanced Computer Techniques Project (ACTP), um projeto que visava levar para
indústria de informática as inovações tecnológicas oriundas das pesquisas universitárias.
Foi então que Donald Davies assumiu o controle do ACTP. Davies estava envolvido com
pesquisas na área de interfaces homem-computador e de sistemas time sharing (tempo
compartilhado), que visavam otimizar o uso dos recursos computacionais. Davies, que
assim como Baran tivera formação em computação e não na área de telecomunicações,
propôs a divisão das mensagens em pequenos pedaços de tamanho fixos que ele chamou de
“pacotes”, e que deveriam seguir por comutadores instalados em computadores (ABBATE,
2000).
Acreditando que sua nova tecnologia impulsionaria o mercado local de informática
e de telecomunicações, Davies propôs a implantação de uma nova rede, de alcance nacional,
ao General Post Office (GPO), o órgão do governo responsável pelo monopólio do sistema
britânico de comunicações. Apesar de estar aparentemente alinhado com o discurso de
modernização tecnológica do governo, a burocracia e o desinteresse do GPO não levaram o
projeto nacional adiante. Apenas uma rede experimental foi construída nas dependências
do NPL, denominada “Mark I”, que entrou em operação em 1967 e funcionou até 1973
(CARVALHO, 2006).
Baran foi o primeiro a explorar a ideia da comutação de pacotes no projeto de
construção de uma rede intercontinental de computadores, a ARPANET. Entretanto,
Davies foi instrumental ao passar a sua própria visão sobre a comutação de pacotes para
Larry Roberts, diretor do programa de construção da ARPANET, rede experimental que
seria desenvolvida pela Advanced Research and Projects Agency ARPA, agência ligada
ao departamento de defesa do governo norte americano (ABBATE, 2000). A vertente
britânica vislumbrava o desenvolvimento de soluções tecnológicas que visavam incrementar
a capacidade de interação entre homens e máquinas e para a pesquisa de compartilhamento
de recursos computacionais. A ligação entre Davies e Roberts foi importante para que as
duas agendas se aglutinassem em torno da tecnologia de "comutação de pacotes", assim
nomeada a partir da teoria de Donald Davies.
Apesar do financiamento militar, os acadêmicos que se debruçaram sobre o desafio
de construção de uma rede distribuída de computadores baseada em comutação de pacotes
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aspiravam outros objetivos. Para Roberts, a ARPANET ofereceria um meio para aglutinar
pesquisadores de todo o pais, criando um sistema de programação cooperativa com a
participação de pessoas geograficamente separadas trabalhando integradas através de um
sistema (ABBATE, 2000). É fato que muito da agenda militar deu lugar aos princípios
de compartilhamento de recursos e construção de redes sociais digitais. Entretanto, nosso
argumento defende que, apesar das agendas acadêmica e militar vislumbrarem mecanismos
de intercâmbio e comunicação de dados entre computadores utilizando-se da infraestrutura
de telecomunicações existente, a influência da abordagem militar na Internet que conhecemos hoje, voltada para o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de aumentar a
capacidade de comando e controle através da criação de sistemas de comunicação digitais
distribuidos que fossem pervasivos e de alta resiliência é sub-dimensionada. Para discutir
nosso argumento continuaremos nossa digressão sobre conceitos técnicos da Internet que
caracterizam uma rede de controle, pervasiva e resiliente.

2.2.1 O funcionamento da comutação de pacotes: controle, resiliência e
pervasividade
Para entendermos a comutação de pacotes é necessário descrever alguns componentes básicos de uma rede de computadores. Começamos pelos conceitos de periferia
e núcleo de uma rede. As redes de computadores tem uma periferia onde encontram-se
os sistemas finais 15 que podem ser computadores de mesa, notebooks, tablets, celulares,
servidores de aplicações de Internet (como servidores Web e servidores de e-mail) entre
outros, e que utilizam os serviços da Internet. Isso significa dizer que as redes sociais
digitais, a Web, o comercio eletrônico, mensagens instantâneas, entre outros, são exemplos
de serviços que se localizam na periferia da rede.
Para que os sistemas finais possam trocar dados entre si (dois usuários finais
que utilizam o Facebook, por exemplo) o núcleo da rede executa tarefas conceitualmente
simples de encaminhamento desses dados de um sistema final origem (origem significa
que envia a mensagem. Pode ser um computador de mesa conectado à Internet) até um
sistema final destino (um servidor de aplicações que hospeda o Facebook, por exemplo).
Toda vez que a troca de dados ocorre entre dois sistemas finais, o sistema originário
da comunicação fragmenta mensagens longas em porções de dados menores. É o caso de
quando assistimos um filme no Netflix (um filme em alta definição é um arquivo com
alguns gigabits. Para transmissão desse filme na Internet ele é fragmentado em porções
menores de dados). Esses fragmentos são chamados de pacotes de dados. Entre o sistema
final origem e o sistema final destino os pacotes percorrem comutadores de pacotes no
núcleo da rede que são chamados de roteadores. Há centenas de milhares de roteadores no
15

Os sistemas finais são também chamados de hosts ou hospedeiros, porque hospedam (executam)
programas que são as aplicações de Internet.
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núcleo da rede. Desta forma, cada pacote carrega as informações necessárias para seguir
uma rota até seu destino e que permitam que a mensagem seja reconstituída no destino.
Para que o pacote de dados seja encaminhado até seu destino correto é necessário
que cada componente da infraestrutura de rede da Internet tenha um código único. Esse
código se chama IP ou Internet Protocol. Cada sistema final da Internet possui seu endereço
IP. Quando um sistema final de origem quer enviar um pacote a um sistema final de
destino, ele inclui o endereço IP no cabeçalho do pacote. De forma simplificada, cada
pacote que deixa um sistema final é encaminhado a um roteador. Como nos correios, os
endereços IP possuem uma estrutura hierárquica. Cada roteador da rede possui uma tabela
de encaminhamento com essa estrutura, onde boa parte dos endereços de destino estão
mapeadas. Uma vez que o pacote chegou a um roteador no núcleo da rede, este examina o
endereço de destino e o conduz a um roteador adjacente através de uma consulta a sua
tabela de encaminhamento, e assim sucessivamente até que o pacote chegue ao seu destino
final. Esse processo é conhecido como roteamento fim a fim (KUROSE; ROSS, 2012).
Para que um sistema final tenha acesso à Internet existem os Provedores de
Conexão à Internet (Internet Service Providers - ISP) que são as empresas que contratamos
para ter acesso à Internet em nossos domicílios. Os ISPs possuem redes de roteadores que
se distribuem em uma determinada região. A cidade de Birigui, no interior de São Paulo
tem ISPs regionais com uma rede de roteadores local que provêm acesso à Internet para a
população da cidade. Para se conectar a sistemas finais em outra cidade, esses pequenos
ISPs locais contratam trânsito de um ISP nacional que tem uma rede de roteadores
distribuída em parte ou em todo o território do país. Esse ISP nacional por sua vez, irá
contratar os serviços de um ISP global que possa lhe dar acesso a sistemas finais em outros
países, formando assim uma cadeia de valor de provimento de conexão à Internet. Temos
então que redes locais estão conectadas a redes nacionais que, por sua vez, se conectam a
redes internacionais perfazendo uma grande infraestrutura de redes distribuída, presente
em todos os países do mundo. Por isso as Nações Unidas reconhecem a Internet como um
“Recurso Global” (ONU, 2016). Por isso a Internet é chamada de uma rede de redes. Cada
uma dessas redes é um sistema autônomo (Autonomous System - AS). A Internet possui
cerca de 50 mil ASs nos dias atuais. Vale descatacar que a ausência de um controle central
permitiu que pequenos empreendedores pudessem iniciar suas atividades como provedores
de conexão à Internet, levando assim a Internet para os rincões do mundo.
Essa rede de redes de provedores de conexão à Internet é descrita por Kurose
como uma infraestrutura que provê serviços a aplicações. Isso significa dizer que a rede de
provedores de conexão à Internet oferece diversos tipos de serviços às redes de provedores
de aplicações de Internet como o Facebook, o Google e o Twitter perfazendo um enorme
ecossistema de Internet. A figura número 3 a seguir ilustra o conceito de uma infraestrutura
de provimento de serviços a aplicações na qual há computadores de mesa que representam
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sistemas finais de um usuários de Internet que acessam distintas aplicações de Internet.
Notem que as nuvens que tem bolinhas azuis no seu interior são redes de roteadores (as
bolinas azuis são os símbolos de roteadores. Essas são as redes dos provedores de conexão
à Internet) enquanto as nuvens que indicam serviços que encontramos hoje na Internet
como email, vídeo e a Web são redes de provedores de aplicação de Internet. As redes
de roteadores representam de maneira simplificada o núcleo da rede enquanto os demais
elementos da figura representam a periferia da rede16 .

Figura 3 – Desenho esquemático de uma rede de computadores para representar a infraestrutura da Internet (PATARA, 2008)

2.3 O modelo de camadas
Para possibilitar que as redes de computadores e terminais troquem mensagens de
forma organizada a Internet foi estruturada a partir de um modelo de camadas. No modelo
16

Vale destacar que na definição de Carissimi, Rochol e Granville o núcleo de uma rede de computadores
compõe-se de roteadores e switches que não estão conectados a terminais ou sistemas finais, mas
somente a outros roteadores. A abordagem de Kurose não observa essa característica ao apresentar o
conceito de núcleo da rede. (CARISSIMI; ROCHOL; GRANVILLE, 2009).
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de camadas cada camada oferece serviços às camadas adjacentes. Vamos apresentar um
modelo resumido baseado na pilha de protocolos conhecida como TCP/IP.
Para que uma pessoa possa acessar a Internet em um computador de mesa é
necessário que algum meio físico se conecte a esse computador (geralmente são cabos ou
as conexões sem fio). Quando um bit é transmitido por um sistema final ele é recebido e
retransmitido por cada roteador pelo qual ele passa ao longo de sua rota até o destino.
Isso implica dizer que o bit passa por uma série de pares transmissor-receptor que o
recebem através de ondas eletromagnéticas ou pulsos óticos que se propagam por um
meio físico. Existem diversos tipos de meio físico como o par de fio de cobre trançado, o
cabo coaxial, fibras ópticas, canais de rádio terrestre, entre outros. A primeira camada do
modelo de camadas da Internet é a Camada Física ou de Acesso Físico. Essa é a camada
que compreende os cabos, torres de transmissão, antenas etc. Sua função é movimentar
as ondas e pulsos entre elementos adjacentes sejam eles cabos coaxiais, fibras óticas ou
transmissores de ondas de rádio. Nessa camada são feitos os enlaces que conectam os
equipamentos de rede e possibilitam que um pacote de dados possa transitar entre origem
e destino. Para que a conexão entre os equipamentos seja feita são utilizados diversos
protocolos de enlace.
A segunda camada, de baixo para cima, é a camada de rede. A camada de rede tem
a função de movimentar pacotes de dados entre hospedeiros (lembrando que hospedeiros
são máquinas que hospedam serviços, sejam elas sistemas finais, roteadores entre outros).
A camada de rede tem três componentes mais importantes (KUROSE; ROSS, 2012). O
primeiro é o Protocolo de Internet (IP) que é o protocolo de endereçamento (cada sistema
final conectado à rede tem um endereço IP único). Ele tem duas versões: o IPv4 que está
especificado na RFC 791 (POSTEL, 1981b) e o IPv6 que está especificado nas RFCs 2460
(ISOC, 1998) e 4291 (HINDEN; DEERING, 2006).
O segundo é o componente de roteamento que determina o caminho que um
pacote de dados segue desde sua origem até o seu destino. Um exemplo de protocolo de
roteamento é o Border Gateway Protocol (BGP) que faz o roteamento nas bordas dos ASs.
Ele é um protocolo fundamental para o funcionamento da Internet, pois é responsável por
interligar todas as redes que compõe a Internet.
O terceiro é o Protocolo de Mensagem de Controle da Internet (ICMP). O ICMP é
especificado na RFC 792 (POSTEL, 1981a) e é utilizado na camada de redes por roteadores
e sistemas finais majoritariamente para comunicação de erros. Um exemplo é a mensagem
“Rede de destino inalcançável” que pode ser vista no uso de aplicações para troca de
arquivos como o File Transfer Protocol (FTP) ou mesmo no protocolo Hypertext Transfer
Protocol (HTTP) quando usamos a Web. Isso significa que, em algum ponto, um roteador
não conseguiu identificar o caminho para um sistema final. Assim, o roteador envia a
mensagem ICMP do tipo 3 para o sistema final origem que está tentando acessar um
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servidor Web (um Website), por exemplo.
Programas como o Traceroute, que permite o acompanhamento das rotas que
pacotes de dados estão utilizando para identificar problemas de roteamento e o Ping,
que envia uma mensagem ICMP de “requisição de eco” de um sistema final para outro,
esperando ter a mesma mensagem em retorno, são exemplos de programas que utilizam
mensagens ICMP e que são utilizados para o gerenciamento das redes (STEVENS, 2010).
Abaixo segue a Tabela 1 com algumas das mensagens ICMP.
Tabela 1 – Tipos de mensagens ICMP (KUROSE; ROSS, 2012, p. 261)
Tipo ICMP
0

Código
0

Descrição
resposta de eco (para ping)

3

0

rede de destino inalcançável

3

1

hospedeiro de destino inalcançável

3

2

protocolo de destino inalcançável

3

6

rede de destino desconhecida

4

0

repressão da origem (controle de congestionamento)

10

0

descoberta do roteador

12

0

cabeçalho IP inválido

A terceira camada é a camada de transporte. Resumidamente, a camada de
transporte tem como função carregar mensagens da camada de aplicação entre o cliente e
o servidor de uma aplicação. Para nossa discussão não é necessário descrever os serviços
específicos que são disponibilizados e requeridos por essa camada.
A quarta camada é a camada de aplicação onde residem aplicações de redes e
seus protocolos.
“Aplicações são a razão de ser de uma rede de computadores. Se não fosse possível inventar aplicações úteis não haveria a necessidade de projetar protocolos
de rede para suportá-las. Desde o surgimento da Internet da Internet, foram
criadas novas aplicações úteis e divertidas. Elas tem sido a força motriz por
trás do sucesso da Internet, motivando escolas, governos e empresas a tornarem
a rede uma parte integral de suas atividades diárias” (KUROSE; ROSS, 2012,
p. 61)
A abordagem de Kurose para a camada de aplicações é muito precisa. Foram
as aplicações que atribuíram valor à Internet. São as aplicações que atraem milhares de
pessoas para usarem os recursos de uma infraestrutura global de comunicações, que não
respeita fronteiras, legislações, ou necessita obedecer a um comando central. Quando se fala
na enorme inovação que a Internet proporcionou, é muito comum que se esteja referindo
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à camada de aplicações. A grande transformação social, na qual a Internet tem tido um
papel destacado, se deve em grande medida às aplicações que surgiram nessa camada.
Não por acaso, a camada de aplicação compreende um número enorme de protocolos tais
como o HTTP,que provê requisição e transferência de documentos pela Web, e o SMTP,
que provê transferência de mensagens de correio eletrônico, os emails. A figura 4 abaixo
apresenta o modelo da pilha de protocolos TCP/IP e traz alguns exemplos de protocolos
utilizados em cada camada, alguns deles já mencionados aqui.

Figura 4 – Desenho esquemático do modelo de camadas conhecido como Pilha de Protocolos TCP/IP (PEREIRA, 2014)

2.3.1 A Web
Nós últimos 30 anos assistimos ao surgimento de aplicações oferecendo serviços
de telefonia, filmes, compartilhamento de arquivos, vídeos, jogos eletrônicos, plataformas
de comércio eletrônico, serviços de governo eletrônico entre outros. Entre tantas aplicações
a Web certamente merece uma menção destacada. Na década de 1990 a Internet era
utilizada por pesquisadores e acadêmicos para efetuar login em hospedeiros remotos e
trocar arquivos, usar o correio eletrônico e receber notícias. A Web foi fundamental para a
transformação desse cenário. Em 1980, Tim Berners-Lee, físico, graduado em 1976 pela
Universidade de Oxford, aceitou realizar uma consultoria de desenvolvimento de software
para o European Organization for Nuclear Research (CERN) em Genebra. Durante esse
período Tim desenvolveu um protótipo de um software que se chamava “Inquire” que tinha
como objetivo ajudá-lo a lembrar das conexões entre pessoas, computadores e projetos.
Supose all the information stored on computers everywhere where linked, I
thought. Supose I could program my computer to create a space in which
anything could be linket to anything (BERNERS-LEE; FISCHETTI, 2000, p.4).
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A ideia de Tim Berners-Lee é ilustrativa da contribuição que a Web trouxe para
a Internet. A Web é uma aplicação que tem sua arquitetura baseada no modelo clienteservidor17 Ela é uma aplicação baseada em três elementos centrais: o Universal Code
Identifiers (URI), o Hypertext Transfer Protocol (HTTP) e o Hypertext Markup Language
(HTML) (BERNERS-LEE; FISCHETTI, 2000, p. 4)
O HTTP é o protocolo responsável por estruturar as comunicações entre clientes
e servidores Web. Ele é executado em programas instalados em hospedeiros cliente e
hospedeiros servidor e defini a estrutura das mensagens e o modo como são trocadas entre
esses terminais. O HTML é a linguagem utilizada para a construção das páginas Web. Um
Website se constitui de uma coleção de páginas Web que estão hiperlinkadas, organizadas
como em uma estrutura de diretórios. Por detrás do que vemos em Websites está o código
de cada uma das páginas que navegamos, que é o HTML. Nas páginas web há diversos
elementos referenciados como imagens, filmes e calendários. O código HTML da página
que é o “arquivo-base HTML” referencia os outros objetos da página com o uso da URI.
As URIs são identificadores unívocos utilizados para referenciar documentos na Web. Eles
são compostos de dois componentes: o nome do hospedeiro do servidor que abriga o objeto
e o caminho do objeto como em uma estrutura de diretórios. O HTTP, portanto, defini
como os hospedeiros cliente requisitam páginas aos hospedeiros servidor e como esses as
transferem aos clientes.
O sistema criado por Berners-Lee foi fundamental para organizar e conectar o
conteúdo que havia em centenas de milhares de sistemas finais que já estavam conectados
na Internet. Isso permitiu que um usuário pudesse encontrar com mais facilidade conteúdos
de seu interesse. Como nem o HTTP, nem a HTML e nem o URI foram patenteados por
Berners-Lee, uma centena de organizações passaram a criar softwares para serem usados
na Web. O Google, por exemplo, que passou a indexar as informações de Websites com o
uso de crawlers 18 e oferecer o que conhecemos hoje como serviços baseados em motores
de busca. Facebook e Twitter também são exemplos disso. Além disso, os protocolos
eram abertos. Assim, milhares de pessoas passaram a poder desenvolver seus sítios Web,
ampliando a quantidade e diversidade dos conteúdos.
Outro aspecto que foi central para o crescimento vertiginoso de usuários de
17

18

O desenvolvimento de aplicações passa inicialmente por um processo de definição da arquitetura da
aplicação. A arquitetura determinará como a aplicação é organizada nos vários sistemas finais. Duas
arquiteturas das mais utilizadas são conhecidas como Cliente-Servidor e Peer-to-Peer ou P2P. O modelo
cliente-servidor é baseado em um princípio simples que atribui funções distintas a dois hospedeiros que
se comunicam. Uma dos hospedeiros é denominado servidor. Esse hospedeiro funcionará continuamente
para atender às requisições de hospedeiros denominados cliente. Os hospedeiros clientes são terminais
de usuários finais que demandam serviços dos servidores. A Web oferece um excelente exemplo do
funcionamento da arquitetura cliente-servidor. Os servidores Web estão sempre em funcionamento para
atenderem às requisições que são feitas por usuários de Internet em seus computadores (os clientes)
quando esses estão usando navegadores de Internet como o Firefox ou o Chrome para acessar Websites.
Crawler é um programa (um robô) usado pelos buscadores para encontrar e indexar páginas de um
site. Ele captura informações das páginas e cadastra os links encontrados.
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Internet após o advento da Web foi a acessibilidade. Enquanto a Internet funcionava
fundamentalmente através do uso de linhas de código, somente um número restrito de
pessoas se propunha realmente a aprender a utilizar a tecnologia. Entretanto, quando os
Browser, ou Navegadores de Internet começaram a ser desenvolvidos, a Web e a Internet
ganhavam uma Interface para uso que era simples e atrativa. Segundo Berners Lee, o
primeiro Browser foi o Erwise, desenvolvido por estudantes da Helsink University of
Technology. O Browser foi concluido em abril de 1992. Outros Browser foram desenvolvidos
no início da década de 1990 como o Viola, o Samba, que contou com a participação do
próprio Berners Lee e um dos primeiros Browser desenvolvidos por uma organização
comercial: o Arena, que foi criado por Dave Raggett na Hewlett Packard. Mas foi em
fevereiro de 1993 que Marc Andreessen e Eric Bina, do National Center for Supercomputing
Applications (NCSA), na Universidade de Illinois, criaram o Mosaic.
O Mosaic era fácil de baixar (download) e instalar e requeria muito pouco aprendizado para o uso. O Browser era muito mais próximo do que seria um produto para
o mercado (BERNERS-LEE; FISCHETTI, 2000). Ele Tinha um excelente desempenho
para mostrar imagens, páginas Web, diagramas, equações fotos. As Figuras 4 e 5 abaixo
mostram um exemplo da interface de um Bullet Board System (BBS), software utilizado
na década de 1980 para comunicação em redes de computadores com o uso de linhas
telefônicas e a Interface do Browser Mosaic criado em 199319 .

Figura 5 – Interface de uma Bullet Board System - BBS (Wikipédia, 2016)
O impacto causado pelo Mosaic foi enorme. Exemplo disso foi o evento conhecido
como a guerra dos Browsers que ocorreu entre a Netscape e a Microsoft com o Internet
Explorer. Com o Mosaic, muitos desenvolvedores e empreendedores passaram a se aventurar
nesse novo espaço social criado pela Web. Stafford-Fraser analisa a importância dos
Browsers para a criação da primeira Web Cam. Segundo o pesquisador os primeiros Browser
mostravam somente texto. Com o Mosaic não era mais necessário rodar uma aplicação para
19

É importane frisar que houve um avanço na interface de computadores também. A popularização do
uso do mouse e os sistemas operacionais como Windows e Apple trouxeram uma nova experiência para
o uso do computador
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Figura 6 – Interface do Browser Mosaic (Pinterest, 2017)
que a transmissão de imagens por streaming através da Web fosse possível. Isso fez com que
qualquer pessoa que tivesse um Browser pudesse ver as imagens (STAFFORD-FRASER,
2001)

2.4 Internet versus Telecomunicações
A suite de protocolos e padrões que foi desenvolvida para tornar a Internet uma
realidade repousa sobre a camada física ou, conforme indicado na figura 4 acima, camada de
ligação física. A Internet necessita de um meio de propagação das ondas eletromagnéticas
e pulsos óticos para seu funcionamento. Entretanto, ela funciona independente do meio
físico que lhe dá suporte. Isso pressupõe uma separação importante que pode ser observada
na pilha de protocolos TCP/IP acima. As camadas de rede, transporte e aplicaçõe
Seja da pilha TCP/IP são historicamente parte integrante da construção da Internet na
abordagem de camadas, enquanto a camada física onde se localizam os tradicionais serviços
de telecomunicações integram um universo distinto daquele que foi criado pela Internet.
Há que se dizer, que pela perspectiva da gestão de rede, Internet e telecomunicações
são tratadas como componentes de um mesmo problema: entregar pacotes de dados de
um terminal origem para um terminal fim. Entretanto, tecnicamente, historicamente,
institucionalmente e culturalmente são dois universos amplamente distintos.
Uma característica fundamental da Internet é que a infraestrutura global de rede
viabilizada por ela é conceitualmente neutra. A pilha de protocolos TCP/IP esclarece que
há um grupo de protocolos destinados exclusivamente ao transporte dos pacotes de dados
que dão suporte à aplicações. As aplicações são, por sua vez, desenvolvidas na periferia da
rede. Isso permitiu que desenvolvedores de aplicações não precisassem se preocupar com
os detalhes do transporte de dados e pudessem trabalhar exclusivamente com a criação de
serviços. Como a camada de rede não fora desenhada para atender a uma aplicação ou
serviço específico, todas as aplicações e serviços que vieram a ser criados para a Internet
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puderam se beneficiar de sua neutralidade, o que acabou por produzir, na Internet, um
abiente de inovação aberta.
A importância desse conceito fez nascer um amplo debate em torno do que se
convencionou chamar de o princípio da neutralidade da rede. Nos estudos sobre a arquitetura
e a funcionalidade de redes de computadores, a neutralidade deriva do princípio fim-a-fim
(end-to-end). O principio fim a fim é um princípio de engenharia de rede que só foi
articulado explicitamente em 1981 pelos professores Jerome Saltzer , David Reed e David
Clark (SALTZER; REED; CLARK, 1984). Os pesquisadores propõe que a “inteligência”
em uma rede deve estar localizada na parte superior do seu sistema de camadas ou, visto
de uma outra forma, nas suas extremidades (ou periferia). Para tanto, os protocolos de
comunicação no núcleo de uma rede, devem ser o mais simples e mais gerais possível. Uma
consequência fundamental desse postulado é o princípio da não-discriminação entre as
aplicações. Tal principio propõe que as camadas da rede destinadas a garantir a transmissão
da informação devem fornecer recursos que não são particulares ou otimizados para uma
única aplicação específica (LEMLEY; LESSIG, 2000)
A neutralidade da rede é o princípio que garante a isonomia no tratamento dos
pacotes de dados que trafegam na Internet. Sobre o tema, o Decálogo de princípios do
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br, 2009) estabelece que:
“filtragem ou privilégios de tráfego devem respeitar apenas critérios técnicos e
éticos, não sendo admissíveis motivos políticos, comerciais, religiosos, culturais,
ou qualquer outra forma de discriminação ou favorecimento”
O princípio foi basilar para o tratamento dado à neutralidade da rede pela Lei 12.965/2014,
o Marco Civil da Internet (Presidência da República do Brasil, 2014). A lei estabelece de
forma taxativa que
“o responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de
tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por
conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação”.
Isso estabelece, por exemplo, que os pacotes de dados transportando conteúdos
para a comunicação entre dois usuários do Facebook não devem ser privilegiados em relação
aos pacotes de dados transportanto conteúdo para a comunicação entre dois usuários
do Twitter. A Internet neutra tem benefícios que vão além do incentivo a inovação. Há
também uma perspectiva de benefício político que é defendida por alguns pesquisadores.
Schewick pondera que,
as regras de neutralidade da rede visam a preservar a habilidade da Internet
em aprimorar o discurso democrático, propiciar a organização e ação política, e
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prover um ambiente descentralizado para a interação social, cultural e política
com a possibilidade de participação de todos20 (SCHEWICK, 2015).
As redes de telecomunicações, em contra partida, pertenceram historicamente a
grupos empresariais, públicos ou privados, financiados pelo Estado sob modelo de concessão.
Tanto no Brasil quanto nos EUA, o modelo de concessão operou para criar corporações
muitas vezes monopolistas em seus setores, ou que dispunham de uma distribuição de
infraestrutura que lhes davam enorme vantagem competitiva. Isso contribuiu para que ao
longo do século XX, o controle da distribuição de conteúdos e serviços de telecomunicações
ficasse nas mãos de um seleto grupo de organizações. A diferença do modelo de governança
da Internet e do modelo de governança das telecomunicação baseado na concepção de que
os Estados são o centro de qualquer regime internacional explicita um dos importantes
aspectos dessa separação (LUCERO, 2011). Os padrões de radiodifusão e comunicação
entre dispositivos sempre foram, em sua grande maioria, controlados pelos Estados e
debatidos internacionalmente no sistema das Nações Unidas. Para utilizar muitos desses
padrões é necessário obter autorização formal que geralmente são fornecidas por Agências
Reguladoras na área de telecomunicações, o que torna quase inviável a entrada de pequenos
empreendedores no mercado devido aos altos valores das licenças e a burocracia do processo.
A infraestrutura de rede global da Internet, como já discutido, é, sobre a perspectiva
abordada por Kurose (2014) pública. Seu uso não necessita de autorização.
Os estados tentaram ingressar no desenvolvimento de padrões para redes de
computadores. Um dos exemplos clássicos aconteceu na década de 1980 quando a Internet
ainda não era uma infraestrutura global de rede. Não havia um padrão para conexão
de redes de computadores que fosse amplamente aceito pela comunidade internacional
e empregado pelas redes de computador ao redor do mundo. A União Internacional de
Telecomunicações, a UIT21 , que desde 1865 atua no desenvolvimento de padrões técnicos
de comunicação entre dispositivos, já estava debruçada a mais de uma década na criação
da pilha de protocolos para interconexão de computadores conhecida como Open System
Interconnection (OSI) que vinha sendo desenvolvida pela Organização Internacional para
a Normalização (International Organization for Standardization- ISO).
A UIT e a ISO, que iniciaram o projeto da pilha de protocolos OSI-ISO em
1971 , tinham a expectativa de que o desenvolvimento de uma diretiva internacional para
22

20

21

22

Deve-se considerar, entretanto, que um ambiente aberto, desregulado, e que ofereça alguma medida de
igualdade de participação desconsidera as desigualdades que existem na sociedade e que tornam esse
ambiente passível de captura por atores que dispõem de mais recursos financeiros e desenvolvimento
tecnológico mais avançados.
A União Internacional de Telecomunicações (UIT) é a agência da ONU que tem como missão desenvolver
padrões para comunicações internacionais entre tecnologias de informação e comunicação através da
padronização e regulação das ondas de rádio, desenvolvimento de padrões para telecomunicações
internacionais, e capacitação; a agência é composta por todos os 193 países membros da ONU e por
mais de 700 entidades do setor privado e acadêmico
diga-se de passagem, com forte influência dos trabalhos realizados pelo NWG na construção da
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interconexão de redes de computadores seria rapidamente empregada dada a evidente
lacuna de um padrão globalmente aceito. As organizações contavam inclusive com a
legitimidade dos organismos internacionais sobre a batuta das Nações Unidas. A pilha
foi apresentada em 1983 e contou com o apoio de diversos países para a adesão aos seus
protocolos. Entretanto, até hoje a pilha jamais foi integralmente implementada, entre
outros fatores, devido a sua complexidade, tendo servido de modelo de referência para
estudos de redes de computadores. Vale destacar que no Brasil, em 1983, após a publicação
do modelo OSI como um padrão oficial da ISO, a ABNT, através do grupo de trabalho
CB-21, criou duas comissões de estudos, uma para rede local e outra para redes de
longa distância, com o objetivo de definir padrões de interconexão a partir das novas
normas estabelecidas internacionalmente. Em agosto de 1987, um grupo de organizações
governamentais (ABNT/CB-21, Banco do Brasil, COBRA, CTIXIII, FINEPXIV, IPTXV,
SEI e SERPRO) e privadas (ABICOMP, Digirede, Itautec, SBCXVI e Scopus) assinaram
um acordo de cooperação relativo à interoperabilidade com o modelo OSI. Em 1988,
o modelo OSI foi finalmente registrado no Brasil como norma da ABNT, NBR 10574:
Interconexão de sistemas abertos de processamento de informação – Modelo básico de
referência. (CARVALHO, 2006).
O TCP/IP era um modelo simples e funcional que não operava na lógica de controle
estatal. Isso fez com que ele fosse mais acessível tanto pela perspectiva da implementação
quanto pela perspectiva do modelo de adesão que é livre. Desta forma o emprego do
TCP/IP para interconexão de redes de computadores se espalhou rapidamente entre
gestores de redes no mundo todo fazendo com que se tornasse um padrão global
Há também uma questão de desempenho importante entre redes de telecomunicações e redes Internet. As tecnologias de comunicação tradicionais como telefone fixo
e celular, televisão e aparelhos de rádio, empregam o modelo de comutação de circuitos.
Como vimos acima, apesar da Internet utilizar-se de serviços disponibilizados pela camada
física, o seu funcionamento está baseado no emprego do modelo de comutação de pacotes23 .
Na comutação de circuitos, que é característica dos serviços de telecomunicações,
os recursos necessários para estabelecer a comunicação entre dois sistemas finais são
reservados durante todo o período da sessão de comunicação (enquanto durar uma ligação,
por exemplo). Antes de uma sessão de comunicação ter início, a rede estabelece uma
conexão fim a fim dedicada comprometendo uma parte da banda total disponível para a
comunicação. Mesmo que não haja comunicação, (as pessoas fiquem mudas, por exemplo)
ou que a comunicação utilize uma pequena parte da capacidade de banda, aquele canal

23

ARPANET
É importante mencionar que o termo correto para fazer referencia as porções de informação que
trafegam em uma rede Internet é datagrama. Utilizamos nesse trabalho o termo comutação de pacotes
para especificar um modelo de funcionamento de redes de computadores. Não consideramos necessário
para nossas análises esmiuçar as diferenças entre pacotes de dados e datagramas
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definido por um circuito estará indisponível. Para que se possa estabelecer circuitos entre
um número muito grande de sistemas finais, os equipamentos utilizados para fazer a
comutação de circuitos são extremamente caros. A reserva de um canal que que terá
dedicação exclusiva para um determinado uso ou aplicação, torna a configuração do
sistema mais complexa e o custo do serviço muito mais elevado.
As redes de comutação de pacotes são altamente resilientes, pois são capazes de
otimizar a demanda e a disponibilidade de banda em uma rede de computadores pelo
princípio do melhor esforço. Na comutação de pacotes os recursos não são reservados. Os
pacotes de uma determinada sessão usam os recursos por demanda, tornando possível
que uma rede se ajuste melhor às necessidades distintas de cada aplicação e do perfil
de cada tipo de usuário, além de permitir um melhor gerenciamento de situações de
atraso, congestionamento e até rompimento de meio físico. Com aumento de dispositivos
conectados a rede como computadores pessoais, roteadores, switches, telefones celulares e
outros os pacotes de dados puderam ser roteados com mais eficiência e utilizar melhor
os recursos disponíveis na rede. Em determinados casos, por exemplo, os pacotes de
uma mesma mensagem podem seguir por rotas distintas considerando que as tabelas de
roteamento se atualizarão constantemente. Se por acaso houver o rompimento de um
cabo, ou um congestionamento em uma determinada rede, os roteadores podem alterar as
rotas para otimizar o envio dos dados. Quando chegam ao sistema final de destino estas
mensagens são montadas, independente do caminho que percorreram.
Isso se tem como consequência a otimização da alocação dos recursos da rede para
o uso de aplicações em relação aos tradicionais serviços de telecomunicações, o que foi
fundamental para impulsionar a inovação na camada de aplicações da Internet permitindo
surgimento de uma enorme quantidade de aplicações e serviços. Essa enorme gama de
aplicações e serviços acabaram por atender melhor às necessidades dos usuários da Rede.
com o tempo, parte importante das receitas com publicidade, que antes da Internet ficavam
com empresas do setor de telecomunicações, migrou para empresas que atuam na camada
de aplicações da Rede. Isso gerou uma disputa entre atores do ecossistema da Internet
e do ecossistema de telecomunicações que se manifesta até os dias de hoje e que coloca
o CGI.br no centro da disputa política políticos entre setores da sociedade civil. Há em
curso desde agosto de 2017 uma Consulta Pública lançada pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) (MCTIC, 2017), além do Projeto de Lei
8352/2017 criado pelo deputado federal Andre Figueredo (PDT/CE) que “Cria o Conselho
de Governança da Internet - CGI” (FIGUEREDO, 2017). Ambas as iniciativas tem como
objetivo de redefinir as atribuições do CGI.br e a composição do pleno do Comitê. Este
fato curioso sugere, inclusive, que entre atores estatais há uma disputa sobre o controle da
arena de debates multisseotorial proporcionada pelo CGI.br.
A criação do CGI.br em 1995 estabeleceu no Brasil um modelo de governança
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da Internet que tem como um de seus fundamentos a separação entre telecomunicações e
Internet. No contexto da privatizações das telecomunicações o Ministério das Comunicações,
no início do primeiro mandato do governo Fernando Henrique Cardoso, decidiu por
atribuir à Anatel a regulação do setor de telecomunicações e ao CGI.br a coordenação das
atividades para o desenvolvimento da Internet no Brasil. A legislação brasileira reconhece,
inclusive, essa separação, através da Norma 4 e da Lei Geral de Telecomunicações (LGT)
(Presidência da República do Brasil, 1997). A lei especifica os serviços de telecomunicações
e as atribuições da Anatel e corrobora a separação entre telecomunicações e Internet,
refletindo o que havia sido definido dois anos antes na Norma 4. Na LGT, a Internet é
definida como Serviço de Valor Agregado (SVA) e não se mistura com telecomunicações. Já
a algum tempo há questionamentos sobre a legalidade de uma das principais atribuições
do CGI.br que é que é a atribuição número II do Decreto No 4.829, de 3 de setembro de
2003 assinado pelo ex-presidente Lula:
II - estabelecer diretrizes para a organização das relações entre o Governo e
a sociedade, na execução do registro de Nomes de Domínio, na alocação de
Endereço IP ( Internet Protocol ) e na administração pertinente ao Domínio de
Primeiro Nível (ccTLD - country code Top Level Domain ), “.br”, no interesse
do desenvolvimento da Internet no País; (Presidência da República do Brasil,
1992)
Um dos questionamentos está no trabalho realizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas da
Consultoria Legislativa chamdado OS NOVOS MERCADOS DE NOMES E NÚMEROS
DA INTERNET – Reestruturação do Sistema de Governança Brasileiro (Andrey Vilas
Boas de Freitas; Igor Vilas Boas de Freitas, 2013). No estudo, os autores questionam se a
estrutura brasileira de governança da Internet é capaz de agir como um catalisador de
interesses no desenvolvimento dos mercados de nome de domínio e alocação de números
IP, justificando assim a posição privilegiada de que desfrutam o CGI.br e o NIC.br na
gestão desses recursos.
Isso sugere que a atuação do CGI.br tem sido expressiva ao longo dos seus 21 anos
de história, tocando em pontos que são centrais nas disputas e conflitos entre os atores
sociais24 .
24

O processo de criação do CGI.br é complexo e suas implicações são enormes para o desenvolvimento
da Internet no Brasil. Não é nosso tema tratar desse assunto. Mais informações podem ser obtidas no
mestrado de Marcelo Sávio Revoredo Menezes de Carvalho (2004). Vale mencionar que “Fernando
Henrique Cardoso tinha acabado de assumir a presidência e montar sua equipe, quando o Ministro das
Comunicações, Sérgio Motta (1940-1998), de acordo com a agenda de privatizações que entrava em pauta
no novo governo anunciou, em abril de 1995, que a Internet era um serviço de valor adicionado, sobre
o qual não haveria nenhum monopólio. O anúncio se deu através da Norma no 004/1995 do Ministério
das Comunicações, a qual definiu a relação entre os “provedores de serviço de conexão à Internet”
e os “Serviços de Telecomunicações” prestados pelas Entidades Exploradoras de Serviços Públicos
de Telecomunicações. Nesta norma foi introduzido e definido o termo Serviço de Valor Adicionado”
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(CARVALHO, 2006). Em seguida o governo criou o CGI.br através da Portaria Interministerial no 147.
“De fato, muita articulação política foi feita nos bastidores para que esse alinhamento pudesse acontecer.
No MCT, ao lado do Ministro José Israel Vargas, estava Ivan Moura Campos, que fazia reuniões quase
diárias com Renato Guerreiro, então secretário de comunicações do Ministro Sérgio Motta, que por
sua vez também ouvia atentamente o Betinho (do IBASE), que era seu amigo pessoal e com quem
participara da Ação Popular (AP), uma organização clandestina que atuou durante a ditadura militar
no Brasil. Ao lado de Betinho sempre estava Carlos Afonso, do Alternex, que desde a Rio-92 atuava
em parceria com Tadao Takahashi, que por sua vez trabalhava com Ivan Moura Campos no projeto da
RNP. Vários destes articuladores foram posteriormente indicados, pelo governo, a fazer parte da equipe
do primeiro CGI, inclusive o Betinho” (CARVALHO, 2006). O ministro Sergio Motta foi convencido
que era fundamental tornar efetiva a participação da sociedade nas decisões envolvendo a implantação,
administração e uso da Internet. Assim o Comitê Gestor Internet nasce como um Comitê de natureza
multissetorial.
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3 O Ethos da Internet: disputas pelo controle
da Internet entre atores sociais
Protocols are political. They perform some technical function but can shape
online civil liberties in unexpected ways. It is well understood how decisions about
encryption protocols must strike a balance between providing individual privacy
online and responding to law enforcement and national security needs. Other
protocols are not specifically designed to address user privacy but nevertheless
have significant privacy implications (DENARDIS, 2009).

Não se pode negar que a Internet criou um espaço que é sobretudo ambíguo.
Temos, por um lado, educação a distância atendendo a comunidades carentes e oferecendo
oportunidades de ensino e acesso ao conhecimento, pessoas que podem se conectar a
seus entes queridos, novos sistemas de distribuição de bens culturais que são amplamente
utilizados por artistas e produtores distantes do suporte da grande indústria. Contudo, há
também crimes contra o sistema financeiro, estelionato, vigilância ostensiva e pornografia
infantil. Para Demi Getschko, diretor presidente do NIC.br “As pessoas precisam se armar
para proteger a rede e deixar de culpá-la por coisas que ela não faz, da mesma forma que
não posso reclamar de facas por pessoas sendo esfaqueadas” (RODRIGUES, 2015). Isso
significa que a Internet é aquilo que fazemos dela. Seria possível, então, pensar em um
“ethos” da Internet conforme propõe Zintrain (ZITTRAIN, 2008, p. 30)?
Não há como negar que os protocolos da Internet são repletos de intencionalidade
e que, por isso, ensejam certas virtualidades. A forma como os atores sociais irão se
apropriar das funcionalidades disponibilizadas pelos protocolos é imprevisível. De fato,
essas virtualidades propõem ambiguidades. Elas podem servir para melhorar a participação
social na vida pública ou criar entraves para a democracia. Podem contribuir na construção
de relações amistosas e até amorosas ou recrudescer os vínculos entre as pessoas. Não
há como determinar o que será feito da Internet. Isso depende de uma complexa rede
de relações e funções que definem uma dada sociedade (ELIAS, 1994). Ainda assim, a
proposta de Zitrain nos leva a uma reflexão interessante acerca das intencionalidades e
qualidades por detrás da Internet e suas tecnologias e até onde elas se realizaram.
Para fugir das armadilhas do determinismo tecnológico adotaremos uma abordagem fenomenológica em primeiro plano: analisaremos a Internet a partir da forma como
os atores sociais se apropriam dela. Para tanto, iniciaremos a discussão com a perspectiva
dos usuários da rede, entendidos aqui como cidadãos comuns que usam a Internet no seu
dia a dia. Em seguida, abordaremos a perspectiva dos governos e seus desafios na difícil
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tarefa de lidar com as questões sociais relacionadas com o seu rápido desenvolvimento e,
por fim, analisaremos como os atores do setor empresarial se apropriaram da Internet.
Abatte (2000) defende que a comutação de pacotes jamais foi adotada como uma
escolha eminentemente técnica, mas sim porque era a resposta possível, adaptável a uma
compreensão de qual deveria ser a finalidade das redes de computadores, compreensão
essa que emergiu em um determinado contexto histórico.1
A ideia de que a Internet não é nada mais do que o resultado meritório dos
esforços dos mais brilhantes cientistas da computação de uma era é problematizada por
Abatte (ZANATTA, 2016). Reconhecer que tecnologias são políticas é a única forma de
escapar da visão utópica sobre as potencialidades de desenvolvimento social oferecidas
pela Internet. Nos dias atuais, há ainda uma crença sobre as possibilidades de acesso
ao conhecimento, empoderamento social, de expressão da diversidade e de exercício da
cidadania oferecidas pela Internet. A resolução A/HRC/32/L.20 “The promotion, protection
and enjoyment of human rights on the Internet” adotada em junho de 2016 pelo Conselho
de Direitos Humanos da Assembleia Geral das Nações Unidas ilustra essa crença. A
resolução foi revisada oralmente na 43a reunião do Conselho de Direitos Humanos. O item
2 da Resolução.
Recognizes the global and open nature of the Internet as a driving force in
accelerating progress towards development in its various forms, including in
achieving the Sustainable Development Goals ”2 (ONU, 2016).
A resolução propõe uma reflexão sobre o ethos da Internet. Há um pressuposto de que a
rede é, em sua natureza, aberta e global e que esse ethos é importante força motriz para
realizar uma determinada concepção de desenvolvimento que se expressa nos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (ONU, 2015). Entretanto, ambas as
premissas são passíveis de questionamento e reflexão.

3.1 Apropriação da Internet pelos usuários
A internet alcança todos os países do globo. Entretanto, é preciso desmistificar
a ideia de universalidade da rede mundial de computadores: a Internet está longe de ser
1

2

Abatte analisa o desenvolvimento de tecnologias amplamente empregadas nos dias atuais utilizandose de uma leitura cuidadosa de documentos, da narrativa de programas de televisão, manifestos,
memorandos etc, escarafunchando, como diz Baitello, anos de história que se depuseram sobre eventos
remotos, importantes e fundadores que se projetam sobre a mídia moderna. Com essa arqueologia da
Internet a pesquisadora traz ao conhecimento público as motivações, inspirações e crenças que estão
imbricadas nos seus protocolos, padrões e arquitetura.
Tradução livre da frase: “Reconhece a natureza aberta e global da Internet como uma força motriz
para acelerar o progresso rumo ao desenvolvimento em suas várias formas, incluindo alcançar o
desenvolvimento sustentável”
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universal. O acelerado avanço das tecnologias de comunição que tem início no século XIX
levou a infraestrutura de cabos e antenas para distribuição de serviços de telecomunicação
há lugares periféricos e distantes dos grandes centros urbanos. Apesar do meio físico
alcançar os rincões do mundo, a Internet se encontra distribuída desigualmente, restringindo
exatamente o acesso da população que dispõe de uma condição econômica e de acesso
a direitos desfavorável. Na figura 7 é possível constatar que, de acordo com dados da
União Internacional das Telecomunicações (UIT) o acesso à Internet tem crescido de forma
praticamente constante entre 2005 e 2016. Entretanto, em 2016 mais de 54% da população
mundial declarou não fazer uso da rede. Coincidentemente, trata-se dos 54% mais pobres
da população mundial. Os dados da UIT mostram que 45,9% das pessoas ao redor do
planeta fizeram uso da Internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses. Isso representa
cerca de 3,6 bilhões de pessoas3 .

Figura 7 – Proporção de indivíduos que usou a Internet no mundo (UIT, 2017)
No Brasil, segundo os resultados da edição de 2015 da pesquisa TIC Domicílios
(CETIC.br, 2015), 51% do total das residências possuíam acesso à Internet, o que corresponde, em números absolutos, a 34,1 milhões de domicílios. Ainda que a presença de
Internet domiciliar venha apresentando tendência de crescimento desde o início da série
histórica da pesquisa, essa proporção se manteve estável no último ano em relação ao
observado em 2014.
Destaca-se que o acesso domiciliar à Internet é desigual entre as diferentes áreas,
regiões e classes sociais. A proporção de domicílios com acesso à Internet localizados em
áreas rurais era significativamente menor (22%) se comparada aos urbanos (56%). Entre
3

Os dados da UIT são organizados a partir de planilhas enviadas pelos Institutos Nacionais de Estatística
dos países membros das Nações Unidas. A metodologia das pesquisas é desenvolvida em reuniões que
acontecem anualmente com a participação de representantes desses institutos, portanto é padronizada
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as regiões do país, o Norte possuía o menor percentual de domicílios com acesso à Internet
(38%), ao contrário do Sudeste, onde havia o maior percentual de domicílios conectados
entre as regiões brasileiras (60%). Com relação a classe sociais o acesso à Internet estava
disponível para a totalidade dos domicílios de classe A (97%), ao passo que os domicílios
das classes mais baixas ainda continuavam a apresentar percentuais abaixo da média
nacional, sobretudo os da classe DE (16%).
Com relação ao uso da Internet independente do local, em 2015, 58% da população
brasileira com 10 anos ou mais declarou ter utilizado a rede, proporção que era de 34%
em 2008. Com isso, o uso da Internet alcançou a estimativa de 102 milhões de cidadãos
brasileiros. O uso da Internet reproduz as mesmas desigualdades que se vê no acesso
à Internet domiciliar. Entre os usuários que tem renda familiar até 1 salário mínimo,
56% declarou ter utilizado a Internet pelo menos uma vez nos últimos 3 meses enquanto
as famílias com renda superior a 10 salários mínios o uso da Internet é integral (94%).
Somente 11% daqueles que tem somente educação infantil usaram a Internet. Entre os
que tem ensino fundamental completo, 56% declararam ter usado a rede nos últimos 3
meses. Aqueles com ensino superior, entretanto, declararam ser usuários de internet em
sua integralidade (94%).

Tabela 2 – Usuários de Internet - Últimos 3 meses (CETIC.br, 2017)
Sim
56

Não
44

Não sabe
0

Mais de 1 SM até 2 SM

62

38

0

Mais de 2 SM até 3 SM

72

28

0

Mais de 3 SM até 5 SM

81

19

0

Mais de 5 SM até 10 SM

89

11

0

Mais de 10 SM

94

6

0

Renda familiar
Até 1 SM

Um dos destaques da edição de 2015 da pesquisa TIC Domicílios diz respeito
aos dispositivos utilizados para o acesso à Internet. Até 2014, os computadores (de
mesa, notebook ou tablet) eram os dispositivos mais utilizados para acessar a rede
(80%) independente do local de uso. Em 2015 o telefone celular passou a ser o principal
equipamento usado para essa atividade (89%), percentual que era de 76% em 2014. O
protagonismo atribuído ao telefone celular em 2015 indica a necessidade de se compreender
melhor como tem sido feito o uso da Internet nesse dispositivo, suas possibilidades e
limitações.
Para fins de comparação do acesso a Internet com o uso de conexões fixas em
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comparação com o acesso feito via conexão móvel utilizamos o indicador de acesso domiciliar
e o uso da Internet via telefone celular. O acesso domiciliar também foi superado pelo
uso da Internet no telefone celular. É importante mencionar que o acesso à Internet
nos domicílios utiliza majoritariamente cabos como meio físico, sejam eles, cabo coaxial,
par trançado de cobre ou fibra ótica. O indicador sobre tipo de conexão utilizado nos
domicílios mostra que somente 25% dos lares acessam a rede com o uso de tecnologias
móveis como modens 3G ou 4G. O acesso à Internet via telefone celular, por sua vez,
utiliza a infraestrutura de antenas e torres de transmissão (Estação Rádio Base - ERB). O
gráfico na Figura 8 abaixo sugere uma importante mudança nas políticas de implantação
do meio físico que dá suporte ao acesso à Internet. Analisando o gráfico, observa-se que
até 2010 as políticas voltadas para a infraestrutura de transmissão de dados privilegiavam
claramente a entrega da última milha 4 nos domicílios. O gráfico mostra que o acesso a
Internet domiciliar vinha crescendo de forma constante e, a implantação de meio físico
para dar suporte ao acesso à Internet também. Entre 2008 e 2010 o uso da Internet no
telefone celular manteve praticamente o mesmo patamar, em torno dos 5%. Após 2010 a
velocidade do avanço no uso do celular para acessar a rede supera a do acesso domiciliar.

Figura 8 – Proporção de indivíduos que utilizou a Internet pelo Telefone celular versus p
roporção de domicílios com acesso à Internet (CETIC.br, 2017)
O crescimento no número de usuários da Internet no telefone celular não alterou
o quadro de desigualdades entre os diversos estratos estudados na pesquisa. Enquanto
90% dos indivíduos da classe A e 78% dos de classe B são usuários de Internet pelo
celular, essa proporção foi de 55% na classe C e de apenas 28% na classe DE. O uso de
Internet pelo celular foi ainda mais comum entre aqueles que contratam um plano pós-pago
4

Última milha é o termo utilizado para descrever o trecho de infraestrutura que chega até o domicílio
do usuário final de Internet
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(75%) em relação aos quem têm planos pré-pagos (64%). É interessante observar que na
classe A prevalece o uso da Internet tanto pelo computador quanto pelo celular. 84% dos
entrevistados declararam utilizar ambos os equipamentos para navegar na rede. Enquanto
isso, o perfil do uso da Internet nas classes DE é oposto daquele registrado na classe A.
Dois terços dos indivíduos de classe DE (65%) declararam utilizar a rede somente pelo
telefone celular.
Esse avanço na inclusão digital não foi gratuito. Os modelos de negócio disponibilizados por provedores de conexão à Internet no telefone celular e no domicílio são
muitos distintos. No telefone celular, por exemplo, o modelo de Franquia de Dados já é
amplamente empregado. Os usuários de Internet muitas vezes vêem seus planos de acesso
a rede se esgotar ao longo de um mês, as vezes ao longo de uma semana, sendo levados a
racionar o uso da Internet. Isso abre espaço para a criação do que se convencionou chamar
de “zero rating”. O zero rating se configura quando provedores de conexão à Internet
isentam alguns serviços/aplicações do consumo de dados em planos de acesso à Internet
com franquia limitada de dados (SANTOS et al., 2015). Esses modelos podem levar a
distorções graves na dinâmica da rede afetando sua neutralidade, impactando na inovação,
na concorrência, e criando um ambiente que favorece determinados atores. De maneira
geral, Kehl e Lucey (2015) (KEHL; LUCEY, 2015) definem franquia de dados como a
imposição de limites sobre a quantidade de dados que um usuário de Internet pode receber
ou enviar em um período de cobrança. Após o fim da franquia de dados, ou do limite
de dados mensal que se pode usar na conexão à Internet, o usuário pode estar sujeito a
diferentes tipos de medidas, como redução da velocidade de tráfego, cobrança de taxas
adicionais ou mesmo suspensão da conexão.
Comercializar planos com baixas franquias, em um contexto de crescente demanda
de dados, incentivam os usuários a favorecer aplicações que oferecem uso gratuito de
seus serviços pois, dessa forma, a quantidade de dados disponível para o usuário utilizar
a Internet livremente fica intocada. Com isso, se induz, igualmente, que provedores de
aplicações passem a contratar “serviços de zero rating” para oferecer gratuidade aos
usuários no uso dos seus serviços. Essas práticas são comuns, seja por mera liberalidade das
operadoras em suas estratégias de negócios, ou em virtude de acordos específicos firmados
entre provedores de conexão e provedores de aplicações que oferecem acesso a conteúdos
e/ou serviços.
Os casos mais conhecidos atualmente são os de acesso gratuito a redes sociais como
Facebook e Twitter, e a aplicativos de mensagens como Whatsapp no acesso à Internet via
redes móveis. Essas práticas comportam ainda casos de disponibilização de aplicações por
parte do próprio provedor de conexão, quando há verticalização de atividades comerciais
em um mesmo ator ou grupo econômico (um provedor de conexão à Internet é também
provedor de conteúdos e/ou aplicações). O provedor de conexão à Internet, nesse caso, é

3.1. Apropriação da Internet pelos usuários

99

também provedor de aplicações de Internet.
As franquias de dados representam limites impostos aos usuários, que dificultam
e/ou inviabilizam o uso de determinadas aplicações (ou conjunto de aplicações). Esse tipo
de insuficiência que deriva da franquia de dados gera efeitos diretos no perfil de uso da
rede. A partir de uma avaliação dos dados produzidos pelo CETIC.br sobre as “atividades
realizadas na Internet”, observa-se uma tendência de aumento no uso de aplicações que
consomem mais banda como, por exemplo, aplicações que oferecem filmes e vídeos online.
Três grupos de atividades podem ser destacados: no primeiro grupo, referente a aplicações
com baixo consumo de Internet, foram inseridas atividades como o uso de e-mail e o
envio de mensagens de texto; no segundo grupo, foram inseridas atividades relacionadas
a pesquisas diversas e o uso de redes sociais; e no terceiro, que representa aplicações de
alto consumo de Internet, foram inseridas atividades como assistir a filmes e vídeos, fazer
blogs ligações na Internet. De forma sintética, pode-se dizer que as atividades com baixo
consumo de Internet estão perdendo sua base de usuários enquanto a proporção de usuários
que realizou as atividades com alto consumo está crescendo (SANTOS et al., 2015).
A partir desses dados, é possível observar uma incompatibilidade entre os anseios
dos usuários e a evolução na oferta de serviços, no que diz respeito, principalmente, ao
tamanho das franquias estabelecidas nos planos de dados disponibilizados. Nessa linha, há
interpretações de que o próprio modelo de franquia afeta a neutralidade da rede, de modo
que interfere, ainda que indiretamente, no tipo de consumo de conteúdo pelos usuários
finais. Com isso, criam-se mecanismos para que os provedores de conexão à Internet
exerçam um grau de controle sobre a disponibilidade de aplicações e serviços.
Outro fator importante que merece destaque é que a implementação de infraestrutura para acesso à Internet por telefone celular é mais barata que a implantação de
cabos que, muitas vezes, precisam de licenças especiais, ou precisam ser implantados no
subterrâneo além das dificuldades de transposição de barreiras naturais.
Ainda que o acesso às redes móveis seja crescente no país, há de se questionar
se essa visão de desenvolvimento almejada pelas Nações Unidas calcada na premissa
de universalização da Internet, não irá criar uma desigualdade ainda maior. Os dados
da pesquisa TIC Domicílios do CETIC.br indicam que o crescimento da Internet tem
acontecido por força dos atores do setor empresarial. Fica evidente que a população de
baixa renda, baixa classe social, baixa escolaridade e que vive em regiões mais pobres do
país ainda está excluída, em grande medida, do uso da Internet. Isso nos leva a propor que
o aspecto econômico ainda tem prevalência no que a Internet representa para a sociedade
nos dias atuais. Curiosamente, o fato das Nações Unidas declararem o acesso à Internet
como um direito humano em 2011 parece não ter surtido o efeito esperado (G1 Equipe de
Redação, 2011).
Ora, se considerarmos a Internet com um bem essencial, os modelos de imple-
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mentação da infraestrutura que lhe dá suporte não deveriam ser feitos sob concessões
públicas, com forte apoio dos governos? Se a Internet é tão importante, a implementação
de infraestrutura de transmissão de dados, o meio físico que a Internet necessita para
funcionar, não deveria ser uma política pública prioritária? Os dados sugerem que não é
essa a compreensão que vigora no Brasil.

3.1.1 Atividades realizadas na Internet
A pesquisa TIC Domicílios mostra também que as atividades mais citadas entre a
população com 10 anos ou mais usuária de Internet são o envio de mensagens instantâneas,
como por WhatsApp, Skype ou chat do Facebook (85%), e o uso de redes sociais, como
Facebook, Instagram ou Snapchat (77%). Tais atividades são mais comuns entre os mais
jovens. O envio de mensagens instantâneas, por exemplo, foi realizado por 92% dos usuários
de Internet nas faixas etárias tanto de 16 a 24 quanto de 25 a 34 anos, e regride a 72%
entre usuários com 60 anos ou mais. Quanto ao uso de redes sociais, 88% dos que tem entre
16 a 24 anos declarou utilizar e metade (50%) daqueles com 60 anos ou mais também.
Interessante notar que enviar e receber e-mails é uma atividade realizada por 60%
usuários de Internet brasileiros. Em 2005, para termos uma ideia, 70% dos usuários da
Internet utilizavam emails enquanto 22% utilizava redes sociais como o Orkut. As redes
sociais ganharam enorme espaço entre as aplicações de Internet sendo a segunda atividade
mais realizada na Rede de acordo com a Pesquisa, ficando atrás somente do envio de
mensagens, atividade que já está acoplada nas aplicações de redes sociais digitais5 .
A relevância das redes sociais digitais em comparação com as demais aplicações
de internet é tal que pesquisa realizada na Indonésia pela empresa LIRNEasia e conduzida
pela pesquisadora Helani Galpaya, notou que a proporção de usuários do Facebook era
maior do que a de usuários de Internet. Na África, Christoph Stork, pesquisando para
outra think tank, a Research ICT Africa, encontrou resultados semelhantes: o número
5

O questionário da Pesquisa TIC Domicílios é extenso quanto a investigação das atividades realizadas
na Internet. As atividades investigadas são: compartilhar conteúdo na Internet, como textos, imagens
ou vídeos; criar ou atualizar blogs, páginas na Internet ou website; postar na Internet textos, imagens,
ou vídeos que criou; baixar ou fazer download de filmes; baixar ou fazer download de músicas; baixar
ou fazer download de jogos; baixar ou fazer download de software, programas de computador ou
aplicativos; realizou atividades ou pesquisas escolares; fez cursos à distância; buscou informações
sobre Cursos de graduação, pós-graduação e de extensão; estudou na Internet por conta própria; usou
serviço de armazenamento na Internet, como por exemplo Dropbox, Google Drive, Onedrive; realizou
atividades de trabalho; jogou on-line; Ouviu música on-line como por Spotify, por Deezer ou por
Youtube; assistiu vídeos, programas, filmes ou séries on-line como no Youtube ou no Netflix; leu jornais,
revistas ou notícias on-line; acompanhou transmissões de áudio ou vídeo em tempo real; procurou
informações sobre produtos e serviços; procurou informações relacionadas à saúde ou a serviços de
saúde; procurou informações sobre viagens e acomodações; procurou emprego ou enviou currículos;
procurou informações em sites de enciclopédia virtual como Wikipédia; fez consultas, pagamentos ou
outras transações financeiras; Enviou e recebeu e-mails; mandou mensagens por Whatsapp, Skype ou
chat do Facebook; usou redes sociais, como Facebook, Instagram ou Snapchat; conversou por chamada
de voz ou vídeo como no Skype ou no Whatsapp; usou microblogs, como o Twitter; Participou de
listas de discussão ou fóruns.
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de pessoas que declararam usar o Facebook era maior do que aqueles que diziam que
usavam a Internet. A revista Quartz, no intuito de explorar os resultados, contratou a
empresa Geopoll para realizar uma pesquisa internacional. Uma das questões perguntava
se o entrevistado concordava com a seguinte afirmação: “O Facebook é a Internet.” Na
Nigéria, 65% dos entrevistados declararam concordar com a afirmação. Na Indonésia, 60%.
Foram entrevistados um grupo de brasileiros. Segundo a pesquisa, 55% declarou concordar
com a afirmação6 (MIRANI, 2015).
As atividades relacionadas a conteúdos multimídia também apresentaram alta
penetração entre os usuários de Internet. A mais realizada foi assistir a vídeos, programas,
filmes ou séries on-line (64%). Em segundo lugar ficou assistir a vídeos, programas, filmes ou
séries on-line como no Youtube ou no Netflix com 64%. A atividade de ouvir música online
foi mencionada por mais da metade dos usuários de Internet (59%), e ler jornais e revistas
online foi citada por 49%. É interessante notar que as atividades de consumo de conteúdos
se destacam em relação as demais. Sobre atividades relacionadas a cursos à distância,
(9%) buscou informações sobre Cursos de graduação, pós-graduação e de extensão (22%) e
estudou na Internet por conta própria (37%) ficam em patamares menores. As atividades
de consumo de conteúdo são amplamente dominadas por empresas multinacionais de países
do hemisfério norte. As atividades de pesquisa escolar e acadêmica ficam em patamares
bem menores, sugerindo que a Internet é uma ferramenta utilizada principalmente para
entretenimento.
A atividade criar ou atualizar blogs, páginas na Internet ou website é realizada por
16% dos usuários de Internet no Brasil. Apesar da Web ter aberto a oportunidade para que
qualquer pessoa possa criar seu próprio território no ciberespaço, o que poderia aumentar
a diversidade de conteúdos, dar lugar a livre expressão, incentivar a inovação criando um
ambiente disruptivo em constante transformação, é relegada a uma pequena parcela da
população. Além disso, a criação de blogs e páginas na Internet tem forte impacto da faixa
de renda familiar da qual o entrevistado pertence. Entre aqueles que tem renda familiar
de 10 salários mínimos ou mais, 22% declarou realizar a atividade enquanto nas poucas
famílias com renda de até um salário mínimo que usam a Internet, 11% declarou criar ou
atualizar blogs.

3.2 A apropriação da Internet pelo Estado
Em 1996, John Perry Barlow, ex vocalista do Grateful Death e co-fundador
do Eletronic Frontier Foundation (EFF) escreveu a “Declaração de Independência do
Cyberespaço”. Barlow encaminha uma mensagem aos governos:
6

Com relação a metodologia da pesquisa, as entrevistas foram realizadas por telefone e em cada país
foram entrevistadas 500 pessoas. Não havia informações sobre o método de amostragem utilizado.
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“Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I
come from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask
you of the past to leave us alone. You are not welcome among us. You have no
sovereignty where we gather.”
“We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address
you with no greater authority than that with which liberty itself always speaks.
I declare the global social space we are building to be naturally independent of
the tyrannies you seek to impose on us. You have no moral right to rule us
nor do you possess any methods of enforcement we have true reason to fear” 7
(BARLOW, 1996).
Na declaração, Barlow propõe uma reflexão importante. Os códigos e protocolos
que estruturam a Internet regulam a prática social em alguma medida, independente de
leis e outros mecanismos de regulação que existam no “mundo industrial”. Entretanto,
subjaz a declaração o pressuposto de que o contrário não é verdadeiro, ou seja, Governos
não tem direito moral e nem métodos para fazer cumprir leis ou regulação no ciberespaço.
Lessig (2006) define regulabilidade como a capacidade de um governo de regular o
comportamento dos cidadãos sob sua jurisdição. No contexto da Internet, isso significa a
capacidade do governo de regular o comportamento de cidadãos e empresas quanto ao
uso da Rede. Conforme explicamos no capítulo anterior, o núcleo da Internet considera
somente a origem e o destino da mensagem independente do seu conteúdo e de quem está
enviando. Apesar da Internet ser uma rede de controle (vimos no capítulo anterior que
existem protocolos como o ICMP que serve somente para o controle das condições de envio
dos pacotes de dados) originalmente a identificação do usuário não fazia sentido para o seu
funcionamento. O objetivo da suíte de protocolos e padrões técnicos que constitui a Internet
é fundamentalmente garantir a comunicação fim-a-fim. O protocolo TCP/IP identifica
equipamentos (celulares computadores, roteadores etc.) e não pessoas. Entretanto, juristas
argumentam que para regular é imprescindível o conhecimento da identidade, o quem, do
local, o onde e do que é feito ou seja, o o que. (LESSIG, 2006).
Isso cria um dilema: há uma clara disparidade entre o que os governos precisam ou
acreditam que devem fazer e o que eles podem fazer para regular o comportamento dos seus
cidadãos na Internet. Evans (2004) coloca que a legitimidade do estado e de seus dirigentes
depende do desenvolvimento econômico e social. Para cumprir sua missão o Estado pode
exercer distintos papéis. Um deles é o de regulador (EVANS, 2004). Contudo, apesar
dos agentes estatais serem intitulados a produzir leis e normas, o código desconsidera
o arcabouço legislativo. Pior, como Lessig (2006) observa, o código impõe regulação
independente das leis, ou, nas palavras do autor, “o código é a lei”8 (LESSIG, 2006).
7
8

A Declaração pode ser encontrada na íntegra no anexo C
Para Lessig, o arcabouço político e legal do ciberespaço é formado por todos os elementos de hardware
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Contudo, os conflitos que emergiram entre agentes estatais e a Internet não se
resumem à capacidade regulatória. Eles têm fundamentos diversos. Governos e estados
dependem de fronteiras, a Internet não reconhece fronteiras. Governos são intitulados a
implementar políticas públicas para o desenvolvimento da Internet, a Internet tem seu
desenvolvimento debatido em foros que são, muitas vezes, estranhos aos governos, como é
o caso do Internet Engeneering Task Force (IETF). Não por acaso, desde que a Internet
tornou-se um recurso global, a relação entre a Rede e os governos tem sido marcada pelo
conflito.
Lucero (2010) reconhece a existência de um regime global de governança da
Internet . Ocorre que em torno da Internet consolidaram-se organizações formais e informais
de técnicos, empresas, acadêmicos do ramo das ciências da computação, curiosos etc.,
dedicadas ao desenvolvimento de padrões técnicos e especificações para a estruturação da
rede e à manutenção de algumas de suas funções vitais. Essas organizações formaram-se a
partir de uma comunidade de pessoas engajadas na pesquisa sobre redes de computadores
sobretudo dos Estados Unidos e que se estruturou em torno da ARPANET (CANABARRO,
2014).
9

A emergência de um regime global de governança da Internet é resultado do
movimento de institucionalização que vai do informal para o formal, que tem início com a
formação de consenso entre grupos de colegas e caminha para a adoção de procedimentos

9

e software usados na construção desse ambiente virtual, pois é ali que se restringirá e moldará o
comportamento dos usuários da Internet, muito mais do que as leis que se possa criar. Leis são feitas
por estados, o código embute os ideais, valores e filosofias dos seus criadores.
O termo governança da Internet tem diversas ascepções que são fruto dos conflitos entre os atores
envolvidos com o desenvolvimento da rede (LUCERO, 2011). “Inicialmente, a expressão governança
da Internet se referiu a um campo semântico bastante restrito: à organização e à gerência técnica da
Rede, ou seja, o funcionamento dos servidores-raiz; à administração do sistema de endereçamento dos
dispositivos conectados à rede (IP); e à gestão do sistema de nomes de domínio (DNS) (CANABARRO,
2014). Quando a Internet torna-se um recurso global, outros atores passaram a reclamar participação
na sua administração e desenvolvimento. Os atores estatais estão entre eles. Com crescente necessidade
da ampliação dos recursos de infraestrutura para dar suporte a ampliação da Internet, governos ao
redor do planeta se viram diante de novos desafios de políticas públicas. Na reunião de plenipotenciários
da UIT em dezembro em 1998, os estados membros das Nações Unidas decidem, na resolução 73 do
documento International Telecommunication Union - Final Acts of the Plenipotentiary Conference
“place the question of holding a world summit on the information society on the agenda of the United
Nations Administrative Committee on Coordination” (ITU, 1998). Na primeira reunião da Cúpula
Mundial da Sociedade da Informação (CMSI), que aconteceu em Genebra em 2003, foi criado o
Working Group on Internet Governance (WGIG) que tinha no seu mandato a tarefa de propor uma
definição de governança da Internet. No ano seguinte, em 2004, o WGIG, que era composto de atores
governamentais e da sociedade civil, chegaram a uma definição de consenso: Governança da Internet é
o “desenvolvimento e a aplicação, por governos, pelo setor privado e pela sociedade civil – em seus
respectivos papéis – de princípios, normas, regras e procedimentos de tomada de decisão, bem como
de programas, que devem determinar a evolução e o uso da Internet” (WGIG, 2005). A definição
apresenta uma ampliação do espectro temático sob a jurisdição da Governança da Internet além de
trazer a tona o tema do multissetorialismo através da especificação de atores e papeis da governança
da Internet. Nossa abordagem considera que a governança da Internet abrange dois campos de ação: O
primeiro diz respeito à governança técnica da Rede. O segundo, mais amplo, diz respeito a temas de
interesse público diretamente relacionados à Internet
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vinculantes acordados entre as partes. A institucionalização implica que as partes envolvidas
estejam engajadas em interações regulares, que entendem e aceitam normas, convenções e
regras explícitas que governam suas ações. A teoria institucional oferece uma abordagem
sobre as várias dimensões do problema da “acomodação institucional do convívio social
em sociedades complexas, marcadas pela diversidade de interesses conflitantes e pela
multiplicidade de fins legítimos estabelecidos pelos atores.” (CEPIK, 2003). É basicamente
isso que ocorre com relação à Internet: a complexificação de seu modelo de governança a
partir da difusão da rede, bem como a diversificação dos interesses e fins perseguidos por
diversos atores políticos (CANABARRO, 2014).
Entretanto, os atores estatais foram os últimos a se engajarem no ecossistema
da governança da Internet. A participação dos governos na história da construção da
Internet é praticamente inexistente10 . A partir da criação da Web, a Internet ganha escala
internacional e conflitos de toda a natureza empurram temas de políticas públicas para
as agendas governamentais. Mas o tempo do ciberespaço não é o tempo das burocracias
estatais. Assim, a incompatibilidade entre a atuação dos governos e as dinâmicas do regime
global de governança da Internet aos poucos se amplia.
Um dos temas de conflito e que está diretamente relacionado com a presente
pesquisa é a da regulação de conteúdos. A Internet colocou sob franca ameaça o ambiente
legal e regulatório de países no campo dos conteúdos midiáticos. Ela globalizou o princípio
libertário de que tudo é permitido na ausência de restrições: ninguém mais necessitava de
permissão ou licença para tornar suas ideias acessíveis para o mundo todo. Já no início da
década de 1990, cada usuário da rede tinha a sua disposição uma infraestrutura global de
comunicação para ser usada livremente. Os governos foram surpreendidos pelo avanço da
liberdade de expressão na sociedade porque não estavam preparados para esse fenômeno. A
partir desse momento, aceitar o princípio da soberania nacional passa a significar a criação
de mecanismos capazes de forçar a Internet a cumprir todo o tipo de restrição à liberdade
de expressão baseada em questões culturais, morais, criminais e comerciais específicas de
cada país (MUELLER, 2010). Isso se traduz em confrontar uma das características mais
importantes da Internet, que é sua estrutura global e descentralizada, com a necessidade
de criação de hierarquia e controle para que ela passe finalmente a reconhecer as bordas
que definem territórios sob a tutela dos estados. O avanço da pauta dos governos passa a
significar a emergência do risco de fragmentação da infraestrutura técnica da rede e de
todos os acordos construídos para que ela se tornasse possível.
A escalada da liberdade de expressão foi acompanhada pela exposição de conflitos
sociais latentes como a xenofobia, o discurso de ódio, a pornografia, pedofilia, spams,
e crimes cibernéticos a partir da invasão de computadores por códigos maliciosos11 . A
10

11

A exceção do governo dos EUA, que foi importante no financiamento da construção da ARPANET e
na construção de diversas redes públicas do país para que a Internet pudesse funcionar efetivamente.
Códigos maliciosos é o termo técnico para o que é comumente chamado de vírus (CERT.br, 2017)
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regulação de conteúdo tornou-se um processo dinâmico que passou a exigir dos governos
respostas rápidas para conflitos emergentes, oriundos de conteúdos produzidos e distribuídos
globalmente. Como resultado houve um claro avanço da regulação feita por agentes privados.
Um exemplo são os movimentos de defesa da segurança de crianças no uso da Internet
que produziu um ecossistema de atores atuando na regulação de conteúdos. Uma das
organização pioneiras na defesa da segurança das crianças na Internet é a Internet Watch
Foundation (IWF) no Reino Unido.
A IWF é uma organização privada financiada tanto por recursos públicos como
por recursos privados. Seu modelo de funcionamento está baseado no uso de hotlines para
estruturar e divulgar listas de Websites e URLs que devem ser bloqueados ou retirados
do ar (IWF, 2017). Apesar da IWF não ter poder legislativo ou regulatório ela goza de
relações políticas privilegiadas, além de contar com o apelo do tema que envolve abuso
sexual de menores, pornografia infantil e até violência contra crianças. No Reino Unido há
o Project Cleanfeed, que envolve a distribuição de listas de páginas web e webistes diárias
para provedores de conexão à Internet contendo entre 800 e 1200 URLs marcadas devido
a presença de conteúdos classificados como abusivos ou impróprios contra crianças. O
procedimento também é adotado em outros países como Holanda, Alemanha, Canadá,
Suécia e Noruega Na Finlândia um ativista pela liberdade de expressão investigou uma lista
de Websites bloqueados, publicada por um provedor de conexão à Internet e identificou
que existiam sites de pornografia para hétero sexuais e gays que não continham nenhum
tipo de conteúdo que atentasse contra o direito das crianças. O mesmo aconteceu com
listas utilizadas na Austrália, Noruega e Alemanha para bloqueio e retirada de conteúdo
publicadas pelo Website Wikileaks (MUELLER, 2010). O modelo institucional da IWF
foi replicado ao redor do mundo. Nos dias atuais, muitas das organizações que trabalham
com a classificação de conteúdos atuam em um sistema de cooperação, certas vezes com
arranjos institucionais mais formais como é o caso da International Assossiation of Internet
Hotlines, o INHOPE, associação global de hotlines que lidam com conteúdos ilegais online,
comprometida com o fim do abuso sexual infantil da Internet12 (INHOPE, 2017).
Outro efeito dessa lacuna que se abre entre os conflitos em torno da liberdade
de expressão e as dificuldades do estado em atuar através dos mecanismos tradicionais
disponíveis para a gestão pública é a criação de uma indústria de vigilância, classificação e
gerenciamento de conteúdo na Internet. No nível mais básico, há a proliferação de softwares
de filtragem de conteúdos usados por empresas para impedir o acesso de funcionários
a determinados Websites e em domicílios para controle parental. Há também softwares
de segurança, como os antivírus para proteção de máquinas contra invasões e códigos
12

vale destacar que o trabalho realizado pela SaferNet Brasil na educação pelo uso consciente da Internet
e na organização de uma base de dados de denúncias de crimes contra direitos humanos foi recebeu o
prêmio de direitos humanos do presidente Lula no ano de 2013, na categoria “Educação em Direitos
Humanos” (Safernet Brasil, 2013).
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maliciosos com funções de filtragem de conteúdo, rastreamento, entre outras.
Esse movimento não acontece somente na periferia da rede. Empresas produtoras
de roteadores para a Internet foram incentivadas a ampliar as funcionalidades para inspeção
profunda de pacotes (Deep Packet Inspetion - DPI ) de forma a permitir o monitoramento
do fluxo de informações no núcleo da rede, criando capacidade para analisar imagens e
textos em quantidades sem precedentes com rapidez e sofisticação (MUELLER, 2010).
Provedores de conexão e aplicação de Internet passaram a utilizar mecanismos de filtragem
de conteúdos para reduzir o envio de spams. As diretrizes de atuação dos grandes provedores
são debatidas nos fóruns dos Computer Security Incident Response Teams(CSIRTs)13
A criação dos cookies na Web, que são pequenas partes de informações de navegação
coletadas por aplicações e sítios Web são outro exemplo. A partir da criação dos cookies,
cada vez que um usuário interage com Websites, o browser armazena dados de navegação
e envia de volta ao servidor Web com informações sobre a atividade prévia do usuário. Os
cookies foram projetados para serem um mecanismo confiável que permitisse aos Websites
recordarem informações de estado, ou melhor, manter uma memória da navegação dos
usuários de Internet14 . Entretanto, o que era uma funcionalidade acabou por se transformar
em um mecanismo eficiente de monitoramento e coleta de dados de navegação. Quando
provedores de aplicações de Internet e anunciantes perceberam o valor das informações de
navegação (as informações incluem cliques em determinados links, login ou registro em
páginas específicas itens que foram selecionados ou comprados etc.) o uso de cookies assistiu
a um enorme crescimento. De acordo com estudo conduzido pelo The Wall Street Journal,
os 50 Webistes mais procurados dos EUA, como por exemplo o Yahoo, MSN e CNN,
instalam em média 64 cookies nos computadores de seus usuários em uma simples consulta.
Basta uma busca pelo significado da palavra em inglês sadness no sítio Dictionary.com e
mais de 200 cookies são instalados na máquina de um internauta (Equipe de Redação,
2010).
Juntamente com a emergência da cadeia de valor de provimento de conexão à
Internet a guarda de logs de informações sobre o comportamento de navegação de usuários
de Internet abriu caminho para ampliar os mecanismos de vigilância e rastreamento. Como
o acesso à Internet é realizado através da contratação de planos de acesso vendidos por
13

14

Um “Computer Security Incident Response Team (CSIRT), ou Grupo de Resposta a Incidentes de
Segurança, é uma organização responsável por receber, analisar e responder a notificações e atividades
relacionadas a incidentes de segurança em computadores. Um CSIRT normalmente presta serviços
para uma comunidade bem definida, que pode ser a entidade que o mantém, como uma empresa, um
órgão governamental ou uma organização acadêmica. Um CSIRT também pode prestar serviços para
uma comunidade maior, como um país, uma rede de pesquisa ou clientes que pagam por seus serviços”
(CERT, 2017).
A Web foi criada originalmente sem mecanismos de registro de dados de sessão. Ela era stateless ou
sem estado. Assim, quando um usuário em um Website de compras e seleciona produtos que gostaria
de adquirir, são os cookies que permitem que ele vá para uma nova página e possa pagar pelos produtos
que selecionou (STEVENS, 2010).
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provedores de conexão à Internet, os dados de usuários e empresas são armazenados para
fins de cobrança. Provedores de conexão guardam os dados de navegação de seus usuários
através de logs que armazenam o IP que se conectou à Internet, o horário de início e o
horário de fim da conexão. Tais dados são importantes para o gerenciamento da rede desses
provedores. Entretanto, o avanço das técnicas de DPI e a disponibilização de roteadores
nos domicílios, permite que esses atores armazenem uma enorme quantidade de dados.
É possível, inclusive, que provedores de conexão armazenem códigos que identifiquem
diferentes dispositivos que utilizaram um mesmo IP para se conectar à rede em um
domicílio. Muitos dos equipamentos que se conectam à Internet possuem um código
chamado de Media Access Control Address (MAC Address) que o identifica univocamente.
A disponibilidade desses dados permite que o rastreamento do usuário seja feito com o
uso de diversas técnicas até que se chegue nos dados pessoais do cidadão que fazia uso da
Internet através de um determinado IP.
O avanço das tecnologias de vigilância permitiram que diversas organizações
passassem a monitorar, classificar, analisar e, em determinados casos, censurar conteúdos.
Nesse impasse entre a ação de agentes estatais e a criação de um ecossistema de organizações
envolvidas com a governança da Internet, os estados acabaram se tornando o principal vetor
do avanço do monitoramento ostensivo e coleta de dados de cidadãos e empresas de todo
o planeta. Prova disso é o surgimento de uma cadeia de organizações que estruturou seus
modelos de negócio em torno da disponibilidade das tecnologias de monitoramento e da
massa de dados por elas coletado, que viabilizam seus modelos de negócio fundamentalmente
através de contratos com governos. Não são poucos os casos de governos que atuam na coleta
de dados em âmbito internacional, na remoção de conteúdos e perseguição de cidadãos
que defendem posições políticas divergentes na Internet. Além do uso de mecanismos de
vigilância, os governos têm poder de barganha para pressionar atores como os provedores
de conexão e de aplicações de Internet para obter dados e monitorar cidadãos.
Em seu livro Global War on Internet Governance, Denardis (2014) propõe que os
conflitos em torno da governança da Internet serão determinantes para os temas de interesse
público mais relevantes do nosso tempo. Se pensarmos que a Internet está avançando a cada
dia nas atividades mais simples do nosso cotidiano, não será possível debater privacidade,
liberdade de expressão e direitos autorais nas tradicionais arenas públicas nacionais ou
dentro das estruturas do regime de governança global das Nações Unidas. Estamos cada vez
mais dependentes da Internet para compartilhar conteúdos, nos relacionar amorosamente,
expor nossas fotografias, fazer exercícios físicos, fazer compras, dirigir etc. Os foros como
o W3C, onde os padrões para Web são debatidos, o IETF, onde os protocolos e padrões
técnicos da Internet são desenvolvidos, emanarão decisões que terão impacto direto em
nossas vidas. As questões de governança da Internet que estão aparentemente voltadas
para a eficiência técnica e econômica da Internet tem profunda relação com a mediação das
relações sociais, construção de valores, liberdades civis, inovação e propriedade intelectual.
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A autora considera que está em curso um processo de privatização do poder global das
instituições tradicionais baseadas na existência de estados soberanos responsáveis pela
construção de políticas de desenvolvimento. (DENARDIS, 2014).
Nesse contexto que impõe novos desafios para os estados, a Internet tem sido
reconhecida, cada vez mais, como ferramenta de controle social por esse ator. Para
legitimar seu papel na sociedade os estados tem avançado em tentativas um tanto quanto
desesperadas no intuito de controlar o fluxo de dados da rede e ampliar sua capacidade de
vigilância. A lei de retirada de conteúdos de ódio aprovada na Alemanha em julho deste
ano, que mencionamos no capítulo 1, é um exemplo disso. Ao determinar a retirada de
conteúdos dos servidores de provedores de aplicações em até 24 horas, a lei empurra para
essas organizações a criação de mecanismos capazes de identificar conteúdos considerados
inapropriados em um contexto em que há milhões de postagens acontecendo a cada minuto
nas redes sociais digitais. Além disso, pouco se sabe sobre o tipo de acesso aos dados
removidos que o governo alemão terá.
Um dos exemplos desse processo é o aumento de solicitações de retirada de
conteúdo recebidas pelo Google. O gráfico na Figura 9 abaixo registra o aumento continuo
do número de solicitações feitas por governos. Vale destacar que cada solicitação pode
requerer a retirada de diversos itens.

Figura 9 – Solicitações de retirada de conteúdo feitas ao Google por governos. (Google,
2017a)
O governo Brasileiro encaminhou ao Google por via judicial cerca de 5,3 mil pedidos
de retirada de conteúdos desde 2009, solicitando que 53.799 mil itens desaparecessem da
indexação feita pela empresa para que conteúdos deixassem de ser identificados em seu
motor de busca (Google, 2017a). Só em 2016 o Facebook recebeu aproximadamente 3.5
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mil pedidos governamentais com solicitação de informações de usuários. As solicitações
atingiram um total de 7.5 mil usuários (Facebook, 2017). Esses pedidos excluem, por
exemplo os pedidos de direito ao esquecimento solicitados por candidatos a cargos públicos.
As ilegalidades reportadas durante todo o período de ocorrência da guerra global
ao terror promovida pelos EUA são outro exemplo. Após o 11 de setembro, o Patriot Act
de 2001 e Protect America Act, de 2007, removeram garantias de respeito a privacidade
como também a necessidade de autorização judicial para o monitoramento de cidadãos
americanos ou de outros países. Somente em 2013 teve-se uma ideia concreta da extensão
das operações do setor de inteligência norte-americano em conjunto com países aliados
como a Alemanha, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia e Canadá. A sofisticação e
a escala alcançadas pela capacidade de promover vigilância ostensiva e coleta massiva
de dados na Internet foram denunciadas de junho a dezembro de 2013 nos jornais The
Guardian (Reino Unido) e The Washington Post (EUA), que publicaram uma série de
documentos da comunidade de inteligência norte-americana, principalmente da Agência de
Segurança Nacional (NSA), obtidos por intermédio de Edward Snowden, ex-funcionário
da Booz Allen Hamilton, uma empresa do setor de TI que presta serviços para o governo
(CANABARRO; WAGNER; INTERNACIONAIS, 2014).
A crescente dificuldade de exercer papéis voltados para a gestão pública leva o
Estado a retroagir ao seu papel fundamental que é a guerra. Estados são, segundo Weber,
associações políticas, comunidades humanas que requisitam para si no interior de uma
determinada região o “monopólio da violência física legítima” (WEBER, 2004, p. 62). O
Estado estabelece uma relação de dominação de homens sobre homens apoiada no recurso
da violência com o intuito de oferecer segurança a seus cidadãos. Por isso, para que ele
exista, os homens dominados precisam se submeter a sua autoridade. Sua legitimidade se
vincula a submissão e obediência, elementos que lhe escapam às mãos principalmente no
campo temático relacionado à Internet. Estados são, portanto, associações compulsórias
que reivindicam poder sobre territórios e sobre as pessoas que nele vivem. Desta forma,
guerrear e manter a ordem interna são funções primárias do Estado (EVANS, 2004).
Nesse sentido, nossa análise sugere que a apropriação da Internet pelo Estado relaciona-se
fundamentalmente às suas funções clássicas: guerrear e assegurar a ordem.
Isso nos leva a propor que a influência das intenções bélicas que motivaram a
criação da comutação de pacotes, na estruturação dos principais serviços e aplicações
disponíveis na Internet atualmente, é subestimada. Abatte (2009) nos lembra que,
In 1960 computing technologies became police instruments both in the United
States of America and in the United Kingdom. In the United Kingdom, intervention in the computer industry was seen as a symbol of the Labor Party’s
commitment to modernization and as an engine to economic growth and the
government made efforts to fund research and to coordinate industrial produc-
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tion. In the United States, technological prowes was seen as a weapon in Cold
War, and defense-related research was generously funded through organizations
such as RAND and ARPA15 .
Destaca-se que o investimento em pesquisa na área de computação nos EUA era importante
política na década de 1960, principalmente para o campo militar. O desenvolvimento
de um sistema descentralizado de comunicação, que fosse resiliente e capaz de garantir
comando e controle de todos os recursos a serem empregados na eventualidade de uma
guerra termonuclear era o principal objetivo como vimos no Capítulo 2.
Contudo, outros objetivos bélicos além da organização para defesa e contra-ataque
eram considerados e que se inserem na disputa tecnológica voltada para o desenvolvimento
de sistemas de comunicação com fins bélicos. Historicamente, a doutrina militar tem
atribuído grande ênfase ao aprimoramento daquilo que se convencionou chamar Comando,
Controle e Inteligência nas Comunicações, ou C 3 I. A história está repleta de evidências
de que informação, comunicação e controle são aspectos táticos e estratégicos centrais em
uma guerra. Estudos sobre a história das guerras trazem exemplos que vão desde as táticas
empregadas pelo Império Mongol no século XIII até a Doutrina Blitzkrieg desenvolvida
pelo exército alemão durante a segunda guerra mundial (ARQUILLA; RONFELDT, 1996).
Com a expansão da Internet na década de 1980, a RAND Corporation passou a
patrocinar estudos sobre as implicações da revolução da era da informação na natureza dos
conflitos de uma guerra e, portanto, na capacidade de um determinado país em antecipar
e se engajar em uma guerra. John Arquilla e David Ronfeldt, no livro “In Athena’s Camp”
de 1997 (ARQUILLA; RONFELDT, 1997) afirmam que o sucesso de um empreendimento
de guerra na era moderna dependerá da capacidade de entrelaçar a hierarquia institucional
do exército com a descentralização característica da ação em rede. Os autores citam como
exemplo a Doutrina Mao Zedong utilizada na guerra do Vietnã, baseada no princípio de
que “o comando deve ser centralizado para fins estratégicos e descentralizado para fins
táticos” (TSE-TUNG; MAO, 1961).
Arquilla e Ronfeldt estabelecem um paralelo entre o avanço da doutrina militar,
que teve papel importante no embasamento das ideias que foram a gênese das redes
de computadores, e o desenvolvimento de toda uma nova geração de organizações que
estruturaram seus modelos de atuação baseados principalmente na Internet a partir da
década de 1990. A revolução da era da informação e o avanço das redes de comunicação
15

Tradução livre do trecho: “Em 1960, as tecnologias de computação tornaram-se políticas de estado
tanto nos Estados Unidos da América como no Reino Unido. No Reino Unido, a intervenção na
indústria de computadores foi vista como um símbolo do compromisso do Partido Trabalhista com
a modernização como força motriz do crescimento econômico e o governo fez esforços para financiar
pesquisa e coordenar a produção industrial. Nos Estados Unidos, o desenvolvimento tecnológico era
visto como uma arma na Guerra Fria e pesquisas relacionadas à defesa foram generosamente financiadas
através de organizações como a RAND e a ARPA” (ABBATE, 2000, p. 40)
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baseadas em computadores impuseram mudanças importantes tanto para a teoria das
organizações quanto para as teorias da gestão. O advento de uma transformação na
forma como a informação passa a ser coletada, armazenada, processada, analisada e
disponibilizada afeta profundamente o desenho das organizações para permitir uma melhor
apropriação das vantagens que o aumento escalar da disponibilidade de informação pôde
proporcionar.
A partir dessa análise, Arquilla e Ronfeldt voltam suas preocupações para os
novos empreendimentos de guerra, nos quais o investimento em recursos humanos e
tecnologia para o campo de batalha deixam de ter uma função primária. Os vitoriosos
nessa nova era serão aqueles que têm melhores informações sobre o campo de batalha.
Nesse contexto, os autores propõem definições para o que seriam as novas formas centrais
de conflito da era moderna. No nível militar, Arquilla e Ronfeldt conceitualizam cyberwar,
ou seja, a condução e a preparação para condução de operações militares a partir de
princípios baseados na teoria da informação. Isto quer dizer a destruição ou a adulteração
de informações ou sistemas de comunicação tanto em uma perspectiva militar mas também
cultural, nas quais o inimigo depende para sua própria compreensão: quem ele é, onde ele
está, porque está em guerra, entre outras. No nível societal, aquilo que os autores chamam
de Netwar será empregado parcialmente através da comunicação pela Internet. Netwar
consiste em conflitos relacionados à informação que ocorrem entre nações e sociedades.
Isso inclui iniciativas para destruir, adulterar ou modificar o que uma população alvo sabe
ou pensa que sabe sobre si mesma e sobre o mundo que a cerca. Para tanto são passíveis
de emprego de medidas de diplomacia que se tornem públicas, propaganda e campanhas
psicológicas, subversão política e cultural, interferência nos meios de comunicação locais,
invasão de redes de computadores e servidores de bases de dados e o emprego de esforços
para promover movimentos políticos de oposição ou dissidentes em redes de computadores
(ARQUILLA; RONFELDT, 1997, p. 28)
Ao reclamar a guerra o Estado lança mão de justificação válida para que um
governo, mesmo que não autocrático, possa comportar-se de modo autocrático. Assim, o
Estado é capaz de reaver parte de sua inserção como ator fundamental e essencial para
a governança da Internet. O Estado pode escolher não respeitar direitos fundamentais,
considerando que a guerra impõe um estado de necessidade que, como tal, sendo lei em si
mesmo, está acima de qualquer lei (BOBBIO, 2000). Por fim, a guerra permite que o estado
utilize toda e qualquer infraestrutura que pertença à organizações sediadas em seu território
para fins bélicos. Vale destacar que empresas como o Google e o Facebook têm uma rede
internacional de servidores inigualável e que está em constante crescimento. No advento
do que Arquilla e Ronfeldt (1997) chamam de Netwar, estratégias de desestabilização
e fortalecimento de grupos políticos em países estrangeiros para atender a interesses de
Estado é uma das formas de atuação legítima. Para fins da presente pesquisa estamos
considerando que esse tipo de iniciativa é, atualmente, hipotética.
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3.3 A apropriação da Internet pelo setor empresarial
Em 5 de Julho de 1993 a revista The New Yorker publicou a ilustração do
cartunista norte americano Peter Steiner com um cachorro navegando na rede, dizendo a
outro cachorro que na Internet ninguém sabe quem você realmente é: “On the Internet,
nobody knows you’re a dog”

Figura 10 – On the Internet, nobody knows you’re a dog (CAVNA, 2013)

O painel é uma das ilustrações mais reproduzidas da The New Yorker, de acordo
com Robert Mankoff, editor da revista Cartoon Bank, uma divisão afiliada responsável pelo
licenciamento de reimpressões e merchandising da revista. Segundo Mankoff a ilustração
foi reimpressa centenas de vezes em muitos livros sobre tecnologia e regularmente aparece
em revistas e jornais. A ilustração ainda inspirou a peça “Ninguém sabe que eu sou um
cão”, de Alan David Perkins, baseada em situações que ocorrem entre participantes de
salas de bate-papo na Internet.
Se a ilustração de Steiner representava uma ideia amplamente aceita sobre o uso
da Internet no início dos anos 1990, hoje em dia é difícil imaginar que nossas imersões no
ciberespaço não sejam monitoradas e nossos rastros digitais não sejam coletados, armazenados, processados e extensivamente analisados para gerar valor às grandes corporações
que provêm aplicações na rede. Mas o que mudou da concepção que havia sobre a Internet
original para a concepção que existe hoje?
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Quando a Internet começa a se configurar como uma infraestrutura global de redes,
ou seja, quando redes de computadores ao redor do mundo começam a implementar o
protocolo TCP/IP e se interconectar formando uma grande rede mundial de computadores,
havia muito desconhecimento sobre o seu significado e sobre as mudanças que estavam
prestes a acontecer nos setores de produção e distribuição de conteúdos. Em 1982, a
Internet era “uma coisa misteriosa e mágica como um clube secreto para aqueles que
conseguiam compreendê-la” (WU, 2011, p. 202).
Em 1971, Larry Roberts buscava uma solução para a questão da responsabilidade
por manter a ARPANET operacional. O objetivo da ARPA de interconectar os principais centros de pesquisa em ciências da computação dos EUA através de uma rede de
computadores já tinha sido atingido. Com a rede funcionando, a ARPANET estava se
tornando um dreno de recursos. Era o momento da Agência deixar o papel do provedor
de serviços de rede e se voltar para a pesquisa . Uma das iniciativas de Roberts tentar
vender a ARPANET para a AT&T. A gigante do setor de telecomunicações formou um
comitê de funcionários do Bell Labs, o laboratório de desenvolvimento tecnológico da
AT&T, que estudou a ideia de comprar a ARPANET durante meses. A AT&T poderia
ter o monopólio da primeira rede de computadores continental baseada na tecnologia
de comutação de pacotes mas, acabou declinando. “Eles finalmente concluíram que a
tecnologia de comutação de pacotes era incompatível com a rede AT&T", declarou Roberts
(HAFNER; LYON, 2001, p. 232).
Outro caso conhecido é o da fusão entre a America Online e a Time Warner. A
America Online (AOL) era na década de 80 uma plataforma que oferecia conteúdos e
permitia que seus usuários conversassem entre si e trocassem mensagens. O modelo era
análogo ao das Bullet Board Systems (BBSs). Quando a Internet começou a se popularizar
no início dos anos 1990, a AOL, com relutância, passou a oferecer serviços de conexão à
Internet através de linha telefônica. Ao conectar seus usuários à Internet a AOL sabia
que perderia o controle dos conteúdos acessados e dos serviços utilizados por milhões de
usuários. Entretanto, a estratégia de distribuição de Compact Discs (CDs) para usuários
no mundo todo instalarem um software de conexão à Internet foi um sucesso. Milhares
de usuários interessados em saber o que era a Internet instalaram em seus computadores
o software para conexão à rede e passaram a utilizar os serviços disponibilizados pela
empresa no próprio ambiente de navegação.
Contudo, quando os serviços de banda larga começaram a ser disponibilizados
pelos novos provedores de conexão à Internet não havia mais a necessidade do uso de linhas
telefônicas que demandavam um processo de conexão e impediam o uso do telefone fixo
enquanto se navegava. A conexão à Internet era feita automaticamente sem necessidade
dos intermediários que eram as empresas de telefonia fixa. O software da AOL já não era
tão atrativo (lembrando que uma de suas funcionalidades era conectar-se a Internet pela
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rede de telefonia local). Outra mudança importante foi o surgimento das novas gerações
de navegadores de Internet, clientes de email e novas aplicações que disponibilizavam toda
a sorte de serviços e conteúdos. Nesse momento, uma plataforma que oferece serviços
integrados para navegação, envio de e-mails, chamadas de Voice over IP (VOIP), e
streaming de música e vídeo já não era algo tão atrativo considerando o surgimento de
uma miríade de aplicações mais focadas em determinados serviços e muitas vezes com
melhor desempenho (SUTEL, 2009). Enquanto se navegava na plataforma da AOL não
era possível ter acesso às novas aplicações.
Nos anos 2000 a AOL era vista, pelo menos por representantes da indústria do
cinema norte americano, como o filho pródigo da nova geração de corporações da Internet,
destinada a engolir o fóssil das mídias tradicionais. A decisão da Time Warner seguiu um
padrão de atuação das empresas desse setor: a “Conglomeritização” (WU, 2011). Entre
1970 e 1990 o sistema de mídia dos Estados Unidos assistiu a um dramático processo de
concentração capitaneado por um punhado de conglomerados do setor de entretenimento –
Time Warner, News Corporation Viacom, Disney, General Eletric, Sony Entertainment, Fox
além de mais um ou dois grupos. Após uma onda de fusões e aquisições sem precedentes,
esses grupos passaram a controlar as grandes redes de televisão e muitas das estações de
televisão, centenas de estações de rádio, os grandes estúdios de cinema, parte do sistema
de TV a cabo além parte da indústria fonográfica.
Com o avanço da Internet, a Time Warner fez o que sabia fazer: no dia 10 de
janeiro de 2000, Gerald Levin, seu presidente, decidiu comprar a AOL colocando em prática
o que seria uma estratégia de criação de uma mega-corporação da área do entretenimento
(JOHNSON, 2000) que avançava no campo da Internet. A compra foi realizara por 240
bilhões de dólares. O problema é que, já naquela época, a AOL era um enorme dinossauro
lutando pela sobrevivência dentro do novo ecossistema em profunda transformação.
Um exemplo interessante da geração de empreendedores que surgia com uma
compreensão aguçada das novas possibilidades que se abriam com o avanço da Internet
e que contrasta com o exemplo anterior é caso do Napster. A aplicação foi criada por
dois jovens de 17 anos, Shawn Fanning e Sean Parker em 1999. O aplicativo tinha sua
arquitetura baseada no modelo conhecido como Peer to Peer ou P2P. As redes P2P se
caracterizam pela ausência de hierarquia entre sistemas finais conectados, resultando que
todos os terminais nessa rede são pares, ou iguais. Em termos computacionais, em uma
rede P2P as máquinas cliente passam a exercem também funções de máquinas servidor.
Na prática, uma rede P2P funciona de tal forma que é como se o conteúdo de interesse
dos usuários da Internet migrasse de uma vez, de alguns sistemas finais que pertencem a
organizações detentoras dos direitos desse conteúdo, para um número enorme de sistemas
finais nos quais os usuários optam por compartilhar livremente esse conteúdo.
O Napster permitiu que milhares de pessoas pudessem trocar arquivos, desde
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filmes, livros, discursos, mas principalmente, músicas. De acordo com alguns estudos, o
Napster foi um dos primeiros aplicativos para Internet que teve um crescimento de número
de usuários acelerado. Em um ano, o Napster alcançou cerca de 23 milhões de pessoas. A
AOL, por exemplo, levou 10 anos para chegar a 20 milhões de clientes dos seus serviços.
Em dois anos, até 2001, estima-se que mais de 60 milhões de pessoas compartilharam
músicas utilizando o Napster. Executivos da indústria cultural estavam perplexos com o
fato de dois adolescentes ameaçarem modelos de negócio tão solidificados (FRIEDMAN,
2005).
Mcchesney (2012) coloca a questão da propriedade intelectual como tema fundamental para a discussão das disputas sobre controle da Internet. Segundo o autor, as
grandes corporações da mídia passaram os últimos 20 anos fazendo tudo o que estava ao
alcance do seu poder para limitar a abertura e a igualdade de oportunidades na rede. Sua
sobrevivência dependia de tornar o ambiente da Internet o mais fechado e proprietário
possível. A campanha mais importante para conseguir o controle desse novo meio de
comunicação tem sido a extensão do escopo do direito autoral, a ampliação da aplicação
de sansões e o aumento vertiginoso das penas para aqueles que compartilham arquivos
que infringem direitos autorais na rede (MCCHESNEY, 2013).
A história do Napster representa a primeira grande disputa na área do direito
autoral. Após uma avalanche de processos judiciais movidos por organizações setoriais
como a Recording Industry Association of America (RIAA), por corporações como a Sony
Corporation e Warner Bross Enterteinement e até por bandas de rock como o Metalica,
o Napster não resistiu e encerrou suas operações em 2001. A empresa foi vendida e
transformada em uma loja virtual de músicas. Mas as aplicações baseadas no modelo de
arquitetura P2P não cessaram. O protocolo BitTorrent, criado por Brian Cohen, pertence a
terceira geração de protocolos de compartilhamento baseados no modelo de arquitetura P2P.
O BitTorrent que já apresenta avanços em relação ao protocolo utilizado pelo Napster,
usa máquinas conectadas e ativas para criar um processo de distribuição de arquivos
eliminando pontos de congestionamento característicos de redes que estruturam sua
arquitetura utilizando o modelo tradicional cliente-servidor, no qual as máquinas servidor
centralizam funções que não são passíveis de realização pelos sistemas finais cliente. Assim,
a capacidade de compartilhamento das aplicações baseadas no BitTorrent aumenta quanto
maior for o número de sistemas finais ativos, criando redes de compartilhamento altamente
escaláveis e descentralizadas.
O bom desempenho para a descarga de arquivos fez com que o BitTorrent se
tornasse um dos protocolos mais populares entre usuários de Internet que buscam o livre
compartilhamento de conteúdos. Para termos uma ideia, o sítio SuprNova (suprnov.org),
que está entre os maiores a utilizar o protocolo BitTorrent, recebe cerca de 800 mil visitas
por dia. O aplicativo Pop Corne Time, que permite a usuários fazer download de filmes
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assim como assistí-los por streaming, clama ter atingido 100 mil downloads diários em
2015 (GREENBERG, 2015).
O desenvolvimento de protocolos para redes P2P foi um dos pilares da formação e
do crescimento de uma de uma ampla comunidade internacional de livre compartilhamento
de arquivos, comunidade que vem se estruturando e tornando-se mais complexa ao longo dos
anos através da criação de pautas comuns de discussão, atuação setorizada e fragmentada
e através da elaboração contínua dos seus sistemas de compartilhamento. Vale destacar
que o compartilhamento de arquivos está entre as atividades mais realizadas na Internet.
Segundo a pesquisa TIC Domicílios, 66% dos usuários da rede declararam “compartilhar
conteúdo na Internet, como textos, imagens ou vídeos”, o que coloca o compartilhamento de
arquivos como uma das atividades mais realizadas pelos usuários da rede. Isso demonstra
que há, de fato, uma cultura de compartilhamento de arquivos na rede.
Muller (2010) observa a existência de uma disputa entre aqueles que defendem a
possibilidade de criação de uma rede aberta de livre compartilhamento de conteúdos que
ignora leis e fronteiras e os proprietários de conteúdos que por sua vez trabalham para
construir barreiras legais e técnicas para proteger seus ativos. Segundo o autor, a concepção
do direito de propriedade pressupõe a existência de fronteiras, ou barreiras. Inerente a
natureza da propriedade é a capacidade do proprietário de um determinado bem de excluir
muitos do benefício do seu usufruto e assim poder garantir que o compartilhamento deste
bem seja lucrativo para ele. Essa estratégia é definida pela teoria econômica como criação
de escassez. Grande parte dos bens aos quais se aplica o direito a propriedade intelectual,
como música, textos, filmes, imagens, design de produtos entre outros, tem custo marginal
próximo de 0 na Internet. Afinal, “The Internet is a gigantic, globally distributed, always-on
copying machine” (MUELLER, 2010, p. 131).
De fato, quando a base de usuários da Internet começou aumentar no início da
década de 1990, as mega-corporações do setor de mídia e entretenimento dos Estados
Unidos lançariam mão de toda a sorte de estratégias para limitar a abertura e a liberdade
que esse novo espaço social oferecia indiscriminadamente a qualquer usuário. Assim, além
do que Wu (2010) chama de Conglomeritização, o uso da influência política no Congresso
Norte Americano e em organismos multilaterais para a criação de um arcabouço regulatório
e tecnológico que fosse capaz de impedir o livre compartilhamento de conteúdos na Internet
também foi uma linha estratégica importante.
Nesse sentido, o Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property
Rights (TRIPS) (World Trade Organization, 1995), firmado no âmbito da Organização
Mundial do Comércio (OMC) em 1994 foi um marco. O tratado estabelece padrões e
medidas para a proteção da propriedade intelectual e execução das leis e tratados que
protegem a propriedade intelectual, criando inclusive mecanismos para que empresas e
estados possam encaminhar suas reclamações diretamente na OMC. O tratado, que é

3.3. A apropriação da Internet pelo setor empresarial

117

resultado de uma ação concertada a indústria farmacêutica, da indústria de software e da
indústria de cinema, foi importante para a globalização de uma perspectiva de proteção de
direitos autorais a partir da pressão da grande indústria. Além disso, há uma importante
mudança de instância de dabate sobre propriedade intelectual que são tradicionalmente
debatidos na World Intellectual Property Organization (WIPO). Um tratado definido
no ambito da OMC conta com o respaldo de uma organização que pode estabelecer
sanções comerciais a países, dando assim maior poder de implementação dos dispositivos
do tratado.
Em 1998, os EUA aprovaram o Digital Millennieum Copyright Act (DMCA)
(United States Copyright Office, 1998), em uma ampla ação de proteção dos direitos
autorais. Além da lei, a ação também incluía a criação de mecanismos de proteção de
nomes de marcas no campo dos nomes de domínio na recém criada Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers (ICANN). Em parceria com a WIPO foi criado o Domain
Name Dispute Resolution (IDRP) com o principal objetivo de proteger detentores de
nomes de marcas tradicionais. O DMCA estabeleceu entre outras coisas a extensão no
período de proteção do direito autoral; proíbe quaisquer medida tecnológica que venha
a infringir o direito de propriedade intelectual, isenção de parte da responsabilidade de
Provedores de Serviços Internet (ISPs) pelas ações de usuários de Internet que tenham
infringido o direito autoral contanto que conteúdos que tenham infringido o direito sejam
removidos em caso de notificação sobre sua existência (notice take down)16 .
Mueller (2010) afirma que o Notice Takedown, no contexto da proteção do direito,
autoral pode e tem sido usado para restringir a liberdade de expressão (MUELLER, 2010).
Acrescente-se a retirada de conteúdos por simples notificação na defesa do direito de
propriedade intelectual outras motivações que podem utilizar o mesmo mecanismo para a
imposição de valores morais, religiosos e até estéticos.17 .
Outros exemplos proeminentes são o Digital Rights Management (DRM),18 termo
16

17

18

Para termos uma ideia do efeito do DMCA, em 2011, o Governo Nacional da Colômbia apresentou o
projeto conhecido como "Ley Lleras", que visava implementar um sistema de notificação e retirada de
conteúdo (notice takedown) por ISPs com base no Digital Millennium Copyright Act, argumentando
que o projeto era parte das obrigações do país que tem assinado um Tratado de Livre Comércio (TLC)
com os EUA. O projeto de lei foi arquivado pela pressão da sociedade civil. Entretanto, devido a
ausência de legislação específica os ISPs utilizam o DMCA como parâmetro para atuar na remoção de
conteúdo. Assim, empresas como Claro, Go Daddy ou Facebook ficam isentos de responsabilidade civil
ou criminal por possíveis infrações devido a retirada de conteúdos que infringirem direitos autorais de
usuários de seus serviços mesmo sem ordem judicial.
A recente ação do Movimento Brasil Livre (MBL) nas redes sociais é um exemplo de tentativa de
imposição de valores morais que apesar de não fazer referência direta a um conteúdo na Internet,
pode por analogia ilustrar os riscos da retirada indiscriminada de conteúdo. A exposição Queermuseu
- Cartografias da Diferença na Arte Brasileira, em cartaz há quase um mês no Santander Cultural,
em Porto Alegre, foi cancelada no dia 08/09/2017 após uma onda de protestos nas redes sociais com
acusações de que algumas das obras da exposição promoviam blasfêmia contra símbolos religiosos e
faziam apologia à zoofilia e pedofilia. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Jr., apoiou a ação
em manifestações públicas (MENDONçA, 2017).
O sistema de gerenciamento de direitos digitais (DRM) opera em dispositivo de computação quando
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usado para abranger qualquer uma das várias medidas tecnológicas relacionadas ao controle
e restrição do uso de conteúdo em mídias e redes eletrônicas cunhado na década de 1990
(LIU; SAFAVI-NAINI; SHEPPARD, 2003).
É surpreendente que, enquanto escrevemos essa tese, o Encrypted Media Extensions
(EME) foi aprovada como um padrão Web após 5 anos de disputas e debates no World Wide
Web Consortiun, o W3C. O EME é uma especificação criada para controlar o consumo de
conteúdos protegidos por direito autoral diretamente através do navegador, que permite
a comunicação direta com outros componentes, como o servidor de chaves, o módulo de
“descriptografia” (Content Decryption Modules - CDM), entre outros. Isso significa que,
doravante, os browser terão incorporado em seu código mecanismos que permitem que
páginas Web suportem sistemas DRM variados sem necessidade de customização ou o uso
de plug-ins, viabilizando o consumo de mídia comercial de forma interoperável. Em suma,
o EME irá ampliar os mecanismos de verificação de manipulação de conteúdos acessados
por usuários de Internet, restringindo cópia, compartilhamento de arquivos e até acesso à
páginas que tenham conteúdos não licenciados. (MCCARTHY, 2017).
A série de projetos de lei que foram para discussão nos EUA e que acabaram
não sendo aprovados devido a ampla mobilização social também ilustram a ação desse
grupos transnacionais. O Stop Online Piracy Act (SOPA) e o Protect IP Act (PIPA) de
2012 são exemplos. Por fim, há ainda a pressão sobre empresas como o Google, para que
alterassem seus algoritmos de busca no intuito de favorecer documentos com a garantia de
recolhimento dos direitos autorais e até criar filtros para impedir que documentos e sítios
não pudessem ser encontrados (MCCHESNEY, 2013).
Há pelo menos uma década acadêmicos e ativistas têm questionado se o sonho de
uma Internet livre e democrática alardeado por pesquisadores como Benkler (BENKLER,
2006) continua vivo. Para McChesney (2013), a Internet está se transformando em um
espaço dominado por sistemas fechados e fortemente monitorados. Lessig (2006) defende
que a Internet tornou-se uma rede caracterizada pelo controle e monitoramento. O autor
faz um paralelo entre o que chama de Internet original e a emergência da arquitura de
controle.
Entre utopia e catástrofe buscamos olhar alguns fenômenos que se manifestam
ao redor do mundo e de fato há indícios de um aumento de iniciativas que intencionam
usuários solicitam que um conteúdo protegido por direito autoral seja, de alguma forma processada
pelo dispositivo. O sistema DRM possui uma ambiente de armazenamento de licenças, um ambiente de
avaliação de licenças e um ambiente de estado. O ambiente de licenças armazena licenças digitais no
dispositivo de computação. O avaliador de licenças determina se as licenças armazenadas no ambiente
de licenças correspondem ao conteúdo digital solicitado e se essas licenças correspondentes são válidas.
Então ele revisa as regras da licença e determina com base em tais regras se essa licença permite que
a solicitação do usuário para renderizar o conteúdo digital da maneira desejada seja executada. O
ambiente de estado mantém informações correspondentes a cada licença na loja de licenças e atualizada
para que sejam usadas pelo avaliador de licensas conforme necessário (MCCARTHY, 2017).
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controlar o fluxo de informações na Internet. Há um aumento de casos de bloqueio de
aplicações, Websites e até serviços na Internet que já foram citados na seção 1.3.2 Uma
abordagem cultural para a segurança na Internet, no capítulo 1, Internet: discurso de ódio
online e diversidade cultural.
Há um aumento de casos de solicitação de retirada de conteúdo de acordo com os
dados do Relatório de Transparência do Google. A organização já recebeu 3 bilhões de
solicitações de retirada de conteúdos no mundo. Na tabela 3 apresentamos algumas das
organizações que que mais solicitaram remoção de conteúdos e Websites.
Tabela 3 – Organizações que solicitaram remoção de conteúdo por direito autoral (Google, 2017a)
Detentor do direito autoral

Domínios
específicos

URLs
específicas

BPI LTD MEMBER COMPANIES

15,123

334,115,030

APDIF Mexico Member Companies

1,920

211,114,853

APDIF do Brasil Member Companies

7,118

179,830,934

VIZ Media LLC

19,780

128,138,136

MG Premium Ltd

12,174

124,659,418

RIAA (EMI Music, Sony Music Enter- 14,468
tainment, Universal Music Group, Warner Music Group)
18,396
Dreamroom Productions, Inc.

87,955,848

FOX

69,376,962

27,718

69,808,815

Vale destacar que a Associação Protetora de Direitos Autorais Intelectuais e
Fonográficos do Brasil (APDIF do Brasil) é a terceira entidade com maior números de
solicitação de retirada de conteúdos que infringem direito autoral.
Há também aumento de casos de solicitação de dados de usuários de Internet.
Segundo o relatório de transparência do Google, em 2016 foram feitas cerca de 150 mil
solicitações de dados de usuários. As solicitações de dados de usuários e de dados sobre
contas do Google tem apresentado crescimento sistemático como podemos ver na Figura
11. Entre as solicitações, há pedidos de dados pessoais, de dados de navegação, conteúdo
de de para de emails, números IP de máquinas, entre outros.
Por fim, destacamos o caso da morte de Aaron Hillel Swartz, cientista da computação estadunidense, escritor, articulador político e ativista na Internet, que ilustra a
disputa entre a propriedade intelectual os novos atores que emergem com o avanço no uso
da Internet. Swartz foi co-autor na criação do RSS Tecnologia, que permite a usuários de

120

Capítulo 3. O Ethos da Internet: disputas pelo controle da Internet entre atores sociais

Figura 11 – Solicitação de dados de usuários feitas ao Google no mundo(Google, 2017a)

Internet receber as novidades de sítios Web de seu interesse, um dos fundadores da rede
social Reddit e da organização de ativismo online Demand Progress (COHEN, 2013).
Em 6 de janeiro de 2011, Swartz foi preso por conectar-se a rede do Instituto de
Tecnologia de Massachusetts (MIT) e descarregar sem pagamento, mais de 4 milhões de
artigos da revista científica JSTOR. Swartz foi processado pelo ministério público federal
dos EUA por fraude eletrônica, fraude informática, confisco criminoso de bens e obtenção
ilegal de informações de um computador protegido, o que acarretaria no cumprimento de
mais de 30 anos de prisão, além do pagamento de multa de cerca de um milhão de dólares
(ARTHUR, 2011). Swartz já havia sido processado antes por publicar gratuitamente
informações de domínio público que tinham seu acesso tarifado, mas as acusações haviam
sido retiradas. Swartz era contrário à prática de revistas científicas de cobrar o acesso
a artigos publicados. Dois anos depois, na manhã do dia 11 de janeiro de 2013, Aaron
Swartz foi encontrado enforcado no seu apartamento em Crown Heights, Brooklyn. Após
a sua morte, o ministério público federal retirou as acusações contra ele (DAY, 2013).
Aeron Swartz atentou contra uma das instituições mais consagradas do nosso
tempo: o direito a propriedade, que é inclusive garantido no artigo XVII da Declaração
Universal dos Direitos Humanos19 .
Aeron, juntamente com acadêmicos como Laurance Lessig, faziam uma crítica
aos mecanismos de proteção do direito autoral e da propriedade intelectual, buscando
19

O artigo XXV, inciso 2 da Declaração dá suporte a proteção da propriedade intelectual ao estabelecer
que: “Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer
produção científica literária ou artística da qual seja autor” (ONU, 1948)

3.3. A apropriação da Internet pelo setor empresarial

121

mostrar as distorções e contradições que haviam se perpetuado na indústria de bens
culturais, fosse na área artística ou acadêmica. Ao invadir o repositório de artigos da
revista JSTOR e fazer download de milhões de artigos, Aaron trouxe ao conhecimento
público a contradição existente entre as estruturas consolidadas da indústria cultural e a
capacidade da Internet em promover o livre acesso ao conhecimento. Tim Wu, acadêmico
de direito da Universidade de Columbia declarou que:
“The act was harmless. There was no actual physical harm, nor actual economic
harm. The leak was found and plugged; JSTOR suffered no actual economic
loss. It did not press charges. Like a pie in the face, Swartz’s act was annoying
to its victim but of no lasting consequence” (NAUGHTON, 2015)
. A Demand Progress foi responsável pela campanha que barrou no congresso americano
os projetos de lei SOPA e PIPA. Muitos acreditam que Aaron foi feito de exemplo pelo
Ministério Público Federal dos EUA. As disputas pelo controle do fluxo de conteúdos na
Internet continua a se manifestar, com a participação de organizações que representam os
grandes grupos de cinema dos EUA atuando no legislativo de diversos países do mundo,
inclusive no Brasil, buscando criar mecanismos de vigilância na Internet.

3.3.1 Os novos atores do setor empresarial na cadeia de valor da Internet
Há uma geração de empresas nascidas e formadas no ambiente da Internet, dentro
da cultura de inovação e abertura tão celebrada entre acadêmicos, ativistas e organizações
do setor empresarial. Essas empresas foram iniciadas por jovens empreendedores, muitos
deles acadêmicos, formados no contexto do desenvolvimento das ciências da computação,
que tinham uma compreensão muito clara das potencialidades inerentes ao desenvolvimento
da Internet e da Web. Essas empresas ganharam relevância no ecossistema da Internet
muito rapidamente e têm uma importante contribuição na transformação no sistema de
comunicação digital no século XXI.
O Google é um exemplo. Com 90% do mercado de motores de busca e mais de 90%
dos sistemas operacionais para celulares, a empresa lançou em 2012 mais 100 canais com
programação exclusiva para Internet através do seu site YouTube, utilizando os recursos
oriundos de anúncios. Nesse mesmo ano, a empresa foi responsável pela compra de cerca
de 15% de todos os servidores vendidos nos Estados Unidos para garantir a qualidade
dos serviços oferecidos por suas aplicações, além de investir bilhões na construção de
infraestrutura de rede própria (implantação de meio físico para dar suporte à Internet).
Na figura 12 é possível observar o amplo domínio do Google no serviço de motores de
busca ao longo dos últimos 7 anos.
O Google investiu em 2012, impressionantes 14 bilhões de dólares somente para
adquirir aproximadamente 80 empreendimentos nascentes no mercado norte americano,
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Figura 12 – Participação de mercado dos serviços de motores de busca para a Internet no
mundo (comScore, 2017b)
para então descontinuar grande parte deles. O YouTube é de longe a maior plataforma
de vídeos e filmes na Internet, respondendo sozinho por mais de um bilhão de usuários
únicos por mês, e com cerca de 2 bilhões de vídeos com recolhimento de direitos autorais
no mundo por semana. Alguns canais de televisão já começaram a incorporar programação
oriunda do YouTube na sua grade, algumas vezes até em horário nobre, como é o caso do
programa Porta dos Fundos (MCCHESNEY, 2013).
Já em 2016, cerca de 80% dos usuários de Internet que assistiram a vídeos online
o fizeram pelo Google Sites, majoritariamente através do YouTube, com 182,2 milhões
de usuários únicos. O Facebook ficou em segundo com 81,1 milhões de telespectadores,
seguido de Yahoo Sites com 58,2 milhões. Na tabela 4 pode-se observar que, apresar da
promessa de democratização das oportunidades que a Internet entregaria, o consumo
de vídeo nos EUA é altamente concentrados. Os principais canais de consumo de vídeo
pertencem aos grandes conglomerados da indústria cultural, somados a alguns dos novos
provedores de aplicações de Internet já bem conhecidos. Todos os outros serviços de vídeo
pela Internet fora os 10 maiores presentes na tabela tem menos que 16% dos acessos
únicos20 .
Outro exemplo de aplicação que conseguiu amplo domínio entre as redes sociais
digitais foi o Facebook. Quando o Facebook ainda era um sítio que funcionava somente na
20

Nota metodológica sobre a tabela no site da comScore: “A video is defined as any streamed segment of
audiovisual content, including both progressive downloads and live streams. For long-form, segmented
content, (e.g. television episodes with ad pods in the middle) each segment of the content is counted as
a distinct video stream. Video views are inclusive of both user-initiated and auto-played videos that are
viewed for longer than 3 seconds” (comScore, 2017a)
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Tabela 4 – Ranking dos serviços de vídeo por usuários únicos nos EUA (comScore,
2017a)
Serviço de vídeo
Total Audience

Audiência
233,898

Percentual
100

Google Sites

182,177

78

Facebook

81,057

35

Yahoo Sites

58,238

24

BroadbandTV

45,261

19

VEVO

44,169

19

Comcast NBCUniversal

43,839

19

CBS Interactive

42,003

18

Warner Music

41,237

18

Maker Studios Inc.

39,960

17

Twitter

38,363

16

universidade de Harvard, Mark Zuckerberg, seu presidente, utilizava as redes de relações
para informar aos internautas o que seus colegas estavam fazendo como, por exemplo,
indicar aqueles que foram mencionados no popular jornal da universidade, o Harvard
Crimsons. Na visão de Zuckerberg, o Facebook não era um nightclub, uma ferramente
para grupos seletos de pessoas, mas sim uma “plataforma neutra para comunicação e
colaboração” (PARISER, 2011).
Ainda na sua primeira encarnação o Facebook se espalhou com uma velocidade
espantosa. Já em 2005 haviam mais de 800 solicitações de universidades para acesso ao
Facebook. Mas foi o desenvolvimento da funcionalidade conhecida como News Feed que
levou a rede social digital para um patamar inteiramente novo. Em aplicações como o
Myspace e o Friendster, para descobrir o que os seus amigos estavam fazendo era necessário
visitar as páginas deles. O algoritmo desenvolvido para o News Feed seleciona na massiva
base de dados do Facebook as atualizações colocadas pelos usuários e disponibilizava um
recorte dessas informações em um único lugar: a página inicial de navegação. Da noite para
o dia o Facebook passou de uma rede de páginas pessoais conectadas para um organizador
personalizado de informações a respeito de contatos e personalidades importantes para
seus usuários.
O montante de informações armazenadas a partir da navegação dos usuários
permitiu que o Facebook aprimorasse o EdgeRank, um algoritmo baseado em todas as
interações realizadas no sítio, que estrutura seus resultados sobre fundamentalmente três

124

Capítulo 3. O Ethos da Internet: disputas pelo controle da Internet entre atores sociais

fatores: primeiro a familiaridade - quanto mais próximo você é de uma determinada pessoa
maior é a probabilidade do EdgeRank mostrar quaisquer postagem dessa pessoa no News
Feed. A familiaridade é determinada pelo tempo que um usuário gasta acompanhando o
perfil de uma determinada pessoa.
O segundo é a importância de um determinado conteúdo de acordo com o interesse geral sobre esse conteúdo ponderado pelos interesses particulares de cada usuário,
determinado a partir dos dados de navegação. É possível que outros interesses estejam envolvidos nesse momento da definição da importância de cada conteúdo como, por exemplo,
interesses comerciais (temas que são pagos para permanecer na página do News Feed) e
interesses políticos. Entretanto, não há como confirmar esses fatos, pois o algoritmo é uma
caixa preta. O que podemos ter certeza é que muitas das postagens que estão no News
Feed de cada usuário são pagas por empresas e usuários, que contratam os serviços do
Facebook para conseguir divulgação direcionada de suas mensagens. O terceiro é baseado
na atualidade de um determinado tema. Assim, aos temas mais recentes é atribuído maior
relevância.
A personalização realizada pelo algoritmo será tanto melhor quanto maior for
a quantidade de informações disponíveis no Facebook. O algoritmo vai acumulando
dados e análises para se aprimorar continuamente. O modelo de negócio baseado na
coleta, tratamento e análise de dados mostrou-se eficiente. Em 2010 o Facebook chegou a
impressionante marca de 500 milhões de usuários inserindo informações pessoais todos
os dias, participando de movimentos, grupos de debate, acessando notícias e até fazendo
compras (PARISER, 2010). Em 2017 são 2 bilhões de usuários ativos na rede social. A
Figura 13 abaixo mostra o crescimento de usuários ativos no Facebook nos últimos 10
anos.

Figura 13 – Crescimento do número de usuários ativos da rede social Facebook (comScore,
2017b)
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A relevância do Facebook cresceu de tal forma que muitos usuários e empresas
que já tinham Websites criaram suas páginas (Fanpages) dentro do Facebook. Em 2010 o
Whasington Post criou sua página no ambiente da rede social e permitiu que os algorítimos
de Zuckerberg se encarregassem da montagem de um dos seus ativo mais importantes: a
primeira página. Em alguns meses o The New York Times seguiu o exemplo. O algoritmo
EdgeRank era parte de uma estratégia ambiciosa que Zuckerberg chamou de Facebook
Everywhere. O objetivo do Facebook era simples: trazer toda a Web para dentro dos seus
domínios. Com a facilidade oferecida para o desenvolvimento de páginas no Facebook,
muito rapidamente pessoas e empresas ao redor do mundo já tinham uma Fanpage na
rede social. Em alguns casos, é possível que o responsável pelo Website tenha decidido
fazer a migração para a Fanpage, o que significa que muitos Websites podem ter sido
descontinuados. A manutenção de um Website requer, quase sempre, o pagamento de
serviços de hospedagem e desenvolvimento. A construção de uma Fanpage pode ser feita
por qualquer usuário, sem a necessidade de contratação de serviços de hospedagem e
desenvolvimento.
Há uma diferença importante entre a Web e o Facebook. Assim como a Internet, a
Web pode ser interpretada como um espaço público dentro de Kurose (2016) que discutimos
no capítulo 2. A Web é um espaço aberto para a apropriação do público, seus protocolos e
padrões técnicos são abertos e construídos nos Fóruns da World Wide Web Foudationo
pagamento de serviços de hospedagem e desenvolvimento. A construção de uma Fanpage,
o W3C. Qualquer pessoa pode utilizar esses protocolos e padrões para criar seu espaço que
estará acessível para qualquer usuário que tenha um navegador instalado em sua máquina.
O Facebook, pela perspectiva técnica, é uma rede privada de servidores espalhada pelo
globo, que tem seus protocolos e padrões técnicos fechados (proprietários) e regras de
conduta privativas, criadas para atender aos objetivos da organização e não o interesse
público. Se essa migração de fato ocorrer, o espaço criado pela Web assistirá a uma
redução da diversidade de conteúdos e serviços, além de que a participação dos Websites
considerando o número de visitas de usuários ficará cada vez mais concentrada em um
pequeno número de provedores de aplicação e conteúdos. Em 2016, 34% das visitas à
Websites nos EUA ficaram concentradas em 10 sítios, como podemos ver na Figura 14. O
Google é o Website mais utilizado com 16% das visitas, seguido pelo Facebook com 6%.
Se considerarmos como critério para análise do gráfico o grupo empresarial para
qual o Website pertence, então o quadro de concentração é ainda maior. Entre os 10
Websites no gráfico temos 4 que pertencem ao Google Inc., a saber, o Google, o YouTube,
o Gmail e o Google Maps e 2 que pertencem ao Yahoo, são eles o Yahoo e o Yahoo Mail.
Isso reduz o número para 6 organizações que detiveram aproximadamente 34% das visitas
a Websites nos EUA em 2016.
Google e Facebook são dois exemplos de organizações que nasceram e cresceram
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Figura 14 – Participaçao de Mercado dos Websites em número de visitas - EUA 2016
(comScore, 2017b)
na esteira da transformação que tomou forma a partir do desenvolvimento de toda uma
geração de tecnologias de comunicação digital. Outros exemplos são o Netflix, Spotify,
Uber, Amazon, Wikipedia e tantas outras. Essas organizações dominam um campo de
atividades realizadas na Internet voltadas para o entretenimento que, como vimos acima,
tem destacada relevância para a apropriação que cidadãos comuns fazem da rede. Um dos
motores dessa transformação são os modelos de negócio empregados por essas organizações,
estruturados sobre a tecnologia que se convencionou chamar de Big Data.

3.4 Big data e o papel das mega-corporações da Internet na sociedade
O termo big data foi cunhado no contexto da explosão da coleta e armazenamento
de dados que a genética e astronomia registraram nos anos 2000. Nesse momento, o
volume de dados coletados atingiu uma escala de tal magnitude que não era mais possível
processar e analisar as bases de dados com as tecnologias disponíveis. Com isso, indústria
de computação foi estimulada a acelerar a pesquisa para o desenvolvimento de uma nova
geração de equipamentos para coleta e processamento de dados. A capacidade de armazenar
informação é uma característica que marcou o avanço da sociedade. O uso de suportes para
preservar as experiências dos homens em vida revela a própria história da mídia e suas
relações com o processo de hominização. Em 5000 antes de cristo, mercadores Sumérios
utilizavam contas de argila para controlar o estoque de produtos a serem comercializados
para aprimorar organização da vida social. Os Egípcios, Chineses, Romanos, realizavam

3.4. Big data e o papel das mega-corporações da Internet na sociedade

127

censos demográficos organizar informações que dessem suporte ao desenvolvimento de
políticas públicas. O desenvolvimento do comércio internacional a partir da expansão
marítima nos séculos XV e XVI também foi acompanhado de mecanismos de produção e
armazenamento de dados (MAYER-SCHöNBERGER; CUKIER, 2013). Desde então, a
capacidade de armazenamento, processamento e análise de dados só cresceu.
Durante muito tempo, o investimento para se realizar o processamento de dados
com o uso de recursos computacionais eram proibitivos. A complexidade e os custos
para a investigação de populações alvo e para a realização de censos populacionais
impulsionaram a criação das teorias de amostragem a partir de 1934 possibilitando reduzir
dramaticamente o número de entrevistas realizadas para se conseguir produzir estimativas.
Com a sofisticação das teorias metodológicas para realização de pesquisas quantitativas,
o controle das fontes de erro na produção de estimativas permitiu a criação de bases de
dados estruturadas, organizadas e integradas, com alto grau de confiabilidade e muito
menores que as intermináveis tabelas de censo demográfico. As amostras permitiam o
processamento e a análise com o uso de computadores pessoais e planilhas de cálculo
comuns. A pesquisa quantitativa com o uso de técnicas de amostragem representa a forma
de se produzir informações dentro do paradigma do que Mayer-Schömberg (2013) chama
de “Small Data”. A estatística clássica fomentou a produção de indicadores e modelos
para as ciências humanas e exatas calcadas no método positivista, ou seja, na busca por
compreender as relações constantes de sucessão ou de co-existência entre os fenômenos.
(COMTE, 2000).
Na era do Big Data, há uma mudança na concepção por detrás da produção
de conhecimento sobre os fenômenos. O aumento da quantidade de dados coletados
permitiu que houvesse um relaxamento nos critérios de exatidão e confiabilidade. Quando
a capacidade de medição é limitada, faz-se necessário a precisão das estimativas que serão
produzidas ou coletadas. É necessário que se conheça exatamente o público alvo, que os
instrumentos de coleta de dados sejam orientados para o fenômeno que queremos estudar
de forma a conhecer e controlar as fontes de erro. Entretanto, se nossa capacidade de
medição é ilimitada, podemos abrir mão da precisão e exatidão para que se tenha uma ideia
aproximada dos fenômenos e da direção que estão seguindo. Na era do Big Data importa
mais o o que do que o como. A causalidade dá lugar a correlação, permitindo identificar a
existência de um determinado fenômeno sem necessariamente compreender suas causas.
Quanto mais dados dispomos, amplia-se a capacidade de se identificar fenômenos que, com
bases de dados pequenas e organizadas em torno de uma investigação específica não seria
possível.
Exemplo disso ocorreu em 2009 durante a epidemia de H1N1, que foi pauta da
Organização Mundial de Saúde (OMS). Na época, o Google publicou um artigo na revista
Nature (GINSBERG et al., 2009) explicando como conseguiram prever o avanço da doença
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não somente em nível nacional mas também regionalmente, até em Estados específicos.
Utilizando os dados produzidos eu seu motor de busca, a empresa selecionou cerca de
50 milhões de consultas entre 2003 e 2008 relacionadas com gripes e resfriados e então
cruzou os dados com a lista do Center for Disease Control and Prevention (CDC), que
continha informações sobre os casos de H1N1 no EUA entre 2008 e 2009. Para testar os
termos de busca e associá-los ao avanço da doença o Google processou impressionantes
450 milhões de modelos matemáticos chegando a 45 termos que os modelos associavam
com a existência da doença. Além de conseguir em tempo real saber por onde o H1N1
tinha se espalhado, era possível prever para onde a doença avançaria. Enquanto isso, o
CDC, utilizando os métodos tradicionais de pesquisa, baseados em seleção de amostras
e no uso de dados administrativos reportados por médicos, conseguiu criar um mapa de
espalhamento da doença mas, com semanas de atraso em relação ao que o Google havia
feito (MAYER-SCHöNBERGER; CUKIER, 2013).
A relevância que organizações como o Google ganharam vai muito além da sua
posição como líder de mercado em diversos serviços e aplicações disponíveis na Internet ou
de uma empresa que gera empregos e riqueza nos diversos países onde atua. Não é mais
possível olhar o fenômeno somente pela concentração de mercado que essas organizações
conquistaram em seus setores. O Big Data não trata somente da quantidade de dados. Há
outras perspectivas sobre o Big Data que tem exercido papel relevante na transformação
social que estamos assistindo. Lentamente, algumas das organizações que cresceram no
ambiente da Internet estão avançando na prática de empresas públicas, privadas e de
indivíduos na sociedade como já vimos. O avanço na coleta e uso dos dados está longe de
arrefecer. Pelo contrário, nos próximos anos ele irá saltar para um novo patamar.
Há três pilares importantes para compreendermos o advento do Big Data. O
primeiro é a criação dos computadores. As origens da computação datam de 1843 com Ada
Byron, a Condessa de Lovelace, que publicou o livro “Notes” sobre a Máquina Analítica
de Charles Babbage. Em 1890 o censo dos EUA foi tabulado com a máquina de Herman
Hollerith, que fazia leitura de cartões perfurados. Hollerith reduziu o tempo de tabulação do
censo em 8 anos com sua invenção. Em 1937 Allan Turing publica o livro “On computable
numbers” que descreve o que seria o primeiro computador universal. Sua máquina foi
utilizada para decifrar mensagens criptografadas do exército alemão durante a segunda
guerra mundial (ISACSSON, 2010). Desde então os computadores têm aumentado sua
capacidade de processamento e armazenamento, ganhado portabilidade de tal forma que
hoje em dia grande parte da população carrega um computador no bolso.
O segundo fenômeno, que inclusive foi mencionado no capítulo 2 Protocolos,
padrões técnicos e arquitetura da Internet: controle, resiliência, pervasividade e abertura,
é o desenvolvimento da tecnologia de digitalização. Quando sinais analógicos foram
transformados em sinais digitais, todos os instrumentos de coleta de dados existentes
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passaram a produzir medições que podiam ser registradas, armazenadas e processadas por
computadores. Com isso, o avanço na quantidade de dados e na diversidade da natureza
desses dados não cessou de aumentar. O avanço das tecnologias de coleta foi importante
para o terceiro fenômeno que é chamdado por Mayer-Schömberg (2013) de “datificação”
(MAYER-SCHöNBERGER; CUKIER, 2013). Atualmente estamos a caminho de nos tornar
capazes de quantificar o mundo, fazer com que praticamente tudo possa ser transformado
em dados. A digitalização de textos é um exemplo. Com o uso de reconhecimento ótico de
caracteres o Google foi capaz de digitalizar 15% de aproximadamente todos os livros já
produzidos na história da humanidade. Desde a invenção da prensa de tipos móveis em
1450 aproximadamente, 130 milhões de livros já foram publicados. Em 7 anos, o Google
foi capaz de escanear 20 milhões desses livros.
A datificação de localidades é outro exemplo. A transformação de locais em dados
demandou que primeiramente cada metro quadrado do planeta fosse medido e mapeado,
o que levou milhares de anos. Em seguida foi necessário padronizar um mecanismo de
registros das medições, o que veio em 1884 com a aprovação do sistema de latitude
e longitude na International Meridian Conference em Washington (EUA). Por fim, o
aprimoramento dos instrumentos de monitoramento e registro dos dados que aconteceu em
1978 com a criação do Global Positioning System (GPS). Com o avanço dos smartphones
com GPS, basicamente todo o deslocamento de cada indivíduo que possui um telefone
celular no planeta passou a ser integralmente monitorado.
A fronteira mais recente da datificação são as interações. Nossas relações, experiências, humor, nossos planos e até nossos sonhos são quantificados e transformados em
dados. Com cerca de 2 bilhões de usuários ativos, o Facebook talvez seja o exemplo mais
proeminente nesse campo. A rede social monitora mais de 200 bilhões de relações através
de seus servidores, incluindo conversas realizadas com o uso do seu serviço de mensagens,
notícias postadas, textos autorais, discussões, artigos, aniversários, fotos, preferências, inimizades e tantos outros elementos que caracterizam os vínculos estabelecidos nesse espaço
que a organização oferece. O Twitter, com cerca de 400 milhões de postagens todos os dias,
consegue capturar um tipo de fenômeno que revela reações mais imediatas em relação a
fatos da vida social. A rede social monitora as respostas, os retweets, dados encaminhados
para usuários específicos além de notícias, imagens, músicas etc. A datificação vai ainda
muito além do que já foi apresentado. Recentemente a Apple patenteou um mecanismo
de coleta de dados sobre a pressão sanguínea, o batimento cardíaco e a temperatura do
corpo através do seu fone de ouvido. Câmeras e fones de aparelhos celulares, laptops e
tablets podem ser utilizadas para captura de informação. A datificação mergulhou em
quase todos os aspectos da nossa vida, um deles é o tema de destaque da presente tese: as
redes sociais digitais, que datificaram os relacionamentos.
Por fim, ainda há o fenômeno conhecido como Internet das coisas, que representa
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um salto na capacidade de coleta de dados. A Internet das coisas vislumbra que equipamentos do nosso cotidiano terão seu IPs para se conectar à rede, coletar e transmitir
informações que serão armazenadas e posteriormente processadas e analisadas. Geladeiras,
fogões, máquinas de lavar serão os primeiros a oferecerem serviços para usuários finais
baseados em hábitos de consumo. Com o advento dos inteligentes, semáforos, sinais de
trânsito e até equipamentos utilizados na pintura de ruas estarão conectados na Internet,
transmitindo informações sem cessar.
A arquitetura da Internet tem importante contribuição para o crescimento da
capacidade de coleta e processamento de informações na atualidade. Provedores de serviços
Internet puderam criar redes de servidores interconectados, espalhadas pelo pelo globo,
sendo acessadas por bilhões de pessoas através de celulares, computadores e tablets, e que,
em troca de utilizar serviços muitas vezes gratuitos, concordam em fornecer dados pessoais
sobre sua vida, além de produzirem conteúdo gratuitamente através de suas postagens. A
neutralidade da rede é um princípio importante, entretanto, permitiu que determinados
atores ganhassem enorme relevância quanto ao controle do fluxo de informações na rede.
As desigualdades entre países e regiões acabou por se manifestar na Internet. As atividades
realizadas pelos usuários domiciliares também refletem o amplo domínio de um grupo de
organizações que pertencem a 3 ou 4 países mais avançados, considerando a produção de
conhecimento e o grau de desenvolvimento tecnológico. Essas organizações usam a rede
para continuar implementando seus objetivos econômicos e políticos, criando um ciclo
vicioso que dificilmente será interrompido. Sua relevância tem suscitado o debate sobre o
papel que tais organizações assumirão no contexto social, especialmente em um momento
de crise política e institucional internacional.
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4 As novas dinâmicas culturais no ciberespaço que emergem a sombra da visualidade
Quando pensada a partir de sua natureza política, por meio dos modos como organiza e regulamenta os funcionamentos de um determinado grupo social, a Internet mostra
que desde sua origem carrega certas características em sua estrutura de funcionamento.
Em um primeiro plano, estas intenções se mostram no desenvolvimento de uma rede de
comunicações com claras intenções bélicas, em meio a um cenário geopolítico dividido da
Guerra Fria. E, em um segundo plano, as mesmas funcionalidades de comando, controle,
comunicação e inteligência (C 3 I) foram pensadas em universidades que buscavam, para
além da defesa no advento de uma guerra termonuclear, um meio capaz de expandir as
comunicações em um ambiente de livre acesso e compartilhamento de informações.
Dessa forma, mesmo que paradoxalmente entre fins totalitários e igualitários,
o desenvolvimento técnico se relacionou diretamente a fins sociais, com evidente ênfase
política. Disponibilizar informações em rede significou, como teorizado por McLuhan
(MCLUHAN; POWERS, 1989), a formação de uma “aldeia global” descentralizada e
coparticipante na formação de um saber totalizante, já que além de acessar seria também
possível alimentar o “cérebro eletrônico” em permanente construção.
Com o avanço das tecnologias móveis como computadores portáteis, tablets,
smartphones, este ideal de um ambiente interativo ingressa irreversivelmente no cotidiano ganhando ainda maior notoriedade e, consequentemente, maior participação social,
trazendo profundas alterações no funcionamento político destas sociedades. Como afirma
Peter Dahlgren (DAHLGREN, 2009), conceitos como “comunidade”, “redes sociais” e
“publicação” significarão um chamamento do corpo social para um novo espaço virtual,
político ao mesmo tempo em que criam uma série de identificações coletivas aos indivíduos
isolados em seus espaços privados de acesso.
Aparentemente, é tentador pensar este ambiente em contínua formação como
uma esfera pública em franca expansão, tal como anunciado por Habermas (HABERMAS,
1962) ao teorizar sobre o surgimento e do conceito de uma esfera pública burguesa a
partir do século XVIII. Sob essa premissa, os debates gerados em ambiente virtual teriam
como objeto os assuntos referentes à vida pública, a partir de um enfoque democrático
que respeitasse os critérios de reconhecimento do interlocutor, de igualdade hierárquica e
respeito às regras, como sugerido pelo autor.
Castells (CASTELLS, 2007) propõe que o ideal de esfera pública se apresenta
de modo ainda mais complexo, dada a descentralização dos “nós” interconectados e
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permanentemente comunicantes entre si. Cenário que, segundo o autor, forma-se a partir
da ideia de “liberdade”, em resposta a atual crise representativa das instituições políticas,
e que por isso estimula movimentos coletivos com alto teor de engajamento político. As
práticas do ciberativismo, como exemplos mais explícitos deste empenho social, ilustram
a “efetivação” da participação individual em causas coletivas onde não se prefigura uma
liderança hierarquica, mas sim uma dinâmica horizontal de debate.
A internet gerou uma mídia livre, impulsionada por milhões de blogueiros e
fermentada pelas redes sociais. A internet se revelou um megaespaço público,
onde qualquer um tem voz e pode falar por si mesmo. Isso permite que os
movimentos sociais falem diretamente através de seus manifestantes, sem
precisar que líderes e porta-vozes sequestrem seus interesses em nome de
fanatismos ideológicos e voracidade econômica. A verdade do enunciador se
liberta da servidão do enunciado e da escravidão performática dos dispositivos
de enunciação. A ansiedade das populações com as dívidas, as compulsões e os
riscos ganham canais de livre expressão que sedimentam seus movimentos por
liberdade. (Renato Rovai; Marco Biruel, 2012)
Para o indivíduo, este novo cenário comunicativo representa a possibilidade de
atuação em uma tão sonhada esfera pública, isto é, a possibilidade de ser e defender o
que se é, não somente nos assuntos relacionados à administração governamental, mas sim,
sobre modos de pensar e estilos de vida. Mais do que isso, as redes sociais digitais oferecem
o sonho da busca pela visualidade tão almejada na sociedade atual. Um fenômeno político
em que a identidade é posta publicamente e motivada a externalizar suas vontades, ideias e
desejos ao mesmo tempo em que pertence e identifica-se com semelhantes, com comunidades
que compartilham ideais comuns, dinamizando novas vinculações e configurações sociais e
o contato com a diversidade de pensamentos.
Há entretanto algumas questões sobre esses novos espaços de debate e interação
que convenientemente escapam a essa análise. Em leitura crítica aos “gráficos sociais”, como
denominado pelo Facebook, Eli Pariser (2011) verá em sua obra The filter bubble que todas
as principais empresas de mídia que atuam na Internet – como o Google, Amazon, Twitter
e as várias outras redes sociais existentes – utilizam sofisticadas ferramentas de análise dos
dados ofertados pelos usuários para fins publicitários, criação de serviços entre outros, como
tratado anteriormente. Estas bolhas funcionariam como ambientes específicos, particulares
e personalizados, capazes de reter conteúdos, centralizar as informações inicialmente com
o intuito de fidelizar os usuários que entregam diariamente uma grande quantidade de
informações de cunho pessoal e, em um segundo momento, modular seu comportamento.
Percebidas como convenientes, frente a este excesso de informações, os usuários
naturalmente pouco refletem sobre as noticias, anúncios postagens, sugestões de amizades
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que aparecem a eles ou o quanto os seus dados estão interligados entre si criando um sistema
de oferta permanente. As bolhas disponibilizam com eficácia conteúdos para criar um
ambiente de familiaridade ao usuário, ambientes esses que são articulados por algorítimos
em constante evolução e aprendizagem. O Big Data contribuiu para o desenvolvimento
de capacidades analíticas sem precedentes. Cada usuário de uma rede social, cada busca
no Google tem sua página Web personalizada. A experiência de convívio social que tais
ambientes articulam também tem desdobramentos em nossas escolhas, em nossas posições
políticas, em nossa compreensão da realidade. (PARISER, 2011). O emprego da palavra
ambiente não é casual. Quando usamos a Internet estamos imersos em ambientes que
mediam nossa relação com pessoas, instituições e coisas. Mas o que são esses ambientes?

4.1 A substância do filtro bolha pela perspectiva de ambiente comunicacional
Em 1955 a revista Schriften, organizada por Theodor Adorno, publicou pela
primeira vez em língua alemã o texto “A obra de Arte na Era de Sua Reprodutibilidade
Técnica” de Walter Benjamin (2014). Na publicação, Benjamin analisa o desenvolvimento
da arte sob as condições de produção capitalista. 1 O autor apresenta em seu texto uma
abordagem sobre a profunda transformação do ambiente cultural no final do século XIX,
calcada nas imbricadas relações entre avanço tecnológico e construção das relações políticas
na sociedade contemporânea.
Benjamin argumenta que o surgimento das máquinas de reprodução de imagens
subtraiu a obra de arte de sua esfera de autenticidade e, com isso, subtrai-se tudo o que
nela é transmissível desde a sua origem, sua duração material e seu testemunho histórico.
Para o autor, a reprodução exacerbada das obras de arte suplanta o caráter único de sua
ocorrência, o que a insere no contexto da tradição. Com a massificação da exposição das
obras, a arte perde sua função social. No lugar de fundar o ritual ela passa a se fundar em
outra práxis: na política (BENJAMIN; MACHADO, 2014).
Benjamin observa que esse processo acarreta a transformação de um aspecto
fundamental da experiência humana. Se considerarmos a história da arte como uma linha
de tempo na qual temos em um dos pólos a imagem de culto e em outro a imagem
de exposição, então no primeiro a produção artística resulta de figurações que estão a
serviço da magia. Magia relaciona-se com o surgimento da consciência estruturada sobre
1

Vale destacar que sua abordagem distingui-se daquela utilizada por Adorno e Horrkheimer acerca do
advento do que denominaram uma indústria cultural. A preocupação dos autores se concentra em
descrever a criação de sistemas de produção de bens culturais – a indústria do cinema, a indústria do
livro e a indústria do rádio – que são “coerentes em si mesmo e o são em conjunto”. O termo Indústria
Cultural foi cunhado para substituir o termo Cultura de Massa que passou a ser empregado para
referenciar uma cultura que surgiu espontaneamente das próprias massas, uma forma contemporânea
de arte popular (ADORNO; HORKHEIMER, 1985).
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a capacidade do homem de conferir significado a sua experiência no mundo (ELIADE,
2010). O nascimento da concepção antropológica de indivíduo foi, no princípio, ato de
magia manifesta na construção de um universo fantástico que é representação simbólica
daquilo que a consciência nascente passara a descobrir através dos sentidos, do corpo.
Assim, as imagens de culto cumprem uma função que se desenvolve nos rituais ancestrais
de representação do sagrado, ou seja, de representação do campo íntimo da consciência
que busca por um sentido para a existência humana.
A imagem de exposição, no outro pólo, é imagem técnica, repetida incessantemente,
sempre idêntica as outras, onipresentes. São produzidas e distribuídas incessantemente
pelos novos meios de comunicação ubíquos, não somente no espaço público, mas também
no espaço restrito do recato, da intimidade, da concentração, no espaço do sagrado. Baitello
(BAITELLO, 2005) desenvolve importante contribuição ao propor que inaugura-se, assim,
o trânsito exponencial das imagens, trânsito que se manifesta como transitoriedade nas
relações. A transitoriedade dá essência a um vazio, a um déficit emocional que deriva do
jogo da presença e ausência (vida e morte) das imagens e que nos lança no abismo da
dualidade entre morte e eternidade2 onde a substância do medo de sermos esquecidos, do
medo de que nossas experiências em vida feneçam, de que nossa existência se desintegre se
processa. Sua expressão contemporânea mais singular talvez seja o fenômeno do selfie nas
redes sociais digitais, que simboliza a busca desesperada pela construção da memória no
oceano transitório das narrativas e dos relatos eternizados e perdidos na Internet.
Benjamin faz uma leitura do processo através do qual novas tecnologias da
comunicação se entranham no tecido social e passam a estruturar identidades, reestruturar
as relações sobre condições inteiramente novas. As reflexões sobre o advento das imagens
produzidas por aparelhos revelam a percepção do autor sobre um fenômeno que se manifesta
como uma mudança significativa no contexto social. Nesse sentido, os estudos de Baitello
sobre ambiente comunicacional nos ajudam a compreender a matéria dessa mudança a
qual Benjamin se refere. Baitello (2007) revela em seu estudo etimológico que a palavra
ambiente tem sua origem no latim ambiens ou ambientis que é particípio presente do
verbo textitambire, significando “andar ao redor, cercar, rodear”. A raiz indoeuropéia
ambhi que significando em volta de, também dá origem ao radical grego anfi (de anfíbio
2

No livro “O homem e a Morte” de Edgar Morin, (1997) o autor investiga o processo da passagem do
que chamda de "estado da natureza" para o estado de homem. Morin observa que as indicações sobre a
nova orientação do homem além das ferramentas de silex bruto e das fogueiras, são as sepulturas. O
autor propõe que enterrar os mortos não se trata mais de uma questão de instinto, “mas sim a aurora
do pensamento humano, que se traduz como uma espécie de revolta contra a morte” (MORIN, 1997,
p. 23). “As práticas relativas aos cadáveres, a crença em uma vida própria dos mortos se manifesta
ao nosso conhecimento como fenômenos humanos primordiais do mesmo modo que a ferramenta”
(MORIN, 1997, p. 25). A morte é uma espécie de vida que se prolonga, uma forma de negação da
finitude da experiência que se concebe como vida. Esta noção primordial de imortalidade supõe não a
ignorância da morte, mas sim o seu reconhecimento como fato, como um processo que se manifesta
em uma mudança de estado. Desta forma, a mesma consciência que reconhece, nega a morte: ela a
reconhece como fato mas nega como aniquilamento, uma aspiração à imortalidade.
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e anfiteatro), significando de um lado e de outro. A definição no Houaiss (HOUAISS,
2016) para ambiente é “tudo que rodeia os seres vivos e/ou as coisas” . Ora, os conceitos
funcionalistas de emissor, receptor e informação especializam e isolam momentos de um
mesmo ambiente, amputando-lhe a complexidade, as simultaneidades, as superposições.
Em uma perspectiva diversa daquela, partimos da premissa que cada coisa ou pessoa
gera em torno de si um ambiente no qual ela pode assumir diferentes papéis ou funções
simultaneamente e de modo não excludente. O ambiente comunicacional constitui uma
atmosfera saturada de possibilidades de vínculos de sentido e vínculos afetivos em distintos
graus.
O conceito de ambiente requer, entretanto, ainda algum delineamento; ele possui
muitas analogias com os conceitos de paisagem e de cenário, conquanto queira abranger
mais implicações. Tanto paisagem e cenário como ambiente denotam a presença de uma
intencionalidade subjacente à criação de um entorno (BAITELLO, 2007). A intencionalidade mencionada Baitello está presente no que Watsuji (2006) chama de “vivência
intencional”. Para Watsuji, a partir de uma fenomenologia da consciência, pode-se dizer
que o sujeito carrega já em si uma estrutura de intencionalidade, ou mesmo, que o sujeito
é desde sempre “alguém que vive orientado a algo” (WATSUJI, 2006, p.25). Pross (1980)
nos ajuda a compreender as ideias de Watsuji ao afirma que as relações básicas entre
conhecer e designar, pensar e falar constitutivas da humanidade se formam junto a algo
em contraposição a nada. Aquilo que chamamos de realidade e que experimentamos como
tal está repleta de significados oriundos de nossa faculdade designadora da imaginação
(PROSS, 1980). Ao percebermos algo, designamos significados que são compartilhados com
outros sujeitos, formando assim uma base intersubjetiva que tem em comum a experiência
desse algo e que nos vincula uns aos outros, formando uma rede de relações em constante
transformação. Watsuji explica a relação intencional com algo a partir do campo da
experiência humana. Para o autor, as experiências são objetivas, como por exemplo, sentir
frio. Quando sentimos frio estamos vivencialmente imersos em uma experiência ambiental
que nos transcende e nos vincula. A relação intencional que cria o ambiente firma-se no
feito de estarmos vinculados a algo externo, o frio, algo que designamos e que nos serve de
base comum para comunicação. Watsuji denota, portanto, que estamos constitutivamente
fora de nós mesmos, dentro de algo. Nossa maneira de existir se caracteriza por “estar
fora”, ex-sistere (WATSUJI, 2006).
A obra de Watsuji propõe uma noção de ambientalidade – clima e paisagem – como
elemento estrutural da existência humana. Baitello se apropria das reflexões de Watsuji para
estabelecer uma concepção de ambiente comunicacional que permite compreender como
estamos integrados ao ambiente, configurando-o e sendo configurado por ele. Expressar a
experiência com o entorno constitui nossa humanidade, então, o ambiente é uma construção
associada a subjetividade, uma atmosfera gerada pela disponibilidade dos seres – pessoas
e coisas – por sua intencionalidade de estabelecer vínculos, e não apenas o pano de fundo
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para uma troca de informações. (BAITELLO, 2007).
A contribuição dos ambientes cibernéticos na estruturação da nova condição
de existência na sociedade contemporânea é ainda objeto de estudo. Há, entretanto,
dois desdobramentos que derivam dessa ambientalidade tão marcada pelos espaços da
Internet que são importantes para nossa análise. O primeiro se relaciona à modulação do
comportamento dos usuários de Internet3 . O segundo, desdobramento tem impacto nas
relações entre as diversidades que caracterizam um determinado grupo social.
Não há como precisar ou prever os efeitos desses novos elementos que atuam
sobre nossas escolhas, sobre nossa atenção, sobre nossa subjetividade. Podemos, contudo,
afirmar que as escolhas sobre o que disponibilizar na homepage de um Website, ou no
caso do Facebook na News Feed ou mesmo na página inicial do Twitter partem de uma
teoria sobre quem são as pessoas, o que chamaremos de uma teoria sobre você. A teoria
sobre você é construída com base em uma enorme massa de dados de navegação além de
dados coletados através dos aparatos mediáticos mesmo quando não estamos usando a
Internet4 . Contudo, por mais que as tecnologias desenvolvidas em torno do tratamento e
análise de dados tenham avançado enormemente nas últimas décadas, a complexidade do
indivíduo não é passível de ser apreendida a partir do big data. Desta forma, é necessário
estabelecer premissas que são, por definição, simplificações, reduções dessa complexidade.
A teoria sobre você é uma proposta sintética de auto-imagem que se vende através da
personalização.
Toda empresa comercial visa ter lucro. Para tanto, toda a empresa comercial precisa
de relevância. Assumindo que existe um ambiente de concorrência no qual as empresas
estão estabelecidas, então há uma corrida por relevância (ou uma guerra por relevância,
afinal, no mundo dos negócios na Internet, trata-se de prosperar ou morrer. Vale lembrar
do caso do Orkut no Brasil). Toda empresa comercial busca reduzir o risco de sua atividade.
Isso implica na construção de relações políticas com agentes econômicos, (oligopólios,
trustes, acordos comerciais etc.) e agentes estatais (governos, empresas públicas, legislativo
3

4

“Os moduladores são actantes humanos e não humanos, ou seja, realizam a sua missão com a
intermediação de pessoas, de signos ou de máquinas, são sutis e se apresentam como facilitadores do
cotidiano. A modulação do comportamento é o objetivo final da análise de dados pessoais coletados
no mercado. [...] As tecnologias de modulação permitem agir de modo eficaz sobre nossa atenção por
serem quase sempre baseadas em nossa subjetividade. (SILVEIRA, 2017, p. 1233)”
Os termos de uso das diversas aplicações de Internet deixam claro que a coleta de dados é realizada
independente de estarmos usando a Internet. Exemplo disso é a política de privacidade do Google. O
trecho a seguir é somente um exemplo para ilustrar esse fato. “Informações do dispositivo: Recolhemos
informações específicas do dispositivo (como o seu modelo de hardware, a versão do sistema operativo,
os identificadores de dispositivo exclusivo, bem como informações da rede móvel, incluindo o número
do telemóvel). O Google pode associar os identificadores do dispositivo ou o número do telemóvel
à respetiva Conta Google.” “Informações de localização: Quando utiliza serviços Google, podemos
recolher e processar informações acerca da sua localização atual. Utilizamos várias tecnologias para
determinar a localização, incluindo o endereço IP, o GPS e outros sensores que podem, por exemplo,
fornecer informações à Google sobre dispositivos nas proximidades, pontos de acesso Wi-Fi e torres de
redes móveis.’(Google, 2017b)’
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etc.). A substância da proposta sintética de auto-imagem está repleta das intenções e
das angústias das grandes corporações da indústria de dados. Assim, entregar exatamente
a coisa certa significa estimular determinados padrões comportamentais que reforcem a
identificação do indivíduo com a proposta sintética de sua auto-imagem produzida pelas
grandes plataformas de redes sociais digitais para cumprir objetivos econômicos e políticos
das empresas.
Esse novo ambiente tem desdobramentos na relação com a diferença, com o diverso.
Wagner (WAGNER, 2010) propõe que experimentamos o mundo através do universo de
nossos próprios significados e nos valemos dessa experiência para compreender e nos
comunicar com aqueles com quem nos relacionamos. O ato de apreender o mundo, de
perceber e compreender o outro, nos leva a experimentar contradições que surgem a
partir de nossas expectativas sobre como as pessoas deveriam conduzir seus assuntos. As
contradições produzem uma série de frustrações que colocam em questão a nossa condição
no contexto social, produzindo por um lado um sentimento de inadequação da nossa
conduta e, por outro, um sentimento de impotência ao perceber que tais situações excedem
nossa competência de objetificar as contradições. Assim passamos a buscar caminhos
para delineá-las por meio de uma concretização inventiva que se manifesta pela extensão
analógica entre a cultura do outro e a nossa, nos levando a reconstruir a percepção de
nossa própria cultura. É a partir da relação com o que é diferente e não conhecido que
compreendemos a relatividade da nossa cultura e colocamos em ação uma espécie de
extensão do familiar.
As redes sociais digitais cercam os usuários de conteúdos e informações familiares
para produzir uma super confiança baseada na confirmação dos valores, significados e
crenças de cada um. A redução da insegurança produz também uma redução dos estímulos
que nos motivam a desenvolver novas formas de compreensão do mundo e, portanto, de
nós mesmos através da relação com o outro, com a diferença. Ocorre que parte importante
das nossas interações tem migrado para esses ambientes. Como vimos, o espaço das redes
sociais tem crescido tanto em número de usuários quanto no tempo de dedicação a esses
espaços, o que atribui relevância cada vez maior a essa esfera de debates de temas de
interesse público, como por exemplo os de cunho político.

4.2 Ambientes, tecnologias e as novas dinâmicas de interação no
debate político
“Everything we do online is recorded” (PASQUALE, 2015, p.3). Mas para quem
estes dados estarão disponíveis, pergunta Pasquale? O autor observa a incongruência
que existe hoje em dia com relação as políticas de acesso e uso de dados. Enquanto
empresas, instituições financeiras e atores estatais tem suas ações protegidas por um
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arcabouço regulatório que conta com acordos de sigilo, leis de mordaça e outros mecanismos
legais, nossa vida privada é cada vez mais pública. Câmeras de vigilância, data brokers 5 ,
equipamentos conectados a rede com sensores e supercookies, registram tudo o que fazemos
online e até fora do ciberespaço. Enquanto o arcabouço de leis que protegem os segredos
dos negócios cresce, o legislativo de diversos países, incluindo o brasileiro, é praticamente
silentes quando se trata da privacidade das pessoas6 . Esta disparidade resulta que pouco
sabemos dos procedimentos de tratamento e análise dos dados de usuários da rede e ainda
menos dos algorítimos utilizados para filtrar informações e estruturar os ambientes de
navegação, enquanto as grandes plataformas de redes sociais digitais e entretenimento têm
cada vez mais informações sobre cada usuário. Se admitirmos que conhecimento é poder,
então a capacidade desses atores, que têm ganhado enorme relevância no ecossistema da
Internet, em modular nossas decisões é até nossas ações é cada vez maior (SILVEIRA,
2017).
Há nesse processo externalidades que derivam das estratégias das grandes plataformas de negócios da Internet para ganhar relevância em um mercado competitivo. Os filtros
bolha fazem escolhas, selecionam e filtram informações, notícias, propagandas etc. Filtrar
não é fenômeno novo. Mesmo animais com sentidos rudimentares filtram informações do
universo de estímulos que recebem. Filtrar as informações corretas na natureza é muitas
vezes a diferença entre sobreviver ou morrer. Ao longo do processo de construção da cultura,
criamos mecanismos para filtrar as informações relevantes e tomar decisões, mesmo em
coisas muito simples como escolher uma roupa para vestir ou definir um caminho para
chegar a um determinado destino. As redes sociais digitais vão assumindo o controle desses
processos que estruturam o espectro da nossa autonomia, ou da nossa capacidade de tomar
decisões a partir de mecanismos construídos ao longo da nossa história e da nossa própria
experiência.
Sodré (SODRé, 2002) utilizou a metáfora do espelho para caracterizar a ambiência
dos espaços cibernéticos que propõem um ordenamento cultural da sociedade, em que as
imagens deixam de ser reflexos e máscaras de uma realidade referêncial para se tornarem
simulacros tecnicamente autoreferentes, a serviço de um novo tipo de gestão da vida social.
O uso de algoritmos permite produzir um sentimento de autonomia, enquanto na verdade
o que ocorre é o ajuste cada vez mais fino da mediação entre os interesses empresariais
e os anseios e desejos pessoais. Enquanto nossa autonomia decresce, nos sentimos mais
seguros. Contudo, Pasquale (2015) nos lembra que o espelho funciona somente em uma
direção (“the one-way mirror” (PASQUALE, 2015, p. 17)) dada a profunda incongruência
5

6

São corretores de dados, empresas que operam no mercado de dados compilando e vendendo informações
de usuários de Internet (SILVEIRA, 2017)
Há três projetos de lei de dados pessoais tramitando no Congresso Nacional: o PL no 4060/2012, o PL
no 330/2013, e o PL no 5276/2016. Vale destacar que o debate tem sido realizado há 5 anos. Para
maiores informações consultar o texto XEQUE-MATE. O tripé da proteção de dados pessoais no jogo
de xadrez das iniciativas legislativas no Brasil de Bruno Bioni (BIONI, 2017)
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informacional que caracteriza a sociedade atual. Admitir que conhecimento é poder nos
leva a afirmar que promover o escrutínio do outro enquanto se está protegido pelo segredo
é uma das formas centrais de exercício de poder. As bolhas são salas de espelho onde somos
convidados a confirmar cada vez mais nossas próprias convicções gerando, como vimos,
uma superconfiança que tem desdobramentos na relação com a diversidade. Propomos
que esse mecanismo de autorreferencia que caracteriza os ambientes no ciberespaço tem
contribuição para o crescimento do discurso de ódio.
A questão é complexa. Trivinho (2007) analisa que o próprio contexto impõe uma
condição social violenta para a perspectiva da construção dos vínculos. O autor propõe que
a relação com o diverso, ou o reconhecimento do outro, se dá sobre a égide da violência, no
contexto global de um regime dromocrático cibercultural. É nessa “condição de existência”
(TRIVINHO, 2007, p.72), que o sujeito, circunscrito à lógica da velocidade do tempo real,
se encontra destituído da possibilidade da experiência da intersubjetividade por meio da
qual ele se constitui na relação com a alteridade. A velocidade é o imperativo totalitário
do nosso tempo do qual não se pode escapar. Ela articula uma violência estrutural por
ser vetor social que sistematiza um modelo civilizatório e que acaba por condicionar a
instituição de uma cultura de invisibilidade do sujeito.
Em síntese, o reconhecimento contém um problema de mediação, no qual se
circunscreve outro problema, o da relação ótima entre o tempo e o espaço, não no
sentido produtivista, mas como proporções tais entre uma e outra coordenada
para que seja possível aos sujeitos em interação processar psiquicamente o
reconhecimento (REIS, 2015, p. 12).
Então, o que há de novo na proliferação de atitudes autoritárias na relação com
aquilo que não se reconhece como familiar? Se a lógica dromocrática relega a grande
maioria da sociedade a invisibilidade, privando bilhões de pessoas do reconhecimento social
e da estima em uma sociedade na qual a visibilidade é a única salvação, é a promessa que
não se cumpre oferecida pelos ambientes digitais autorreferenciados que se travestem de
espaços próprios e autônomos, as condições para a eclosão de uma catástrofe social já estão
dadas. A possibilidade entregue pela Internet para que cada usuário tenha a sua disposição
24 horas por dia, sete dias por semana, o textitbroadcasting global abre espaço para que
conflitos sociais latentes emerjam na esfera pública do discurso social também na forma de
discurso de ódio. A deterioração das condições sociais que resulta de um processo global
de recessão econômica também levam a processos de radicalização de posições derivado da
luta pela sobrevivência em condições de flagrante escassez de recursos. O contexto para o
aumento do discurso de ódio está dado e a forma como os atores sociais se apropriaram das
virtualidades oferecidas pela Internet tem um papel nesse processo. Não há mais dúvida
sobre isso nesse ponto trabalho.
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Contudo, insistimos que o big data e os algoritmos como um elemento novo e
fundante do ambiente comunicacional estão na linha de frente desse processo. A criação
de uma proposta sintética de auto imagem tem sua autoridade relegada às instruções dos
algoritmos. As decisões sobre filtragem se processam automaticamente. Algoritmos são, em
sua forma mais básica, um grupo de instruções desenvolvidas para resolver um problema
específico. Algoritmos aprendem. A partir do momento em que são colocados em ação,
iniciam um fluxo de análise, administração e alocação de ações que se interpenetram e
caminham da anterior para a subsequente, acumulando conhecimento e ganhando robustez
(INTRONA, 2016). Associados a enorme quantidade de dados coletados são cada vez
mais cruciais para a nossa participação na vida pública. Algoritmos são, atualmente, a
chave lógica que governam os fluxos de informação na Internet e em outras redes de
computadores fechadas, utilizadas por empresas de aviação, transporte público, saúde etc.
A nossa crescente dependência dos algoritmos, faz com que não seja loucura afirmar que
eles têm poder de atribuir significado aos fatos, de resignificar acontecimentos (GILLESPIE,
2014).
Em seu livro Weapons of Math Destruction, Cathy O’Neil (2016) alerta para o
avanço da sociedade dos marcadores sociais. Cada vez mais, avaliações de desempenho,
processos de seleção para emprego, análises de perfil para o cálculo de valores e prêmios
de seguros saúde, concessão de empréstimos e financiamentos serão baseados no uso de
modelos matemáticos estruturados por algoritmos. O setor financeiro tem empregado
amplamente essas ferramentas em suas atividades há décadas. Mas o Big Data transforma
o contexto do uso de algorítimos na atualidade. Tudo aquilo que fazemos na Internet (e
cada vez mais não só o que fazemos na Internet) será utilizado para a tomada de decisões
que terão impacto na nossa vida.
O’Neil chama atenção para os “anúncios predatórios” (NEIL, 2016, p. 70). A
autora propõe que os modelos matemáticos por detrás dos algoritmos são capazes de
criar uma escala de desespero. Onde quer que haja qualquer tipo de vulnerabilidade ou
necessidade real de algum recurso, os anúncios predatórios serão alocados com precisão. Um
dos exemplos utilizados pela autora é o da Corinthian College nos EUA. A universidade
desenvolveu uma campanha que tinha como público alvo “pessoas isoladas”, “impacientes”,
que sofriam de “problemas com a auto-estima”, que “tem poucas pessoas que se importam
com elas” e que “estavam presas pela falta de perspectiva para o futuro”. A universidade,
que até recentemente era uma gigante da indústria da educação no país, foi processada pelo
ministério público do estado da Califórnia por mentir sobre a disponibilidade de empregos,
por cobranças indevidas a estudantes e pelo uso de anúncios predatórios para populações
carentes com promessas de mobilidade social. Em 2015 a adminstração do ex-presidente
americano Barak Obama7 impediu a universidade de ter acesso a financiamento público
7

Barack Hussein Obama II (Honolulu, 4 de agosto de 1961) é um advogado e político norte-americano
que serviu como o 44.o presidente dos Estados Unidos de 2009 a 2017, sendo o primeiro afro-americano
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federal para estudantes, o que levou a Corinthian College a decretar falência em 2015
(NEIL, 2016).
Não há novidade em reconhecer que a indústria da propaganda se utiliza das
vulnerabilidades humanas para a estruturação de campanhas publicitárias. A questão é
que, atualmente, os algoritmos são capazes de realizar esse tipo ação automaticamente e
de forma cada vez mais precisa. Possivelmente, muito breve, serão capazes de reconhecer
vulnerabilidades e atuar de acordo com seu conjunto de instruções, disponibilizando
conteúdos percebidos cada vez mais como relevantes para a nossa tomada de decisão.
Os efeitos dessa capacidade que as novas tecnologias estão ganhando de reconhecer
aquilo que nos move, que nos mobiliza nos interessa especialmente nessa pesquisa. Auto
estima, isolamento social e impaciência são questões de foro íntimo, subjetivo e inalcançável
mesmo na era do Big Data. A análise de O’Neil (2016) aponta para o uso de comunicação
predatória que, no contexto da guerra por relevância, precisa identificar superficialmente
as janelas para nossos sentimentos mais profundos. O ódio tem essas características. Ódio
é um sentimento fundante do ser humano. Tem raízes em nossas pulsões, no próprio
desenvolvimento da individualidade ou da noção de indivíduo. O ódio preenche os critérios
da busca por mobilizar pessoas a postarem, fazerem escolhas durante sua navegação
na Intenret para consolidar o interesse das plataformas de redes sociais digitais. Os
algoritmos buscam o pathos que Andrew Crines (2016) identificou na estratégia vencedora
da campanha do Leave no referendo do Brexit, como vimos no primeiro capítulo.
Nossa hipótese propõe que há um aumento do discurso de ódio online devido a
forma como os usuários de Internet se apropriam dos ambientes das plataformas de redes
sociais digitais que, por sua vez são, estruturados por algorítimos. O discurso de ódio é um
fenômenos que se observa, não como um produto integral das condições do ambiente, mas
sim como manifestação que se serve das relações midiatizadas no ciberespaço e, por isso,
se contamina das funcionalidades e tecnologias que estruturam os ambientes mediáticos.
Não é nossa intenção explicar o fenômeno, mas sim identificar como ele se manifesta e
quais as possíveis relações que carrega com as dinâmicas de interação que emergem nos
espaços das redes sociais digitais.
Para testar nossa hipótese, utilizamos como metodologia a Análise de Redes
Sociais (ARS) nas postagens em torno dos debates que tiveram lugar no Twitter sobre
a condenação do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva no âmbito da Operação Lava
Jato. A escolha do objeto considerou como critérios a importância de um fenômeno que
permitisse a manifestação de posições distintas mas que pudessem ser expressadas por
oposição umas as outras, ou seja, que permitisse a manifestação do contraditório.
Foi considerado também, para os objetivos do trabalho, um fenômeno que teve
a ocupar o cargo ()
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repercussão no âmbito nacional. Isso permitiu identificar a existência de possíveis diferenças
na forma como o debate é realizado independente da tecnologia. Além disso, o julgamento
do ex-presidente Lula contou com ampla cobertura dos meios de comunicação tradicionais,
consideramos a possibilidade dos jornais e revistas da mídia tradicional mais populares
exercerem algum tipo de influência nas dinâmicas de interação. Por fim, a escolha da
plataforma levou em consideração a publicidade das postagens. O Twitter é uma ferramenta
que, diferente do Facebook, Instagram e outras redes sociais digitais, tem todas as suas
postagens públicas, disponíveis para coleta.
A hipótese pressupõe que o ethos da Internet carrega em seu código, traços
eminentemente bélicos. Contrariando a visão de que a rede é uma ferramenta de livre
compartilhamento e de promoção da igualdade, propomos que a influência das intenções
bélicas que perpassam a natureza da tecnologia de comutação de pacotes na forma como
os atores sociais se apropriaram da Internet é no mínimo subestimada. Como tal, a
Internet tem contribuído para a consolidação de um modelo de globalização centrado
em uma perspectiva que coincide politicamente com a ideologia liberal como plataforma
econômico-político-social e cultural (SODRé, 2002).
As organizações e fóruns que integram o regime global de governança da Internet,
calcados no mito do multisseorialismo como dinâmica inovadora de exercício democrático, de
processo de tomada de decisão e de mecanismo de consolidação da própria democracia tem
registrado o amplo avanço das forças sociais capitalistas tradicionais. Tanto organizações
da mídia tradicional como as novas mega-corporações, supostamente inovadoras, que
nasceram das oportunidades criadas pela Internet tem se beneficiado da ação de agentes
estatais para consolidar seus interesses. Pela perspectiva cultural, a onipresença e resiliência
da Internet tem contribuído com a consolidação do modelo holiwoodiano de produção de
cultura, distribuindo o espetáculo para todos os espaços, sejam eles públicos ou privados,
realizando as trocas entre o real e imaginário por meio de uma super estetização da vida
(MORIN, 2008).
Nesse contexto as relações socio-técnicas estão repletas de violência. Violência
manifesta no estado de vigilância que avança diariamente com o surgimento de novas
tecnologias de coleta de dados conectadas a rede. Manifesta na imposição de um estado
de guerra que emerge da condição dromocrático cibercultural que tem na velocidade um
vetor totalitário de organização sociais. Se manifesta na ação beligerante e desesperada
dos agentes estatais que tem assistido a migração dos debates sobre os principais temas
de interesse público do nosso tempo para fóruns e instancias privadas. Se manifesta no
desrespeito a direitos fundamentais como a privacidade e a liberdade de expressão, praticados por agentes estatais e empresas privadas através da retirada de conteúdos online,
perseguição de ativistas políticos, bloqueio de aplicações, vigilância e coleta desmedida de
dados pessoais entre outros. Manifesta pela imposição de sistemas de valor, sejam eles esté-
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ticos, morais, éticos e até religiosos, que residem latentes na substância do entretenimento
online avançando junto com a Internet para todos os espaços da vida. Que se manifesta
pela criação de marcadores sociais geridos exclusivamente por agentes privados e que tem
impactado a vida em sociedade criando novos parâmetros de conduta social. O aumento
do discurso de ódio é só uma das externalidades do momento que estamos vivendo.

4.3 A condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva
No dia 12 de julho de 2017, o ex-presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva
(Lula) foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão e multa equivalente a R$ 670 mil
pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, no caso que ficou conhecido como
“tríplex de Garujá (SP)”. A condenação é um dos capítulos da Ação Penal no 504651294.2016.4.04.7000, que se desenrola no âmbito da Operação Lava Jato, considerada pelo
Ministério Público Federal (MPF) a maior investigação de corrupção e lavagem de dinheiro
do país (Ministério Publico Federal, 2017)
8

A acusação contra o ex-presidente foi apresentada pelo MPF em setembro de
2016. Na denúncia, Lula foi acusado de receber propina da empreiteira OAS9 como parte
de acertos do Partido dos Trabalhadores (PT)10 em contratos com a Petrobras (Petróleo
Brasileiro S.A.), empresa de capital aberto cujo acionista é o Governo do Brasil.
A sentença que condenou Lula foi proferida por Sérgio Fernando Moro, juiz
federal da 13a Vara Criminal Federal de Curitiba (PR). O juiz ganhou notoriedade
nacional e internacional por estar no comando da Operação Lava Jato desde março de
2014. A operação possui inúmeras frentes investigativas, dentro de um cenário jurídico
extremamente complexo. Os investigados são empreiteiras, funcionários da Petrobras,
operadores financeiros e agentes políticos. Além do âmbito jurídico, a Lava Jato ocorre
em um momento delicado da política brasileira, e a análise de qualquer um de seus
desdobramentos deve levar em conta sua abrangência política, econômica, social, cultural
e midiática. A questão política se faz presente justamente pelo uso discursivo da Lava Jato
entre as diversas forças antagônicas que compõem o cenário político brasileiro.
Nesta pesquisa vamos nos debruçar principalmente sobre alguns episódios midiáticos envolvendo os protagonistas da operação, como o juiz responsável pelo comando
da Lava Jato, Sérgio Moro, o procurador do MPF, Deltan Dallagnol, e o próprio Lula.
8

9

10

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é reconhecido principalmente como Lula, hipocorística de
“Luíz”. O apelido foi oficialmente adicionado ao seu nome legal para poder representá-lo eleitoralmente.
Nesta tese, para facilitar e situar o leitor, adotaremos o nome “Lula”, pelo qual o ex-presidente é
conhecido.
O Grupo OAS é um conglomerado brasileiro fundado em Salvador (BA), em dezembro de 1976,
formado pela Construtora OAS, OAS Empreendimentos e OAS Investimentos. O grupo presta serviços
de construção e engenharia para mais de 20 países da América do Sul, América Central, Caribe e
continente Africano.
Lula é um dos fundadores e atual presidente de honra do PT.
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O intuito é investigar como essas exposições midiáticas reverberaram nas mídias sociais
digitais a cada movimento desse intrincado xadrez jurídico, político e, acima de tudo,
midiático.
De acordo com as informações amplamente divulgadas pela imprensa (CARAZZAI;
BACHTOLD, 2017), Lula é acusado de receber R$ 3,7 milhões de propina da empreiteira
OAS em decorrência de contratos com a empresa Petrobras. Esse valor refere-se à cessão
pela OAS de um apartamento tríplex ao ex-presidente, das reformas feitas pela construtora
no imóvel, além do transporte e armazenamento de seu acervo presidencial11 . De acordo
com a decisão do juiz Sérgio Moro, Lula não será preso. Isso somente ocorrerá caso a
segunda instância (Tribunal Regional Federal da 4a região, com sede em Porto Alegre/RS),
que julgará o caso, ratificar a decisão e confirmar a sentença.
Não seria possível investigar em uma única tese a figura política de Lula, sua
história política e seus oito anos de governo. No entanto, faremos um breve retrospecto
de sua trajetória a partir da eleição para Presidência da República, em 27 de outubro de
2002, até a condenação na Operação Lava Jato. Após três derrotas, o ex-torneiro mecânico
Lula, filiado ao Partido dos Trabalhadores (PT), chegava ao cargo político mais alto do
país. Na época com 57 anos de idade, Lula venceu o economista José Serra, do Partido
da Social Democracia Brasileira (PSDB), e sucedeu o ex-presidente Fernando Henrique
Cardoso, também do PSDB.
O petista foi o primeiro líder de um partido de esquerda a se eleger presidente
e, no cargo, o primeiro operário, o primeiro civil sem diploma universitário e o primeiro
natural do estado de Pernambuco a exercer o cargo como titular (Equipe de Redação,
2002). Após quatro anos, Lula foi reeleito com 60,8% dos votos válidos, tornando-se o
segundo presidente do país a ser reeleito. Ele derrotou no segundo turno Geraldo Alckmin
(PSDB), na época ex-governador do estado de São Paulo (cargo que exerce atualmente).
Quando foi reeleito em 2006, a atuação do governo petista na área social foi
a bandeira usada tanto pelo partido quanto pelo candidato para vencer a eleição à
Presidência. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) mostrava que a pobreza no Brasil havia diminuído 19% no primeiro mandato do
petista e chegava ao menor patamar desde que a pesquisa começou a ser feita, em 1992
(Equipe de Redação, 2006). Outro aspecto contribuiu de forma relevante para a reeleição:
segundo pesquisa divulgada pelo instituto Datafolha no dia 25 de outubro de 2006 (Equipe
de Redação, 2006), Lula detinha o recorde de avaliação positiva de um presidente da
República.
Quatro anos mais tarde, Lula era eleito pela revista americana Time um dos
líderes mais influentes do mundo em 2010 (EFE Nova York, 2010). No mesmo ano, pesquisa
11

Vale destacar que sobre a acusação referente ao acervo presidencial, Lula foi absolvido.
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do CNI/Ibope mostrava que o governo Lula havia sido avaliado de forma positiva por 75%
dos brasileiros, estabelecendo um novo recorde em índices de aprovação (SALLES, 2010).
Alguns meses após a publicação da revista Time e da pesquisa CNI/Ibope, Lula ajudava
a eleger em outubro de 2010 sua sucessora, Dilma Rousseff (PT), a primeira mulher a
ocupar a Presidência da República. Ela derrotou novamente um candidato do PSDB, o
economista José Serra.
Em 2014, Dilma Rousseff foi reeleita presidente do Brasil, derrotando outro
importante político do PSDB, Aécio Neves. Se Dilma terminasse o mandato, o Partido
dos Trabalhadores completaria 16 anos no poder, fato que nenhuma outra força política
alcançou desde a volta da democracia (Equipe de Redação, 2014). No entanto, três anos
após a sua reeleição, em abril de 2016, a Câmara dos Deputados autorizava a abertura de
processo de impeachment contra a primeira mulher a presidir o Brasil (BALLOUSIER,
2017). Assumia o cargo o então vice-presidente Michel Temer (PMDB), que permanece na
função até hoje.
A Operação Lava Jato e seus desdobramentos produziram um fato histórico: é a
primeira vez que um ex-presidente da República é condenado criminalmente no Brasil. Se
de um lado parte considerável da sociedade brasileira apoia a operação e a condenação do
ex-presidente, por outro há os que argumentam que a sentença é um “atestado da perigosa
utilização do direito para finalidades políticas” (PRONER et al., 2017).
Na obra “Comentários a uma sentença anunciada: o processo Lula” (PRONER et
al., 2017), 122 juristas na área de direito penal e processo penal analisaram a sentença
proferida pelo juiz Sérgio Moro nos autos da ação penal movida contra o ex-presidente.
Nesta tese não temos a intenção de investigar os detalhes jurídicos do processo, mas
levantar algumas análises apontados por diferentes juristas em relação ao caráter midiático
subjacente aos atos e discursos em torno do caso.
Um dos pontos mais polêmicos e amplamente divulgado pela mídia durante o
processo foi a condução coercitiva do ex-presidente, ocorrida no dia 4 de março de 2016,
quando Lula também foi alvo de mandado de busca e apreensão. Os carros da Polícia
Federal chegaram às 6 horas em sua casa, em São Bernardo (SP), e a imprensa divulgou
o episódio ao vivo em emissoras de TV e Internet, além dos desdobramentos do caso na
imprensa nacional e internacional. O episódio dividiu especialistas. Na época, o ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mello, criticou a medida, argumentando
que “só se conduz coercitivamente, ou, como se dizia antigamente, debaixo de vara, o
cidadão que resiste e não comparece para depor. E o Lula não foi intimado” (Folhapress,
2016). Para o Procurador da Assembleia Legislativa de São Paulo, Yuri Carajelescov
(2017), a condução coercitiva teve um caráter cinematográfico. Outros juristas alertam
que o processo segue o roteiro de uma criminologia midiática, retratando o caso através de
capítulos diários como qualquer enredo de uma novela (AMARAL; MARTINS, 2017).
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Outro aspecto relevante que envolve a condenação de Lula e alimenta teorias das
mais diversas é a de que, caso condenado em segunda instância, o ex-presidente estaria
impedido de concorrer às eleições presidenciais em 2018. Pesquisa realizada pelo Datafolha
sobre as intenções de voto para a próxima disputa presidencial aponta que o ex-presidente
Lula está na liderança com 29% a 30% das intenções de voto, além de vencer em todos
os cenários de primeiro turno simulados pelo instituto de pesquisa (GONçALVES, 2017).
Diante desse contexto, as motivações políticas que podem interferir em um processo jurídico
são alvo de críticas e questionamentos:
A função da jurisdição é dar respostas jurídicas para problemas jurídicos.
A pretensão de responder politicamente a problemas jurídicos compromete
a autonomia e funcionalidade do direito. É claro que, em se tratando do
julgamento de um ex-presidente da República e potencial candidato ao cargo
em 2018, a dimensão política do julgamento estará sempre presente. Nesse
caso, cabe ao julgador zelar pelo estrito cumprimento do direito, evitando a
utilização política do processo, já que o espaço apropriado da política não é o
judiciário, mas as ruas (TEIXEIRA; SANTOS; RICOBOM, 2017).
No entanto, para que o impedimento se concretize, a confirmação da sentença
deve ocorrer antes da eleição de outubro de 2018. Desde a sentença do juiz Sergio Moro
até o início da tramitação do recurso na segunda instância passaram-se 42 dias, tempo
recorde entre todas as apelações dos envolvidos na Lava Jato até o momento. A rapidez
com que o recurso do processo envolvendo Lula foi encaminhado à segunda instância
também despertou controvérsias entre os especialistas que acompanham a Lava Jato. Num
caso midiático como esse – comentou Thiago Bottino, coordenador da Fundação Getúlio
Vargas Direito, no Rio de Janeiro/RJ) – é sempre ruim a velocidade, já que é importante
se distanciar do calor dos autos (Juarez Tavares, 2017). Quem também criticou a rapidez
com que o processo foi encaminhado à segunda instância foi o presidente do Instituto de
Direito de Defesa, Fábio Tofic Simantob, que defende outros investigados na Lata Jato.
O advogado classificou a possível interferência de outras formas na vida política e social
de um país como algo “deletério”, já que, caso seja proposital, a tramitação em tempo
recorde mostra o voluntarismo da Justiça em protagonizar outros papéis que não o de
apenas julgar um caso (Juarez Tavares, 2017).
Cada episódio ou desdobramento da Lava Jato obteve ampla repercussão na mídia,
em especial àqueles que envolvem o ex-presidente Lula. A condenação de Lula, do modo
como está posta, estabelece o que o advogado eleitoralista e criminalista Djefferson Amadeus
(2017) denominou “idade da mídia”, marcando a transição do Estado Democrático de
Direito para o Estado Midiático Penal. Para ilustrar o seu raciocínio, o advogado cita
um trecho do depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro. Diz o juiz: “Saíram denúncias na
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Folha de São Paulo, e no jornal O Globo de que...”, ao que Lula retrucou: “Doutor, não
me julgue por notícias, mas por provas” (AMADEUS, 2017). Na opinião do advogado, na
idade da mídia tudo, ou quase tudo, pode ao mesmo tempo ser e não ser, em narrativas
pré-construídas de palavras e imagens.
A influência midiática no processo envolvendo Lula também foi analisada pelo
advogado e ex-ministro da justiça Eugênio José Guilherme de Aragão:
Foram tantas perguntas fora do lugar – obscenas no sentido próprio – que
já indicavam a intenção do julgador de condenar o réu por protagonizar um
enredo midiatizado – o sempre lembrado “conjunto da obra” – sem qualquer
objetividade e base probatória. O tal tríplex do Guarujá, verdadeiro motivo da
contenda, era o que menos vinha ao caso (ARAGãO, 2017, p. 149).
Além de aparecer constantemente na mídia, já que a operação Lava Jato tem
pautado quase diariamente o noticiário, o juiz Sergio Moro também tem usado as redes
sociais para as mais diversas manifestações sobre o andamento do seu trabalho e sua
atuação na operação. Em um dos vídeos, o juiz agradece a página “Eu moro com ele”,
criada no Facebook por sua esposa, Rosângela Moro. Nesta perspectiva, o pesquisador em
criminologia Felipe da Silva Freitas critica o caráter midiático do juiz desde que assumiu
papel crucial na Lava Jato:
Sérgio Moro é o anti-juiz! Parcial, midiático, espetacularizado, glamoroso e
seguidor das narrativas fáceis das maiorias de ocasião, o juiz Sergio Moro
não só se alimenta das narrativas produzidas pelos Oligopólios midiáticos,
como também as constrói por meio de inserções midiáticas cuidadosamente
articuladas, inclusive por meio de postagens em páginas de redes sociais
fomentando manifestações políticas que interferem nos rumos e no furor punitivo
da operação Lava Jato (Felipe da Silva Freitas, 2017, p. 158).
Não foi apenas o juiz Sergio Moro que protagonizou eventos midiáticos no decorrer
da operação. O coordenador da força-tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol,
fez uma apresentação em setembro de 2016 divulgando os detalhes da denúncia contra
o ex-presidente Lula. Na ocasião, o procurador usou uma imagem que ficou famosa e
reverberou na mídia, tanto nos noticiários quanto nas redes sociais. A figura 15 abaixo
mostra um power point com 14 círculos contendo palavras como “perpetuação criminosa
no poder”, “mensalão”, “enriquecimento ilícito” e “maior beneficiado”, entre outras, cada
um com uma seta apontando para um círculo maior no centro com o nome “Lula”.
O ministro Teori Zavascki12 , relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal
(STF), criticou na época a atuação do Ministério Público Federal pela forma como foi
12

Relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Teori Zavascki morreu no dia
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Figura 15 – Foto de Deltan Dallagnol apresentando imagem que indica Lula com chefe da
organização criminosa (Rodolfo Buhrer, 2016)
apresentada a denúncia contra Lula. Durante a sessão do STF que ocorreu no dia 4 de
outubro de 2016, Zavascki considerou o episódio uma “espetacularização”, reforçando que
a apresentação dos dados, da forma como foi exibida pelo MPF, não seria compatível nem
com aquilo que foi objeto da denúncia nem com a seriedade que se exige na apuração
daqueles fatos:
Nós todos tivemos a oportunidade de verificar um espetáculo midiático com
forte divulgação que se fez lá em Curitiba, não com a participação do juiz,
mas do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Se deu notícia sobre
organização criminosa colocando o presidente Lula como o líder dessa organização criminosa dando a impressão, sim, de que se estaria investigando essa
organização criminosa. Mas aquilo que foi objeto do oferecimento da denúncia,
efetivamente, não foi nada disso (BERALDO, 2016)
.
Por sua vez, o procurador Dallagnol reconheceu a crítica feita pelo ministro
Teori Zavascki, argumentando que “o papel de Lula supostamente foi descrito de modo
desnecessário como líder de toda a organização criminosa” (Rodolfo Buhrer, 2016). A
sucessão de episódios expostos na mídia sobre a Lava Jata suscita, para alguns pesquisadores
do tema, que a condenação do ex-presidente Lula foi o desenlace esperado, anunciado,
uma espécie de sentença condenatória pré-concebida:
19 de janeiro de 2017, após a queda de um avião em Paraty, no litoral sul do Rio de Janeiro (RJ). O
magistrado viajava de São Paulo para o litoral sul do estado do Rio de Janeiro.
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Lula foi condenado com base em meros indícios e presunções, que foram
tomados como provas suficientes no julgamento. Isso ficou claro desde o início
e atingiu seu ápice como espetáculo naquela patética cena em que, empregado
o recurso de um power point durante entrevista coletiva realizada ao vivo em
rede nacional de televisão em setembro de 2016, procuradores federais, tendo à
frente Deltan Dallagnol, apresentaram à população, de modo pretensamente
“didático”, a tese acusatória de que o Estado brasileiro estaria tomado por vasta
e sofisticada organização criminosa, cujo líder supremo seria o ex-presidente
Lula (NETO, 2017, p. 37).

4.4 Discurso de ódio nas redes sociais digitais: o debate sobre o
julgamento do ex-presidente Lula no Twitter
O Twitter é uma rede social digital classificada como um serviço de microblogging.
Na página inicial do Twitter há um campo para ser preenchido com texto no qual se pode
ler a frase: “What’s happening?”. O microblogging convida seus usuários manifestarem-se
através de postagens que podem ter no máximo, 140 caracteres (tweets). As atualizações
são exibidas no perfil de cada usuário em tempo real e também enviadas a outros usuários
“seguidores” conectados com o autor das postagens. Criado em março de 2006 por Jack
Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass e lançado em julho de 2006 nos Estados
Unidos, o Twitter, diferentemente do Facebook, é utilizado por um grupo muito mais
modesto de usuários. De acordo com a Pesquisa TIC Domicílios do CETIC.br, 9% dos
usuários de Internet declararam enviar postagens em microbblogins como o Twitter em
2016 (CETIC.br, 2017). Apesar disso o número de usuários tem apresentado crescimento
sólido nos últimos anos conforme se pode observar no gráfico da Figura 16.

Figura 16 – Número de usuários do Twitter por trimestre 2010 - 2017 (comScore, 2017b)
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Com quase 330 milhões de usuários registrados, o Twitter disponibiliza algumas
ferramentas de interação. A primeira é o retweet (RT) que consiste em replicar determinada mensagem de um usuário para um grupo de seguidores, mantendo o crédito da
mensagem para o autor original. Há também o reply (responder) que permite comentar
uma determinada postagem de um usuário para que ele veja e possa responder se assim
considerar pertinente. Os usuários do Twitter podem classificar tweets com o like (gostar)
ao clicar no ícone em forma de coração que há na parte inferior de todas as postagens.
Um dos recursos mais importantes do Twitter é a criação de hashtags. Usuários podem
utilizar o símbolo ’#’ seguido de um texto para criar uma hashtag. As hashtags permitem
que usuários façam postagens identificando o contexto ao qual sua mensagem se insere.
Basta inserir na postagem a hashtag específica. Os usuários podem também encaminhar
mensagens direcionadas se colocarem o símbolo ’@’ seguido do nome de usuário da pessoa
que se quer referenciar. Há também o Twitter List, que permite ao usuário criar listas
de usuários para compartilhar automaticamente suas postagens, e o Trending Topics ou
Assuntos do Momento, uma lista em tempo real das frases mais publicadas no Twitter
pelo mundo.
Recursos como o retweets e o reply estimulam “o engajamento em conversas e
discussões, uma vez que todos indivíduos mencionados tomam conhecimento do endereçamento que lhes foi feito” (AGGIO, 2015, p. 4). O retweet, que surgiu em 2009 através
de um botão presente nas diferentes interfaces, “pode ser visto como um intermediário
que põe em relação dois perfis do Twitter, efetivando uma translação entre mediador (A)
que postou a mensagem ‘original’ e foi tomado como um porta-voz por outro agente (B)”
(D’ANDRéA, 2016, p. 4).
No entanto, é importante salientar que nas redes sociais digitais incluindo o
Twitter, não há apenas agentes humanos interagindo exclusivamente com outros indivíduos.
Uma complexa interação ocorre entre o discurso dos usuários e os softwares dos ambientes
tecnológicos. “Incontáveis redes de associações entre agentes humanos e não humanos se
formam simultaneamente,” enfatiza D’Andrea (2017, p. 4). A timeline de um usuário pode
ser lida como uma rede de textos personalizada sobre assuntos variados. A importância
de um agente está na sua capacidade de mobilizar a força dessas cadeias de translações,
fazendo com que perfis mediadores provoquem outros a postar (retuitar, responder, curtir),
alavancando redes mais extensas e complexas. Em última instância, essa dinâmica contribui
para uma disputa em torno de temas e pontos de vista de maior visibilidade no Twitter.
Como ocorre em outras redes sociais, casos de discurso de ódio também são
frequentes no Twitter. Um deles aconteceu na eleição presidencial no Brasil em 2010,
quando a candidata Dilma Rousseff obteve uma média de 70% de votos na região nordeste
do país. Após a eleição, um episódio iniciou uma polêmica de grande repercussão no
microblogging. A estudante de Direito Mayara Petruso, atribuindo aos nordestinos o
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resultado da eleição, escreveu: “Nordestisto não é gente. Faça um favor a Sp, mate um
nordestino afogado” (LUCENA, 2010). A frase fez com que a hashtag “#nordestino”
figurasse durante todo o dia da publicação entre os Trendig Topics do TWitter. Na
ocasião, a Ordem dos Advogados do Brasil em Pernambuco (OAB-PE) entrou com uma
representação criminal contra a autora da frase. A jovem também foi denunciada pelo
Ministério Público com base no artigo 20, § 2o , da Lei n.o 7.716/89, que trata do crime de
discriminação ou preconceito.
Mayara Petruso foi condenada por decisão da juíza federal Mônica Aparecida
Bonavina Camargo, da 9a Vara Federal Criminal em São Paulo, a um ano e cinco meses
de prisão e ao pagamento de R$ 500,00. A pena foi convertida em serviços comunitários.
Após o incidente, Mayara foi demitida de seu emprego em um escritório de advocacia,
deixou a faculdade de direito e mudou-se de cidade. Mayara sofreu verdadeiro linchamento
após o incidente (Equipe de Redação, 2012).
Milhares de pessoas postaram insultos e ameaças contra a estudante até a sua
decisão de deixar o Twitter. Há inúmeros casos de crime de ódio como o de Mayara, em que,
no primeiro momento, um usuário de rede social posta mensagens incitando o preconceito
ou discriminação contra um grupo social e, em seguida, devido a enorme repercussão da
sua mensagem, esse usuário passa a receber milhares de mensagens com ameaças e com
flagrante desrespeito a sua dignidade. Esse fenômeno conhecido como linchamento virtual
tem avanço nas redes sociais como uma forma de vigilantismo público, que se utiliza das
tecnologias da Internet para movimentar centenas de milhares de pessoas em questões de
horas (FREITAS, 2016).
Se por um lado esse fenômeno cria um poderoso mecanismo de controle social,
capaz de punir publicamente e coibir não só manifestações de ódio mas também outras
formas de injustiça social, por outro, permitem que pautas reconhecidamente moralistas
ou religiosas passem a ser utilizadas por pessoas ou instituições para cercear direitos
fundamentais, mas principalmente a liberdade de expressão. Exemplo disso são as recentes
manifestações contra exposições de arte, peças de teatro e até mostras de cinema que
provocaram o fechamento de atividades culturais, a depredação de patrimônio e até
processos no Ministério Público. A performance do coreógrafo Wagner Shwartz, que teve
lugar no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) por ocasião da abertura da
exposição “Brasil em Multiplicação”, é um exemplo de linchamento virtual que colocou
a instituições sob vigilância social13 . As manifestações receberam o apoio público do
prefeito da cidade de São Paulo, João Dória, que gravou um vídeo manifestando sua
consternação com a performance(Equipe de Redação, 2017a). O linchamento virtual
resultou em protestos em frente ao MAM e na abertura de um processo de investigação
13

A performance é uma interpretação da obra “Bicho” de Lygia Clark. Há um modelo nú deitado no
chão que foi tocado por uma criança (BRAGON, 2017)
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pelo Ministério Público Federal de São Paulo (MENON; GREGORIO, 2017).

4.4.1 Análise das postagens sobre o julgamento de Lula no Twitter
Como já vimos, os sites de microblogging, liderados pelo Twitter, tornaram-se
ferramentas de interação e expressão amplamente utilizadas. Há diversos estudos sobre o
Twitter. Alguns deles defendem que a ferramenta de microblogging só é utilizada como
uma forma de marcar presença online, mas que os debates são desprovidos de “conteúdo
substantivo” (MILLER, 2008). Há estudos que investigam a importância do Twitter
como fonte de de notícias (ROGERS, 2013) outros, o papel que a rede social digital
desempenha como espaço político da sociedade (PARK, 2013). Embora esses estudos
forneçam informações importantes, o Twitter é um espaço dinâmico para a construção de
redes sociais em constante transformação (RATHNAYAKE; SUTHERS, 2016) que tem
chamado a atenção de pesquisadores.
A coleta de dados das postagens sobre o julgamento do ex-presidente Lula foi feita
com o uso da ferramenta Netlytic, que se utiliza de uma das Application Programming
Interface (API) disponibilizadas pelo Twitter para pesquisa de tweets. A coleta teve início
no dia 28/06/2017, portanto, duas semanas antes do julgamento proferido pelo juiz Sérgio
Fernando Moro no dia 12/07/2017, por volta das 13 horas. A coleta foi realizada durante
2 meses, tendo sido interrompida no dia 27/08/2017. Foram coletados postagens, em sua
grande maioria, feitas em língua portuguesa, mas há também postagens em espanhol,
francês e inglês. Para a realização da coleta, a API solicita a definição de parâmetros que
serão utilizados pela ferramenta de busca de postagens.
Os parâmetros utilizados pela coleta da presente pesquisa são: Lula OR LULA
OR lula OR #AVerdadeDeLula OR #MoropersegueLula OR #lulanacadeia
OR #LulanaCadeia OR #LulaNaCadeia OR #LulaInocente OR #LulaECuConfio OR #ExtinçãodoPT OR #LulaChefedaORRIM OR #SomosTodosMoro. A palavra “OR” separa cada um dos parâmetros. Os parâmetros buscaram cercar
os comentários sobre o julgamento de Lula e por isso são bastante gerais. As hashtags
foram escolhidas a partir de um número de pequenas coletas feitas sobre o ex-presidente
Lula ao longo do julgamento, inclusive por ocasião da ida de Lula a Curitiba para prestar
depoimento sobre o caso em questão14
Os parâmetros não permitem a coleta exaustiva das postagens feitas no Twitter
sobre o julgamento de Lula na Operação Lava Jato, e não permitem estabelecer generalização sobre o que seria o universo de postagens sobre o julgamento no Brasil. O que
temos é uma amostra não estruturada sobre a condenação de Lula pelo Juiz Sérgio Moro.
14

Todas as bases de dados coletadas e produzidas estão disponíveis no CD anexo a esta tese. No Apêndice
A há uma descrição de cada uma das bases de dados. Vale destacar que as bases de dados estão
separadas devido a falta de recursos computacionais para rodar consultas com a base completa. Esse
foi um dos maiores desafios da presente tese.
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A Análise de Redes Sociais (ARS) é uma abordagem de cunho estruturalista. Compreende
um conjunto teórico-epistemológico que tem como objetivo compreender as estruturas
de redes sociais. As conclusões se referem somente ao conjunto de dados coletados. Em
sua base metodológica a ARS utiliza-se de um conjunto de métricas para descrever as
relações entre nós (atores) e conexões (arestas). “Diferente da estatística tradicional a
ARS utiliza-se de dados relacionais ao invés de atributos individuais.” (RECUERO, 2009,
p. 39). A ARS utiliza-se de um conjunto de métricas baseado na teoria dos grafos, que
tem suas raízes na matemática. “Um grafo é uma representação de uma matriz, onde os
elementos (nós ou nodos) são apresentados como vértices e suas conexões (ou arcos) são
apresentados como arestas” (RECUERO, 2009, 45).
O Netlytic (The Social Media Lab, 2017) é um software de análise e coleta de
postagens e comentários baseado em nuvem, com um módulo específico de análise de redes
sociais. A ferramenta é capaz de analisar grandes volumes de dados coletados a partir de
conversas em redes sociais digitais como Twitter, Facebook, Youtube, comentários de blogs,
fóruns on-line e salas de bate-papo, ou mesmo bases de dados importadas. A ferramenta se
conecta a base de dados de postagens através da API disponibilizada pelo próprio Twitter
e, com base nos parâmetros definidos acima, coleta todas as postagens públicas feitas no
momento de início da coleta a cada 15 minutos.
Ao longo de 60 dias de coleta de postagens no Twitter, foram levantadas 2.832.105
postagens com base nos parâmetros mencionados acima, que foram separados em 28 bases
de dados com aproximadamente 100.000 postagens cada uma. O primeiro passo da análise
consistiu em identificar o dia com maior número de postagens sobre Lula e Moro. As bases
de dados foram unificadas para produzir o gráfico da Figura 17, que tem no eixo X os dias
de coleta e no eixo Y o número de postagens.
A sentença do julgamento do ex-presidente Lula foi assinada por Sérgio Moro no
dia 12/07/2017 às 13:52:56 segundo o próprio documento da sentença (Equipe de Redação,
2017b). Nesse dia foram coletados 56.636 tweets. Curiosamente, o pico do número de
postagens ao longo dos 60 dias de coleta seguindo os parâmetros mencionados acima
aconteceu no dia 11/07/2017, dia anterior, com 88.140 postagens.
Há ao longo dos 4 dias que antecedem a divulgação da sentença um crescimento
do número de postagens que tem seu ápice em termos de mobilização da comunidade da
rede social um dia antes que ela fosse divulgada. Um dos tweets que teve maior repercussão
foi feito no dia 10/07/2017 às 18h52 pelo @blogdojefferson: “Será que vai ter Plantão da
Globo quando o juiz Sérgio Moro mandar Lula para a prisão? O coração dos brasileiros vai
para de bater” que teve aproximadamente 970 retweets. O site de notícias O Antagonista
conseguiu 671 retweets com a frase “Assim que Lula for condenado, o Brasil poderá
enterrar o passado e projetar uma saída para o futuro & gt; https://t.co/vp594. . . ” A
mensagem “Moro pode anunciar a sentença de Lula até o fim de semana” foi postada no
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Figura 17 – Número postagens por dia no Twitter sobre o julgamento do ex-presidente
Lula na Operação Lava Jato

dia 11/07/2017 e teve cerca de 80 RTs.
No dia 11/07/2017 o jornal O Estado de São Paulo tinha como foco as denúncias
do Procurador Geral da República ao presidente Michel Temer. A única menção feita a
Lula aconteceu na página 11 do jornal, no caderno de política, a respeito da participação
do ex-presidente na audiência de defesa da senadora Gleisi Hoffman (O Estado de São
Paulo, 2017). No Twitter, o usuário @Estadão postou “Moro nega a Lula mais documento
na ação do triplex prestes a ser julgada” às 19h36. A mensagem teve cerca de 164 RTs. A
Folha de São Paulo também explorou as denúncias feitas ao atual presidente da república.
Não há no jornal do dia 11 qualquer menção sober o julgamento de Lula (Folha de São
Paulo, 2017). O jornal não fez postagens no Twitter no dia 11 anunciando o acontecimento
da sentença de Lula na Operaçã Lava Jato.
Lula não foi poupado do discurso de ódio no dia 11/07 no Twitter. O usuário
@FussballSehr, por exemplo, conseguiu 9 RTs com a frase “O MAIOR FILHO DA PUTA
DO MUNDO JUNTO COM LULA” no dia 10/07. Naquele dia o Estado de São Paulo
havia divulgado a derrota do presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ) quando Sérgio Sveiter, relator da denúncia na Comissão, concluiu que “havia
indícios de sérios o suficiente de corrupção (O Estado de São Paulo, 2017). O mesmo
@FussballSehr obteve os mesmos 9 RTs com o tweet “ESSES BANDO DE MERCENARIOS
FILHOS DA PUTA QUEREM COLOCAR O LULA DE VOTA NA PRESIDENCIA PRA
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VOLTAREM A MAMAR $$$ NA ROUBALHEIRA DO PT” no dia 11/07/2017. O tweet
fazia referência ao vídeo veiculado por artistas da Rede Globo pressionando os deputados
a votarem a favor do julgamento do presidente Michel Temer.
O usuário PRagazzon postou 14 vezes a frase “Lula será puta de Cunha na
cadeia” e não teve nenhum RT. A frase foi encaminhada para Dilma, Estadão, Mídia
Ninja, Tijolaço, Lindberg Farias, entre outros, como uma forma de afronta a usuários
notórios com posições contrarias a de PRagazzon, mas não obteve resposta. O usuário
Tenhadodenos tweetou “Lula é um pinguço vagabundoSó engana idiotas do seu partido.”
O usuário @jefer234 tweetou “Em tudo que esse vagabundo ladrão do Lula colocou a
mão tem roubo, gatunagem e coisas do genero....DNA de bandido”. A usuária josybreda
escreveu “PORQ N PRENDEM LOGO ESSE LULADRÃO DA NOJO ESSE FDP” e
obteve 3 RTs15
Há nas postagens coletadas milhares de tweets sobre Lula como esses exemplos.
Entretanto, não identificamos um padrão de viralização do discurso de ódio nos tweets
pesquisados. A perspectiva que adotamos para delinear a abordagem sobre discurso de
ódio se estrutura sobre a ideia da dignidade como um bem comum de toda a sociedade.
A dignidade se manifesta na capacidade de cada cidadão em se relacionar e conduzir
seus assuntos com a segurança de que não será discriminado, hostilizado ou excluído e de
que não será privado dos direitos a que é intitulado no seu contexto social. As postagens
de ódio contra o ex-presidente Lula estigmatizam sua imagem e desqualificam a pessoa
do ex-presidente, relegando-o a uma categoria inferior de cidadania. Os termos mais
utilizados como vagabundo, pinguço, analfabeto, filho da puta, ladrão, entre outros, ilustram
a concepção de um cidadão de “segunda classe” que não é digno de ter a garantia dos
direitos fundamentais, destituindo-o do direito à igualdade, que é princípio fundamental
da carta constitucional brasileira. Na perspectiva desse autor, a campanha de ódio contra
o ex-presidente atenta contra o inciso III do artigo 1o , que estabelece a dignidade humana
como princípio fundamental do Estado Democrático de Direito da República Federativa
do Brasil e contra o artigo 5o , que estabelece a inviolabilidade do direito à igualdade. É
campanha de ódio por atentar tanto contra a dignidade como contra a igualdade.
A análise dos tweets não identificou alto grau de repercussão nas mensagens com
discurso de ódio contra o ex-presidente Lula. O fenômeno sugere em uma primeira análise
que as manifestações odiosas não encontram eco na rede social. Há, entretanto, casos como
o da estudante Mayara, que contradizem essa análise. É possível que as postagens da
estudante de direito viralizaram por expressar um conflito encoberto que é latente e tem
15

Vale mencionar que o tweet com o maior número de postagens foi feito pelo usuário @comunacritico. O
tweet “Lula prometeu matar a fome, Dilma a desigualdade, Aécio o primoCada um com seus projetos
né verdade?” O tweet teve 2559 RTs. O filho de Jair Bolsonaro, dono do usuário @BolsonaroSP, teve
709 RTs com o tweet “Parece que as mulheres do grelo duro de Lula estão com receio de perder a teta
do imposto sindical”.
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raízes na história social do país e, por tocar em uma ferida profunda, mobilizou uma reação
nacional. É interessante, contudo, que a postagem tenha encontrado caminhos para chegar
às milhares de sub redes de usuários do Twitter e ter se transformado em um fenômeno
nacional. No caso das postagens coletadas sobre Lula e Sergio Moro, o discurso de ódio
pareceu muito mais uma reação individual dependente, em certa medida, das postagens
de atores com alto grau de reconhecimento na rede.
Isso nos leva a propor que a rede formada a partir dos comentários sobre Lula
e Moro no Twitter tem baixa densidade. A densidade do grafo se refere ao número de
conexões de uma rede em questão em relação ao número total de conexões possíveis dessa
rede. Isso significa que, quanto maior a densidade, mais interconectado um grafo está.
Grafos com baixa densidade dificultam a distribuição do capital social16 de uma rede de
atores. Isso cria uma dependência dos nós que tem alta centralidade de autovetor, quer
dizer, que conectam muitos nós direta ou indiretamente. De fato, a densidade do grafo está
tão próxima de 0 que seu valor não aprece nas casas decimais do resultado (0,000). Assim,
os tweets feitos pelo usuário @FussballSehr, que vimos acima, são vistos por pessoas mais
próximas que acompanham as suas postagens. Eventualmente, uma mensagem pode chegar
a um nó com alta centralidade centralidade de autovetor e alto grau de intermediação (nó
conecta diferentes redes) e com isso escalar. A análise das conexões entre os atores do grafo
pode nos ajudar a confirmar essa hipótese. Devido a limitada capacidade computacional
utilizamos os tweets realizados entre o dia 10/09 e o dia 12/09/2017. Ao todo são 100
mil tweets. O software utilizado para análise é o Gephi0.9.1. Na Figura 18 podemos ver a
primeira imagem do grafos com o alto número de nós e arestas sem a aplicação de técnicas
de análise.

Figura 18 – Grafo 1 - postagens sobre julgamento do ex-presidente Lula no Twitter 10/09
a 11/09/2017
De fato, muito pouco ou quase nada se pode afirmar desse grafo. Para continuar,
faz-se necessário algum delineamento sobre os principais conceitos e métricas da análise de
16

Sucintamente, segundo Recuero (2009) o capital social refere-se a todo o tipo de valor construído em
uma rede social.
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redes sociais (ARS). Os grafos, na ARS, podem ser direcionais ou não direcionais. O grafo
com arestas direcionais é aquele onde os nós A e B se conectam de tal forma que, ou A
mencionou B ou B menciona A em suas postagem . No caso do Twitter, como vimos, as
conexões são direcionais, pois partem de citações entre usuários. É importante estabelecer
esse conceito, pois há grafos em que não se pode determinar a direção das conexões. O
Grau é outro conceito ou métrica importante. O grau de um determinado nó refere-se ao
número de conexões recebidas (indegree) ou seja, citações, RTs ou replies recebidos e o
número de conexões feitas (outdegree) ou seja, citações, RTs ou replies feitos. O grau é uma
métrica de centralidade local, ou seja, de um nó em relação aos demais (RECUERO, 2014).
A primeira técnica que utilizaremos para a análise do grafo será baseada na aplicação de
uma diferenciação no tamanho de cada nó de acordo tanto com o número de menções
direcionadas e retweets das postagens, sejam elas recebidas ou feitas por esses nós.
Para fins exclusivamente de visualização, filtramos todos os nós com menos de
322 graus. Por fim, colocaremos os títulos dos nós, ou seja, os nomes de usuários. A Figura
19 abaixo mostra o “esqueleto” do nosso grafo.

(a) Grafo com filtro em 322 graus

(b) Grafo com filtro em 924 graus

Figura 19 – Grafos 2 e 3 - postagens sobre julgamento do ex-presidente Lula no Twitter
10/09 a 11/09/2017
Em ambos os grafos foram aplicados o filtro de grau, que exclui os nós com um
número de graus menor que, no grafo A, 322 graus e no grafo B, 924. No grafo A podemos
observar que, mesmo com a exclusão de grande parte dos nodos (só 14% dos nós estão
visíveis), ainda há diferença expressiva entre os graus de atores que se pode ver pela
diferença no tamanho dos nodos. No grafo B, somente 0,3% dos nodos estão visíveis,
permitindo inclusive a identificação dos atores mais relevantes da rede, ou seja, que mais
foram mencionados e que mais tweetaram mencionando outros usuários. O nodo com
grau mais elevado é @comunicacritico que, coincidentemente, publicou o tweet que teve o
maior número de RTs no período entre os dias 10 e 12 de julho. Alguns outros nodos são
conhecidos do debate político. O @lulapelobrasil é o Instituto Lula. @jairbolsonaro é o
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usuário do deputado federal Jair Bolsonaro. Há também o usuário do blog O Antagonista,
e o @blogdojeferson, que pertence ao notório Roberto Jefferson, presidente nacional do
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) como podemos ver na Figura 20. Jefferson foi o
responsável por um dos principais tweets anunciando a condenação de Lula como vimos
acima.

Figura 20 – Homepage do presidente nacional do Partido Trabalhista Brasileiro PTB
Roberto Jefferson no Twitter
Há também novos usuários que visivelmente ganharamm enorme relevancia no
Twitter e que não são atores conhecidos da política na mídia tradicional. Exemplo disso
é a usuária @paulacamara, representada pelo nó que tem o segundo maior grau, como
podemos ver no grafo na Figura 18. @paulacamara é uma usuária do twitter que segue
419 pessoas e é seguida por 15.9 mil usuários. Ela tem 83.5 mil tweets e no dia 11/07
esceveu 7 tweets e fez 35 RTs. Há uma nova geração de atores, sejam eles organizações ou
pessoas que ganharam relevância nas redes sociais digitais, que passaram a influenciar a
distribuição de notícias e conteúdos nesses ambientes, mas também do capital social que é
construído através das próprias interações entre os atores das redes sociais. A Figura 21 é
a imagem da página da usuária no Twitter.
Para termos uma ideia da relevância da @paulacamara, vamos analisar suas
postagens:
• “Mineiros recebem Lula em BH : "Lula ladrão , seu lugar é na prisão"#LulaNaCadeia”
Esse foi o segundo tweet com maior número de RTs na data. Ao todo foram cerca de
1.150 compartilhamentos. Houve mais dezenas de compartilhamentos de uma versão
mais simples da mensagem que carregava somente a parte “Lula ladrão , seu lugar é
na prisão”.
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Figura 21 – Página da usuária do Twitter @paulacamara
• “Mineiros recebem Lula em BH : "Ôôôô , o PT acabou , o PT acabou"” Com essa
mensagem @paulacamara conseguiu a 3a posição entre todas as postagens com cerca
de 1000 RTs
• “De quem é a culpa por essa M* em que o Brasil se transformou? A culpa é do sr.
Lula”
• “Pimentel reuniu a petralhada no Palácio das Artes para fazer um ato de apoio a
Lula. É um abuso. . . ” Essa postagem copiada de um tweet do @oantagonista e teve
200 RTs no dia 12/07 após a condenação de Lula ter sido divulgada. Juntamente
com a postagem havia um filme com pessoas gritando ”Lula, guerreiro, do povo
brasileiro diante do próprio ex-presidente Lula (@paulacamara_, 2017).
• “Escarcéu da esquerda raivosa pode terminar nas próximas horas com a aguardada
condenação de Lula https://t.co/tvH8zHdn5q” Esse tweet foi realizado no dia
12/07/2017 cerca de uma hora antes da sentença de lular ser divulgada. Há uma
série de tweets anunciando previamente a sentença de Lula.
• “Moro ouve últimas testemunhas de processo contra Lula#LulaNaCadeia” Apesar
do número relativamente baixo de RTs (59), essa postagem feita no dia 11/07 se
junta a tantas outras que anunciavam de certa forma a chegada da sentença, algumas
delas já abordadas aqui.
@paulacamara dispõe de relevância no Twitter, considerando o elevado grau do
nó no grafo e a repercussão das suas postagens. Mas quem é @paulacamara? Quais foram
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as estratégias utilizadas para construir uma comunidade de quase 16 mil seguidores e
para manter esse número de seguidores? Será que ela consegue gerar recursos financeiros a
partir dessa relevância? Quem são as pessoas por detrás desses novos atores com tamanha
relevância nas redes sociais digitais? Essas questões abrem caminho para uma pesquisa que
está além desse trabalho, mas que traria importante contribuição para complementá-lo.
Outro aspecto que surgiu na análise do grafo refere-se a diferença entre os atores
de um grafo considerando graus indegree e graus outdegree. As arestas podem representar,
como vimos, tanto menções feitas a atores como menções recebidas de atores de um
grafo. O indegree refere-se ao número de interações que um determinado nó recebeu como
direcionadas a ele. Já o outdegree é definido pelo número de menções que um determinado
nó direciona a outros. Deste modo, o número de menções e retweets realizados pela mesma
conta sobre outros atores do grafo constituem-se no seu outdegree. Na Figura 22 podemos
ver as diferenças entre o grafo de indegree e o grafo de outdegree. Há uma expressiva
mudança dos atores entre os dois grafos. Mais uma vez, utilizamos o recurso de filtragem
para permitir a visualização de alguns dos atores dessa rede. O grafo de indegree excluiu
nodos com menos de 353 menções e ficou com 0,12% dos nodos visíveis. O grafo de
outdegree filtrou os nodos que fizeram menos de 80 menções a outros nodos e ficou com
0,1% do nodos visíveis.

(a) Grafo Indegree com filtro em 353 graus

(b) Grafo outdegree com filtro em 924 graus

Figura 22 – Grafos 4 e 5 - postagens sobre julgamento do ex-presidente Lula no Twitter
10/09 a 11/09/2017
No grafo indegree podemos encontrar alguns atores mais conhecidos como, por
exemplo, @jairbolsonaro e @janainadobrasil. Há também atores da mídia tradicional como
@oglobopolitica, @g1 e @estadão, que são provedores de conteúdos, provedores de notícias.
É natural que esses atores sejam referenciados na rede. São atores que contam com uma
estrutura para produção de conteúdo. Isso acaba por refletir nos grafos, o que sugere que a
mídia tradicional ainda tem seu papel nesse novo ambiente midiático. No grafo outdegree
há atores menos conhecidos do debate político. Esses atores muitas vezes tem conexões

4.4. Discurso de ódio nas redes sociais digitais: o debate sobre o julgamento do ex-presidente Lula no
Twitter
161

que se destacam em relação às demais. Enquanto o primeiro grupo de atores representam
nós que são fontes de informação, o segundo grupo é formado por nós que contribuem na
disseminação da informação. Na Figura 23 é possível observar três arestas que são mais
grossas que as demais.

Figura 23 – Grafo 6 postagens sobre julgamento do ex-presidente Lula no Twitter 10/09 a
11/09/2017 com filtro de graus outdegree em 54 graus
Tais arestas estão classificadas quanto ao seu peso. O peso de uma aresta qualifica
a conexão entre dois atores quanto a quantidade de postagens feitas entre um e outro. A
seta indica quem está mencionando quem. É possível observar na diagonal do grafo duas
setas proeminentes que saem do centro na direção da periferia. Essas conexões são feitas
entre o usuário heloisalolo6 e lula_nacadei e, heloisalolo6 e humbertoreisjr. Fiz a busca
no Twitter para identificar e analisar o perfil da usuária heloisalolo6 mas não encontrei a
conta. Há, entretanto, uma questão suscitada pelas conexões do nó heloisalolo6. Muitos
atores nas redes sociais utilizam bots para diversos fins.
Bots são softwares programados para interagir em redes sociais, cumprindo tarefas
como fazer RTs sistemáticos de tweets de um ator específico, postar tweets com mensagens
pré-definidas entre, outras tarefas. Esses programas têm influenciado os debates políticos na
atualidade. Um dos exemplos recentes do uso de bots ocorreu no lançamento do documento
com a proposta de revisão dos termos legais sobre a garantia do princípio da neutralidade
da rede nos EUA, pela Federal Communication Commissiomn (FCC)17 . Os documentos
17

Os documentos foram publicados em 18 de maio de 2017 com o seguinte título “FCC Proposes Ending
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receberam cerca de 22 milhões de comentários com posições contrárias a garantia da
neutralidade da rede. A empresa de análise de dados Gravwell disse que apenas 17,4% dos
comentários eram únicos, ou seja, mais de 80% dos comentários submetidos ao regulador
sobre o futuro da neutralidade da rede vieram de bots, de acordo com os pesquisadores.
(WAKEFIELD, 2017).
As iniciativas de desenvolvimento de bots têm avançado tanto em termos quantitativos, o uso de bots é cada vez mais disseminado, quanto em termos qualitativos, os bots são
capazes de imitar determinados perfis de postagens humanos para interagir com pessoas,
muitas vezes de forma oculta, em ecossistemas de redes sociais digitais influenciado a
percepção sobre fenômenos políticos. Esses bots já são reconhecidos e denominados de
“bots sociais” (FERRARA et al., 2014).
Entretanto, muitas vezes os bots são criados para um determinado fim e, em
seguida, descontinuados. Para testar o uso de bots nas postagens em torno da condenação
do ex-presidente Lula, fizemos uma coleta de dados diretamente na API do Twitter com
o uso do software Gephi. Essa coleta de dados difere da coleta feita ao longo de dois
meses, pois é possível acompanhar as postagens em tempo real. Os parâmetros de coleta
utilizados foram os mesmos em ambas as coletas, para que a análise dos bots considerasse
o mesmo contexto da coleta original. A coleta de dados foi feita no dia 05/10/2017, teve
início às 13h49 e término as 14h53, ou seja, durou aproximadamente uma hora. O grafo
na Figura 24 permite identificar as arestas com maior peso. O número de graus médio é
2,875, (aproximadamente 3 postagens por nó). As arestas mais grossas indicam atividade
acima da média entre dois ou mais nós.
Com isso, utilizamos a tabela de dados para analisar os usuários que fizeram
postagens acima da média geral no período de uma hora. O usuário @vazatemer, que está
na origem da seta mais visível do grafo chegou a fazer 441 quotes da usuária @patitabr
como se pode ver na Tabela 5. Os quotes são retweets com um comentário inserido (Twitter,
2017). As outras conexões do usuário @vazatemer apresentam o mesmo padrão de ação. O
usuário se conectou com 49 outros usuários e, em cada conexão, fez exatamente 19 menções
a esses usuários como se pode ver na tabela. Fizemos uma busca pelo usuário @vazatemer
no Twitter para analisar o seu perfil logo após o encerramento da consulta. Curiosamente,
o usuário não existia mais. O padrão de postagens do @vazatemer sugere que há o uso
de recursos de programação para que a tarefa seja realizada em um intervalo curto de
tempo. É difícil imaginar que um usuário verdadeiro do Twitter fez 1372 postagens em 60
minutos. Para alcançar esse número é necessário fazer aproximadamente uma postagem a
cada 3 segundos.
O usuário @fussballsehr, já mencionado acima devido a seus posts de discurso
Utility-Style Regulation Of The Internet First Step Toward Restoring Internet Freedom, Promoting
Investment, Innovation & Choice” (FCC, 2017).
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Figura 24 – Grafo 7 Postagens sobre julgamento do ex-presidente Lula no Twitter colatadas
no dia 05/10/2017 das 13:49 às 14:53

de ódio contra o ex-presidente Lula, é um dos usuários que foi retweetado 19 vezes por
@vazatemer. Outro usuário que pode ser um bot ou estar usando um programa para
cumprir tarefas em sua própria conta do Twitter é o @coelho7l, que mencionou 53 usuários
72 vezes cada um. São 3816 postagens, mais do que uma por segundo. A análise do
grafo e do perfil de uso dos atores da rede social em questão sugere que esses ambientes,
aparentemente são abertos para o debate público, são controlados por atores privados.
A tese não analisou as estratégias utilizadas pelos atores mas, além do uso de bots, a
contratação de serviços de disponibilização de anúncios e postagens, a contratação de
agências de publicidade para organizar a comunicação nos ambientes das redes sociais
digitais, entre outras possibilidades, são alternativas empregadas, todas elas suportadas em
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Tabela 5 – 25 Postagens do usuário @vazatemer feitas no dia 05 de outubro de
2017 das 13h47 às 14h53
Origem
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer
@vazatemer

Destino
@patitabr
@renatoarc
@pauloba30395640
@mrfahrenheit123
@ipompermayer
@arykame
@markosbrito1
@gilmarfc
@fussballsehr
@lacaldani
@phaviih2
@mendesonca
@rcrevelone
@oslecmac74
@clebervg
@flagbh
@joaopatriotico
@allanmalony
@anaxavier98
@lucrjviola
@lciapontes1
@heraldo10743939
@robervalguaru
@turquim5
@spd_33

Peso
441
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Tipo
Quote
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention
Mention

certa medida pelo uso do Big Data e dos Algoritmos. A reportagem de Nathalia Vianna
na revista Pública em junho de 2015 já havia analisado as estratégias de grupos políticos
na Internet, inclusive apresentando entrevistas com responsáveis pela coordenação das
redes de apoio e mobilização online de candidatos que admitiram ter usado bots e fake
news nas campanhas de 2014 (VIANNA, 2015).
Diversos estudos têm discutido o uso cada vez mais disseminado e frequente
dos ambientes das redes sociais digitais, nos quais a vigilância e o controle são vetores
centrais de organização das relações e dos discursos. As novas dinâmicas de interação
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nesses ambientes têm despertado o interesse da comunidade acadêmica internacional. Isso
não aconteceu por acaso. A exposição à informações e notícias na Internet é cada vez mais
mediada por redes sociais digitais e motores de busca, que tem seus modelos de negócio
baseados na personalização dos ambientes de interação. O desenvolvimento de sistemas
de classificação e distribuição de informações e anúncios, baseados no uso de algoritmos,
transformou-se no modelo de negócios mais amplamente empregado por aplicativos na
Internet. Se, por um lado, esse modelo oferece comodidade, por outro ele traz novos
contornos ao desafio de equacionar diferentes visões que são parte das dinâmicas sociais.
Bakshy (BAKSHY; MESSING; ADAMIC, 2015), em seu artigo Exposure to
ideologically diverse news and opinion on Facebook, desmistifica a ideia de que a rede social
não proporciona contato com “conteúdos que desafiam atitudes”. Segundo Bakshy, que é
funcionário do Facebook, a pesquisa feita com 10.1 milhões de usários do Facebook nos
EUA concluiu que as escolhas dos indivíduos sobre que conteúdos consumir tem efeito mais
significativo na exposição à diversidade de conteúdo do que o ranqueamento e filtragem
feita por algoritmos. Entretanto, os autores reconhecem que há segmentação na forma de
organização do debate político na rede social. As postagens em torno do julgamento do
ex-presidente Lula também se mostraram segmentadas.
Para analisar a proximidade dos atores e identificar os tipos de segmentação que
se criaram no contexto das interações no Twitter foi utilizado o algoritmos OpenOrd. A
análise de rede social utiliza algoritmos para melhorar a visualização das redes e suas
propriedades. O algoritmo OpenOrd foi criada por Shawn Martin, W. Michael Brown,
Richard Klavans, Kevin W. Boyack (MARTIN et al., 2011). Ele se enquadra na linha
algoritmos baseados em relações de força entre os nós (atração e repulsão). A força de
uma conexão é calculada a partir das conexões entre os atores de um grafo. Se o ator A
tweetou para B 10 vezes, e o fez 3 vezes para C, significa que a conexão entre A e B é
mais forte que a conexão entre A e C. Esses dados são utilizados pelo algoritmo para a
distribuição dos nós no grafo. (RECUERO, 2014). Na figura 25 há o grafo criado com base
nos comentários em torno do julgamento do ex-presidente Lula entre os dias 10 e 12 com
a aplicação do algoritmo OpenOrd. Para fins de melhorar a visualização, as arestas foram
retiradas do grafo.
Podemos ver claramente no grafo que há a formação de grupos de nodos na
parte mais central do círculo que compõe a rede. Se analizarmos os usuários presentes
nos dois maiores grupos de nodos do grafo encontraremos, de um lado, os usuários
@ptbrasil, @lulapelobrasil, @tijolaço, @dcm_online @stanleyburburinho, @brasil247 e
@comunacritico e do outro @janainadobrasil, @blogdojefferson, @paulacamara de quem
já falamos nessa análise, @o_antagonista, jairbolsonaro, entre outros. Esses segmentos,
que chamamos também de bolhas, criam um campo de familiaridade que se manifesta a
partir de elementos morais e políticos no caso específico da nossa coleta. O discurso de
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Figura 25 – Grafo 8 Postagens sobre julgamento do ex-presidente Lula no Twitter coletadas
entre 10 e 12 de julho de 2017 com o uso da distribuição Openord

ódio também está presente nas mensagens como vimos na análise das postagens de alguns
usuários. Entretanto, não é possível qualificar a relação entre as dinâmicas de interação no
Twitter investigadas na pesquisa e o aumento do discurso de ódio.
Há indícios, pela perspectiva teórica já discutida no presente relatório, de que o
discurso de ódio é uma das manifestação que se relacionam intimamente com as dinâmicas
de interação identificadas no Twitter a partir dos comentários acerca do julgamento do
ex-presidente Lula. Uma controversa pesquisa, que contou com a participação do time
de ciências de dados do Facebook em parceria com o Departamento de Comunicação e
Ciências da Informação da Universidades de Cornell sugere que os estados emocionais mais
duradouros (por exemplo, depressão, felicidade) podem ser transferidos através de redes
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sociais digitais. Segundo o estudo, a interação pessoal não é estritamente necessária para
que haja contágio emocional. Neste estudo, 689 mil usuários foram expostos a “seletividades
emocionais”, tanto negativa como positiva, promovidas por algoritmo. Concluiu-se que
“e moções expressas por amigos, via redes sociais, influenciam nossos próprios humores,
constituindo, segundo sabemos, a primeira evidência experimental de contágio emocional
em escala maciça, via redes sociais” (KRAMER; GUILLORY; HANCOCK, 2014). Pensar a
amplificação e a intensificação das emoções dos usuários leva também a refletir sobre como
esta situação motiva o desenvolvimento de formas específicas de compreensão dos fatos que
nos cercam. A inserção nas bolhas de familiaridade amplificam o contágio emocional calcado
na confirmação das convicções pessoais. Nesse sentido perguntamos como a atuação social
e política poderá ser pensada quando suas competências para lidar com o contraditório
estão sendo estreitadas para as linguagens e os ideais cada vez mais auto referenciados.
Essa questão não é recente. Entretanto, a presente pesquisa a insere sob um contexto que
impõe novos desafios: Habermas (1962) propõe que a esfera pública tem papel central na
racionalização do poder político, no estabelecimento das bases para sua origem e exercício.
É possível que a crescente importância dos ambientes disponibilizados pelas redes sociais
digitais onde acontece o debate político esteja exercendo um papel de deslegitimação do
sistema democrático pela deterioração do processo de reconhecimento da diversidade de
posições políticas.
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O cenário global aponta para o recrudescimento das relações internacionais. O
Brexit no Reino Unido, o recente plebiscito pela independência da Catalunha, as ações
beligerantes da Coreia do Norte e a política internacional dos EUA, sob o comando do
presidente Donald Trump, colocaram o corpo diplomático dos países em alerta. Questões
relacionadas ao meio ambiente, desenvolvimento armamentista, respeito à diversidade
cultual e o uso das tecnologias da comunicação para a vigilância ostensiva tem apresentado
retrocesso em suas agendas temáticas, fazendo com que antigos consensos sejam recolocados
na mesa de discussão.
O Brasil vive uma das crises políticas mais profundas de sua história. Os desafios
do debate político no país se expressam nas interações que se constroem nas redes sociais
digitais. A base de dados coletada com as interações acerca do julgamento do ex-presidente
Luis Inácio Lula da Silva revelou que a questão sobre a substância do julgamento foram
pouco debatidas nas mensagens no Twitter. As postagens fazendo referência à prisão
imediata do ex-presidente Lula deram o tom das conversas na aplicação do microblogging.
Mas será que isso é resultado exclusivo do contexto político ou a maneira como são
estruturados os ambientes das redes sociais digitais tem um papel nesse processo?
As premissas que estruturaram o objetivo central da presente pesquisa respondem
afirmativamente a essa pergunta: o ambiente comunicacional que está se desenvolvendo
com o avanço das redes sociais digitais desempenha um papel cada vez mais relevante
na construção das relações na sociedade contemporânea. Mas qual é esse papel? Há
alguma relação entre as dinâmicas de interação que emergiram nas redes sociais digitais
e o recrudescimento das relações? O discurso de ódio é uma das externalidades desse
fenômeno? Nossa hipótese afirma que o aumento do discurso de ódio está, sim, relacionado
às novas formas de interação midiatizadas.
No capítulo 1 foi apresentamos nossa abordagem acerca do discurso de ódio.
Buscar por uma definição de discurso de ódio não é caminho que traga contribuição quer
para a compreensão do fenômeno quer para a construção de políticas para tratar da
deterioração das relações. As definições existentes sobre discurso de ódio são amplamente
contestadas. Apesar das inúmeras tentativas de definir seus contornos e trazer clareza ao
tema, o termo discurso de ódio continua a ser usado em grande parte como um termo
genérico, misturando ameaças concretas à indivíduos, grupos e manifestações legítimas de
extremo descontentamento com questões da vida pública (GAGLIARDONE et al., 2015).
As iniciativas de regulação do discurso de ódio, ou do discurso discriminatório, têm
sido, muitas vezes, tratadas como um conjunto de normas naturais de uma dada sociedade
considerada decente. Entretanto, não podemos esquecer que a lei, grosso modo, faz cumprir
os costumes e valores dos grupos dominantes, que acabam por exercer um papel decisivo
na construção do ambiente legal em uma determinada região (HARE; WEINSTEIN, 2010).
Somente as formas mais flagrantes de discurso ódio, aquelas que constituem incitamento
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claro à discriminação, à hostilidade e à violência, são geralmente consideradas ilegais pela
regulação em torno do discurso de ódio (GAGLIARDONE et al., 2015). De acordo com o
Relator Especial do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre Questões
das Minorias, crimes de ódio raramente ocorrem sem um processo de estigmatização e
desumanização prévia dos grupos e indivíduos alvo, e que geralmente passam ao largo do
alcance das leis. Apesar de grande parte do debate sobre discurso de ódio ter sido travado
no campo legislativo, é importante destacar que a perspectiva exclusivamente jurídica é
incapaz de reconhecer determinadas tensões e desigualdades profundamente enraizadas em
uma dada sociedade, e que precisam florescer para o seu desenvolvimento sociocultural.
Essa abordagem é contrária àquela utilizada para a construção e aprovação da
lei NetzDG no parlamento alemão que obriga às plataformas das redes sociais digitais a
retirarem conteúdos de ódio de seus servidores em um prazo de 24 horas, sob risco de
pesadas penas. Nos perguntamos sobre quais são os critérios a serem utilizados para a
retirada de conteúdo com tanta rapidez dada a complexidade do fenômeno discurso de
ódio? Os resultados dessa peça legal para a liberdade de expressão e para o debate público
sobre o fenômeno podem ser catastróficos. Nossa opção foi uma abordagem axiológica.
O debate sobre discurso de ódio deve estar calcado em princípios que derivam tanto dos
sistemas normativos internacionais quanto nacionais, no que tange o direito à vida, os
direitos de igualdade e dignidade humana.
A partir da pesquisa descrita nos capítulos 2 e 3 pudemos sugerir que a Internet
carrega em seu código traços eminentemente bélicos. Contrariando a visão de que a rede é
uma ferramenta de livre compartilhamento e de promoção da igualdade, propomos que
a influência das intenções bélicas que perpassam a natureza da tecnologia de comutação
de pacotes na forma como os atores sociais se apropriaram da Internet é, no mínimo,
subestimada. Como tal, a Internet tem contribuído para a consolidação de um modelo
de globalização centrado em uma perspectiva que coincide politicamente com a ideologia
liberal como plataforma econômico-político-social e cultural (SODRé, 2002).
Primeiramente, no capítulo 2 analisamos um importante achado: a série de Memorandos do programa U.S. Air Force Project, desenvolvido pela The Rand Corporation ou
RAND. Alguns dos conceitos essenciais para o desenvolvimento da Internet nasceram de
Paul Baran, então pesquisador da RAND. O pesquisador afirma no memorando de 1960
intitulado “On a distributed comand and control system configuration” que o programa
tinha como objetivo a criação de um sistema de comunicação distribuído de comando e
controle capaz de resistir a ataques no advento de uma guerra termonuclear (BARAN,
1960). Vimos Baran é o criador da tecnologia de comutação de pacotes, tão central para o
funcionamento da Internet. No capítulo 3 expusemos como o Estado e o setor empresarial se
apropriaram da Internet, principalmente através das funcionalidade de comando e controle
que estão no seu código desde de o início da trajetória que concebeu essa tecnologia. Nesse
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sentido, divergimos de Lessig (2006), que propõe o advento do que chama de arquitetura de
controle na Internet em referência às tecnologias que surgiram, segundo ele, para atender a
fins pragmáticos e comerciais. A Internet sempre foi uma rede de controle. Essas tecnologias
são possíveis por causa dessa arquitetura de controle.
É ingênuo pensar que o espaço aberto oferecido pela Internet no início da década
de 1990 não seria capturado pelos setores mais poderosos da sociedade. O processo de
privatização do pretenso espaço público que emerge com o avanço das redes sociais na
vida das pessoas é resultado de uma disputa ferrenha no setor empresarial, que tem seus
contornos dados pelo que Pariser (2011) chama de guerra por revelância.
No capítulo 4 há três importantes conclusões. Primeiramente, os grafos feitos nas
bases utilizadas para a coleta acusam a formação de grupos de nodos (Figura 24). Para
não tomar a visualização como elemento comprobatório, fizemos uma análise dos usuários
presentes nos dois maiores grupos de nodos do grafo. Esses segmentos são claramente
agrupamentos de usuários com posições políticas similares. Sendo assim, encontramos
na rede coletada elementos que comprovam o que algumas teorias já afirmavam sobre a
formação de bolhas de familiaridade que se manifestam a partir de elementos morais e
políticos no nosso caso específico.
Pela perspectiva teórica, diversos estudos confirmam que os ambientes das redes
sociais digitais cercam os usuários de conteúdos e informações que possam criar uma
percepção de familiaridade e segurança, produzindo assim uma super confiança baseada na
confirmação dos valores, significados e crenças de cada um (além dos livros de Pariser (2011)
e O’Neil (2016) há os artigo de (BAKSHY; MESSING; ADAMIC, 2015), (GILLESPIE,
2014) entre outros). A imersão nesses ambientes reduz os estímulos que nos motivam a
desenvolver novas formas de compreensão do mundo e, portanto, de nós mesmos através
da relação com o outro, com a diversidade. Se é a partir da relação com o que é diferente
e não com o que é conhecido compreendemos a relatividade da nossa cultura, e colocamos
em ação uma espécie de extensão do familiar (WAGNER, 2010), então, os ambientes das
redes sociais digitais atuam no sentido contrário, promovendo uma infantilização do adulto
que perde a capacidade de reconhecimento do outro. Nesse contexto, personalização dos
ambientes das redes sociais digitais com o uso do Big Data e algoritmo desempenha papel
relevante na deterioração das relações sociais.
De fato, o debate em torno do julgamento do ex-presidente Lula está repleto do
que definimos como discurso de ódio. Não foi possível fazer uma contagem manual mas,
para termos uma ideia, pela análise de categorias do software Netlytic foram encontradas
aproximadamente mil mensagens de ódio contra Lula em um total de 90 mil mensagens
entre os dias 10 e 12 de julho18 . Entretanto, a análise dos tweets não identificou alto grau
18

As categorias utilizadas foram: alcoólatra, analfabeto, bêbado, cachaceiro, fdp, idiota, matar, merda,
morte, nojento, nojo, pobre, prostituta, puta, roda bolsinha vagabunda, vagabundo. A análise é pouco
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de repercussão nas mensagens com discurso de ódio contra Lula. Isso significa dizer que a
hipótese da pesquisa não se confirmou.
Com isso, propusemos que a rede formada a partir dos comentários sobre Lula
tem baixa densidade. A densidade do grafo se refere ao número de conexões de uma rede
em questão em relação ao número total de conexões possíveis dessa rede. Isso significa
que, quanto maior a densidade, mais interconectado um grafo está. Grafos com baixa
densidade dificultam a distribuição do capital social de uma rede de atores. Isso cria uma
dependência dos nós que têm alta centralidade de autovetor, quer dizer, que conectam
muitos nós direta ou indiretamente. De fato, a densidade do grafo está tão próxima de 0
que seu valor não aprece nas casas decimais do resultado (0,000). A análise das conexões
entre os atores do grafo, no entanto, nos levou a um resultado inesperado.
A análise dos graus dos nós trouxe ao nosso conheciemento uma rede de novos
usuários que, visivelmente, ganharamm enorme relevância no Twitter e que não são
atores conhecidos da política na mídia tradicional. O exemplo da usuária @paulacamara,
representada pelo nó que tem o segundo maior grau no grafo nos, levou a concluir que há
uma configuração na organização das redes no Twitter que controlam o fluxo de informação,
pautando as principais mensagens e notícias. @paulacamara é uma usuária do twitter que
segue 419 pessoas e é seguida por 15.9 mil usuários. Ela tem 83.5 mil tweets e no dia 11/07
esceveu 7 tweets e fez 35 RTs. Entretanto, teve milhares de retweets. Essa nova geração de
atores, sejam eles organizações ou pessoas, mostraram ter poder de influenciar a construção
do capital social da rede. Isso significa que o discurso de ódio é construído em um modelo
centro-periferia, sendo o centro os nós com maior grau no grafo. Por exemplo, a mensagem
“Mineiros recebem Lula em BH : "Lula ladrão , seu lugar é na prisão"#LulaNaCadeia”
teve mais de mil RTs. É como se esses nós centrais dessem uma espécie de primeiro passo.
Em seguida, entram em ação os algoritmos, disponibilizando mensagens na página inicial
de usuários classificados a partir dos seus dados de navegação. Assim, o discurso de ódio
pode ter se mostrado periférico em função da forma como a rede está organizada.
Fazem parte dessa organização da rede o uso de bots. O grafo de análise de
outdegree na Figura 22 nos apresentou heloisalolo6. O padrão de postagem da usuária,
muito acima dos demais, nos fez desconfiar que a rede de debates sobre o julgamento do
ex-presidente Lula estava sendo influenciada pelo uso de bots. Fizemos um estudo para
testar essa hipótese utilizando os mesmos parâmetros de coleta durante uma hora, em
um dia de semana e horário aleatórios, e encontramos o que seriam 4 bots, entre os nós
participantes da rede.
Considerando o acima exposto, concluímos que o ambiente de debates políticos
precisa, pois há mensagens que não eram destinadas a Lula e que não tratavam exatamente de discurso
de ódio, apesar de ter conter essas palavras. Fizemos uma leitura individual de cada categoria na base
de dados de postagens, que vai do dia 10/07/2017 a 12/07/2017
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na rede coletada para a presente pesquisa:
1. é amplamente influênciado por atores pouco conhecidos, e dos quais pouco se sabe.
Com o avanço da relevância desses espaços no cotidiano do debate político e no debate
sobre temas públicos, cabe perguntar: quais foram as estratégias utilizadas pela
usuária @paulacamara para construir uma comunidade de quase 16 mil seguidores
e para manter esse número de seguidores? Será que ela consegue gerar recursos
financeiros de sua atuação no Twitter? Há “patrocinadores” desses usuários? Quem
são os patrocinadores por detrás desses novos atores com tamanha relevância nas
redes sociais digitais?
2. apresentou o uso de bots para influenciar os debates em torno do julgamento; os
pontos 1 e 2 sugerem o fluxo de informações nesses ambientes é controlado.
3. os grafos acusaram a formação de grupos de nodos que estão claramente segmentados
por afinidade política, o que pode criar desafios para as relações com posições políticas
distintas;
4. apresentou uso disseminado de mensagens com discurso de ódio.
A escolha pelo uso da análise de redes sociais para o estudo das dinâmicas
do discurso de ódio nas redes sociais mostrou-se insuficiente. Não foi possível fazer um
acompanhamento adequado do fenômeno a partir das métricas da ARS. Para complementar
a pesquisa seria necessário o uso de técnicas baseadas em ciências de dados, modelos
estatísticos e, antes de tudo, uma pesquisa qualitativa sobre os discursos presentes nas
postagens coletadas. Outros pesquisadores estão debruçados sobre o desafio de construção
de uma metodologia adequada para compreender o fenômeno, como é o caso de Fábio
Malini (MALINI, 2017).
Nossa abordagem para a continuidade dessa pesquisa se estrutura a partir de um
dos estudos de caso feitos por O’Neil que chama atenção para os “anúncios predatórios”
(NEIL, 2016, p. 70). A autora propõe que os modelos matemáticos por detrás dos algoritmos
são capazes de criar uma escala de desespero. Isso significa que a disponibilidade de dados
cada vez maior permite que algoritmos classifiquem pessoas considerando o vazio afetivo
tão presente no nosso tempo (BAITELLO, 2007). Talvez o discurso de ódio seja somente
o indício da patologia que estamos vivendo na era da comunicação predatória.
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APÊNDICE A – Bases de dados utilizadas
na pesquisa
Todas as bases de dados coletadas e produzidas ao longo das pesquisa se encontram
no CD na contracapa dessa publicação. As bases de dados são:
1. Lula_Geral (1).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 28/06/2017 a
01/07/2017;
2. Lula_Geral (2).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 01/07/2017 a
04/07/2017;
3. Lula_Geral (3).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 04/07/2017 a
06/07/2017;
4. Lula_Geral (4).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 06/07/2017 a
10/07/2017;
5. Lula_Geral (5).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 10/07/2017 a
12/07/2017;
6. Lula_Geral (6).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 12/07/2017 a
13/07/2017;
7. Lula_Geral (7).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 13/07/2017 a
14/07/2017;
8. Lula_Geral (8).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 14/07/2017 a
16/07/2017;
9. Lula_Geral (9).csv - CContem as postagens coletadas entre as datas 16/07/2017 a
17/07/2017;
10. Lula_Geral (10).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 17/07/2017 a
18/07/2017;
11. Lula_Geral (11).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 18/07/2017 a
20/07/2017;
12. Lula_Geral (12).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 20/07/2017 a
21/07/2017;
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13. Lula_Geral (13).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 21/07/2017 a
23/07/2017;
14. Lula_Geral (14).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 23/07/2017 a
25/07/2017;
15. Lula_Geral (15).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 25/07/2017 a
28/07/2017;
16. Lula_Geral (16).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 28/07/2017 a
31/07/2017;
17. Lula_Geral (17).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 31/07/2017 a
02/08/2017;
18. Lula_Geral (18).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 02/08/2017 a
05/08/2017;
19. Lula_Geral (19).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 05/08/2017 a
08/08/2017;
20. Lula_Geral (20).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 08/08/2017 a
11/08/2017;
21. Lula_Geral (21).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 11/08/2017 a
13/08/2017;
22. Lula_Geral (22).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 13/08/2017 a
17/08/2017;
23. Lula_Geral (23).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 17/08/2017 a
18/08/2017;
24. Lula_Geral (24).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 18/08/2017 a
20/08/2017;
25. Lula_Geral (25).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 20/08/2017 a
22/08/2017;
26. Lula_Geral (26).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 22/08/2017 a
24/08/2017;
27. Lula_Geral (27).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 24/08/2017 a
26/08/2017;
28. Lula_Geral (28).csv - Contem as postagens coletadas entre as datas 26/08/2017 a
27/08/2017;
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29. ArestaLula_Geral1.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas entre
as datas 28/06/2017 a 01/07/2017;
30. ArestaLula_Geral2.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas entre
as datas 01/07/2017 a 04/07/2017;
31. ArestaLula_Geral3.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas entre
as datas 04/07/2017 a 06/07/2017;
32. ArestaLula_Geral4.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas entre
as datas 06/07/2017 a 10/07/2017;
33. ArestaLula_Geral5.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas entre
as datas 10/07/2017 a 12/07/2017;
34. ArestaLula_Geral6.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas entre
as datas 12/07/2017 a 13/07/2017;
35. ArestaLula_Geral7.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas entre
as datas 13/07/2017 a 14/07/2017;
36. ArestaLula_Geral8.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas entre
as datas 14/07/2017 a 16/07/2017;
37. ArestaLula_Geral9.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas entre
as datas 16/07/2017 a 17/07/2017;
38. ArestaLula_Geral10.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 17/07/2017 a 18/07/2017;
39. ArestaLula_Geral11.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 18/07/2017 a 20/07/2017;
40. ArestaLula_Geral12.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 20/07/2017 a 21/07/2017;
41. ArestaLula_Geral13.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 21/07/2017 a 23/07/2017;
42. ArestaLula_Geral14.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 23/07/2017 a 25/07/2017;
43. ArestaLula_Geral15.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 25/07/2017 a 28/07/2017;
44. ArestaLula_Geral16.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 28/07/2017 a 31/07/2017;
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45. ArestaLula_Geral17.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 31/07/2017 a 02/08/2017;
46. ArestaLula_Geral18.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 02/08/2017 a 05/08/2017;
47. ArestaLula_Geral19.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 05/08/2017 a 08/08/2017;
48. ArestaLula_Geral20.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 08/08/2017 a 11/08/2017;
49. ArestaLula_Geral21.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 11/08/2017 a 13/08/2017;
50. ArestaLula_Geral22.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 13/08/2017 a 17/08/2017;
51. ArestaLula_Geral23.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre entre as datas 17/08/2017 a 18/08/2017;
52. ArestaLula_Geral24.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 18/08/2017 a 20/08/2017;
53. ArestaLula_Geral25.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 20/08/2017 a 22/08/2017;
54. ArestaLula_Geral26.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 22/08/2017 a 24/08/2017;
55. ArestaLula_Geral27.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 24/08/2017 a 26/08/2017;
56. ArestaLula_Geral28.csv - Contem as interações das 100 mil postagens coletadas
entre as datas 26/08/2017 a 27/08/2017;
57. BaseDadosColetaAleatoria.gephi - Esta base contém a coleta de dados feita no dia
05/10/2017, teve início às 13h49 e término as 14h53, para testar o uso de bots nas
postagens em torno do julgamento do ex presidente Lula.
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ANEXO A – Princípios para governança e
uso da Internet no Brasil
O Comitê Gestor da Internet no Brasil – CGI.br, reunido em sua 3a reunião
ordinária de 2009 na sede do NIC.br na Cidade de São Paulo/SP, decide aprovar a seguinte
Resolução:
CGI.br/RES/2009/003/P - PRINCÍPIOS PARA A GOVERNANÇA E USO DA
INTERNET NO BRASIL
Considerando a necessidade de embasar e orientar suas ações e decisões, segundo
princípios fundamentais, o CGI.br resolve aprovar os seguintes Princípios para a Internet
no Brasil:
1. Liberdade, privacidade e direitos humanos O uso da Internet deve guiar-se pelos
princípios de liberdade de expressão, de privacidade do indivíduo e de respeito aos
direitos humanos, reconhecendo-os como fundamentais para a preservação de uma
sociedade justa e democrática.
2. Governança democrática e colaborativa A governança da Internet deve ser exercida
de forma transparente, multilateral e democrática, com a participação dos vários
setores da sociedade, preservando e estimulando o seu caráter de criação coletiva.
3. Universalidade O acesso à Internet deve ser universal para que ela seja um meio
para o desenvolvimento social e humano, contribuindo para a construção de uma
sociedade inclusiva e não discriminatória em benefício de todos.
4. Diversidade A diversidade cultural deve ser respeitada e preservada e sua expressão
deve ser estimulada, sem a imposição de crenças, costumes ou valores.
5. Inovação A governança da Internet deve promover a contínua evolução e ampla
difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso.
6. Neutralidade da rede Filtragem ou privilégios de tráfego devem respeitar apenas critérios técnicos e éticos, não sendo admissíveis motivos políticos, comerciais, religiosos,
culturais, ou qualquer outra forma de discriminação ou favorecimento.
7. Inimputabilidade da rede O combate a ilícitos na rede deve atingir os responsáveis
finais e não os meios de acesso e transporte, sempre preservando os princípios maiores
de defesa da liberdade, da privacidade e do respeito aos direitos humanos.
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8. Funcionalidade, segurança e estabilidade A estabilidade, a segurança e a funcionalidade globais da rede devem ser preservadas de forma ativa através de medidas
técnicas compatíveis com os padrões internacionais e estímulo ao uso das boas
práticas.
9. Padronização e interoperabilidade A Internet deve basear-se em padrões abertos que
permitam a interoperabilidade e a participação de todos em seu desenvolvimento.
10. Ambiente legal e regulatório O ambiente legal e regulatório deve preservar a dinâmica
da Internet como espaço de colaboração.
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ANEXO B – A Declaration of the
Independence of Cyberspace - By John Perry
Barlow
Governments of the Industrial World, you weary giants of flesh and steel, I come
from Cyberspace, the new home of Mind. On behalf of the future, I ask you of the past to
leave us alone. You are not welcome among us. You have no sovereignty where we gather.
We have no elected government, nor are we likely to have one, so I address you
with no greater authority than that with which liberty itself always speaks. I declare the
global social space we are building to be naturally independent of the tyrannies you seek
to impose on us. You have no moral right to rule us nor do you possess any methods of
enforcement we have true reason to fear.
Governments derive their just powers from the consent of the governed. You have
neither solicited nor received ours. We did not invite you. You do not know us, nor do you
know our world. Cyberspace does not lie within your borders. Do not think that you can
build it, as though it were a public construction project. You cannot. It is an act of nature
and it grows itself through our collective actions.
You have not engaged in our great and gathering conversation, nor did you create
the wealth of our marketplaces. You do not know our culture, our ethics, or the unwritten
codes that already provide our society more order than could be obtained by any of your
impositions.
You claim there are problems among us that you need to solve. You use this claim
as an excuse to invade our precincts. Many of these problems don’t exist. Where there
are real conflicts, where there are wrongs, we will identify them and address them by our
means. We are forming our own Social Contract. This governance will arise according to
the conditions of our world, not yours. Our world is different.
Cyberspace consists of transactions, relationships, and thought itself, arrayed like
a standing wave in the web of our communications. Ours is a world that is both everywhere
and nowhere, but it is not where bodies live.
We are creating a world that all may enter without privilege or prejudice accorded
by race, economic power, military force, or station of birth.
We are creating a world where anyone, anywhere may express his or her beliefs,
no matter how singular, without fear of being coerced into silence or conformity.
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Your legal concepts of property, expression, identity, movement, and context do
not apply to us. They are all based on matter, and there is no matter here.
Our identities have no bodies, so, unlike you, we cannot obtain order by physical
coercion. We believe that from ethics, enlightened self-interest, and the commonweal, our
governance will emerge. Our identities may be distributed across many of your jurisdictions.
The only law that all our constituent cultures would generally recognize is the Golden
Rule. We hope we will be able to build our particular solutions on that basis. But we
cannot accept the solutions you are attempting to impose.
In the United States, you have today created a law, the Telecommunications
Reform Act, which repudiates your own Constitution and insults the dreams of Jefferson,
Washington, Mill, Madison, DeToqueville, and Brandeis. These dreams must now be born
anew in us.
You are terrified of your own children, since they are natives in a world where you
will always be immigrants. Because you fear them, you entrust your bureaucracies with
the parental responsibilities you are too cowardly to confront yourselves. In our world, all
the sentiments and expressions of humanity, from the debasing to the angelic, are parts of
a seamless whole, the global conversation of bits. We cannot separate the air that chokes
from the air upon which wings beat.
In China, Germany, France, Russia, Singapore, Italy and the United States, you
are trying to ward off the virus of liberty by erecting guard posts at the frontiers of
Cyberspace. These may keep out the contagion for a small time, but they will not work in
a world that will soon be blanketed in bit-bearing media.
Your increasingly obsolete information industries would perpetuate themselves by
proposing laws, in America and elsewhere, that claim to own speech itself throughout the
world. These laws would declare ideas to be another industrial product, no more noble
than pig iron. In our world, whatever the human mind may create can be reproduced and
distributed infinitely at no cost. The global conveyance of thought no longer requires your
factories to accomplish.
These increasingly hostile and colonial measures place us in the same position as
those previous lovers of freedom and self-determination who had to reject the authorities of
distant, uninformed powers. We must declare our virtual selves immune to your sovereignty,
even as we continue to consent to your rule over our bodies. We will spread ourselves
across the Planet so that no one can arrest our thoughts.
We will create a civilization of the Mind in Cyberspace. May it be more humane
and fair than the world your governments have made before.
Davos, Switzerland February 8, 1996

