
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP

Vinícius Rodrigues Alvim Amaral

OS CAMINHOS DA CULTURA DIGITAL: A EMERGÊNCIA DE NOVAS PRÁTICAS E 
ENUNCIADOS POLÍTICOS

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

SÃO PAULO

2012



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP

Vinícius Rodrigues Alvim Amaral

OS CAMINHOS DA CULTURA DIGITAL: A EMERGÊNCIA DE NOVAS PRÁTICAS E 

ENUNCIADOS POLÍTICOS

Dissertação apresentada à  Banca Examinadora da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como 

exigência parcial para obtenção do título de Mestre 

em  Ciências  Sociais  sob  a  orientação  da  Prof. 

Doutora Vera Lúcia Michalany Chaia.

SÃO PAULO

2012



PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP

Vinícius Rodrigues Alvim Amaral

OS CAMINHOS DA CULTURA DIGITAL: A EMERGÊNCIA DE NOVAS PRÁTICAS E 
ENUNCIADOS POLÍTICOS

MESTRADO EM CIÊNCIAS SOCIAIS

Banca Examinadora

____________________________________

____________________________________

____________________________________

SÃO PAULO
2012



AGRADECIMENTOS

Primeiramente gostaria de ressaltar a importância do apoio daqueles que nos cercam, para 

que qualquer projeto intelectual, artístico ou político possam ser concluídos, e com esta pesquisa 

não foi diferente. Assim como nenhum homem é uma ilha isolada dos seus iguais, nenhum trabalho 

desta natureza pode ser feito solitariamente, para que ele aconteça é necessário a energia de todos 

aqueles que conscientemente ou não, acabam se envolvendo com o processo. Afetar e ser afetado, é 

o  que  basicamente  resumiu  o  trabalho  desenvolvido  nesta  pesquisa.  Amigos,  familiares, 

companheiros de estudo, namorada, todos tem a mesma carga de relevância para que o trabalho seja 

desenvolvido e tanto a sala de aula, quanto os bate-papos nos bares, serviram de pontos de reflexão 

e problematização.

Agradeço  aos  amigos  cujos  nomes  não  citarei  para  não correr  o  risco  de  ser  injusto  e 

esquecer um ou outro, pois, aqueles que são, sabem quem são, e nomes se tornam meros adereços. 

Agradeço aos meus familiares que são as minhas principais fontes de força e inspiração e sem eles 

nada seria possível. 

À paciência e carinho da minha orientadora, Vera Chaia. Que tem acompanhado a minha 

trajetória intelectual desde a graduação.

Aos pesquisadores do NEAMP (Núcleo de Estudo em Arte, Mídia e Política), que através de 

conversas,  questionamentos,  sugestões  e  principalmente  trabalham  sério,  ajudam  no  meu 

desenvolvimento contínuo como pesquisador.

Ao CNPq que me concedeu uma bolsa de estudos, tornando possível esse projeto.

 



Resumo

Título: Os caminhos da Cultura Digital: emergência de novas práticas e enunciados políticos.

Autor: Vinícius Rodrigues Alvim Amaral

Esta  dissertação  tem  como  objetivo  analisar  as  mudanças  ocorridas  na  sociedade 

contemporânea, tendo como foco um estudo que visa mapear e entender as ações dos movimentos 

sociais  em  uma  sociedade  onde  o  manuseio  da   informação  vem  se  tornando  uma  das  mais 

relevantes formas de acúmulo de capital. Neste contexto, analisaremos as mudanças nas relações de 

trabalho, impulsionadas pelo desenvolvimento cada vez mais rápido dos meios de produção, através 

da informatização das fábricas, e a constituição de uma nova forma de trabalho, o imaterial, que é 

resultado deste processo de mudança na estrutura produtiva. Tendo como princípio norteador uma 

abordagem de tradição crítica, procuraremos entender o desdobramento destas novas relações de 

produção na sociedade, também pela perspectiva dos movimentos sociais que se abrigam no escopo 

da Cultura Digital, tendo que, estes vem se tornando uma nova alternativa de luta social em um 

capitalismo informacional que cada vez mais se torna predominante. Portanto, este trabalho visa 

entender basicamente como os movimentos sociais e políticos atuam no capitalismo informacional, 

e qual a importância deste novo conceito de Cultura Digital que está emergindo.

Palavras-chave: cultura digital; internet; política



Abstract

This thesis aims to analyze the changes in contemporary society, focusing on a study that 

aims to map and understand the actions of social movements in a society where the handling of 

information has become one of the most important means of capital accumulation. In this context, 

we analyze  the changes  in  labor  relations,  driven by the  rapidly  increasing  rate  of  production, 

computerization of factories, and the formation of a new way of working, the immaterial, which is 

the  result  of  this  process  of  change  in  production  structure.  Having  a  guiding  principle  as  an 

approach  to  critical  tradition,  we  seek  to  understand  the  unfolding  of  these  new  relations  of 

production in society, as well as analyze the influence of social movements that take shelter in the  

scope of Digital Culture, as these movements are becoming a new alternative to social struggle in 

informational capitalism, which is becoming increasingly more predominant. Therefore, this study 

essentially aims to understand social movements and political work in informational capitalism, and 

the importance of this newly-emerging  concept of digital culture.

Keywords: digital culture; internet; politics
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Introdução.

Desde a metade do século XX estamos acompanhando uma série de mudanças tecnológicas 

e sociais que vem influenciando a forma como produzimos, como nos relacionamos socialmente e 

como fazemos e entendemos política. O fim da guerra fria, a construção de organizações multi-

estatais, a necessidade de alcance de novos mercados através da integração das economias de países 

subdesenvolvidos  e  desenvolvidos,  são  partes  importantes  deste  processo  que  chamamos  de 

globalização. Esse processo diz respeito a forma como o mundo está cada vez mais integrado, e esta 

integração é possível graças aos avanços tecnológicos das últimas décadas.  A velocidade com que 

estas  mudanças  vem  ocorrendo  princialmente  nos  últimos  20  anos  faz  com  que  muitos  dos 

paradigmas das ciências sociais comecem a ser revistos e retrabalhados, principalmente quando o 

tema a ser tratado é o modo de produção e os desdobramentos deste. 

Este é um momento de transição de uma economia baseada na produção industrial, para uma 

economia  baseada  na  informação.  É cada  vez  mais  presente  a  existência  de  novas  tecnologias 

computacionais no sistema de produção, assim como foi no século XIX durante a mudança do 

modo  agrícola  para  o  industrial.  O  desenvolvimento  das  forças  produtivas  que  estamos 

presenciando, nos coloca frente a novos questionamentos sociais, novas perspectivas de atuação 

social e política e se relaciona com a construção de uma nova subjetividade que cada vez mais tende 

à colaboração. Isto não significa que os atores sociais estão cada vez menos competitivos, mas sim 

que tanto o establishment político-econômico, quanto os movimentos que se opõe a ele, já se deram 

conta de que a colaboração em rede, a descentralização e a horizontalidade são muito mais eficazes 

do que as rígidas estruturas arbóreas vigentes no industrialismo. 

Empresas  cada  vez  mais  descentralizam sua  produção  e  investem em funcionários  que 

atuem de forma autogestionária e colaborativa, já que o processo de produção está espalhado e cada 

um daqueles que participa precisa ser um pequeno gestor de suas própria atividades, ou cada um 

precisa ser uma empresa-de-si. Os movimentos sociais também entenderam que a ação por via das 

redes pode ser muito mais eficaz do que as velhas estruturas centralizadas de partidos e sindicatos, e 

que  a  colaboração  por  via  destas  redes  é  fundamental  para  a  construção  de  um outro  mundo 

possível1. 

A palavra rede é  essencial  para entendermos todo este  processo e  a  rede que mais está 

associada a este, é sem dúvida a Internet. O surgimento da Internet é o evento que da início as 

reflexões propostas neste trabalho e a constituição da tecnologia como um fenômeno político e 

1 Slogan da rede Ação Global do Povos, que depois se tornou slogan do Fórum Social Mundial.
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sociológico, é o que norteará estas reflexões para que possamos entender como as novas tecnologias 

estão mudando a nossa sociedade em vários aspectos, do modo como produzimos a forma como 

entendemos política e cultura.

Este  trabalho  tem como  objetivo  fazer  uma  cartografia  do  que  no  âmbito  da  chamada 

Cultura Digital, identificando quais são e como agem os atores políticos na sociedade capitalista 

informacional  que  está  pouco  a  pouco  sendo  construída.  Trataremos  portanto  dos  enunciados 

políticos  ligados  ao  capitalismo informacional,  focando no que é  produzido na  sociedade civil 

organizada através de movimentos sociais, coletivos e grupos de ação política e cultural. O conceito 

de Cultura Digital também será trabalho, para que possamos contribuir para esta discussão, que se 

faz intensa tanto na academia, quanto nos meios de comunicação e instituições políticas, e também 

definir melhor o espaço de atuação destes atores sociais. Antecipando esta definição de conceito, 

podemos dizer que a Cultura Digital é a rede que abriga todos os movimentos que se apropriam de 

novas  tecnologias  para  a  construção  de  uma  sociedade  mais  justa,  hora  subvertendo,  hora 

incorporando  a  lógica  do  capitalismo,  além  de  ser  a  parte  majoritária  da  produção  simbólica 

contemporânea.

Sabemos dos diversos aspectos que poderiam ser parte deste trabalho e justamente por esta 

amplitude, o que poderia perigosamente nos levar a uma encruzilhada de abordagem, optamos por 

analisar a Cultura Digital por uma perspectiva política de ação na sociedade civil, ou seja, tentando 

entender como os grupos ligados à Cultura Digital agem, por vezes dialogando com o Estado em 

fóruns e eventos com apoio do Ministério da Cultura, e outra vezes agindo de forma mais radical 

denunciando  e  se  contrapondo  ao  Estado.  Questões  pertinentes  como  a  necessidade  de 

regulamentação da Internet e o uso da rede por parte do Estado, como por exemplo as plataformas 

de E-government existentes, não serão abordados neste trabalhos, tendo em vista que, nos interessa 

neste momento as diversas formas de contrapoder e a forma como estes se movem, transformam e 

se desdobram na sociedade informacional.

Esta dissertação está estruturada em 3 capítulos, 11 subcapítulos e as considerações finais, 

organizados  de  forma  que  possamos  delinear  de  forma  clara  a  problemática  proposta,  que 

basicamente pode ser resumida em como os movimentos sociais e políticos atuam no campo digital. 

No capítulo I, intitulado Contextos e Reflexões Teórica pretendemos refletir teoricamente a 

respeito das transformações que estão acontecendo na contemporaneidade, para entendermos como 

a Cultura Digital  emerge,  discutindo conceitos relacionados a este momento histórico,  tomando 

como base os principais autores que contribuem para está discussão, e tentando identificar quais as 

possibilidades  e  aberturas  políticas  proporcionadas  pela  mudança  de  paradigma do capitalismo 

industrial para o informacional. 
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No capítulo II,  cujo título  é  Encontros,  Diálogos e  Tensões,  produziremos a  parte  mais 

substancial da pesquisa, tendo que,  o objetivo será entender como o processo de construção da 

chamada Cultura Digital se dá. Para alguns autores Cultura Digital é um sinônimo de cibercultura, e 

nós tentaremos mostrar como está definição pode ser conceitualmente mais diferenciada em uma 

perspectiva política, transcendendo a cultura relacionada a Internet e alcançando portanto, a esfera 

política. A intenção é mostrar as tensões e as novas possibilidades que estão sendo criadas para 

melhorar o diálogo na esfera pública, problematizando assim, conceitos e ideias já estabelecidas. 

Utilizaremos aqui  uma vasta  bibliografia  sobre o tema,  assim como entrevistas,  palestras e  até 

mesmo  conversas  informais  com  ativistas  e  grupos  que  ocorreram  nos  diversos  eventos  que 

participamos durante o desenvolvimento da pesquisa. A própria Internet será utilizada como fonte 

de busca de Informações, pois, grande parte destes atores emergentes participam de fóruns e listas 

de  discussão,  blogs,  rede  sociais,  etc.  Portanto  é  imprescindível  que  haja  uma  busca  e  uma 

observação constante dentro da rede para que possamos definir o que é a Cultura Digital.  

O capítulo III recebeu o título de  Política, Multidão e Internet,  e faremos uma análise de 

movimentos, ações e práticas políticas feitas dentro do contexto da Cultura Digital. Tomando como 

princípio a forma como o Exército Zapatista de Libertação Nacional utilizou a Internet para colocar 

em evidência a sua luta política, a analisando alguns dos desdobramentos que ocorreram deste tipo 

de uso durante os anos 90, até os dias de hoje. Tentaremos também mostrar as fases nas quais a 

relação entre política e Internet vão se desenvolvendo, e as formas de articulação, organização, 

produção e criação vão se transformando. 

Quanto à metodologia, utilizaremos uma bibliografia diversificada relacionada ao tema, para 

investigação do contexto atual e a problemática proposta no trabalho. Em alguns casos foi possível 

estabelecer contato direto com os atores políticos, principalmente nos eventos organizados em torno 

do  tema,  mas  é  preciso  ressaltar  a  dificuldade  encontrada  em abordar  estes  atores  através  de 

entrevistas, tendo que, o próprio modo de funcionamento descentralizado destes grupos, nos criou 

um  entrave  metodológico  durando  o  desenvolvimento  do  trabalho,  tendo  em  vista  que,  cada 

indivíduo fala por si mesmo, e sua fala não necessariamente representa o grupo ao qual ele pertence. 

A representação é quase nula, sendo que a colaboração é extremamente valorizada e para que ela 

funcione, é preciso participação de cada um em todas as esferas de atuação. Sendo assim, tomamos 

por base muito mais os eventos, as listas e os fóruns de discussão, do que algumas entrevistas feitas 

com estes atores.

Em  virtude  da  complexidade  e  atualidade  dos  temas,  não  pretendemos  neste  trabalho 

oferecer soluções fechadas para os possíveis questionamentos que surgirão, mas sim, entender como 

se dão os processos de construção de uma política que tem a Internet como fio condutor.
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Capítulo I – Contextos e Reflexões Teóricas.

“Em uma sociedade industrial que confunde trabalho e produtividade, a necessidade de produzir  

sempre foi antagonista do desejo de criar” 

Raoul Vaneigem

1. O capitalismo informacional.

O desenvolvimento  tecnológico  perpassa  pela  vida  social  de  diversas  formas,  tanto  no 

campo  material,  como  no  campo  simbólico.  A tecnologia,  ou  o  processo  de  desenvolvimento 

tecnológico,  é  também  um  processo  civilizatório  que  cria  hábitos  de  vida  e  modifica  a 

subjetividade.  Nos  últimos  séculos,  foi  possível  observar  esse  desenvolvimento  através  das 

chamadas Revolução Industrial, no fim do século XVIII, e Revolução Informacional, em meados do 

século  XX.  Ambas  foram  marcadas  por  processos  de  mudanças  significativas  nos  modos  de 

produção capitalista e nas tecnologias propulsoras desses modos de produção.

Enquanto no âmbito industrial as fontes de produtividade baseiam-se na introdução de novos 

recursos tecnológicos, capazes de maximizar a produção que é centralizada na fábrica, no qual o 

trabalhador  vê  o  seu  trabalho  apartado  do  processo  de  geração  de  conhecimento;  no  âmbito 

informacional, “as fontes de produtividade baseiam-se na tecnologia de geração de conhecimentos, 

processamento da informação e comunicação entre os elementos envolvidos, visando a acumulação 

de  conhecimentos  e  maiores  níveis  de  complexidade  do  processamento  da  informação,  num 

processo de retroalimentação ou  feedback .  O sistema informacional  de  produção,  seguindo os 

paradigmas agrário e industrial, dá-lhes novas faces, definindo os traços distintivos da sociedade no 

início do século XXI.” (ALMEIDA, 2001, p. 10.)

O deslocamento do paradigma da agricultura para a indústria fez com que os grandes centros 

urbanos se tornassem os principais locais de moradia dos habitantes das cidades, formando uma 

massa de trabalhadores que, inseridos em um sistema de centralização da produção nas fábricas, 

produzia bens duráveis, porém, concomitante à extração de matérias-primas, que era priorizada no 

paradigma econômico agrícola. Esta transformação também mudou a produção que anteriormente 

era  feita no modo pré-capitalista  agrícola,  suprimindo,  assim,  diferentes formas de trabalho em 

propriedade  coletiva.  Já  na  contemporaneidade  vimos  o  surgimento,  e  ainda  hoje  vemos  o 

crescimento e a expansão da informatização da produção, uma nova etapa do capitalismo, na qual  a 

oferta de serviços e o manuseio da informação se tornam gradualmente o centro da produção. “A 

posição dominante passou, portanto, da produção primária para a secundária e para a terciária.” 
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(HARDT; NEGRI, 2003, p. 301.)

A transição de um modo de produção para outro não anula totalmente o seu antecessor. Os 

modos  coexistem de  forma hierarquizada,  e  estas  hierarquias  se  diferenciam de  acordo com a 

realidade histórica e econômica de cada país. Na economia industrial, a agricultura existia como 

prática primária, mas também se industrializava, alterando, portanto, o sistema de produção e suas 

consequências  na  economia,  sendo  assim,  “quando  a  agricultura  foi  modernizada,  passando  a 

indústria, a fazenda tornou-se, gradualmente, uma fábrica, com todas as disciplinas, tecnologias e 

relações salariais da fábrica” (HARDT; NEGRI, 2003, p. 305).  A pós-modernização da produção, 

durante a  transição da economia industrial  para a  economia informacional,  também ressoou no 

sistema industrial, que se manteve, modernizando-o tecnologicamente, fazendo com que houvesse 

uma  dominação  dos  serviços  e  da  informação,  do  imaterial  sobre  o  material.  “A ascensão  do 

informacional não descarta a forma industrial, mas a reconfigura, assim como o sistema industrial 

em ascensão não descartou a forma agrária, mas a transformou.” (ALMEIDA, 2010, p. 11.)

Estas  mudanças  refletem  em  vários  aspectos  da  vida  social,  que  estão  diretamente 

vinculadas às relações de trabalho e produção. Quando a agricultura se industrializa, a sociedade se 

torna fábrica e as relações sociais desse processo de modernização passam a ser mediadas não mais 

pela  coletivização  da  produção,  mas  sim,  pela  alienação  da  produção  fragmentada  da  fábrica. 

Atualmente, o processo de informatização da produção faz com que haja alterações quantitativas no 

emprego, pois “os empregos são altamente movediços, e envolvem flexibilidade de aptidões. Mais 

importante,  são  caracterizados  em  geral  pelo  papel  central  desempenhado  por  conhecimento, 

informação, afeto e comunicação.” (HARDT; NEGRI, 2000, p. 306). Estas quatro fases necessárias 

para o processo de  produção, ao qual Hardt e Negri se referem - conhecimento, informação, afeto e 

comunicação -, pressupõem a existência de um modelo de produção em rede, e o que vem dar 

sentido  ao  fazer  em rede  é,  tanto  a  busca,  oferta  de  informações  e  a  construção e  partilha  do 

conhecimento, quanto a troca afetiva.

Alguns teóricos, como Giuseppe Cocco e Maurizio Lazzarato, chamam este processo de 

transformação,  pelo  qual  o  capitalismo  industrial  está  passando,  de  capitalismo cognitivo,  que 

basicamente é (a) preeminência do intangível e produção do conhecimento por conhecimento a 

partir de uma nova tecnologia, em que a informação e o trabalho intelectual são novas fontes de 

exploração, (b) realização da exploração, não mais sobre o trabalho manual individual, mas sobre 

novos aspectos coletivos de uma sociedade de conhecimento, informação, afeto e cooperação. A 

força de trabalho coletiva e os meios de produção do capital humano tornam-se fonte principal de 

criação,  abrindo espaço para um novo regime de acumulação,  no qual,  não obstante,  a relação 

capital/trabalho segue como elemento fundamental na regulação e dinâmica do capital.
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Para entendermos melhor essa transformação, se faz necessário,  também, entendermos o 

conceito de globalização ou capitalismo globalizado, que começa a se desenvolver a partir dos anos 

80, e, segundo alguns estudiosos do tema, mais especificamente com as “ascensões de Margareth 

Thatcher e de Ronald Reagan ao poder (respectivamente, em 1979, na Grã-Bretanha, e em 1980, 

nos  EUA),  que  coincidiu  com o aprofundamento  da  adoção de  políticas  de  caráter  liberal  (ou 

neoliberal, como dizem alguns) na maior parte dos países do mundo, quer sejam os desenvolvidos, 

ou  os  de  Terceiro  Mundo.” (MATTOS, 2005,  p.  11).   Algumas  características  apontadas  pelos 

teóricos da globalização para esse fenômeno que integra a economia, cultura e política sob o signo 

do capitalismo são:

1. Busca  incessante  das  grandes  corporações  financeiras  empresariais  pela  adoção  de 

tecnologias  da  informação  e  comunicação  (TIC),  como  estratégia  para  melhorar  sua 

lucratividade e ampliar seus negócios;

2. Ampliação da rapidez da incorporação dos avanços tecnológicos  da microeletrônica nos 

processos  industriais,  promovendo  mudanças  importantes  nas  plantas  produtivas  das 

principais empresas, e em seus respectivos processos de trabalho;

3. Redução acelerada de custos de transportes e comunicações, com efeitos significativos sobre 

as estratégias de produção e comercialização das empresas;

4. O  novo  paradigma  tecnológico  promove  não  apenas  um  peso  crescente  do  complexo 

eletrônico,  mas também possibilita  a  crescente automação integrada flexível  nas  plantas 

produtivas, que promovem, por sua vez, uma intensa mudança nos processos de trabalho, 

exigindo  ao  mesmo  tempo  maior  qualificação  e  flexibilidade  da  mão-de-obra  em  suas 

tarefas.

Os  quatro  pontos  citados  acima,  segundo  a  literatura  sobre  o  processo  de  globalização 

econômica, têm à reestruturação produtiva dos anos 70 um marco para pensarmos acerca da crise 

que impulsionou o processo globalizador, que é, basicamente, a estrutura para a constituição de um 

capitalismo de cunho cognitivo ou informacional. As crises são inerentes ao modelo de produção 

capitalista,  pois,  de  acordo  com  o  desenvolvimento  das  forças  produtivas,  a  oposição 

capital/trabalho se acentua em maior ou menor medida, mas nunca deixa de existir, ora aumentando 

a possibilidade de emancipação do proletário, ora deslocando a extração da mais valia absoluta, 
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para a mais valia relativa que atua nos modos de produção, ampliando-os, ao invés do aumento das 

horas de trabalho. Entendemos que  “reestruturação produtiva e crise mundial devem, pois, antes de 

mais nada, como a própria história tem demonstrado, ser tomadas como aspectos estruturalmente 

constitutivos da própria lei  geral de desenvolvimento do capitalismo enquanto sistema mundial, 

como fenômeno decorrentes  da própria  tensão constante  imposta  pela  concorrência  no jogo de 

mercado, que impele os vários capitais a expandir-se e a transformar-se continuamente por meio da 

acumulação  progressiva,  frenética  e  sem  tréguas,  na  qual  o  ataque  (com  todos  os  riscos  de 

“excessos”  inerentes)  apresenta-se  como  a  única  defesa  possível,  a  única  tática  efetiva  de 

sobrevivência nesse incomensurável campo de guerra (entre classes e entre capitais).” (MELLO, 

2004, p. 06.)

Os  elementos  da  crise  do  capitalismo  na  primeira  metade  do  século  XX,  como  o 

imperialismo clássico, que procurou expandir as fronteiras do capital para além das localidades, 

através da “(...) exportação extensiva de suas bases produtivas originariamente européias (e depois 

americanas e japonesas) para o resto do mundo traduzindo os primeiros esforços de superação da 

relativa imobilidade internacional do capital produtivo herdada da era da livre concorrência, quando 

a concentração se dera basicamente esferas nacionais.” (MELLO, 2004, p. 07). O resultado disso foi 

uma  reformulação  da  acumulação  do  capital,  reescalonada  em  nível  internacional,  com  o 

engrandecimento do alcance das companhias através de sua associação com os Estados, passando, 

assim, a controlar ramos inteiros da produção industrial em diversas partes do globo, partilhando o 

mercado mundial segundo zonas de influência mais ou menos delimitadas. 

Já no pós-guerra, o capital internacionalizado de um sistema advindo de crises e guerras, 

apoiado na chamada terceira revolução tecnológica, se vê forçado a estabelecer novas formas de 

atuação  através  do  surgimento  das  grandes  multinacionais,  circunstância  que  já  havia  sido 

sinalizada. A nova formatação avançada do grande capital agora combina ramos e negócios situados 

em  diferentes  regiões  do  globo,  em  unidades  produtivas  autônomas,  mas,  ao  mesmo  tempo, 

gerenciadas e articuladas por um centro empresarial. Sendo assim, a nova divisão do processo de 

produção pouco a pouco deixa de se dar entre nações “(...)  para se estabelecer no contexto das 

grandes cadeias internas das firmas transnacionalizadas – o capital  mundial imediato.” (KURZ, 

1993, p. 56.) Manuel Castells (1999, p. 176) salienta que:

“A economia global não foi criada pelos mercados, mas pela interação entre mercados e governos e 

instituições financeiras agindo em nome dos mercados – ou de sua ideia  do que devem ser os 

mercados.” 
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Neste contexto, o capital produtivo transnacional se torna figura de destaque no capitalismo 

mundial,  e o elemento dinâmico central da etapa do globalismo capitalista. É a consumação da 

passagem  da  etapa  da  internacionalização  do  intercâmbio  de  mercadorias  àquela  da 

internacionalização  da  produção,  internacionalização  que,  em  seguida,  metamorfoseia-se  em 

transnacionalização.  Não  só  a  internacionalização  da  produção  se  torna  o  cerne  deste  novo 

capitalismo, mas, dada a revolução informacional, é importante lembrar que a informatização da 

produção começa a ganhar solidez no sistema de produção.

A crise dos anos 70 (para alguns teóricos que se dedicam ao assunto, a crise começa no final  

dos 60) é atribuída, em parte, pela expansão econômica pós-Segunda Guerra mundial, pautada por 

um  modelo  de  produção  capitalista  industrial  denominado  fordista-keynesiano.  “Tratava-se  de 

garantir um novo surto de acumulação por meio da disseminação universal de um padrão produtivo, 

gestado  originariamente  nos  Estados  Unidos  no  entre  guerras  (o  fordismo),  que  envolvia  a 

incorporação de extensas massas de trabalhadores a um regime de exploração mais intensiva do 

trabalho, fundado na utilização de linhas contínuas de montagem semi-automáticas no interior das 

fábricas,  nas  quais  o  tempo  e  o  ritmo  de  execução  das  tarefas  passaram  a  ser  ditados  pelo 

maquinismo  e  controlados  diretamente  pelo  capital  (numa  espécie  de  desenvolvimento  dos 

princípios  propugnados  pelo  taylorismo).”  (Mello,  2004,  pg.  13.)  A disseminação  do  modelo 

fordista, aliado à fórmula keynesiana de intervenções estratégicas do Estado, no que se referia aos 

custos mais pesados da infra-estrutura econômica (estradas, energia, comunicação, etc.) e do bem-

estar social (educação, saúde, etc.), criou uma política de pleno emprego absorvendo toda a massa 

da população mundial para este modelo de capitalismo, como expõe David Harvey (1993, p. 131):

O progresso  internacional  do  fordismo  significou  a  formação  de  mercados  de 

massa  globais  e  a  absorção  da  massa  da  população  mundial,  fora  do  mundo 

comunista,  na  dinâmica global  de um novo tipo de capitalismo.  Além disso,  o 

desenvolvimento desigual na economia mundial significou a experiência de ciclos 

econômicos já paralisados como oscilações locais e amplamente compensatórias no 

interior de um crescimento razoavelmente estável da demanda mundial. Do lado 

dos insumos, a abertura do comércio internacional representou a globalização da 

oferta de matérias-primas geralmente baratas (em particular no campo da energia). 

O novo internacionalismo também trouxe no seu rastro muitas outras atividades – 

bancos, seguros, hotéis,  aeroportos e, por fim, turismo. Ele trouxe consigo uma 

nova  cultura  internacional  e  se  apoiou  fortemente  em  capacidades  recém-

descobertas de reunir, avaliar e distribuir a informação. 
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Estas características, de certo modo, levaram o Estado de bem-estar ao seu limite, uma vez 

que esse dependia do constante aceleramento da produtividade de trabalho para continuar mantendo 

o seu compromisso de fornecer  bens  coletivos,  que,  por  sua vez,  seriam indispensáveis  para  a 

manutenção  desse  modelo,  sendo  esta  a  sua  fonte  de  legitimidade.  Sobrevieram,  então,  as 

conhecidas  ondas  inflacionárias,  as  altas  taxas  de  desemprego,  greves  sindicais  e  movimentos 

sociais, que obrigaram o sistema capitalista mundial a rever o paradigma do regime de acumulação 

herdado do fordismo clássico, e a promover inúmeras mudanças nas políticas de investimento e nas 

funções  tradicionalmente  cumpridas  pelo  Estado,  tudo  em virtude  de  uma  reestruturação  mais 

profunda nos padrões produtivos globais vigentes.

Castells vai afirmar que esta “(...) globalização econômica só poderia acontecer com base 

nas  novas  tecnologias  da  comunicação  e  informação.”  (CASTELLS,  1999,  p.  178.)  Logo,  o 

contexto de reformulação do capitalismo no século XX serviu de base para o desenvolvimento do 

capitalismo informacional contemporâneo. Tanto a globalização como o capitalismo informacional 

podem ser entendidas como uma reformulação do capitalismo, em que o mercado de conhecimento 

é o mais importante elemento no processo de acumulação de capital e de crescimento econômico. É 

também uma nova realidade política, econômica e cultural que funciona em rede, deixando de lado 

as  antigas  estruturas  verticais  e  hierarquizadas,  enfatizando  a  mobilidade  e  a  horizontalidade 

aparentes,  geradas  pela  facilidade  surgida  com  a  expansão  dos  meios  de  comunicação, 

principalmente  com o surgimento  da  internet.  Muda a  forma como o  trabalhador  vivencia  seu 

trabalho, ampliando o tempo de atividade, que se expande dos locais fechados específicos, como a 

fábrica, para a vida vivida em outros ambientes sociais, como a casa, o clube, as ruas, entre outros; 

exigindo  especializações  constantes,  em  virtude  do  aumento  significativo  do  uso  de  novas 

tecnologias.  Especializações  que  possam  dar  conta  da  complexidade  da  produção,  focada 

principalmente em serviços. Sobre isso, o sociólogo Manuel Castells (1999, p. 121) diz:

(...) a maior parte das novas ocupações criadas não devem ser vistas simplesmente 

como atividade do setor de serviços, mas, mais especificamente, como atividades 

realizadas  por  trabalhadores  que  se  ocupam  crescentemente  de  atividades  com 

elevado conteúdo tecnológico, baseado em funções que exigem alto conhecimento 

e  elevado  estoque  de  tecnologias  da  informação  (notadamente  por  causa  da 

ampliação do peso da infraestrutura de comunicações nas atividades industriais ou 

de serviços).

Giuseppe Cocco também considera o uso das tecnologias determinante, tendo que, quanto 
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mais a produção se informatiza, maior se faz a necessidade de aspectos cognitivos para a atuação do 

trabalhador em seu local de trabalho. As tecnologias da informação se tornam, ao mesmo tempo, 

objetos  de  consumo e  produção,  nos  quais  emergirão  um novo tipo  de  trabalhador,  o  usuário-

criador, que dará forma à produção ao mesmo tempo em que molda também seu tempo livre, uma 

vez  que  essas  tecnologias  não  podem  funcionar  independentemente  dos  conteúdos  culturais, 

artísticos, ideológicos e técnicos de seus usuários, se faz necessária a “(...) interação da memória 

situada da máquina e a memória não-situada  do intelecto.” (COCCO, 2009, p. 150.)

Já dissemos anteriormente que um modo de produção não necessariamente substitui o outro, 

mas ganha ênfase social e econômica em sua existência com os demais. Atualmente, o capitalismo 

informacional começa a despontar como o modo de produção preponderante, coexistindo com a 

indústria e a agricultura, - esta cada vez mais industrializada – que vão perdendo espaço, ou se 

informatizando, já que informação e produção acabam atuando de forma conjunta, constituindo um 

subsídio decisivo às decisões que conduzem a atividade produtiva. 

Ao mesmo tempo em que o capitalismo informacional está relacionado com a expansão e 

reformulação  do  capitalismo,  ele  também  produz  mudanças  políticas  e  econômicas  que  se 

desenvolvem e abrem possibilidades dialéticas para a construção de novos paradigmas econômicos, 

e um dos principais, atualmente, é a economia dos commons2, enfatizada pela expansão da produção 

imaterial, que gera uma série de confrontos e tensões no interior do sistema. 

Todas  as  mudanças,  no  contexto  político-social  da  contemporaneidade,  abrem  novas 

possibilidades de reflexão sobre as relações sociais e  suas tensões. Assim como durante o processo 

de modernização da economia - no século XIX –, que  fez com que novos atores sociais, agentes de 

uma possível transformação emergissem, mais uma vez, é possível sinalizar novas práticas políticas 

que  possibilitam  a  criação  de  uma  diferente  organização  social.  A popularização  das  novas 

tecnologias,  com  ênfase  no  computador  pessoal,  as  inteligências  coletivas  que  surgem  neste 

contexto e a introdução do imaterial no mercado, principalmente no mercado cultural, trouxeram  à 

luz da ação novas formas de tencionar as relações sociais.  Isso posto, aliado à forma  como a  

humanidade vem produzindo o mundo ao seu redor e sua própria subjetividade,  se faz necessário 

examinar com mais atenção para vermos claramente as mudanças em nossa noção do humano e de 

indivíduo social que surgem na transição para uma economia informacional.

2 “Commons podem ser definidos como um tipo particular de arranjo institucional que governa o uso e a disposição  
de recursos. Sua principal característica, que os define de forma distinta da propriedade, é que nenhuma pessoa tem 
o controle exclusivo do uso e da disposição de qualquer recurso particular. Pelo contrário, os recursos  governados 
pela comunidade podem ser utilizados e dispostos por qualquer um entre um dado número de pessoas (mais ou 
menos definido),  sob regras  que podem variar  desde o “vale-tudo” até regras  claras  formalmente articuladas e  
efetivamente impostas. “ (Benkler, 2007, pg. 12, 13).
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2. O trabalho imaterial no capitalismo informacional.

Outro aspecto importante da revolução informacional no sistema de produção é a inevitável 

transformação  que  também ocorre  na  natureza  do  trabalho.  Gradualmente,  algumas  formas  de 

trabalho começam a ser substituídas por outras que se adequam melhor ao sistema de produção 

preponderante.  Se no início do século XX, até  mais  ou menos o pós-guerra,  o  fordismo era o 

modelo de produção vigente, no qual a produção em massa fiar-se-ia numa demanda adequada, e 

desse  modo,  a  necessidade  de  se  comunicar  com o  mercado  era  pequena,  e  a  engenharia  de 

produção era estimulada pelas possíveis mudanças no mercado, o que Hardt e Negri chamam de 

feedback do  consumo  para  a  produção.  No  modelo  toyotista,  a  inversão  deste  mecanismo  de 

produção faz com que haja mais comunicação com o mercado, já que as fábricas trabalham com o 

conceito de estoque zero, “(...) e as mercadorias  são produzidas na medida exata, de acordo com a 

demanda atual dos mercados existentes.” (HARDT; NEGRI, 2003, p. 311.) O feedback dentro deste 

modelo é mais rápido, já que é preciso inverter a relação, pois a decisão da produção vem depois da 

decisão do mercado, portanto, como reação à ela.

O computador,  assim como foram as máquinas industriais  no passado,  é o propulsor da 

informatização do trabalho, e se coloca nas relações de produção atuais de forma onipresente. Se 

imaginarmos uma oficina de costura ou tecelagem do século XIX, o trabalho feito pelos envolvidos 

no sistema de produção ainda carregava uma carga significativa de heterogeneidade,  pois, cada 

parte da produção necessitava de ferramentas específicas.

“Só  quando  abstraídas  de  suas  práticas  concretas  atividades  laborais  diferentes  poderiam  ser 

reunidas e vistas de maneira homogênea, não mais como arte da costura e arte da tecelagem, mas 

como o gasto da força humana de trabalho, como trabalho abstrato.” (HARDT; NEGRI, 2000, p. 

313.)

O trabalho concreto  que se opõe à  forma abstrata  de trabalho começa a  ser  substituído 

durante  o  processo  de  industrialização  da  produção,  em  que  pequenas  oficinas  de  costura  e 

tecelagem  começam  a  se  tornar  fábricas.  Com  a  revolução  informacional  e  a  introdução  do 

computador no sistema de produção, a homogeneização do trabalho se acentua, e faz com que o 

trabalhador se afaste ainda mais de seu objeto de trabalho.

O  trabalho  de  costura  informatizado  e  o  trabalho  de  tecelagem  informatizada 

podem envolver exatamente as mesmas práticas concretas – ou seja, o manuseio de 
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símbolos e de informações. As ferramentas, é claro, sempre economizaram a força 

de  trabalho  do  objeto  do  trabalho,  em  certa  medida.  Em  períodos  anteriores, 

entretanto,  as  ferramentas  geralmente  estavam  relacionadas,  de  forma  mais  ou 

menos  inflexível,  a  certas  tarefas  ou  a  certos  grupos  de  tarefas;  ferramentas 

diferentes correspondiam a atividades diferentes – as ferramentas do alfaiate, as 

ferramentas do tecelão, ou, mais tarde a máquina de costura e o tear automático. O 

computador se apresenta, em comparação, como a ferramenta universal, ou melhor, 

como  a  ferramenta  central,  pela  qual  deve  passar  toda  e  qualquer  atividade.  

(HARDT; NEGRI, 2003, p. 313.)

Contato e interação entre seres humanos também produzem outra forma de trabalho, que não 

pode ser entendida como material, pois suas relações não produzem materialidade alguma. Essa é 

uma outra forma de trabalho que existe independentemente do universo da computação, mas não 

independe da comunicação. O trabalho de cunho afetivo, como, por exemplo, o entretenimento, 

produção cultural e os serviços médicos e terapêuticos, são formas de trabalho que necessitam de 

interação humana, contato, afeto, mas que não produzem bens materiais ou tangíveis. Os trabalhos 

que exigem envolvimento com o outro, trabalhos de tipo físico, são produtores de subjetividades, 

afetos, biopolítica; são potencializadores de redes e formas comunitárias de existência.  Eles são 

intrínsecos  ao  corpo,  e  dependem da  comunicação,  ou  ação  comunicativa  entre  humanos  para 

existir. 

“A produção de subjetividade cessa, então, de ser somente um instrumento de controle social (pela 

reprodução  das  relações  mercantis)  e  torna-se  diretamente  produtiva”  (LAZZARATO;  NEGRI, 

2001, p. 46-47.)

O filósofo André Gorz também identifica a transformação no universo do trabalho em seu 

livro “O Imaterial”.  Gorz (2001, p. 11) diz que:

Atravessamos  um  período  no  qual  muitos  modos  de  produção  coexistem.  O 

capitalismo moderno, centrado na valorização de grandes massas de capital fixo 

material, é substituído mais e mais rapidamente por um capitalismo pós-moderno 

centrado  na   valorização  do  capital  dito  imaterial,  qualificado  também  como 

“capital humano”, “capital-conhecimento” ou “capital-inteligência”. Essa mutação 

é acompanhada de novas metamorfoses do trabalho. O trabalho abstrato simples 

que, depois de Adam Smith, foi considerado como a fonte do valor, é substituído 
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pelo trabalho complexo. O trabalho de produção material, mensurável em unidades 

de produto por unidade de tempo, é substituído pelo trabalho dito imaterial, ao qual 

os padrões de medida clássicos não são mais aplicáveis . 

É  preciso  acrescentar  também  que  na  era  informacional,  ao  contrário  da  industrial,  a 

subjetividade é parte do processo de produção, a subjetividade é convidada e bem vinda, seja na 

fábrica ou em qualquer outro local de trabalho, e o enrijecimento da produção em massa é diluído 

ou dissolvido, já que na produção pós-fordista os trabalhadores (…) devem entrar no processo de 

produção com toda a bagagem cultural  que eles adquiriram nos jogos, nos esportes de equipe, nas 

lutas, nas disputas, nas atividades, musicais, teatrais, etc. É nessas atividades fora do trabalho que 

são desenvolvidas sua vivacidade, sua capacidade de improvisação e cooperação.” (GORZ, 2001, p. 

19.)

Quando Marx reflete sobre o trabalho dentro das relações de produção capitalista,  considera 

dois tipo se trabalho: O concreto, que é dispêndio produtivo de cérebro, músculos, nervos, mãos, 

etc.; atividade que materializa valores de uso mediante o emprego, principalmente, das habilidades 

corporais do homem, em especial de suas mãos, e o trabalho abstrato, que se caracteriza como um 

trabalho intelectual que, por sua vez, materializa bens e serviços que dependem, principalmente, das 

capacidades inerentes ao cérebro humano. Ao redimensionar essa tradição marxiana, Gorz  cria  as 

categorias de trabalho material e imaterial, sendo que o material será “(...) remetido à periferia do 

processo de produção ou abertamente externalizado.” (GORZ, 2001, p. 19.) Deste modo, o trabalho 

imaterial ganha centralidade na contemporaneidade. 

Negri e Hardt (2003, p. 314) vão definir o trabalho imaterial da seguinte forma:

1. O trabalho imaterial está envolvido numa produção industrial que foi informacionalizada e 

incorporou tecnologias de comunicação de um modo que transforma o próprio processo de 

produção. A atividade fabril é vista como serviços, e o trabalho material da produção de 

bens duráveis mistura-se ao trabalho imaterial e inclina-se em sua direção;

2. Também  são  consideradas  trabalho  imaterial  as  tarefas  analíticas  e  simbólicas,  que  se 

dividem na manipulação inteligente e criativa de um lado, e nos trabalhos simbólicos de 

rotina do outro;

3. E por fim, o trabalho imaterial que envolve a produção e a manipulação de afetos e requer 
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contato humano (virtual ou real), bem como trabalho do tipo físico. 

A transformação da fábrica em empresa é outra característica do capitalismo informacional, 

e o empreendedorismo que, etimologicamente, é um desdobramento da palavra “empresa”, cada vez 

mais exigido dos trabalhadores, ao contrário do período industrial, em que a rigidez e mecanização 

dos  gestos  eram suficientes  para  o  tipo  de  trabalho  que  era  feito.  Na era  informacional,  cada 

trabalhador  se torna colaborador,  e  cada colaborador  é o empreendedor de si  mesmo.  O termo 

“colaborador”, segundo alguns estudiosos de assuntos ligados à linguística, surge após a Segunda 

Guerra, carregado da imagem do colaboracionista judeu, aquele que, durante a guerra, colaborava 

com os nazistas na captura e encarceramento de outros.  Não me aprofundarei nesta análise, por não 

se tratar do foco principal da discussão, mas a relação entre o termo utilizado durante a guerra, e o 

termo que se tornou comum dentro do universo empresarial no pós-guerra, mostra claramente que 

pode existir uma intenção de captura da contradição inerente ao capital/trabalho.

Os proprietários das empresas e todos os seus aparatos administrativos, entendem o quão 

difícil  pode  ser  um  processo  de  mobilização  total  dentro  da  produção  imaterial,  e  sabem  da 

relevância  deste  tipo  de  entrega  para  o  sucesso da produção ou criação.  Mesmo que o  slogan 

comumente usado pelas  firmas seja  “vestir  a  camisa da empresa”,  numa alusão a  um jogo, ao 

espírito de time, em que todos trabalham por todos focando no resultado final, que deverá ser o 

melhor possível, as firmas  sabem que “(...) no quadro de uma relação salarial, que é impossível 

obter de seus colaboradores um envolvimento total, uma identificação sem reservas a todas as suas 

tarefas.”  (GORZ, 2001,  p.  22.)  O contrato  existente,  faz  com que a  relação salarial  estabeleça 

limites, diferenças e até mesmo a separação das partes contratantes, e de seus respectivos interesses. 

“Ela possui o caráter emancipador por limitar os direitos dos empregadores, e as obrigações dos 

assalariados, à fronteira que há entre a esfera do trabalho e a da vida pessoal, privada.” (GORZ, 

2001, p. 22.) Uma forma de tentar contornar esta separação para fazer com que os colaboradores 

sintam-se como parte de um time, defendendo as cores da empresa onde trabalham, foi a criação 

dos planos de incentivo, stock-options ou participação nos lucros. Ideologicamente, esses modelos 

criam um certo nível de envolvimento por parte dos colaboradores, e, obviamente, quanto mais alta 

a posição na empresa, maior é o grau de envolvimento. Desse modo, esta solução acaba tendo uma 

eficácia  limitada,  pois,  não  necessariamente  aumenta  o  envolvimento  dos  menores  escalões  da 

empresa.

Outro  aspecto  interessante  nesta  “dinâmica  de  mudança  ou  dissimulação  da  palavra 

“trabalhador”, e a ascensão de termos como “colaborador”, “cooperador”, “associado”, etc., pode 

significar um tipo de captura da potência contestatória que a contradição capital/trabalho gera. Para 
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Deleuze e Guattari (1997, p. 140), os aparelhos de captura se definem por “(...) um espaço geral de 

comparação e um centro móvel de apropriação”. Quando este centro de comparação é ocupado, o 

aparelho de captura começa a funcionar, e, neste caso, o deslocamento se dá quando o trabalhador 

assalariado, potencialmente revolucionário, exprimindo as contradições da relação capital/trabalho e 

todas as tensões sociais ligadas a ela, é colocado no centro das relações dissimuladas do trabalho 

imaterial,  tornando-se colaborador,  cujo  salário  não se  limita  mais  apenas  ao  suficiente  para  a 

subsistência, determinado pelas horas de trabalho, e passa a ter participação nos lucros da empresa, 

participação esta que é apresentada como um benefício por cooperação e desempenho, e não como 

sua parte merecida do processo. 

A ideia de empresa de si, também se faz presente nesse contexto, pois, o êxito pessoal está 

relacionado ao êxito da empresa, portanto, a subjetividade e todo o conhecimento acumulado pelo 

trabalhador/colaborador deve perpassar  todos os momentos da produção,  e esse deve investir  o 

tempo todo em si mesmo, aprimorando-se constantemente para também aprimorar a comunicação 

dentro  do  processo  de  produção.  Os  próprios  meios  de  produção  não  pertencem  mais 

exclusivamente às instituições empresariais, o que suscita a hipótese de um reescalonamento da 

teoria  marxista  relacionada  aos  proprietários  dos  meios  de  produção,  já  que  o  computador,  a 

máquina que organiza grande parte do sistema de produção, não é de uso exclusivo das fábricas, 

como eram as máquinas na era industrial, mas agora estão ao alcance de todos aqueles que estão 

aptos  a  utilizá-la3.  O computador,  de  certo  modo,  coloca  a  ideia  de  propriedade dos  meios  de 

produção em outra lógica, pois “(...) os programas de computador são ao mesmo tempo meios de 

troca e de produção. O poder de comando do capital não é mais, de agora em diante, inscrito e 

garantido pela materialidade e propriedade privada de um dos principais meios de produção e de 

troca.” (GORZ, 2001, p. 66.) Negri e Hardt, atentos para as mudanças nas relações do capitalismo 

informacional  emergente,  mas  sem  se  desvencilhar  totalmente  do  arcabouço  teórico  marxista, 

apenas o redimensionando, pensam nesta problemática de forma inventiva, entendendo que o acesso 

ao computador e a informatização da produção, ao invés de anular a teoria da luta de classes, a 

reconfigura,  criando  duas  novas  classes  distintas,  de  um lado  o  império,  representado  por  um 

aglomerado de biopoderes fundidos em estados-nações e mercado global, e do outro, a multidão, 

produzindo biopolítica através das práticas ligadas à vida social e as formas de comunicação em 

rede mundial.

Trabalhando  em  uma  perspectiva  semelhante,  Gorz  também  vai  se  inspirar  na  teoria 

marxista, evidenciando a contradição interna do capitalismo informacional ou cognitivo, através de 

suas próprias categorias fundamentais: Trabalho, valor e capital. O trabalho imaterializado não pode 

3 Trataremos dos problemas relacionados à aptidão e a inaptidão ao uso dos computadores em capítulos posteriores.
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ser  mensurado  em horas,  portanto,  não  se  cristaliza  em mercadoria,  e,  consequentemente,  não 

produz valor de troca. O capital humano surge, então, como ator social emergente e emancipador, 

quando ele habilmente se desvincula da lógica capitalista, criando novos espaços para um “cultivo 

do espírito”, voltado à superação do capitalismo, rumo a uma nova economia. Segundo o autor, a 

potência desse capital humano se encontra na cultura hacker, já que “(...) Com eles, ao menos uma 

parte dos que detêm o capital humano, em seu mais alto nível técnico, se opõe à privatização dos 

meios de acesso a esse 'bem comum da humanidade', que é o saber de todas as suas formas. Trata-se 

aqui  de  um  dissidência  social  e  cultural  que  reivindica  abertamente  uma  outra  concepção  da 

economia e da sociedade.” (GORZ, 2001, p. 63.)

Ora, mas seria possível a utilização do computador, sem os investimentos necessários em si 

mesmo,  tendo em vista que a interação com o computador e as atualizações de softwares são 

constantes? Aparentemente, não. O trabalho imaterial pressupõe este investimento em si mesmo que 

pode resultar em um capital humano emancipador, ou, em uma lógica empresarial colaboracionista. 

Tanto  o  conceito  de  colaborador,  quanto  o  capital  humano  produzido,  decorrem desta  relação 

intrincada  do  sistema  de  produção,  que  vem  se  tornando  predominante:  O  capitalismo 

informacional. Podemos dizer que, apesar de existir uma potência dialética em ambas teorias, tanto 

de  André  Gorz  quanto  de  Negri  e  Hardt,  a  influência  do  capitalismo  industrial  ainda  se  faz 

relevante, assim como a presença deste modo de produção. O capitalismo, seja ele  industrial ou 

informacional,  trabalha  para  além  do  mundo  material,  afetando,  assim,  a  subjetividade  dos 

indivíduos, através da ideologia que, após a década de 70, começa a ter sua existência questionada 

ou paliada. Mas ainda observamos que, mesmo na transição de um modo de produção para outro, o 

que predomina é a lógica dominante, ou seja, a lógica dos detentores do capital que conseguem 

fazer com que o conceito de colaborador seja aceito em uma ampla parcela da sociedade, enquanto 

suas potências superadoras só emergem em subculturas específicas.

Não podemos  esquecer  que  é  a  partir  do  fortalecimento  do  modelo  neoliberal, 

(década de 70 do século XX) que se inicia um esforço significativo no sentido de 

esmaecer  conceitos  como  ideologia  e  diferença  de  classes.  Os  processos  de 

comunicação  organizacional,  a  serviço  desse  intuito,  substituem  o 

empregado/trabalhador, pelo colaborador. Essa será uma dentre as fórmulas cujo 

objetivo  é  o  de  neutralizar  as  lutas  operárias.  Paralelamente  fortalecem-se  as 

relações  empresa/empresa,  metaforizadas  em  'em  relação  ganha/ganha  de 

interesses,  onde  o  empregado  passaria  a  ser  empreendedor  e  as  empresas 

terceirizariam tarefas, livrando-se do ônus da relação empregado/empregador, que 
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significa emprego. (SÓLIO, 2011, p. 10)

O conceito de imaterial é fundamental para entender a discussão proposta neste trabalho 

sobre capitalismo informacional, cultura digital e política. O imaterial transcende as relações de 

trabalho,  e  está  relacionado  a  grande  parte  do  que  é  produzido  na  contemporaneidade, 

principalmente os bens culturais como música, livros e arte; e também os bens comunicacionais, 

como,  por exemplo,  os softwares.  André Gorz ressalta  que os  bens  imateriais  vão além dos já 

citados acima, ele diz:

É o caso,  por exemplo,  das riquezas naturais,  que como o sol,  a chuva,  não se  

podem produzir,  nem deles pode-se apropriar; é principalmente o caso dos bens 

comuns a todos e que não podem ser nem divididos, nem trocados por nada, como 

o patrimônio cultural. No entanto. É verdade que, se não podem ser apropriadas ou 

'valorizadas',  as riquezas naturais e os bens comuns podem ser confiscados pelo 

viés das barreiras artificiais que reservam o usufruto delas aos que puderem pagar  

um direito de acesso.  A privatização das  vias de acesso permite  transformar  as  

riquezas naturais e os bens comuns em quase-mercadorias que proporcionarão uma 

renda  aos  vendedores  de  direitos  de  acesso.  O  controle  do  acesso,  como  nós 

veremos,  é  uma  forma  privilegiada  de  capitalização  das  riquezas  imateriais.  

(GORZ, 2001, p. 31)

A questão do acesso, não só aos bens naturais, mas também a totalidade do conhecimento 

produzido, é fundamental para a problematização do capitalismo informacional ou cognitivo. “Este 

conhecimento  quando  transformado  em algo  escasso,  permite  ao  capitalismo  se  afirmar  como 

capitalismo do saber.  Esta escassez é produzida mediante o parcelamento do saber, mediante o 

impedimento de sua disseminação e socialização, e mediante a tutela da obrigação de tirar proveito 

a qual os detentores do saber são submetidos.” (GORZ, 2001, p. 60.) O capitalismo cognitivo tem 

dificuldade em se confirmar como tal, já que o capital imaterial não é totalmente mensurável, nem 

permutável. No capitalismo industrial, era possível mensurar o capital de acordo com as horas de 

trabalho, e a reprodução do capital se dava a partir dali. Já na contemporaneidade, segundo Gorz 

(2001, p. 60): “(...) Os equivalentes monetários tanto dos ativos quando das mercadorias imateriais 

não  medem mais  nada  de mensurável.  Eles  refletem uma relação de  forças,  e  não relações  de 

equivalência.”

O desenvolvimento das forças produtivas, e as novas formas de organização do trabalho que 

vem se tornando imaterial, colocando o capitalismo em um momento de definição, tendo que, se por 
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um lado, cada vez mais há uma dissimulação das categorias tradicionais encontradas no século XIX, 

outras formas de organização nascem a partir do próprio modelo de trabalho. Para dominar esta 

complexidade, as empresas agora precisam apostar na abundância, no aumento de atividades e de 

trocas  multilaterais  entre  seus  trabalhadores.  Para  a  produção  imaterial,  a  cooperação  é 

indispensável, não é mais uma questão de dominá-los e discipliná-los, mas sim, deixá-los se auto-

organizar, cooperar, e se ajustar livremente, pois, “(...) ao modo de um conjunto de free-jazz, cada 

uma se sentirá solicitada pelas outras a desenvolver suas capacidades, sua receptividade, a voltar 

suas  atenções  para  o  resultado  obtido.  A sobrevivência  da  empresa  num  ambiente  complexo 

depende dessa faculdade de auto-organizaçãp – de sua capacidade de promover o desenvolvimento 

da inteligência coletiva e individual.” (GORZ, 2001, p. 60.)

Este tipo de organização inteligente também permite que, no modelo dos programadores de 

software livre, haja uma liberação do conhecimento, envolvendo cada cidadão, fazendo com que o 

paradigma da sociedade informacional  seja  também o paradigma de uma sociedade inteligente, 

cujas regras sejam concebidas para permitir que cada um aprenda ao agir que a coletividade é mais 

eficiente, não apenas para a reprodução do capital, mas também, para a emancipação em relação a 

sua lógica. Gorz (2001, p. 61) apreende essas transformações de forma e diz:

(...) o capitalismo chegou, através do desenvolvimento das forças produtivas, a uma 

fronteira.  Uma  vez  que  ela  tenha  sido  ultrapassada,  ele  não  pode  mais  tirar  

plenamente parte das suas potencialidades, a não ser que se volte rumo a uma outra 

economia. O ator potencial dessa mudança de rumo é o 'capital humano', conquanto 

ele tenda a se emancipar do capital.

A transformação do trabalho material em imaterial, já havia sido sinalizada como hipótese 

por Karl Marx nos Grundrisse. Segundo Marx, conforme o trabalho dependesse cada vez mais de 

energias intelectuais e científicas, ao invés da energia física; este processo gradualmente destruiria 

as condições sob as quais a acumulação anteriormente se desenvolvia.  Dessa forma, a força de 

trabalho física se converteria em Intelectualidade de massa (General Intellect), que não pode ser 

medida  pelo  tempo  ou  pela  quantidade  de  trabalho  empregado,  pois  depende  da  potência  dos 

agentes  envolvidos  na  produção.  O  General  Intellect é  a  força  produtiva  que  hoje  constitui  o 

background do capitalismo informacional. Ele organiza os processos comunicativo e colaborativos 

de trabalho, utilizando os saberes coletivos.

A ruptura com o modelo taylorista, centrado na mensuração do trabalho através do tempo de 

produção, é uma das principais consequências do General Intellect, pois agora o tempo de trabalho 
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é todo o tempo da vida, e as novas tecnologias fazem com que a conexão seja full time, através dos 

computadores e cada vez mais das mídias móveis como os celulares e tablets.

O General Intellect é colocado em cena dialeticamente, pois se em um primeiro movimento 

os  relacionamos  com a  produção  e  o  funcionamento  do  novo  paradigma  econômico  posto,  o 

capitalismo  informacional;  num  segundo  movimento,  eles  permitem  uma  implosão  na  teoria 

clássica da comunicação, na qual a informação parte de um emissor único, para vários receptores 

(emissor → receptor), em termos culturais, todos de alguma forma se tornam produtores e também 

são  receptores,  e  cada  indivíduo  pode  fazer  parte  deste  processo  de  construção  coletiva  de 

conhecimentos, interagindo e compartilhando-os no ciberespaço. E é exatamente esta questão que 

irá orientar este trabalho para tentarmos entender como o General Intellect pode ser convertido em 

informações  digitais  para entrar  nos circuitos de produção,  e,  simultaneamente,  mudar  a  lógica 

comunicacional,  escapando  do  paradigma  dialógico  para  a  ampliação  em  rede  de  troca  e 

compartilhamento de informações, pois, em ambos os casos, as tensões políticas, culturais e sociais 

colocadas neste campo, só podem ser entendidas à luz de uma análise das novas tecnologias e,  

principalmente, da utilização e popularização da internet.

3. Reflexões sobre tecnologia.

Quando questionados sobre tecnologia, o primeiro pensamento que vem à mente da maioria 

dos indivíduos é a inovação tecnológica real, material e, principalmente, voltada ao mercado de 

consumo. A tecnologia é quase sempre confundida com avanço tecnológico, e não com um conjunto 

de criações, utilizadas pelos homens para melhorar suas vidas em diferentes aspectos. Segundo o 

filósofo Martin Heidegger, é possível encontrar as principais características da tecnologia naquilo 

que, em suas próprias palavras, a determinam do começo ao fim. Estas características são: O caráter 

de “coisa humana”, de ser inventada e dirigida pelo homem e para o homem;  e também o seu 

imperativo instrumental, que “passa por qualquer coisa que o homem manipula, do qual ele se serve 

na perspectiva de uma utilidade” (HEIDEGGER, 1999, p. 18). Objetos tecnológicos diferentes se 

igualam quando analisados nesta perspectiva, quando comparados em seus usos e as transformações 

sociais que esses usos implicam. Podemos citar como exemplo, um machado de pedra paleolítico e 

um moderno satélite espacial de comunicação. Ambos exerceram uma transformação significativa 

nas habilidades humanas, funcionando como extensão dessas habilidades, ampliando sentidos, e 

capacidades da potência do sujeito que a cria e manipula, tanto nas suas relações com a natureza 

quanto nas suas relações com outros homens, sendo que, o período histórico no qual foram criados é 

a única característica que os separa de fato. O uso da tecnologia altera diretamente as formas de 



27

pensar,  os  modos  de  convivência  daqueles  que  as  usam.  Essa  característica  é  imanente  da 

tecnologia, e é o que determina sua função social e política. 

A complexidade social, gerada pela tecnologia e a forma como os homens se relacionavam 

com elas durante a Revolução Industrial, foi o que fez os primeiros pensadores abrirem a discussão 

para a relação entre tecnologia,   mudança social e política. A fábrica foi o grande expoente do 

avanço tecnológico, e o maquinismo foi a sua maior expressão, tendo em vista que, as máquinas de 

produção, funcionando como extensão do corpo humano no processo de trabalho e em processo de 

desenvolvimento,  fizeram  com  que  Marx  observasse  e  refletisse  para  além  do  aparente, 

apresentando sua teoria sobre o desenvolvimento das forças produtivas como um caminho provável 

a ser historicamente traçado, e uma das forças que levariam o proletariado à revolução, pois o 

desenvolvimento das forças produtivas acentuavam o conflito das classes pela propriedade e meios 

de produção, alterando a estrutura social. Entretanto, no início do século XIX, antes da teoria de 

Marx sobre os meios de produção,  já tínhamos movimentos ligados à tecnologia, e um deles era a 

tecnofobia do movimento ludista,  que,  ao fazer  uma avaliação premeditada e  equivocada deste 

sistema de produção industrial,  colocava toda a  culpa de suas  desgraças  sociais  nas  máquinas, 

entendendo que estas tomavam o lugar dos homens na produção.

A tecnologia  pode,  por  um  lado,  ditar  o  tempo  da  vida  social,  mecanizar  os  corpos, 

solidificar o controle e padronizar o processo de subjetivação, porém, também pode acentuar os 

conflitos sociais existentes, como, por exemplo,  quando os trabalhadores artesanais tiveram que 

adaptar seus ofícios ao tempo maquínico, gerando tensões sociais que fizeram emergir duas classes 

opostas, o proletariado e a burguesia. A tecnologia também pode dissimular o controle,  quando 

pensamos, por exemplo,  nas redes rizomáticas de computadores, ou em softwares como o  Tor 

Project4, desenvolvido para aqueles interessados em garantir seu anonimato e sua privacidade nas 

redes de computador, usado por muitos ativistas do Anonymous  em seus ataques a sites privados e 

públicos  na  Internet.  Todavia  pode  também auxiliar  na  intensificação  do  controle,  através  dos 

registros de reconhecimento pessoal mantido em bancos de dados de diversas empresas do ramo 

tecnológico,  a  exemplo  do  Google,  e  pelo  uso  das  infosenhas  de  acesso,  como  em  bancos  e 

websites. Segundo Gilles Deleuze (2010, p. 220), “a cada tipo de sociedade, evidentemente, pode-se 

fazer corresponder um tipo de máquina: as máquinas simples ou dinâmicas para as sociedade de 

soberania, as máquinas energéticas para as de disciplina, as cibernéticas e os computadores para as 

sociedades de controle”.  Ainda sobre a importância da tecnologia para o controle, Deleuze (2010, 

p. 226) ressalta que, ¨(...) a linguagem numérica do controle é feita de cifras, que marcam o acesso à 

4 Tor Project é um software que constrói uma rede de túneis virtuais de comunicação dentro da web, que permite as 
pessoas e grupos aumentarem sua privacidade enquanto navegam na rede. https://www.torproject.org/
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informação, ou a rejeição. Não se está mais diante do par massa-indivíduo. Os indivíduos tornaram-

se 'dividuais', divisíveis, e as massas tornaram-se amostras, dados, mercados ou 'bancos'.” 

A vetor velocidade da tecnologia também é motivo de preocupação para as reflexões da 

ciências sociais. Dentre os autores que trabalham com este tema, o mais notável é Paul Virilio, que 

em  seu  livro  “Velocidade  e  Política”,  atenta  para  a  ditadura  da  velocidade  do  mundo 

contemporâneo, que vem se desenvolvendo através de uma simbiose entre a política e a tecnologia. 

Quanto mais rápido se desenvolve a tecnologia, diluindo a ideia de distâncias, superando a atração 

terrestre, com uma estranha sensação de que o próprio mundo começa a encolher, muitas mudanças 

políticas, econômicas e sociais começam a ocorrer. O ciberespaço se torna o novo continente, e a 

cibernética o novo universo, totalizando a materialização da velocidade no mundo, trazendo um 

presente sempre imediato, superando o passado e tendo primazia sobre o futuro.  As tecnologias 

organizam o tempo.  A interrupção atua  mais  sobre  a  temporalidade  do  que  sobre  o  espaço.  A 

tecnologia não nos dá nada mais, ela nos interrompe diferentemente. A conexão do corpo que dirige 

com o corpo que se locomove é uma conexão com um tipo diferente de mudança de velocidade. A 

interrupção no espaço foram as muralhas, regras, cintos de castidade. Agora a interrupção do tempo. 

Nos ligamos na duração íntima de cada um, o fim do tempo, ou fim da temporalidade, como o 

derradeiro  advento  da  humanidade.  É  a  relação que  Virilio  faz  com a  história  e  a  velocidade; 

paralelo este, que a morte sendo uma interrupção do conhecimento, ou seja, todas as interrupções o 

são.  E  é  porque existe  uma interrupção do conhecimento  que  um tempo que lhe  é  próprio  se 

constitui. Todas as interrupções estruturam o ritmo de alternância de consciência e inconsciência, 

que a idealizam.

Segundo Virilio,  com desenvolvimento  acelerado da  tecnologia,  temos,  diretamente,  um 

fenômeno  de  inércia  e  morte,  o  mesmo  que  a  sedentariedade  geográfica  representava  para  os 

nômades dos  estepes,  mas  agora  é  situado no tempo.  Uma sedentariedade no tempo morto.  O 

movimento paralisa. A velocidade nos empurra para dentro de um espaço paradoxal.

O Festival Cultura Digital.Br, ocorrido em Dezembro de 2010, teve como objetivo discutir 

as diferentes tecnologias aplicadas ao contexto social, enfatizando, principalmente, as tecnologias 

digitais  e as possibilidades de construção de um pensamento crítico acerca da realidade através 

destas.  O  festival  durou  3  dias  e  contou  com a  participação  de  ativistas,  acadêmicos,  artistas, 

agitadores culturais, ambientalistas e hackers do mundo inteiro. Alguns projetos apresentados no 

festival expõem isso de forma mais clara, como o Bus Stops, Corner Stores and Countertops5; que 

têm como proposta a construção de uma “escultura social” feita por uma artista plástica, que inclui 

desmontar estruturas hierárquicas em salas de aula, transformar um trailer em laboratório ambulante 

5 Para mais informações checar o site do projeto - http://mobileliteracyartsbus.blogspot.com.br/

http://mobileliteracyartsbus.blogspot.com.br/
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e  ter  desabrigados  como  colaboradores.  Outro  exemplo  interessante  apresentado  foi  o  Long 

Distance Voodoo6, de Minas Gerais; projeto este que investiga a atuação remota como forma de 

ampliar  as  sensações  de presença  e  pertencimento dos  usuários  no espaço híbrido.  Baseada  na 

representação realística do espaço, busca desenvolver interfaces que se afastem da representação 

como  meio  de  comunicação.  E  por  fim,  o  Lab  100linhas  Bonet7,   cujo  os  idealizadores  e 

construtores,  conduzidos  pelas  ideias  de  reflorestamento,  economia  solidária,  software  livre, 

sustentabilidade,  metareciclagem,  permacultura,  ergonomia,  autonomia,  e,  principalmente, 

colaboração, construíram uma casa hipersustentável, na região do Bonete em  Ilha Bela , onde todos 

os  preceitos  acima  citados  foram  colocados  em  prática,  e,  através  de  ações  colaborativas, 

conseguiram levar sinal de Internet wi-fi para os moradores da região - condição que até então não 

existia - e criar um ambiente de sociabilidade diferenciada para todos  os interessados em participar 

do projeto. Como os envolvidos disseram durante a palestra que deram no Festival, “A casa do 

Bonete  é  de  todos  nós,  todos  aqueles  que  estiverem dispostos  a  descansar,  colaborar,  estudar, 

colaborar, experimentar, colaborar, e acima de tudo colaborar, são bem vindos8”.

O filósofo da Escola de Frankfurt, Hebert Marcuse, em suas reflexões sobre a tecnologia, no 

interior dos debates frankfurtianos sobre a racionalidade instrumental, chama atenção exatamente 

para essa ambivalência da tecnologia, já que “(...) a tecnologia é, ao mesmo tempo, uma forma de 

organizar, perpetuar (ou modificar) as relações sociais (…) ela pode promover tanto o autoritarismo 

quanto a liberdade, tanto a escassez quanto a abundância, tanto o aumento, quanto a abolição do 

trabalho árduo.” (MARCUSE, 1999, p. 73-74).

Marcuse chama a atenção justamente para a ambivalência tecnológica, e sua relação com a 

racionalidade técnica ou instrumental e a racionalidade crítica ou subjetiva. A primeira voltada para 

uma  maximização  da  produção,  eficiência  no  trabalho,  padronização  de  pensamentos  e 

comportamentos, e a segunda, voltada para a libertação do homem, idealizada pelo iluminismo que 

via no conhecimento livre das superstições a possibilidade de uma emancipação. 

A tecnologia  pensada  por  Marcuse  ainda  se  desenvolvia  no  contexto  industrial,  mas  já 

sinalizava a ambivalência que só poderia ser resolvida na apropriação desta, por parte dos sujeitos, 

que, por sua vez, deveriam estar livres da padronização dos aparatos de controle do capitalismo. 

Mas esta ambivalência não pode ser entendida por um viés de neutralidade, pois as tecnologias não 

são neutras. Sempre carregam no seu seio as características dos grupos envolvidos no processo de 

criação  dessas.  As  tecnologias  industriais  eram  de  difícil  apropriação,  pois  dependiam  de  um 

conhecimento extremamente técnico e restrito, que não era socializado justamente para manter o 

6 Para mais informações checar o site do projeto - http://arq.ufmg.br/lagear/?page_id=361
7 Para mais informações, checar o site do projeto:  http://obra.100linhas.net/
8 Fala de um dos integrantes durante a apresentação do projeto no Festival Cultura Digital.Br.
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caráter de alienação, principalmente no processo de produção. E quando pensamos em veiculação 

da informação, não vemos um cenário muito diferente, tendo que a prensa de Gutemberg libertou o 

conhecimento do calabouço religioso, mas o capitalismo industrial, espalhando seus tentáculos por 

todos os setores da vida social, capturou a informação, transformando comunicação em negócios, 

através das grandes empresas de informação que surgem no  início do século XX.

Todavia, se pensarmos nas novas tecnologias digitais, veremos que as formas de apropriação 

são mais simples, assim como o acesso a elas. Atualmente, qualquer indivíduo tem acesso a um 

telefone celular ou um computador que podem ser reprogramados, reinventados e reutilizados para 

outras funções,  dependendo da forma como foram construídos e se há acessibilidade para além do 

hardware,  o  que  depende  de  softwares  abertos.  Com  base  nas  reflexões  acima  apresentadas, 

analisaremos a manifestação tecnológica mais importante do final do século XX, e início do século 

XXI: A Internet.

4. Reflexões sobre a história da Internet.

A primeira  coisa  que  assumiremos  como  ideia  é  que,  ao  contrário  do  que  se  pensa 

comumente, a Internet não é uma mera ferramenta adaptável às nossas necessidades, a Internet é um 

lugar, muito mais que um ambiente, o virtual é parte do cotidiano. Isso é importante para situar e 

embasar a forma como entendemos a história e os desdobramentos políticos da história da Internet.

Segundo Manuel  Castells  (2001,  p.  07)  podemos  entender  a  Internet  como o  tecido  de 

nossas vidas e base tecnológica de nossas vidas configuradas em rede. Essas redes, conjuntos de nós 

interligados,  em que  todos  estabelecem diálogo  com todos  direta  ou  indiretamente,  não  é  um 

fenômeno novo, entendemos que “a rede organiza a nossa civilização, pois as pessoas sempre se 

organizaram e se relacionaram umas com as outras.” (DIAMANTAS, 2010, p. 20). Mesmo sendo 

uma prática  humana  muito  antiga,  a  rede  se  redimensiona  em nosso  tempo,  graças  à  rede  de 

informação energizada pela Internet. A flexibilidade e adaptabilidade das redes faz com que elas 

tenham vantagem sobre outras formas de organização mais hierarquizadas e rígidas, já que podem 

se adequar a ambientes de rápida mutação; por sua conexão de nós com nós, ela não afunda no 

movimento movediço da realidade. Essa é uma das razões que faz com que seja cada vez mais 

comum se ouvir falar de redes em vários setores da sociedade informacional, pois as redes dialogam 

diretamente  com  a  sociedade  contemporânea,  seja  para  legitimá-la,  como  no  caso  das  redes 

empresariais,  como  para  questioná-las  e  até  refutá-las,  como  no  caso  dos  movimentos  sociais 

organizados em rede. Mas Castells (2001, pg. 07) nos adverte que:
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Contudo, apesar de suas vantagens em termos de flexibilidade, as redes tiveram 

tradicionalmente de lidar com um grande problema, em contraste com hierarquias 

centralizadas.  Elas têm tido considerável  dificuldade em coordenar funções,  em 

concentrar  recursos  em  metas  específicas  e  em  realizar  uma  dada  tarefa 

dependendo do tamanho e da complexidade da rede.

A Internet é rede, e produto do trabalho em rede. Uma rede capaz de transpor barreiras 

institucionais e burocráticas, e subverter valores estabelecidos no processo de inaugurar um mundo 

novo. A criação da Internet foi, antes de tudo, uma rede que cooperou ao invés de competir, usando 

e  abusando  da  liberdade  e  compartilhamento  de  informação,  e,  na  maior  parte  das  vezes,  se 

recusando ou se levantando contra aqueles que pretendiam privatizar a informação e transformá-la 

em direitos de propriedade.

A Internet surgiu nos Estados Unidos como um meio de comunicação e armazenamento de 

dados militares no ápice da Guerra Fria, na década de 60.  Temerosos em relação a um possível 

ataque da URSS e sabendo que, em caso de um ataque, muitas informações importantes e sigilosas 

poderiam  ser  perdidas,  idealizaram  um  modelo  de  troca  e  compartilhamento  de  informações 

descentralizadas, tendo em vista que o modelo antecessor a este centralizava todas as informações 

no Pentágono. Criou-se, então, a rede chamada de Arpanet, criada pela Arpa (Advanced Research 

Projects Agency). A Arpanet funcionava através de um sistema conhecido como chaveamento de 

pacotes,  que  é  um  esquema  de  transmissão  de  dados  em  rede  de  computadores  no  qual  as 

informações eram divididas em pequenos "pacotes", que por sua, vez continham trecho dos dados, o 

endereço  do  destinatário  e  informações  que  permitiam  a  remontagem  da  mensagem  original. 

Através do sistema chamado backbone, que passava por baixo da terra, dificultando a interrupção e 

o acesso às informações confidenciais pela inteligência inimiga, os  backbones  ligavam os setores 

militares norte-americanos sem ter um centro definido e uma rota única de informação.

“Os primeiros nós da rede em 1969 estavam na universidade da Califórnia em Los Angeles, no SRI 

(Stanford Research Institute), na Universidade da Califórnia em Santa Barbara e na Universidade de 

Utah. Em 1971, havia 15 nós, a maioria em centros universitários de pesquisa.” (CASTELLS, 2001, 

p. 14).

Contudo, a Arpanet não era a única rede de comunicação por computadores existente, a 

própria  ARPA administrava outras  redes como a PRNET e a  SATNET, e o próximo passo era 

conectar todas essas redes, formando uma rede de redes, e este é o conceito base que configura a 
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arquitetura da Internet.

A  Arpanet  nasce  militar,  mas  se  desmilitariza  em  meados  da  década  de  90,  e  sua 

administração passa para a  National Science Foundation, que logo perde o controle, pois, a ideia 

originária da construção de uma rede de computadores sendo colocada em domínio público, fez 

com que vários outros setores das telecomunicações se esforçassem para privatizar a Internet. Os 

protocolos de comunicação padronizados (TCP/IP), criados por um grupo encabeçado por Cerf, 

Gerard Lelann (do grupo de pesquisa francês Cyclades), e Robert Metcalfe (então na Xerox PARC), 

e que a princípio foi recusado, mas alguns anos depois foi aceito pela Arpanet, fez com que na 

década  de  80  todos  os  computadores  produzidos  e  comercializados  incluíssem  o  protocolo 

(TCP/IP), e, a partir daí, todos os computadores nos EUA eram capazes de se conectar à rede, o que 

foi um fator determinante para a construção das bases e a difusão da Internet como conhecemos 

hoje.

No início da década de 1990 muitos provedores de serviços da Internet montaram 

suas próprias redes e estabeleceram suas próprias portas de comunicação em bases 

comerciais. A partir de então, a Internet cresceu rapidamente como uma rede global 

de redes de computadores. O que tornou isso possível foi  o projeto original da  

Arpanet,  baseado  numa  arquitetura  em  múltiplas  camadas,  descentralizadas,  e 

protocolos de comunicação abertos. Nessas condições a Net pôde se expandir pela 

adição  de  novos  nós  e  a  reconfiguração  infinita  da  rede  para  acomodar 

necessidades de comunicação. (CASTELLS, 2001, p. 15).

Com  o  fim  da  Guerra  Fria,  a  Arpanet  começou  a  ser  utilizada  principalmente  nas 

universidades  e,  de  uma  ferramenta  informacional  de  guerra,  passou  a  ser  uma  ferramenta 

acadêmica. A transformação da Arpanet em internet e sua popularização, ou seja, a possibilidade de 

acesso por toda a sociedade, veio aliada a um deslocamento das práticas políticas da mesma. O que 

anteriormente  era  exclusivamente associado com guerra ou conhecimento acadêmico,  tornou-se 

uma ferramenta de uso comum, e, por sua vez, os saberes relacionados à Internet, que antes estavam 

restritos  aos  militares  e  acadêmicos,  tornaram-se  domínio  público,  um  saber  de  todos, 

estabelecendo, assim, novas formas de relações sociais.

Outro aspecto fundamental para a popularização da Internet foi a invenção do WWW (World 

Wide Web),  que é  a  interface amigável  para acessar a  rede.  O WWW é um desdobramento da 

tradição  de  hipertexto,  que  provém  do  pensador  radical  Ted  Nelson,  citado  anteriormente.  O 

Xanadu foi o sistema utópico de hipertexto “(...) aberto, auto-evolutivo, destinado a vincular toda a 
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informação passada, presente e futura do planeta.” (CASTELLS, 2001, p. 18). O hipertexto é a 

associação de fontes de informação através da computação interativa; é o mecanismo que funciona 

no esquema informação, dentro da informação, desdobrando-se incontavelmente.  E em 1990, o 

físico inglês Tim Berners-Lee desenvolve uma interface gráfica para a Internet, cuja a estrutura 

técnica já havia sido criada, conseguindo originar um software que permitia obter e acrescentar 

informações de e para qualquer computador conectado através da Internet. A Web é o que permite 

todos os computadores do mundo se conectarem, e se comunicarem através de uma linguagem 

comum, a HTML, e isso de forma gratuita. Em entrevista à revista Veja9 em 2006, Berners-Lee 

explicou o que o levou a criar a Web:

Na época, eu vivia no mundo da física de alta energia, que era uma comunidade 

quase perfeita para adotar esse tipo de ferramenta. Eu trabalhava no CERN (centro 

europeu  de  pesquisas  voltado  para  o  estudo  das  partículas)  e  tínhamos  alguns 

problemas sérios. Havia pessoas participando de alguns projetos, mas que estavam 

separadas por longas distâncias e usando sistemas de computadores diferentes. As 

ferramentas que criei resolveram esse entrave. Também existiam pessoas brilhantes 

dispostas a encarar um novo sistema virtual integrado.

Tanto a Internet, que é a estrutura de redes interconectadas, quanto a Web, que é a interface 

que permite aos usuários se conectarem e se comunicarem uns com os outros sem a necessidade de 

decorar  códigos  de  programação  complexos,  estão  fundadas  em  um  mesmo  princípio,  o  da 

liberdade  e  colaboração.  Mas  a  origem  militar  também  está  hibridamente  colocada  em  seu 

desenvolvimento, pois o princípios básicos estão, de certo modo, relacionados às necessidades de 

comunicação  de  guerra,  como  por  exemplo:  uma  estrutura  de  rede  descentralizada;  poder 

computacional distribuído através dos nós da rede; e redundância de funções na rede para diminuir 

o  risco  de desconexão (CASTELLS, 2001,  p.  20).  E é  através  dessa mistura entre  liberdade e 

organização,  que devemos entender como os agentes  ligados à Cultura Digital  se organizam, e 

organizam seus projetos e ações, assim como os movimentos político-sociais ligados a esta cultura.

9 http://veja.abril.com.br/especiais/tecnologia_2006/p_040.html   Acessado em: 12/04/12

http://veja.abril.com.br/especiais/tecnologia_2006/p_040.html


34

Capítulo II – Encontros, Diálogos e Tensões.

“A cultura digital é a cultura da contemporaneidade”

Bianca Santana e Sérgio Amadeu10

5. O que é a Cultura Digital? 

         
A dificuldade de definição de um conceito de cultura digital se dá pela amplitude de alcance 

teórico e práticas socioculturais e políticas,  aos quais a cultura digital  vem transitando e sendo 

construída pelo menos desde a metade do século passado. Etimologicamente, a palavra digital está 

relacionada aos dedos, ou a impressão deixada por esses. Mas há também a definição técnica ou 

eletrônica,  que  diz  que  é  um circuito  eletrônico  que  produz  e  responde  a  sinais  que,  em um 

determinado instante,  encontram-se em um dentre  os  vários  níveis  possíveis.  Também temos a 

definição  associada  à  linguagem  informática,  em  que  o  digital  pode  ser  entendido  como  o 

computador  que  opera  com  quantidades  numéricas  ou  informações  expressas  por  algarismos. 

Podemos dizer que as duas últimas estão intimamente ligadas, porém, o que nos interessa neste 

estudo é a definição sociocultural do digital, ou melhor dizendo, como o digital, outrora técnico, 

vem se tornando uma cultura. Nesse sentido, o que exatamente significa tornar-se cultura digital? 

Primeiramente, é preciso salientar que a opção em procurar compreender e definir o que é a 

cultura  digital,  ao  invés  de  confortavelmente  nos  utilizarmos  do  conceito  de  cibercultura,  já 

estabelecido e reconhecido por uma ampla gama de saberes, se dá pelo fato de considerarmos a 

cultura digital algo muito mais abrangente do que a relação e a fusão tecnocultural entre homem e 

tecnologia  computacional,  ciberespaço  ou  realidade  virtual.  A  cultura  digital  se  faz  destas 

características também, e em certo sentido pode até ser entendida como sinônimo de cibercultura, 

mas sua dimensão política,  suas práticas organizacionais  e deliberativas parecem ter  uma outra 

importância, ou pelo menos um outro significado.                                                                      

Cibercultura, entendida através do escopo teórico das ciências sociais, é a cultura surgida em 

meados da década de 60 do século XX, e que provém da cibernética que tenta entender a relação 

entre os homens e seus processos de comunicação, e as máquinas e seus processos de tratamento de 

informação. A teoria cibernética, desenvolvida pelo matemático Norbert Wiener em 1948, após anos 

de pesquisas interdisciplinares que incluíam engenheiros, cientistas sociais e fisiologistas, tem como 

ideia fundamental que certas funções de controle e de processamento de informações, semelhantes 

em máquinas e seres vivos – e também, de alguma forma, na sociedade –, são, de fato, equivalentes  

10 http://culturadigital.br/conceito-de-cultura-digital/  

http://culturadigital.br/conceito-de-cultura-digital/
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e redutíveis aos mesmos modelos e mesmas leis matemáticas. Ele entendia que cibernética seria 

uma teoria das mensagens mais ampla que a teoria da transmissão de mensagens da engenharia 

elétrica.

(...)  um  campo  mais  vasto  que  inclui  não  apenas  o  estudo  da  linguagem  mas 

também o estudo das mensagens como meios de dirigir a maquinaria e a sociedade, 

o  desenvolvimento  de  máquinas  computadoras  e  outros  autômatos  (…),  certas 

reflexões acerca da psicologia e do sistema nervoso, e uma nova teoria conjetural 

do método científico. (WIENER, 1984, p. 15).

No final da década de 80, o termo cibernética se tornou popular através da literatura de 

ficção científica, que, em certa medida adiantou de forma romantizada muitos dos conceitos que de 

algum  modo  se  relacionam  com  a  cibercultura.  Um  dos  livros  mais  importantes  para  a 

popularização da cibernética e do pensamento cibercultural foi “Neuromancer”, de William Gibson, 

que discorre sobre a fusão entre linguagem computacional, e um universo distópico e conflituoso 

serve de pano de fundo para uma história em que o personagem principal, um hacker cyberpunk 11, 

que, após uma tentativa frustrada de roubar os seus patrões, é intoxicado com um elemento químico 

que o impede de se conectar a Matrix12, que é a grande rede de computadores que controla todos os 

outros,  sendo  que  esses  computadores  controlam  os  mais  diversos  campos  da  vida  social.  A 

importância desta literatura, para pensarmos a cibercultura, é o fato de que muitos conceitos foram 

adiantados por ela, como, por exemplo, realidade virtual e até mesmo ciberespaço.

Ciberespaço. Uma alucinação consensual vivida diariamente por bilhões [...] Uma 

representação  gráfica  dos  dados  abstraídos  dos  bancos  de  dados  de  cada 

computador  no  sistema  humano.  Complexidade  inimaginável.  Linhas  de  luz 

enfileiradas  no  não-espaço  da  mente,  agregados  à  constelações  de  dados. 

(GIBSON, 1984, p. 51).

11 Junção de cibernética e punk, aglutinou a visão distópica do movimento punk e os estereótipos de seu estilo de vida 
ao  imaginário  futurista  no  qual  as  gadgets  (bugigangas  e  geringonças)  “cibernéticas”  e  os  ciborgues  foram 
amplamente cotidianizados. Um dos principais legados do cyberpunk é a imagem do homem-gadget (homem-objeto 
que não é muito mais que um gadget acoplado a um sistema ou rede de gadgets), cujo corpo é um banal suporte de  
biônicos e que mente só encontra sua totalidade quando conectada ao “ciberespaço”.

12 Termo que se tornou popular após o filme de 1999, que deu origem a uma trilogia. Neo, o herói hacker da série, é 
responsável por livrar os homens do controle da Matrix, uma rede de computadores que, através de simulação de 
vida real, controla os seres humanos em todas as esferas de suas vidas. 
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A cibercultura,  quando  analisada  por  uma  lente  histórica,  que  produz  o  conceito,  não 

ignorando  esta  historicidade,  se  apresenta  como  uma  cultura  de  interação  informacional  ou 

computacional. É a interação ou relação de trocas entre sociedade, cultura e novas tecnologias da 

informação e comunicação. Não é a cultura sendo pilotada pela tecnologia, mas sim, a relação quase 

indissociável entre cultura e tecnologia,  entre as novas formas de relações pessoais, produtivas, 

políticas e simbólicas, mediadas ou vivenciadas em ambiente digital. A cultura contemporânea é a 

própria cibercultura, os homens e seus computadores, seus celulares, entre outros gadgets13.             

O filósofo Pierre  Lévy,  um dos principais  pensadores  da  cibercultura,  faz o seu recorte 

analítico pensando nas técnicas materiais e intelectuais que desenvolvem e são desenvolvidas na 

relação entre o homem e as novas tecnologias. Em seu livro “Cibercultura”, o autor coloca: 

O ciberespaço (que também chamarei de 'rede') é o novo meio de comunicação que 

surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a 

infra-estrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico 

de  informações  que  ela  abriga,  assim  como os  seres  humanos  que  navegam e 

alimentam esse universo.  Quanto ao neologismo 'cibercultura',  especifica aqui  o 

conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço. (LÉVY, 1999, p. 17). 

Para Lévy, nenhuma técnica é exterior ao homem, deste modo, as técnicas que possibilitam 

o desenvolvimento da cibercultura,  possibilitam também o desenvolvimento do próprio homem, 

neste sentido, toda a sociedade e sua cultura não sofrem impactos em sua relação com a tecnologia e 

o processo de desenvolvimento da cibercultura, já que impacto pressupõe que há um projétil ou uma 

flecha em busca de um alvo; duas matérias diferentes que se influenciam ou modificam pelo choque 

ou pelo impacto no encontro de uma com a outra. Cibercultura, no entanto, aparece em sua obra 

como o estado da cultura contemporânea; é interior às próprias relações humanas, já que as técnicas 

são inerentes à essas relações. Das ferramentas paleolíticas, passando pelo maquinário das fábricas, 

até os computadores pessoais da atualidade, as técnicas resultam em efeitos sociais diferentes, tendo 

13 Termo em inglês que significa geringonça, ou um dispositivo eletrônico que tem uma função específica e prática.
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visto que “(…) as máquinas a vapor escravizaram os operários das indústrias têxteis do século XIX, 

enquanto  os  computadores  pessoais  aumentavam  a  capacidade  de  agir  e  de  comunicar  dos 

indivíduos durante os anos 80 (...)” (LÉVY, 1999, p. 22).                                                                   

Se impacto  não é  uma boa palavra  a  ser  usada,  tendo em vista  a  sua semântica,  como 

podemos avaliar a relação ou a influência da cibercultura e suas técnicas na sociedade? É preciso 

dizer, primeiramente, que a “técnica é produzida dentro da cultura, e uma sociedade encontra-se 

condicionada por suas técnicas. E digo condicionada, não determinada.” (LÉVY, 1999, p. 25). Isso 

significa que a técnica abre possibilidades para mudanças culturais ou sociais, cria condições.          

A cibercultura e a sua realidade, que não à toa é virtual, tem contida em seu interior as 

possibilidades  ou virtualidades que podem se atualizar  ou não, como nos ensina a filosofia  do 

virtual desde Aristóteles. Desse modo, a cibercultura não pode ser considerada nem boa, nem ruim, 

já que o resultado de seu uso ou da imersão dos indivíduos nessa cultura vai depender dos contextos 

históricos, sociais e políticos. Mas também não há neutralidade, pois, sendo condicionantes, podem 

abrir ou fechar possibilidades, e a história de cada técnica mostra por qual vetor esta se desenvolve, 

por exemplo, a relação intrínseca entre tecnologia, guerra e velocidade14.                                         

Falemos agora sobre a cultura digital, ou sobre a nossa tentativa de compreensão do que 

possa vir a ser e de como está se consolidando empiricamente a cultura digital. Como já foi dito 

anteriormente,  cultura  digital  e  cibercultura  são  muitas  vezes  usados  como  sinônimos,  e, 

dependendo das preferências, ainda temos mais conceitos que podem ser usados carregando quase 

ou o mesmo sentido, de uma sociedade mediada pela tecnologia, informação e ambientes digitais 

abundantes. Dada esta miscelânea conceitual, isso nos permite um espaço de infiltração e atuação 

intelectual,  visando a tentativa de construir  ou colaborar para a melhor conceituação de cultura 

digital, sendo que a própria comunidade envolvida nas discussões e ações relacionadas à cultura 

14 O filósofo, arquiteto e crítico das tecnologias da informação e comunicação Paul Virilio, analisa a cidade para fazer 
a crítica as novas tecnologias, dizendo que estas causam a implosão do espaço-tempo. Uma das características é a  
mediação eletrônica imediata que substitui o contato pessoal, o que resulta, também, na tirania da velocidade do  
deslocamento e da própria transmissão de informação. Em entrevista para o Le Monde Diplomatique, Virilio disse:  
“É preciso trabalhar sobre a natureza do poder da velocidade atualmente, porque a velocidade da luz é um absoluto e  
é o limite do tempo humano. Nós estamos no “tempo-máquina”; o tempo humano é sacrificado como os escravos 
eram sacrificados no culto solar de antigamente. Eu o digo, nós estamos num novo Iluminismo em que a velocidade 
da luz é um culto.  É um poder absoluto que se esconde atrás do progresso, e é por isso que eu afirmo que a  
velocidade é a propaganda do progresso. Eu não tenho nada contra o progresso. Quando eu digo que é preciso “ir  
mais devagar”, alguns zombam de mim. Pensam que eu condeno a revolução dos transportes, dos trens, dos carros,  
dos aviões, que eu sou contra os computadores e contra a Internet. Não é nesse nível que as coisas estão em jogo.” 
Pierre  Lévy  também  demonstra  preocupação  em  relação  a  velocidade  com  a  qual  a  tecnologia  vem  se  
desenvolvendo, principalmente nas duas últimas décadas do século XX, e podemos afirmar que houve uma dobra 
dessa velocidade na primeira década do século XXI. Em cibercultura, o autor deixa claro que “a velocidade é tão 
forte e tão generalizada, que até mesmo os mais “ligados” encontram-se,  em graus diversos,  ultrapassados pela  
mudança, já que ninguém pode participar ativamente da criação das transformações do conjunto de especialidade 
técnicas, nem mesmo seguir essas transformações de perto.”
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digital,  entende  que  este  ainda  é  um conceito  em construção,  como podemos  ver  em um dos 

websites mais importantes sobre o tema: 

O conceito de cultura digital não está consolidado. Aproxima-se de outros como 

sociedade  da  informação,  cibercultura,  revolução  digital,  era  digital.  Cada  um 

deles,  utilizado  por  determinados  autores,  pensadores  e  ativistas,  demarca  esta 

época,  quando as  relações  humanas  são  fortemente  mediadas  por  tecnologias  e 

comunicações digitais15.

A Wikipédia não registra a expressão nos idiomas inglês e espanhol. Em português, há um 

verbete  que demarca o surgimento da cultura digital no pós-guerra, quando tem início o processo 

de digitalização, materializado no ambiente de processamento de dados que passa a ser dominado 

grandes máquinas de computar.                                                                                                           

Já  o  Ministério  da  Cultura  nos  oferece  outra  definição,  que  nos  parece  de  extrema 

importância, tendo em vista que agrega o uso das tecnologias digitais à práticas de promoção ao uso 

desta tecnologia, que criam novas formas de acesso à cultura, tencionando as formas já existentes.  

No site do Ministério da Cultura encontramos a seguinte definição:

A Cultura Digital promove o uso do software livre e as ações de inclusão digital, 

assim como a bandeira da ampliação infinita da circulação de informação e criação. 

Estas novas possibilidades de difusão e acesso à cultura impactam o marco legal 

dos  direitos  autorais  conforme a  disposição  atual,  e  fomenta  a  discussão  sobre 

novas formas de licenciamento e gestão de conteúdos. O debate abre perspectivas 

inteiramente novas para temas antes prisioneiros das várias formas de ortodoxia 

analógica, e o Ministério da Cultura utilizará este espaço para linkar, publicar e 

conversar sobre o assunto16.

A comparação entre as informações dos websites “Cultura Digital” e “Ministério da Cultura” 

são a chave para podermos explorar melhor o conceito. Quando nos atemos à primeira tentativa de 

definição,  é  possível  entender  que ela  está  muito mais  ligada ao ambiente de desenvolvimento 

15 http://culturadigital.br/conceito-de-cultura-digital/   acessado em 22/05/2011
16 http://www.cultura.gov.br/site/   acessado em 22/05/2011

http://www.cultura.gov.br/site/
http://culturadigital.br/conceito-de-cultura-digital/
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tecnológico,  que permite  um tipo de explosão das comunicações por via  da digitalização,  e do 

ambiente virtual, sendo que esta definição é extensa, pois não se limita apenas ao uso ou existência 

da  internet,  mas  de  todo  o  processo  de  digitalização  do  que  é  material,  como  por  exemplo,  

documentos  que  continham informações  importantes  no  período  da  Guerra  Fria.  Já  a  segunda 

definição, aquela encontrada no website do Ministério da Cultura, faz referência ao uso do software 

livre, que historicamente tem extrema relevância dentro da cultura hacker, por ser o contraponto à 

privatização dos  softwares, como, por exemplo, o  Windows da Microsoft,  que é a maior e mais 

importante empresa no mercado da computação. 

O  software livre  assume um papel  político em meados dos  anos 90,  quando os  outrora 

desenvolvedores e posteriormente ativistas começam a promovê-lo e utilizá-lo para retomar a ideia 

hacker de  colaboração ao invés  de  competição.  Dizer  que  a  cultura  digital  promove o uso  do 

software livre, é, em outras palavras, dizer que a cultura digital promove a colaboração ao invés da 

competição,  associada  ainda  à  inclusão  digital,  que  é  um  dos  elementos  fundamentais  para 

minimizar  os  problemas  de  acesso,  e  reduzir  as  possíveis  diferenças  sociais  que  podem  ser 

acentuadas  com essa  exclusão  de  alguns  do  ambiente  tecnológico.  Outro  ponto  levantado  é  o 

tencionamento causado pela emergência do digital em detrimento ao analógico, principalmente no 

campo da  cultura,  ou  seja,  os  problemas  relacionados  ao  marco  legal  dos  direitos  autorais.  O 

processo de digitalização de bens culturais como música, livros e filmes, aliado ao uso cada vez 

maior da internet, que possibilita trocas desses bens em forma de arquivos digitais, ao invés da 

compra material desses, fez com que as discussões sobre propriedade intelectual tomassem cada vez 

mais  destaque na  sociedade.  O caso  Napster,  programa de  compartilhamento  de  arquivos,  que 

protagonizou o primeiro grande episódio de luta jurídica entre a indústria fonográfica e um dos 

elementos da cultura digital17.                                                                                                      

Durante os dias 2,  3 e 4 do mês de Dezembro de 2011, aconteceu a terceira edição do 

Festival Internacional de Cultura Digital no Rio de Janeiro, onde centenas de trabalhos relacionados 

à Cultura Digital foram apresentados e discutidos, diversos palestrantes referência no assunto deram 

palestras e workshops sobre temas variados, e experimentos de novas tecnologias foram expostos. 

Foi  um espaço de troca de informações  e  experiências,  e  também um ótimo ambiente  para  se 

observar quais são as principais áreas de atuação, e quais os principais pontos de tensão dentro do 

ambiente chamado Cultura Digital. No livro-cronograma entregue para todos os participantes do 

17  Foi o programa de compartilhamento de arquivos em rede P2P que protagonizou o primeiro grande episódio na luta  

jurídica  entre  a  indústria  fonográfica  e  as  redes  de  compartilhamento  de  música  na  internet.  Compartilhando, 

principalmente, arquivos de música no formato MP3, o Napster permitia que os usuários fizessem o download de um 

determinado arquivo diretamente do computador de um ou mais usuários de maneira descentralizada, uma vez que cada  

computador conectado à sua rede desempenhava tanto as funções de servidor quanto as de cliente.
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festival, consta o seguinte texto, intitulado “O presente necessário”:

“Ponto de fuga entre o desejo de futuro e o depósito de passado, o presente quer escapar. Pois é 

dele, em sua complexidade, que vivemos, que tratamos no Festival de CulturaDigital.Br. O objetivo 

deste  encontro  não  é  outro  senão  refletir  sobre  a  nossa  era,  com sua  potência  de  liberdade  e 

dinâmica de controle. 

Fragmento  de  um processo  contínuo  de  articulações  e  acúmulo,  o  Festival,  que  já  foi  fórum, 

envolve redes as mais diversas, que, em sua especificidade ou conjuntamente, produzem uma nova 

geografia,  alterando conceitos  como local  e  global,  centro  e  periferia,  internacional  e  regional. 

Nessa conversa infinita, cuja etapa presencial dura três dias – mas que pela internet é construída no 

cotidiano -, partimos do pressuposto de que a aceleração tecnológica transformou profundamente as 

nossas vidas. Um cético poderia dizer: mas não tem sido assim desde sempre? Tem. Mas os últimos 

anos do século 20 e esses dez primeiros de século 21 são especiais, por serem anos de velocidade de 

dobra, a borrar os limites do agora.                                                                    

Quais implicações sociais, econômicas, culturais, artísticas e políticas desse processo de aceleração? 

Seguiremos a  negá-las  tentando purificar  nosso  planeta  ao  recusar  a  existência  dessa fauna de 

híbridos  (homens  máquinas)?  As  instituições  disciplinares  estão  em  crise.  Escolas,  hospitais, 

governos e hospícios foram devassados pela ausência de portas e grades do mundo contemporâneo 

e não se sabe o que será feito dessas edificações em ruínas. As grades, porém, migraram para dentro 

nós. 

Saídas? 

O Festival Internacional CulturalDigital.Br faz zoom out na realidade para que possamos avistar os 

buritis  que  revelam  a  vereda:  por  essa  rota  novos  rios  e  oceanos  vamos  encontrar. 

Que fique claro: este forrobodó não pretende juntar pessoas para louvar a existência das tecnologias 

e muito menos para elogiar a possibilidade de consumi-las (o que não é um mau em si). Baile de 

máscaras, o Festival é um momento de um movimento que quer usar o arsenal tecnológico para 

construir uma vida melhor, o que exige democracia, amor e uma relação sadia com a natureza. É só 

disso que precisamos. Nada mais18.” 

O texto acima tenta trazer à luz os problemas que se encontram no seio das discussões das 

redes ligadas à cultura digital. A emergência de uma definição conceitual, para que todos os agentes 

que trabalham sob o amplo guarda chuva da cultura digital possam se localizar, faz com que alguns 

18 Informativo do Festival Cultura Digital.Br
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termos históricos, carregados de significados, sejam utilizados na tentativa de achar algum elemento 

histórico  com o  qual  seja  possível  comparar  esse  fenômeno  que  Hernani  Dimantas  chama  de 

Linkania,  que é “(...)  o acontecimento da relação do ser em rede. Do ser com possibilidade de 

relações  nunca  antes  alcançadas  na  história  da  humanidade”  (DIAMANTAS,  2010,  p.  20). 

Justamente por ter o frescor do novo, é possível vivenciar as experimentações constantes que estão 

sendo feitas dentro das redes da Cultura Digital.

 Durante o Festival Cultura Digital.Br, o professor de direito Yochai Benkler, um dos maiores 

estudiosos na área, nos ofereceu uma definição política da rede, dizendo que na emergência das 

redes  sociais  e  da  produção  dos  pares,  uma  alternativa  a  ambos  os  sistemas  proprietários 

fundamentados  nas  lógicas  do  Estado  ou  do  mercado  pode  ser  criada.  Este  novo  “sistema 

operacional” da cultura seria capaz de fomentar ao mesmo tempo criatividade,  produtividade,  e 

liberdade,  satisfazendo  igualmente  às  demandas  tanto  de  indivíduos  quanto  de  coletividades. 

Benkler chama isso de cultura participativa.                                                                                        

Pensemos agora nos problemas colocados no texto de apresentação do festival de cultura 

digital, juntamente com a fala do professor Yochai Benkler no evento. Dois pontos que chamam 

muita atenção no texto são as afirmativas de que nossa era tem uma potência de liberdade e, ao 

mesmo tempo, dinâmica de controle.                                                                                                     

Impossível pensar em dinâmicas de controle sem evocar o filósofo francês Gilles Deleuze, 

que observou a transição do que Foucault chamava de sociedade disciplinar para o que começava a 

se configurar como sociedade de controle, o que nos dá elementos para refletir sobre a sociedade 

em que vivemos hoje, uma sociedade dominada pela informação e pelo controle a céu aberto.           

Para  a  existência  da  sociedade  de  controle,  é  necessário  que  haja  um desenvolvimento 

significativo das tecnologias de informação, pois, segundo Deleuze (2010, p. 220):

“A cada tipo de sociedade,  evidentemente,  pode-se fazer  corresponder  um tipo de máquina:  as 

máquinas simples ou dinâmicas para as sociedades de soberania, as máquinas energéticas para as de 

disciplina, as cibernéticas e os computadores para as sociedades de controle.” 

Quando as novas tecnologias de informação começam a se desenvolver após a Segunda 

Guerra, os meios de confinamento, que já vinham em crise desde o começo do século XX, veem 

essa crise se acentuar, e, gradualmente, as instituições disciplinares começam a ser substituídas por 

meios de controle a céu aberto. Os confinamentos passam por uma mudança gradual, enquanto a 
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modulação da linguagem numérica, inerente à informatização da vida social, se torna cada vez mais 

predominante. A numeração está presente e se faz quase soberana na sociedade de controle, tanto a 

numeração binária, que é a linguagem matricial da informática, quanto a numeração das infosenhas 

de acesso, que permitem não só o trânsito dos indivíduos na rede de computadores, mas também 

fora delas, como, por exemplo, os cartões de crédito, de entrada em empresas (crachás) e números 

de matrícula (que são reminiscência da sociedade disciplinar). 

Nas sociedades de controle (…) o essencial não é mais uma assinatura e nem um 

número,  mas  uma  cifra:  a  cifra  é  uma  senha,  ao  passo  que  as  sociedades 

disciplinares são reguladas por palavras de ordem. (…) A linguagem numérica do 

controle  é  feira  de  cifras,  que  marcam  o  acesso  à  informação,  ou  a  rejeição.

(DELEUZE, 2010, p. 226)

Por essa perspectiva deleuzeana, podemos entender quais são as dinâmicas de controle que 

surgem com o desenvolvimento das tecnologias de informação e sua contraposição, a potência de 

liberdade? Onde identificamos a potência de liberdade nesta nova configuração sociopolítica? No 

momento, podemos adiantar que a potência de liberdade se encontra no próprio seio dessa mesma 

informatização, e que estamos tentando estabelecê-la como cultura digital, já que entendemos esse 

processo como dependente da criação daqueles que estão imersos nele, ou seja, os indivíduos em 

sociedade, e, mais especificamente, aqueles que se organizam na sociedade civil. Mas falaremos 

mais sobre as possíveis criações que potencializam a liberdade, ou pelo menos a contraposição a 

controle, nos capítulos posteriores.                                                                                             

Outro  aspecto  importante  para  analisarmos  o  texto  introdutório  ao  Festival  de  Cultura 

Digital  são  os  elementos  considerados  alterações  de  conceitos  como  global  e  local,  centro  e 

periferia, internacional e regional. Esta alteração ou, em alguns casos, crise conceitual, nos inclina a 

pensar nos efeitos da globalização em todos os níveis, social, político e econômico. Já dissemos 

anteriormente  que a  globalização é  dependente do processo de desenvolvimento informacional, 

reformulando o capitalismo e colocando a informação no centro do processo produtivo, mas outro 

produto do processo de globalização é a mudança simbólica do espaço geográfico, a diluição ou 

reconfiguração das fronteiras.                                                                                                             

Os músicos pernambucanos Chico Science e Fred Zero Quatro, principais referências do 

mais importante movimento contracultural do anos 90, o Manguebeat, usaram como imagem “uma 

antena parabólica enfiada na lama”. Essa imagem simboliza bem a ideia de diluição espacial  e 

consequentemente  subjetiva,  resultantes  da  globalização,  de  como a  circulação  de  informações 
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locais  tornam-se globais  graças,  principalmente,  à  internet,  e  ao fato  de  essa  própria  produção 

cultural ser influenciada por outra culturas do mundo inteiro.

O  objetivo  era  engendrar  um  circuito  energético,  capaz  de  conectar  as  boas 

vibrações dos mangues com a rede mundial de circulação de conceitos pop (…) 

Hoje,  Os  mangueboys  e  manguegirls  são  indivíduos  interessados  em  hip-hop, 

colapso da modernidade, Caos, ataques de predadores marítimos (principalmente 

tubarões),  moda, Jackson do Pandeiro, Josué de Castro, rádio,  sexo não-virtual,  

sabotagem,  música  de  rua,  conflitos  étnicos,  midiotia,  Malcom  Maclaren,  Os 

Simpsons  e  todos  os  avanços  da  química  aplicados  no  terreno  da  alteração  e 

expansão da consciência19.

Podemos entender o fenômeno descrito acima como o processo de construção do glocal, 

neologismo que indica a fusão entre global e local, a presença da dimensão local na cultura global e 

vice-versa. O global se torna uma experiência de realidade, mudando a percepção do local e do 

global simultaneamente, e nesta lógica permite não somente a expansão e troca cultural, o que seria 

benéfico  para  a  sociedade,  mas  também  a  circulação  de  mercadorias,  dada  a  dimensão 

comunicacional do glocal e, mais ainda, a expansão do capitalismo sígnico, como, por exemplo, os 

logotipos  de  grandes  corporações  que  acabam  ganhando  visibilidade  e  se  transformando  em 

hegemônicos. 

“Sem o fenômeno da glocalização, suporte comunicacional das trocas em escala global, a derrubada 

das fronteiras para a circulação de produtos, serviços, formas políticas e ideias estaria prejudicada 

ou impossibilitada.”  (TRIVINHO,  2001, p. 64).

Deste modo, a glocalização produz tanto a interconexão cultural entre lugares e visões de 

mundo distintas, como também facilita o processo de consolidação do capitalismo informacional, 

integrando  os  sujeitos  aos  fluxos,  e,  portanto,  à  axiologia  do  mercado  imaterial.  Não à  toa,  a 

categoria  do  glocal  vem  sendo  bem  aceita  e  extremamente  utilizada  no  âmbito  corporativo, 

sobretudo multinacional. O fenômeno glocal indica que “( … ) toda ação economicamente relevante 

deve referenciar-se na comunidade, isto é, num contexto espacial e cultural definido, e, ao mesmo 

19 http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1308779-7085,00   
LEIA+O+MANIFESTO+CARANGUEJOS+COM+CEREBRO.html Acessado em 13/08/2012

http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1308779-7085,00-LEIA+O+MANIFESTO+CARANGUEJOS+COM+CEREBRO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Musica/0,,MUL1308779-7085,00
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tempo,  ater-se  a  parâmetros  técnicos  internacionalmente  padronizados  e  consagrados  pelo 

mercado.” (TRIVINHO ,2007, p. 282).                                                                                             

Mais  do  que  entender  a  relação  entre  homem  e  cibercultura  pelo  viés  puramente 

antropológico, ou da cultura entendida pelo olhar antropológico, a cultura digital procura ampliar o 

próprio conceito de cultura, remixando-o à economia, sociologia e principalmente à esfera política. 

Neste sentido,  a cultura digital  vem se desenvolvendo como o desdobramento mais político da 

cibercultura. É um movimento que respeita a etimologia dessa palavra,  pois se move, muda de 

lugar,  se  desloca,  buscando  espaços  por  onde  as  novas  tecnologias  digitais  possam  navegar, 

tentando  problematizar  a  própria  cibercultura  e  o  que  é  produzido  através  dela,  mas  em uma 

perspectiva otimista, apostando muito mais nas potências de liberdade que se opõem à colonização 

mercadológica glocal e às dinâmicas de controle.

6. Cultura e Digital: Dialogando com o MinC.

Já foi exposto neste trabalho como entendemos o conceito de cultura digital, que se coloca 

como a tentativa de politizar e ampliar a discussão em torno da cibercultura, organizar as demandas 

e analisar as tensões criadas entre o mundo analógico e o mundo digital, que é um movimento que 

procura  potencializar  a  liberdade  on-line  e  off-line,  politizando  as  novas  tecnologias.  Um dos 

pontos  de  maior  tensão e  discussão  entre  sociedade civil  organizada  através  do  movimento  de 

cultura  digital  e  as  instituições  políticas  é  o  Ministério  da  Cultura,  ou  MinC. Mas precisamos 

entender primeiramente o que faz do MinC o principal ponto de diálogo entre cultura digital e 

instituições políticas. Por que o MinC e não outro ministério? Provavelmente a resposta se encontra 

no âmbito da própria cultura, ou como achamos pistas para entender o conceito contemporâneo de 

cultura, e como ele se insere e se mistura na esfera do político.

A tarefa de entender o que significa a palavra “cultura” é extremamente árdua, tendo em 

vista que a palavra ganhou diferentes significados durante a história e também ganha diferentes 

leituras,  de  acordo com os  contextos  em que ela  é  estudada  ou aplicada.  A palavra  “cultura”, 

etimologicamente, está relacionada ao cultivo agrícola, à lavoura, ao trato com a natureza. Cultura é 

vista  como  cultivo,  e  cultivo  é  uma  atividade  constante,  entretanto,  cultura  nem  sempre  foi 

entendida  dessa  forma,  pois  o  ato  de  cultivar  a  si  mesmo estava  totalmente  separado  da  vida 

material. Em um primeiro momento, cultura era entendida como algo material, uma prática; mais 

tarde,  questões do espírito  começaram a se tornar parte  de seu universo.  Esse algo material  se 

encontrava no campo, portanto, esses eram os que cultivam o externo e não a si mesmos, sendo que, 

os habitantes das cidades eram, e no imaginário popular ainda hoje o são, considerados detentores 
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das questões do espírito, do cultivo de si.

“(...) essa mudança semântica é também paradoxal: são os habitantes urbanos que são 'cultos', e 

aqueles que realmente vivem lavrando o solo não o são. Aqueles que cultivam a terra são menos 

capazes de cultivar a si mesmos. A agricultura não deixa lazer algum para a cultura.” (EAGLETON, 

2005, p. 10)

A ideia de cultura está tanto ligada ao natural e orgânico, quanto às práticas do espírito. 

Cultura é fazer materialmente, mas pode também significar ser feito espiritualmente, principalmente 

com o surgimento do iluminismo, a tensão semântica na cultura foi se tornando cada vez mais 

evidente. Mas esse próprio dualismo pode ser compreendido dentro dos indivíduos, pois estes têm 

uma parte de si que se cultiva e se refina, ao mesmo tempo em que outra parte constitui a matéria-

prima para esse refinamento, portanto, tanto o significado material quando o espiritual de cultura 

podem ser encontrados em todos os seres humanos. Cultura pode ser o que está a nossa volta, mas 

também, o que está dentro de nós.

Nós somos assemelhados à natureza, visto que, como ela, temos de ser moldados à 

força,  mas  diferimos  dela  uma  vez  que  podemos  fazer  isso  a  nós  mesmos,  

introduzindo assim no mundo um grau  de  auto  reflexividade  a  que  o  resto  da 

natureza não pode aspirar. Como autocultivadores, somos argila em nossas próprias 

mãos, ao mesmo tempo redentores e impenitentes, padre e pecador em um mesmo 

corpo. (EAGLETON, 2005, p. 15-16)

Segundo a tradição alemã sobre estudos da cultura, principalmente aquela que provém de 

Friedrich Schiller, há uma relação intrínseca entre cultura e Estado, tendo que o segundo só pode 

florescer se houver nos cidadãos os tipos adequados de disposição espiritual. Tendo como pano de 

fundo  para  as  suas  reflexões  filosóficas  a  Revolução  Francesa,  Schiller  observou  que  os 

antagonismos sociais da sociedade civil só poderiam ser reconciliados no âmbito do Estado, mas, 

para que isso fosse possível, a sociedade civil precisaria ter certo refinamento cultural que pudesse 

aplacar os seus rancores, e a isso o autor dava o nome de cultura, entendendo esta como “ (…) uma 

espécie de pedagogia ética que nos torna aptos para a cidadania política ao liberar o eu ideal ou 

coletivo escondido dentro de cada um de nós, um eu que encontra sua representação suprema no 

âmbito universal do Estado.” (LLOYD; THOMAS, 1998, p. 59). Esta tradição entende que o “(…) 

Estado encarna a cultura, a qual, por sua vez, corporifica nossa humanidade comum” (EAGLETON, 
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2005, p. 17), o que nos faz pensar que de certo modo, a política para ser bem sucedida em âmbito 

democrático,  necessita de uma cultura que dê conta de suas disputas complexas, colocando em 

evidência a ideia de um cultivo de si, cultivo dos homens antes de torná-los cidadãos.

Apesar de extremamente relevante para pensarmos o conceito de cultura, e mais ainda para 

refletirmos  sobre  a  relação  desta  com  a  esfera  política,  é  preciso  ressaltar  que  essa  tradição, 

totalmente  embasada  pelo  Iluminismo,  com a  crença  de  que  os  conflitos  e  diferenças  sociais 

poderiam ser resolvidos através da razão pura, desprovida de interesses individuais, e, mais ainda, 

que  o  próprio  conceito  de  humanidade  pressupõe  a  ausência  de  conflito,  um  uno  racional 

culturalmente  alinhado  com  o  pensamento  ocidental.  Críticas  a  essa  crença  em  uma  razão 

absolutamente desprovida de interesses  particulares  foram feitas  no início do século XX, pelos 

autores da Escola de Frankfurt, principalmente por Adorno e Horkheimer. No texto “Dialética do 

Esclarecimento”, os autores mostram que o progresso da razão se mostra como um paradoxo na 

história,  enquanto  tomado  na  perspectiva  de  progresso  inevitável  e  desejável  para  o 

desenvolvimento humano, sendo que este progresso da razão gera tanto a possibilidade de uma 

emancipação, pois permite aos homens tomarem conhecimento sobre as forças da natureza e da 

sociedade,  e  portanto,  se  libertarem  dos  medos  e  “(...)  investi-los  na  posição  de  senhores.” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 19), mas, simultaneamente, muda a relação do homem com 

essa natureza, traduzindo-a em objetividade, dominando- a e se alienando dela de forma crescente. 

O pensar também se coisifica, convertendo a razão em mero instrumento para atingir fins desejados 

e  controlados,  como no capitalismo,  a  própria  reprodução do capital.  Terry Eagleton ainda  vai 

refletir  sobre esta  tradição que coloca a  cultura como a preparação pedagógica para a  política, 

colocando o problema em outros termos. Para o autor, o movimento deve ser inverso, pois “(...) um 

argumento que procede da humanidade para a cultura e daí para a política trai, pelo seu próprio viés 

político, o fato de que o real movimento é no sentido inverso – são os interesses políticos que, 

geralmente, governam os culturais, e ao fazer isso definem uma versão particular de humanidade” 

(EAGLETON, 2005, p. 18). 

Mais  tarde,  na  Idade  Moderna,  outra  tradição  de  estudos  da  cultura  começa  a  emergir, 

obviamente  permeada pelo  culto  do autodesenvolvimento  secular  e  progressivo  do iluminismo, 

aquela  que  usa  cultura  e  civilização  como  sinônimos.  Mas  essa  tradição  começa  a  ser 

problematizada na virada do século XIX para o século XX.

Civilização era em grande parte uma noção francesa – então, como agora, supunha-

se que os franceses tivessem o monopólio de ser civilizados – e nomeava tanto o 

processo gradual de refinamento social como o télos utópico rumo ao qual se estava 
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desenvolvendo. Todavia, ao passo que a 'civilização' francesa incluía tipicamente a 

vida política, econômica e técnica, a 'cultura' germânica tinha uma referência mais 

estreitamente  religiosa,  artística  e  intelectual.  Podia  também  significar  o 

refinamento intelectual de um grupo ou indivíduo, em vez da sociedade em sua 

totalidade.  A 'civilização'  minimizava  as  diferenças  nacionais,  ao  passo  que  a 

'cultural' as realçava. A tensão entre 'cultura' e 'civilização' teve relação muito forte  

com a rivalidade entre Alemanha e França. (EAGLETON, 2005, p. 20)

Um dos principais autores que colocaram a oposição entre cultura e civilização como um 

problema de  estudo foi  o  sociólogo  Norbert  Elias,  em seu  livro  “O processo  civilizador”.  Ao 

entender que a Alemanha teve sua nação formada antes do Estado, quando na maioria dos países 

europeus  o  processo  foi  o  contrário,  os  Estados  foram  formados  antes  de  suas  nações,  Elias 

construiu a problemática em torno da unificação da Alemanha e qual a importância da cultura para 

este  processo.  Se  a  civilização,  identificada  com  práticas  sociais  de  condutas  francesas,  era 

universal e expansionista, não foi construída a partir de lugar nenhum e era o télos a que todos 

almejavam, para os alemães, a cultura era o seu oposto e uma reação a ideia de civilização, mas 

uma reação principalmente em âmbito político à aristocracia alemã, como um processo de figuração 

por parte da burguesia, que visava construir uma identidade alemã própria, ao invés desta criada 

pela aristocracia, que se espelhava no  modus francês. Desta forma, a cultura se torna um refúgio 

para a construção de um poder político burguês, em oposição ao poder político aristocrático. 

Para  a  aristocracia  pré-industrial  alemã,  civilização  esta  ligada  às  boas  maneiras, 

refinamento  e  uma desenvoltura  elegante  nos  relacionamentos,  seu  significado  primário  era  de 

oposição ao barbarismo, celebração das artes, vida urbana, política cívica, tecnologias complexas, 

etc.,  mas, com o passar do tempo e as reconfigurações sociais,  estes significados se perdem, e 

civilização  se  torna  um  conjunto  de  normas  de  etiqueta.  Já  a  cultura  é  vista  como  um 

desenvolvimento  total  e  harmonioso  da  personalidade,  do  intelecto,  do  espírito,  e  esse 

desenvolvimento só é possível em âmbito social. Cultura já não é apenas o cultivo de si, mas o 

cultivo  de  si  na  relação  com o outro.  Se  o  desenvolvimento  cultural,  em oposição  à  ideia  de 

civilização, só se faz em um ambiente no qual as trocas sociais sejam possíveis, há uma exigência 

de que “(...) certas condições sociais, e já que essas condições podem envolver o Estado, pode ser 

que elas também tenham uma dimensão política.” (EAGLETON, 2005, p. 21). 

Já dissemos que o capitalismo informacional é também uma forma de processo civilizatório, 

criando hábitos,  costumes,  formas  de  subjetividade,  refinando o  capitalismo global  através  das 

novas tecnologias da informação e comunicação, definindo, assim, linguagem e conduta próprias. 
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O capitalismo industrial deixava claramente estabelecida as diferenças entre aqueles que detinham 

os meios de produção e aqueles que poderiam apenas vender sua força de trabalho, enquanto o 

capitalismo informacional  emergente começa a  dissipar  essas  diferenças em vários  setores,  e  o 

cultural ou das artes é o que mais se destaca entre eles. Se antes tínhamos um controle quase que 

absoluto da produção cultural e artística por parte da indústria, agora vemos cada vez mais esse 

controle  desaparece,  em virtude  do  uso  e  acesso  que  os  indivíduos  podem ter  das  tecnologias 

digitais. Isso muda não somente os meios de produção artístico-cultural, muda também a cultura em 

termos de tudo aquilo que toca os homens, da forma como eles se relacionam, criam, produzem, 

compartilham e entendem o mundo. 

Se pensarmos utilizando o conceito de figuração criado por Norbert Elias, é possível dizer 

que a cultura digital, enquanto movimento organizado - mas também desorganizado em indivíduos 

e  usuários  de  suas  tecnologias  -  se  opõe,  em  um  primeiro  momento  à  cultura  material  e, 

posteriormente, ao refreamento da cultura digital, que parece ser representada então pelo Ministério 

da Cultura. A cultura será o campo em que parte dos indivíduos descontentes com as instituições 

políticas vão se abrigar, para tencionar essa relação. Começa na produção artístico-cultural, mas se 

amplia  para  todos  os  campos  da  vida  social,  tendo  em  vista  que  o  processo  civilizatório  do 

capitalismo informacional atinge todos os aspectos da vida social, e sua contraposição tem que ser 

ampla na mesma medida.  

6.1 A gestão Gilberto Gil (2003 a 2008).

Para demarcarmos melhor o início dos diálogos entre o MinC e a cultura digital,  vamos 

estabelecer uma data que de certa forma é simbólica, 2002. Primeiramente, porque foi o ano em que 

Luiz Inácio Lula da Silva venceu as eleições para a presidência do Brasil, e fez de Gilberto Gil,  

músico e importante artista brasileiro do movimento contracultural Tropicália, da década de 60, seu 

ministro da cultura. Eliane Costa descreve em seu trabalho “Com quantos gigabytes se faz uma 

jangada, um barco que veleje: o Ministério da Cultura, na gestão Gilberto Gil, diante do cenário das  

redes e tecnologias digitais”, como se deu o convite do então presidente Lula, para Gilberto Gil:

7 de Dezembro de 2002. Parque do Ibirapuera, São Paulo. Preparativos finais para 

o primeiro dos dois shows de reencontro dos Doces bárbaros, grupo que, nos anos 

1970, reuniu Gilberto Gil, Caetano Veloso, Maria Bethânia e Gal Costa – quatro 

expoentes do movimento que ficou conhecido como Tropicália ou Tropicalismo. 

Na coxia, o antropólogo Hermano Vianna coordena as entrevistas para a produção 

do documentário Outros (doces) bárbaros, que registrará os ensaios, os bastidores e 
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os  melhores  momentos  dos  shows.  Em  determinado  momento,  Gil  o  chama, 

reservadamente. E é Hermano quem relata o que ouviu: 'Eu acabei de receber um 

telefonema. Agora...  é  segredo:  O Lula está me chamando para ser  ministro da 

cultura. Você vai comigo?' Algumas semanas antes, Hermano, estudioso do funk, 

da chamada cultura da periferia e, na ocasião, também já bastante envolvido com o 

tema das novas tecnologias digitais,  havia conversado com Gil sobre uma ideia 

aproximar,  de  estúdios  digitais  de  produção  musical,  jovens  participantes  de 

projetos sociais,  de forma que eles pudessem aprender a lidar com esses novos 

recursos e mídias ao mesmo tempo em que a juventude de classe média também 

fazia  uso  dessas  novas  tecnologias,  vivenciando  suas  primeiras  experiências 

digitais  (…)  Ao  receber  o  inesperado  convite  do  presidente  recém-eleito,  no 

entanto,  é  Gil  quem chama Hermano para  embarcar  com ele  no novo desafio, 

convocando-o  a  ajudá-lo  colocar  em  prática  ideias  como  aquela  sobre  a  qual  

haviam conversado: “– Vamos fazer aquela coisa dos estúdios lá no Ministério. 

Agora,  podemos  fazer  via  governo.  Imagina...  no  Brasil  inteiro!”.  E  Hermano 

responde: “– Bacana! Vamos nessa. (COSTA, 2011, pg 11-12-13).

Outro motivo para estabelecermos 2002 como um ponto inicial, é porque um ano antes o 

primeiro site de trocas de arquivo peer to peer da internet, o Napster, foi processado por diversas 

companhias da indústria fonográfica, acusando-o de promover a pirataria, possibilitando troca de 

arquivos de áudio protegidos por direitos autorais. Os servidores do Napster foram desligados após 

uma batalha judicial travada entre seus operadores e a RIAA (Recording Industry Association of 

America). 

Foi  nessa  atmosfera  de  crescimento  do  uso  das  novas  tecnologias,  principalmente  do 

computador,  possibilitando a  apropriação deste  por  parte  de  pessoas  comuns,  que  iniciaram os 

trabalhado  de  Gilberto  Gil.  A gestão  de  Gil  foi  marcada  principalmente  pelos  avanços  nas 

discussões a respeito do próprio papel do Ministério da Cultura e da cultura em si. Ao contrário de 

ministros  anteriores  a  ele,  Gil  procurou  ampliar  o  próprio  conceito  de  cultura,  utilizando  seus 

significados antropológicos, sua potência de empoderamento político, além da já conhecida esfera 

relacionada às artes. Durante a gestão de Gil, vários campos da cultura foram pensados, debatidos, 

criticados, e várias políticas públicas foram criadas, mas neste sentido, o que nos interessa entender 

é como se deram as políticas voltadas para a cultura digital, e entre elas, os Pontos de Cultura? Para 

isso, uma das primeiras medidas foi compreender como se dão as relações entre as ferramentas 

tecnológicas e o ambiente cultural. Principalmente, como o computador poderia ser útil dentro deste 

vasto campo cultural, e para além do discurso de inclusão digital, que já havia sido pauta de outros 
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ministérios,  agindo assim de forma a ampliar as possibilidades de autonomia dos usuários,  e o 

fortalecimento das construções colaborativas em rede. 

Diante do quadro de desigualdade que marca, tanto a sociedade contemporânea, 

quanto o ciberespaço, o MinC introduziu em suas políticas públicas, no período 

estudado, a questão dos direitos culturais e da diversidade, procurando fortalecer as 

oportunidades de acesso aos meios de produção de conteúdos culturais em mídia 

digital, habilitando, assim, a difusão desses arquivos pela internet. (COSTA, 2011, 

p. 17)

Deste modo, o ministério começava a entender que era necessário não apenas fazer com que 

mais pessoas tivessem acesso ao computador, mas sim, fazer com que esse acesso aumentasse o 

potencial de transformação suscitado pelos novos paradigmas de produção, circulação e consumo 

cultural, pois “(...) estes ampliam as possibilidades de ressonância de expressões culturais – cuja 

presença nos meios de comunicação de massa vem se mostrando limitada –, incentivam práticas de 

compartilhamento, debate,  articulação e trabalho colaborativo, e representam novas perspectivas 

para  o acesso à  informação e ao conhecimento.”  (COSTA, 2011,  p.  17).  É possível  identificar 

elementos que enfatizam a necessidade de cada vez mais misturar cultura e política, através das 

ações do ministério. Em entrevista ao Jornal do Brasil, Gil deixou isso claro, dizendo que: “Os 

políticos deveriam aceitar a ideia de que a cultura lhes traria uma dimensão que lhes faltava e que o 

mundo cultural, por sua vez, precisaria sujar um pouco as mãos, sair dessa coisa aristocrática, dessa 

preguiça, desse medo de encarar o trabalho social, desse receio de degradação20.”

O passado Tropicalista de Gil, de certo modo também o influenciou durante o tempo em que 

esteve à frente do MinC, principalmente por causa das tradições experimentais do movimento de 

contracultura dos anos 60, e também pelo fato dele sempre estar dialogando, trocando experiências, 

ou até mesmo pedindo orientações para outros agentes culturais  ligados ou não à contracultura 

nacional. Em entrevista ao site Estúdio Livre, Cláudio Prado, coordenador de políticas digitais do 

Ministério da Cultura, disse: “A internet é tropicalista essencialmente, ela junta coisas que não eram 

juntáveis antes, que não se juntavam de forma alguma, e a cultura brasileira é a convergência das 

culturas do mundo21.” Todas estas trocas de ideias e conversas resultaram nos Pontos de Cultura, 

que, articulando o local e o global, criam trabalhos cultural e politicamente interessantes e colocam 

também em pauta de discussão os questionamentos a respeito da extensão local da globalização e a 

20 Entrevista à Cleusa Maria, publicada originalmente no Jornal do Brasil, 04/01/87 e republicada em
      volume, no ano de 2007, com o título Gilberto Gil.

21 http://www.youtube.com/watch?v=2tLXZJ6SC28&feature=related  

http://www.youtube.com/watch?v=2tLXZJ6SC28&feature=related
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extensão global da localização. 

“É  tudo  duas  mãos.  É  globalização  e  localização.  Local  é  palavra.  Quanto  mais  cresce  a 

globalização,  cresce  a  dimensão local,  que  fica  mais  abastecida  de  novos  meios  e  técnicas  de 

comunicação. Então, o local pode aparecer fortemente com o global22.” 

No site do MinC há uma breve explicação sobre o que são os Pontos de Cultura:

São  entidades  reconhecidas  e  apoiadas  financeira  e  institucionalmente  pelo 

Ministro  da  Cultura  que  desenvolve  ações  de  impacto  sócio-culutural  em suas 

comunidades.  Somam,  em abril  de  2010,  2,5  mil  em 1122  cidades  brasileiras, 

atuando em redes sociais, estéticas e políticas.

O Ponto de Cultura não tem modelo único, nem de instalações físicas,  nem de 

programação ou atividade.  Um aspecto comum a todos é a transversalidade da 

cultura e a gestão compartilhada entre poder público e comunidade.

Pode ser instalado em uma casa, ou em um grande centro cultural. A partir desse 

ponto, desencadeia-se um processo orgânico agregado novos agentes e parceiros e 

identificando novos pontos de apoio: a escola mais próxima, o salão da igreja, a 

sede da sociedade amigos do bairro, ou mesmo a garagem de algum voluntário.

Quando firmado o convênio com o MinC, o Ponto de Cultura recebe a quantia de 

R$  185  mil,  em  cinco  parcelas  semestrais,  para  investir  conforme  projeto 

apresentado. Parte do incentivo recebido na primeira parcela, no valor mínimo de 

R$  20  mil,  para  aquisição  de  equipamento  multimídia  em software  livre23 (os 

programas serão oferecidos pela  coordenação),  composto por  microcomputador, 

mini-estúdio, ilha de edição e o que mais for importante para o ponto24.”

A proposta dos Pontos de Cultura inverte a lógica de atuação do Estado: em vez de levar 

ações  culturais  prontas  para  as  comunidades,  são  estas  que  definem  as  práticas  que  desejam 

fortalecer, com reconhecimento e apoio do governo. É uma forma de fazer com que as comunidades 

se  tornem  independentes  e  passem  a  existir  culturalmente,  tendo  o  controle  sobre  aquilo  que 

produzem, funcionando como um tipo de educação política e cultural, visando preencher lacunas de 

pontos culturalmente adormecidos em várias cidades, principalmente aquelas que não se encontram 

no eixo Rio-São Paulo. Em entrevista à TV Senado em 24/10/2009, José Murilo Junior, gerente de 

22 Gil em entrevista ao, O estado de S. Paulo, em 22/06/05.

23 Falaremos sobre software e o seu uso nos Ponto de Cultura no capítulo em que será discutida a ética Hacker.
24 http://www.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura/  

http://www.cultura.gov.br/culturaviva/ponto-de-cultura/
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cultura digital do Ministério da Cultura, disse:

O Ministério  da  Cultura  entende  que  a  revolução,  o  impacto é  tão  grande  que 

merece uma reflexão específica sobre o termo (cultura digital). Mas o Ministério da 

Cultura também parte do que não sabe,  a gente tem uma noção do é a cultura 

digital,  mas  é  um  termo  tão  novo  e  as  possibilidades  são  tão  radicalmente 

inovadoras,  que  o  Ministério  entende  que  também é  preciso  escutar  também a 

sociedade, para poder pesquisar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo nos 

dias de hoje (…) é por isso que apesar de termo criado uma coordenação para a 

cultura digital dentro do Ministério, a gente entende que é o momento de escutar,  

de perceber, de consultar a sociedade sobre o que são essas novas possibilidades 

que a cultura digital apresenta25.

A atuação  do  MinC  no  campo  da  cultura  digital  teve  dois  aspectos.  O  primeiro  está 

relacionado com a própria construção de um conceito de cultura digital, que se deu através dos 

diálogos do ministério com ciberativistas, artistas, agitadores culturais, entre outros. Conceito este 

que tentamos analisar e contribuir para a reflexão neste trabalho, mas que podemos sintetizar como 

uma busca de trazer o digital para o campo da política e da cultura, ao mesmo tempo em que se 

dilui os muros que separam estas duas últimas. O outro aspecto foi a tentativa de traduzir estas 

reflexões em políticas públicas, tentativa esta que resultou, um ano e meio após a posse de Gil, no 

programa Ação Cultural Digital, e a implantação de estúdios digitais nos Pontos de Cultura. 

Uma (frente de trabalho) era conceituar o digital como fenômeno cultural; discutir 

essa questão; ampliar essa questão; dialogar com o mundo que estava discutindo 

essas questões em diversos fóruns do mundo, aqui no Brasil e fora do Brasil. Isso 

era  uma coisa.  O que tornou isso  consistente  e  forte  foi  a  aplicação  disso  nos 

Pontos de Cultura. Porque aí você ia na outra ponta, no chão real das realidades 

locais,  experimentando,  com  a  possibilidade  da  cultura  digital,  modificar  as 

realidades locais lá.26

6.2 A gestão Ana de Hollanda (2010 até o presente).

Antes de iniciarmos as análises a respeito da gestão de Ana de Hollanda, é necessário dizer 

que entre a gestão Gilberto Gil, e a gestão da atual ministra, tivemos a gestão de Juca Ferreira, que 

25 http://www.youtube.com/watch?v=Sbqf8Aup3vU&feature=related  
26 Cláudio Prado (coordenador de políticas digitais do Ministério da Cultura), em entrevista para Eliane Costa.

http://www.youtube.com/watch?v=Sbqf8Aup3vU&feature=related
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durou de 2008 a 2010, ainda no governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Todavia, de certo modo, a 

gestão de Juca Ferreira deu continuidade aos trabalhos já iniciados por Gilberto Gil, portanto, para 

uma melhor visualização da problemática atual da questão digital dentro do Ministério da Cultura, 

optamos por analisar a gestão de Ana de Hollanda, durante o governo da presidenta Dilma Rousseff, 

tendo em vista que a gestão vigente, ao que tudo indica, mudou os rumos das discussões e servirá 

melhor como parâmetro de comparação.

O  início  da  gestão  de  Ana  de  Hollanda  no  MinC  foi  marcado  pela  insegurança  e 

desconfiança  por  parte  dos  ativistas  dos  diversos  campos  culturais  e  também  por  uma  certa 

esperança de continuidade, tendo que a continuidade no Governo Federal, que passou de Lula para 

Dilma,  poderia  orientar  a  continuidade  na  gestão  do  Ministério,  que  foi  de  Gilberto  Gil,  Juca 

Ferreira, e seri,a então, de Ana de Hollanda. Mas já nas primeiras declarações da Ministra, certo 

descontentamento  ficou  claro  por  parte  das  entidades  e  indivíduos  preocupados  com a  cultura 

brasileira.

Os  ataques  a  Ana  de  Hollanda  começaram  logo  no  início  do  governo  Dilma 

Rousseff. Em sua primeira entrevista coletiva, poucos dias após ser confirmada no 

cargo, em Dezembro, Ana afirmou que o projeto da nova Lei do Direito Autoral, 

que vinha sendo preparado pelas gestões de seus antecessores, Gilberto Gil e Juca 

Ferreira, poderia ser revisto. Entre as mudanças previstas pelo que seria a nova lei 

estavam  uma  maior  flexibilização  dos  direitos  do  autor  e  a  fiscalização  do 

Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad), órgão responsável pelo 

recolhimento  e  pelo  pagamento  de  direitos  autorais  da  música  no  Brasil.  Em 

janeiro,  a  ministra  ordenou  a  retirada,  do  site  do  MinC,  do  selo  do  Creative 

Commons, uma licença para a reprodução não comercial de conteúdo27.

Para o movimento ligado à cultura digital,  mas também para os movimentos ligados ao 

campo cultural em geral, o grande ponto de descontentamento foi a forma como o Ministério de 

Ana de Hollanda começou a lidar com a manutenção e desenvolvimento dos Pontos de Cultura. 

Houve um retrocesso em relação à criação de novos editais e verbas para os Pontos de Cultura, o 

que para muitos significou uma ruptura com as gestões anteriores. Quando questionado pela Folha 

de São Paulo, a respeito dessas mudanças e da falta de continuidade da gestão Ana de Hollanda, o 

ex-ministro Juca Ferreira disse:

É óbvio  que  há  um retrocesso,  um desinvestimento,  a  desestruturação  de  uma 

27 http://br.noticias.yahoo.com/crise-crise-pedras-sapato-ana-hollanda-015511364.html  

http://br.noticias.yahoo.com/crise-crise-pedras-sapato-ana-hollanda-015511364.html
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frente  de  trabalho  importante.  Não  vi  argumento  sustentável  que  justifique  o 

retrocesso  do  programa  Pontos  de  Cultura  (…)  apesar  de  ser  um  governo  de 

continuidade, houve uma ruptura inexplicável na área cultural. Há uma perda do 

que foi investido, das conquistas realizadas. Fui andar na rua em Salvador e vi 

pessoas pedindo: Salve os Pontos de Cultura!28. 

Mas de  acordo com a  Marta  Porto,  ex-secretaria  de  cidadania  e  diversidade  cultural,  o 

cancelamento de novos editais, e do repasse de verba para os Pontos de Cultura, se deu devido à 

falta  de  transparência  do  processo.  Havia  problemas  de  fiscalização,  que  comprometiam  a 

integridade do projeto. Quando perguntada se havia má vontade por parte do atual Ministério, em 

dar continuidade ao projeto, Marta Porto respondeu:

Não acho que há má vontade, mas se criou em torno do programa uma visão quase 

messiânica, o que não ajuda o debate político. Para se estabelecer como política 

pública e não como política pessoal ou privada que faz uso de recursos públicos, é 

necessário que o programa seja visto com racionalidade. Há problemas evidentes 

de gestão, de transparência no processo decisório, de relação Estado e sociedade.  

Há também uma falta de clareza institucional  para lidar com a diversidade dos 

próprios Pontos de Cultura e as condições de desigualdade que se instalaram dentro 

do programa. O Cultura Viva é uma grande ideia, mas em sete anos não criou as 

condições objetivas para preparar o Ministério da Cultura e, portanto, o governo 

como um todo para compreender e gerenciar as peculiaridades dessa produção e 

dessas organizações. As dívidas são reflexo desse descontrole. Muitos dos recursos 

não  são  repassados  por  inadimplência  das  organizações  ou  por  atrasos  nas 

prestações de contas pelo próprio MinC29.

O debate em torno dos Pontos de Cultura é um dos eixos daqueles que pedem pela saída da 

Ministra Ana de Hollanda, justamente por ser uma das mais relevantes políticas públicas voltadas 

para a cultura e iniciadas no governo Lula. O projeto Cultura Viva, que é o grande projeto que 

abriga os Pontos de Cultura, se mostrou como a possibilidade de uma integração cultural no país e 

de uma aproximação maior entre cultura, política e sociedade, dialogando com o Estado para a 

criação das ações de cada organização, entidade ou centro de cultura, rompendo assim, com a ideia 

de um Estado provedor cultural, que decide dentro de uma relação assimétrica de poder, retirando, 

28 http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/1065045-gestao-de-ana-de-hollanda-e-desastre-afirma-ex-ministro-da-  
cultura.shtml

29 http://oglobo.globo.com/cultura/marta-porto-cultura-ainda-nao-se-tornou-prioridade-4294248  

http://oglobo.globo.com/cultura/marta-porto-cultura-ainda-nao-se-tornou-prioridade-4294248
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/1065045-gestao-de-ana-de-hollanda-e-desastre-afirma-ex-ministro-da-cultura.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/1065045-gestao-de-ana-de-hollanda-e-desastre-afirma-ex-ministro-da-cultura.shtml
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assim, a autonomia dos grupos envolvidos. 

Os ativistas, artistas e gestores culturais costumam fazer a crítica à gestão Ana de Hollanda, 

pelo  fato  desta  priorizar  o  grande mercado cultural  e  os  artistas  já  estabelecidos,  ao invés  das 

manifestações mais populares ou que não respondam às exigências de mercado, como, por exemplo, 

os próprios Pontos de Cultura; a Ministra respondeu em entrevista ao O Estado de São Paulo, em 

março de 2011, que:

Já  tive  encontro  com  os  representantes  dos  pontos.  É  assustador,  porque  são 

trabalhos  em  comunidades  carentes.  O  princípio  dos  pontos  é  maravilhoso.  O 

governo vai  à  comunidade e  reconhece  um trabalho  cultural  que  já  está  sendo 

desenvolvido.  Fazemos  um trabalho  para  auxiliá-los,  ajudamos  a  se  equiparem 

melhor. Agora, alguns estão sem receber há algum tempo. Há outros que estão sem 

receber desde 2008. Alguns com problemas com documentação, mas há uma parte 

legal. E tem nosso orçamento que está bastante restrito, não só da Cultura, mas 

houve um corte grande (…) Já está sendo liberado. Vamos quitar com eles essa 

dívida30.

Mais de um ano depois desta entrevista, muitos Pontos de Cultura ainda esperam o repasse 

da primeira parcela da verba destinada aos projetos. Um representante de um dos Pontos relatou em 

entrevista a situação na qual se encontram:

Mais  de  seis  meses  após  a  assinatura  dos  convênios,  as  100  instituições 

selecionadas  no  II  Edital  de  Pontos  de  Cultura  do  Ceará  ainda  aguardam  o 

pagamento da primeira de três parcelas anuais de R$ 60 mil  previstas,  que são 

parceria entre a Secretaria da Cultura do Ceará e o Ministério da Cultura, o edital é 

o maior na área cultural  do Estado,  com orçamento de R$ 18 milhões.  (...)  foi 

lançado em novembro de 2010, o edital demorou quase um ano para assinar os 

convênios com os selecionados. Depois disso, nenhuma verba ainda foi liberada 

(…) ainda não pagaram. Na última semana que ligamos, a pessoa que poderia nos 

informar estava na Rio+2031

As discussões em torno da gestão de Ana também se acirram quando outro ponto sensível 

para  a  cultural  digital  é  tocado,  a  lei  de  direitos  autoriais.  Durante  a  gestão  Gil,  e  dando 

30 http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ana-de-hollanda-o-jogo-e-violento,697748,0.htm  

31 Francisco Haroldo, presidente da Associação dos Remanescentes de Quilombos de Alto Alegre e Adjacências, que 

atua há nove anos no distrito de Queimada, em Horizonte. (Entrevista)

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ana-de-hollanda-o-jogo-e-violento,697748,0.htm
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continuidade ao projeto, a gestão Juca Ferreira; houve um trabalho de estudo para a flexibilização 

da lei de direitos autorais. Grande parte da comunidade ligada à cultura temia o posicionamento, a 

princípio, conservador da atual Ministra, tendo que uma de suas primeiras medidas, quando assumiu 

o cargo, foi tirar o símbolo de Creative Commons que estava no site do Ministério. Questionada 

sobre esta decisão que simbolicamente a afastaria da cultura digital, demonstrando uma tomada de 

posição contrária à liberdade defendida pelos ativistas, a Ministra disse:

Eu  achei  muito  estranha  a  gritaria  que  esse  caso  criou.  Aquele  selo  era  uma 

propaganda  dentro  do  site  do  MinC.  Não  existe  a  possibilidade  de  você  fazer 

propaganda  ali.  A responsável  agora  sou  eu  e  eu  não  podia  permitir  que  isso 

continuasse. A questão que me preocupa é que a concessão de direitos no Creative é 

irreversível.  Há sempre um prazo para uso de direitos autorais.  Eu posso ceder 

minha obra para tal uso por cinco, dez anos e depois eu posso reaver essa obra. Mas 

é bom dizer que essa decisão, de usar o Creative Commons, cabe unicamente ao 

autor32.

A Ministra ainda ressaltou durante a entrevista que a decisão de retirada do símbolo de 

Creative Commons foi administrativa e não ideológica33. Mesmo assim, os setores envolvidos nesta 

discussão mostraram seu descontentamento não somente a esta decisão, mas a também às direções 

que  o  novo  mistério  parecia  seguir.  No  início  de  2012,  uma  petição  pública,  assinada  por 

intelectuais, artistas e ativistas culturais como Marilena Chauí, Gabriel Cohn, Eduardo Viveiros de 

Castro,  Laymert  Garcia  dos  Santos,  Suely  Rolnik,  Moacir  dos  Anjos,  entre  outros,  começou a 

circular  pela  web e  teve  uma enorme adesão por  parte  dos  setores  envolvidos  com cultura  na 

sociedade civil. 

O documento trata sobre a falta de entendimento, que, segundo os signatários, a atual gestão 

tem do contexto social, político e econômico atual, e o papel da cultura neste contexto. 

A criação cultural  é indissociável da construção inovadora de horizontes para o 

País,  é  a  cultura  que  forma  as  realidades  que  nos  condicionam e  projetam os 

destinos da vida em comum. Não faz mais sentido pensar nos quadros anacrônicos 

que tinham a chamada "infraestrutura", ou economia, como elemento primacial da 

vida humana, ao passo que a cultura, ou "superestrutura", era vista como artigo de 

luxo. Pois não é possível, justamente, entrarmos em pleno século 21 equipados com 

32 Disponível em (http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ana-de-hollanda-o-jogo-e-violento,697748,0.htm). 
Acesso em 03/08/2012.

33 Idem.

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,ana-de-hollanda-o-jogo-e-violento,697748,0.htm
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uma "superestrutura" mental que data do século 19. É um engano gravíssimo um 

Estado  contemporâneo  não  dar  a  devida  importância  à  agenda  das  políticas 

culturais,  pois  a  economia  sem  a  cultura  não  pode  mais  do  que  propagar  a 

desvalorização de uma sociedade, colocando-a a mercê de interesses estritamente 

econômicos.  A mera  celebração  de  uma  "cultura"  concebida  como  excedente 

simbólico  entregue  a  profissionais  consagrados  da  indústria  de  entretenimento 

certamente não pode substituir a consciência ativa do papel central que a força de 

trabalho criativa passou a desempenhar no cenário do novo regime capitalista. O 

MinC  de  hoje  desconhece  os  sistemas  de  acumulação  financeira,  de  ganho 

unilateral de corporações com os direitos autorais e de imagens. Ao tornar-se refém 

de um modelo institucional arcaico, o Governo Federal vai aceitando que as forças 

mais reativas do modelo neoliberal passem a conduzir as subjetividades, tornando-

se um instrumento para sustentar apenas desejos sociais compulsivos de consumo, 

como se estes fossem o meio de produção de sociabilidade34

A  crítica  segue  em  consonância  com  a  reflexão  socio-econômica,  que  expulsemos 

anteriormente  neste  trabalho,  entendendo o capitalismo informacional  como a forma na qual  o 

capitalismo está se reconfigurando nos últimos 20 ou 30 anos, além da própria ideia de cultura 

como empoderamento político por parte daqueles que não se encontram exatamente no seio das 

instituições, mas dialogam com elas para a construção de iniciativas e projetos que possam gerar 

autonomia e ampliar a criticidade dos indivíduos. A nova gestão do MinC é vista como não aberta 

ao diálogo, se distanciando da sociedade civil e se fechando em velhas ortodoxias políticas, que a 

complexidade político-cultural  procura questionar  criticamente.   Enquanto as gestões  anteriores, 

consideradas progressistas, abriam cada vez mais espaços para diálogos em eventos e fóruns da 

internet, a atual gestão pouco se faz presente nos eventos culturais como encontros, congressos e 

seminários, como por exemplo, o Festival de Cultura Digital, que ocorreu em Dezembro de 2011, e 

não contou com a presença da atual Ministra Ana de Hollanda. Só foi lida uma carta em seu nome e 

do Ministério, que foi vaiada pelo público presente. 

Os signatários da petição ainda colocam em termos de comparação que:

Sob a  liderança  das  gestões  da  cultura  durante  os  8  anos  do  governo Lula,  o 

acolhimento  entusiástico  de  uma  vasta  gama  de  manifestações  antropológicas, 

tradicionais como modernas, regionais como nacionais, locais como globais, deu 

direito de cidadania e densidade política a vários conceitos novos, doravante parte 

34 Disponível em (http://peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N22382). Acesso em 03/12/2012

http://peticaopublica.com.br/PeticaoVer.aspx?pi=P2012N22382
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de nosso vocabulário de política pública: "cultura digital",  "Pontos de Cultura", 

"cultura viva", "patrimônio imaterial", "cidades criativas", "economia da cultura", 

"diversidade  cultural",  "creative  commons",  "compartilhamento",  "cultura  e 

pensamento", "cidadania colaborativa", "participação setorial" e tantos outros. Um 

Plano Nacional  de Cultura foi redigido pelo MinC com ampla participação dos 

setores  interessados,  e  foi  aprovado pelo Congresso Nacional.  Tratou-se  de um 

esforço  consistentemente  democrático  de  transformação  da  agitação  social  em 

meio de conquista de uma voz pública, de expressão da força viva dos povos de 

nosso país nos termos de um discurso de dimensões propriamente políticas,  no 

sentido mais nobre da palavra35.

7. Conhecimento, liberdade e colaboração: Hackers.

A palavra  “hacker”  é  comumente  associada  aos  piratas  da computação,  cibervândalos  e 

invasores  de  sistemas  de  informação,  que  visam  saquear,  derrubar  sites  ou  roubar  segredos 

comerciais, mas esse uso não corresponde ao que historicamente significa ser um hacker. Estes são 

conhecidos dentro das comunidades envolvidas com tecnologia de informação como crackers, pois 

“crack”, em inglês, significa rachar, quebrar, arrombar ou prejudicar. Entretanto, durante os anos 90, 

a palavra “hacker” foi extremamente difundida pela mídia com o mesmo sentido de cracker, devido 

a enorme quantidade de crimes cometidos no ciberespaço. Mas muitas vezes “(...) crackers em geral 

são rejeitados pela cultura hacker, embora eu pessoalmente considere que, em termos analíticos, os 

crackers e outros cibertipos são subculturas de um universo hacker muito mais vasto e, via de regra, 

não destrutivos.” (CASTELLS, 2003, p. 38) 

Segundo o filósofo finlandês Pikka Himanen, a ética hacker é o espírito de uma sociedade 

informacional. Em seu livro “The hacker ethic and the spirit  of information age”, Himanen faz 

alusão à obra clássica da sociologia de Max Weber, “A ética protestante e o espírito do capitalismo”, 

para mostrar que, do mesmo modo que a ética protestante, fundada na valorização do tempo de 

trabalho e  do acúmulo de capital,  que acabava se tornando um fim em si  mesmo,  auxiliou na 

construção  da  subjetividade  dos  indivíduos  durante  o  nascimento  e  amadurecimento  da  era 

industrial. Na era da informação, os valores protestantes começam a ser substituídos pelos valores 

da época vigente, em que a relação tempo e trabalho se desfaz parcialmente, assim como a busca 

incessante pela  acumulação de capital,  mas,  a  contraposição a essa nova forma de organização 

social e produtiva só é ativada quando a ética hacker se faz presente nas comunidades, já que esses 

mais do que possuírem valores daqueles protestantes, também representam uma oposição à moral 

35 Idem.
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industrial, pois, relacionam-se de modo diferente com o tempo de trabalho e até mesmo com os 

ganhos deste trabalho.  Mas o que seria então esta ética hacker?

Durante a Campus Party de 2012, tradicional evento que acontece em São Paulo e discute 

tecnologia, internet, comunicação e entretenimento eletrônico, Rodrigo Rodrigues e Felipe Sanchez, 

dois  membro do Garoa Hacker  Clube36,  um dos primeiros e mais  importantes  hackerspaces do 

Brasil,  palestraram sobre a importância  da cultura hacker para o mundo contemporâneo.  Nesse 

evento, foi possível entender um pouco mais sobre o que é a ética hacker, e, durante a apresentação, 

os palestrantes deram a chave para entendermos melhor essa subcultura informática:

“A maior problemática da cultura hacker é: existe um problema (em um software ou hardware), o 

hacker sabe como resolver este problema, mas não pode resolvê-lo, porque os responsáveis pelo 

código fonte do software (empresas) não o disponibilizaram37.” 

Eles  se  referiam ao episódio  ocorrido  com Richard  Stallman,  criador  do  GNU,  sistema 

operacional para computador compatível com UNIX38 e que tem seu código fonte aberto, porém, 

sendo diferente do que é UNIX.

Em meados da década de 80, Stallman se viu frente a um problema de funcionamento de 

uma impressora e do software que a comandava. Stallman tentou se comunicar com a empresa 

responsável  pela  máquina  e  não  obteve  sucesso,  pois  a  empresa  alegou  que  as  políticas  de 

propriedade  intelectual  haviam  mudado  e  eles  não  poderiam  mais  fornecer  o  código  fonte.  

Para  Stallman,  a  ideia  de  um  código  fonte  inacessível  para  que  os  usuários  pudessem 

modificá-lo,  resolver  problemas  ou  criar  outros  softwares  a  partir  daquele  que  já  existia  era 

inadmissível,  visto  que  Stallman,  que  era  um  programador  de  inteligência  artificial  do  MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), tinha seus valores ligados à cultura hacker.

A ideia de liberdade para experimentar, criar, manipular, resolver problemas ou transformar 

sistemas e hardwares é uma das principais características da cultura hacker.  O entusiasmo pelo 

trabalho e a vontade de superar desafios impostos pelas máquinas, criando novas soluções e novas 

formas de utilizar as tecnologias, também são características importantes para esta cultura. O Tech 

Model Railroad Club, é o berço da cultura hacker e é a partir das experiências surgidas lá, que está 

cultura ganha forma.  O Tech Model  Railroad Club era um clube de estudantes que gostava de 

36 https://garoa.net.br/wiki/P%C3%A1gina_principal     Acessado em 22/07/12
37 Palestra na Campus Party em fevereiro de 2012
38 UNIX é um sistema operacional desenvolvido pelos laboratórios Bell e distribuído pela AT&T,  que se tornou 

extremamente popular entre a comunidade de cientistas da computação da década de 70, mas que por causa de 
problemas judiciais entre Bell e AT&T, onde está última reivindicava direitos de propriedade sobre o software, parte 
desta comunidade se viu obrigada a criar um outro sistema que não fosse proprietário, o GNU.

https://garoa.net.br/wiki/P%C3%A1gina_principal
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ferromodelismo,  e  tinham  um  espaço  para  suas  criações  dentro  do  MIT,  onde  criavam  seus 

modelos. Basicamente eles tinham dois grupos, um responsável pela parte de cima dos projetos e o 

outro grupo pela parte de baixo. Então, um grupo fazia as maquetes, a arte e os modelos, enquanto o 

outro cuidava de toda a parte elétrica e eletrônica para comandar os desvios das linhas. O hack 

surgiu nesse grupo, quando este tinha que resolver um problema. Havia um modelo muito grande 

que ocupava uma sala, e as centrais de comando de ferromodelo da época não davam conta do 

tamanho da área que eles tinham. E como este problema foi resolvido? Certa vez, um dos membros 

do grupo, que era estudante de engenharia de telecomunicações, achou uma central telefônica velha, 

jogada no lixo. Ele pegou a central telefônica e a primeira ideia que provavelmente lhe ocorreu foi: 

Qual  a  função de  uma central  telefônica?  Em suma,  era  um hardware  analógico  que  ligava  e 

desligava  circuitos.  Isso  é  basicamente  o  que  você  precisa  para  comandar  uma  malha  de 

ferromodelo. A partir daí, lhe ocorreu a ideia de pegar uma central telefônica que foi projetada para 

ser central telefônica, e usá-la para comandar uma malha de ferromodelo, que era algo muito mais 

avançado.

“(...) a essência do hack é você usar uma tecnologia de uma maneira para qual ela não foi pensada,  

para qual ela não foi projetada. É forçar a tecnologia para algo que o projetista não pensou39.”

 

Essa cultura foi se desenvolvendo na costa leste dos EUA, e também foi crescendo na costa 

oeste, onde surgiram o vale do silício e o  Homebrew Computer Club, outra importante referência 

para essa cultura. 

O Homebrew Computer Club (HCC) foi um grupo de hackers e entusiastas de tecnologia, 

que abrigava alguns dos hoje conhecidos empresários dos computadores, como, por exemplo, Steve 

Jobs e Steve Wozniak, fundadores da Apple.  Estes clubes de computadores surgem após a Segunda 

Guerra Mundial, quando os computadores ainda eram enormes e impossíveis de serem deslocados 

de um lugar para outro em poucos dias. Eram grandes máquinas complexas e extremamente caras, 

de uso militar ou de grandes corporações, como já foi explicado em capítulo anterior. A ideia por 

trás  dos  clubes  como  o  HCC  era  de  popularizar  o  uso  dos  computadores,  tendo  que  a 

microeletrônica começava a se desenvolver, e os computadores gigantescos começavam a dar lugar 

aos  computadores  menores  e  menos  complexos,  mas,  ainda  assim,  muito  difíceis  de  serem 

compreendidos  pelos  cidadãos  comuns.  Steve  Wozniak  aponta  que  uma  das  principais 

características do HCC era a informalidade ou o fato de não existir oficialmente, e que o mote 

39 Em entrevista com Rodrigo Rodrigues durante a Campus Party 2012.
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principal do grupo era “dá para ajudar os outros40”, o que mostra que a ausência de uma estrutura 

rigidamente  definida  é  um  dos  elementos  dessa  cultura,  assim  como  certo  tipo  de  altruísmo-

meritocrático. Falaremos mais sobre isso no decorrer do texto.

Neste ambiente, a intenção dos membros do HCC era experimentar e criar soluções para os 

problemas que surgiam com o computador existente, o Altair 8800, e estar em pleno Vale do Silício, 

segundo Pierre Lévy (2004, p. 43) era um diferencial para o grupo pois:

O Vale do Silício, mais do que um cenário, era um verdadeiro meio ativo, um caldo 

primitivo onde instituições científicas e universitárias, indústrias eletrônicas, todos 

os tipos de movimentos hippies  e de contestação faziam fluir ideias, paixões e 

objetos que iriam fazer com que o conjunto entrasse em ebulição e reagisse.

Esta  atmosfera  de  contracultura  também influenciou a  cultura  hacker  como um todo,  e 

podemos ver sua ressonância até os dias atuais. Os membros do HCC, por sua proximidade com a 

tecnologia, percebiam que aquele era um importante momento para a história da humanidade, pois 

já  projetavam  a  importância  que  os  computadores  teriam  na  vida  das  pessoas  se  fossem 

popularizados, e, de certo modo, “domesticados”. A contracultura estadunidense dos anos 70 era o 

espaço da crítica à uma sociedade que restringia as liberdades individuais, enfatizando os costumes 

e a política conservadora. A cultura hacker foi influenciada por esse pensamento de contracultura, e 

o computador representava para os hackers a capacidade de ampliar a circulação de informações e, 

consequentemente,  as  liberdades  de cada um. E o  Personal  Computer  (PC) surge dentro  deste 

contexto, criado por estes jovens norte americanos entusiastas das tecnologias de informação.

Castells (2003, p. 34) vai caracterizar a cultura da Internet como a cultura dos criadores da 

Internet, o que significa que a cultura hacker tem um papel fundamental em como entendemos a 

rede hoje.  Primeiramente,  há quatro tipos de cultura na Internet:  a cultura tecnomeritocrática, a 

cultura hacker, a cultura comunitária virtual e a cultura empresarial, e são essas culturas reunidas 

que  dão a  forma que a  Internet  tem até  os  dias  de hoje.  Todas  essas  culturas  se  misturam,  se 

entrelaçam, e acabam sendo dependentes umas das outras:

Sem a cultura tecnomeritocrática, os hackers não passariam de uma comunidade 

contracultural  específica  de  geeks e  nerds.  Sem  a  cultura  hacker,  as  redes 

comunitárias  na  Internet  não  se  distinguiriam  de  muitas  outras  comunidades 

alternativas. Assim como, sem a cultura hacker e os valores comunitários, a cultura 

empresarial não pode ser caracterizada como específica à Internet. (CASTELLS, 

40 http://www.atariarchives.org/deli/homebrew_and_how_the_apple.php   Acessado em 06/07/12

http://www.atariarchives.org/deli/homebrew_and_how_the_apple.php
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2003, p. 35)

A tecnomeritocracia, a qual Castells se refere, tem origem na própria cultura da comunidade 

acadêmica  de  onde  vários  hackers  saíram,  cultura  acadêmico-científica  que  entende  o 

desenvolvimento  tecnológico  e  científico  como  um  elemento  importante  para  o  progresso  da 

humanidade em vários sentidos, o que nos remete ao próprio pensamento iluminista, de onde essa 

crença  provém.  O  mérito  aqui,  está  relacionado  a  uma  conquista,  um  avanço  ou  descoberta 

tecnológica que possa proporcionar um bem comum para a comunidade de seus descobridores. Para 

Himanen:

“(...) os valores dos hackers seriam, na verdade, a chave de trabalho obsessivo, dotado de ritmo 

próprio, fundado na crença em grandes realizações através da união de forças, de forma criativa 

apaixonada” (HIMANEN, 2001, p. 13)

Portanto, união de forças, forma criativa e apaixonada de trabalho, associada à reputação 

entre os pares, são elementos fundamentais da cultura hacker, juntamente com a busca da liberdade 

de criação, de se apropriar do conhecimento disponível e poder redistribuir esse conhecimento para 

que outros possam utilizá-lo. Na cultura hacker, o dar pode até ter mais valor do que o receber. A 

Potlatch é a linguagem da cultura hacker. Originalmente, é a cerimônia da dádiva, realizada por 

nativos da América do Norte, em que durante um festejo religioso de homenagem, o homenageado 

renunciava a todos os seus bens materiais, distribuindo-os entre parentes e amigos, como em um 

processo de redistribuição de riqueza,  sendo que,  quanto maior o valor e a qualidade dos bens 

dados, maior seria  o prestígio daquele que os deu perante os seus pares41 Essa prática hacker da 

dádiva não está necessariamente relacionada à generosidade, mesmo que de certo modo isso seja 

um ato generoso. Assim, como os nativos norte americanos, aqueles que dão, esperam receber itens 

de importância e valor proporcional, e, para os hackers, além deste mesmo sentimento, há também o 

intuito de “(...) exibir sua engenhosidade para todos” (CASTELLS, 2003, p. 43). 

Outro  aspecto  importante  se  encontra  dentro  da  própria  organização  desta  cultura,  na 

organização  desta  comunidade.  Organização  essa  que  é  informal,  mas  ao  mesmo  tempo 

extremamente funcional, pois está ligada ao mérito que um hacker recebe quando desenvolve algo 

de relevância para a comunidade. O criador do software livre, Linus Torvalds, por exemplo, é um 

dos  mais  respeitados  hackers,  por  ter  desenvolvido  o  GNU/Linux,  o  mais  popular  sistema 

41 Para entender o funcionamento da Potlatch ver: MAUSS, Marcel. Ensaio sobre a dádiva in: Sociologia e 
Antropologia vol. II. Ed. Edusp. 1974.
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operacional  de  código  fonte  aberto  existente,  e  que  se  tornou  uma  alternativa  aos  softwares 

proprietários, a exemplo do Windows.. 

Na comunidade Linux (…) há veteranos tribais (a maioria com menos de 30 anos), 

sendo  Linus  Torvalds  a  autoridade  suprema.  Eles  são  os 

proprietários/mantenedores de cada projeto; por exemplo, Linus possui e mantém o 

núcleo do Linux, porque criou sua origem. Em outros casos, há uma autoridade 

coletiva,  com  rotação  de  mantenedores,  como  na  comunidade  dos  servidores 

Apache.  Comantenedores  ajudam  a  manter  subsistemas  em  torno  de  projetos 

derivados do projetos original. (CASTELLS, 2003, p. 43)

O poder institucional, de certo modo, é aceito entre os hackers quando a tecnomeritocracia 

entra em cena, ou seja, o valor de um hacker está na confiabilidade ou na excelência tecnológica, e 

essa  institucionalidade  flexível  é  fundada  neste  preceito.  A hierarquia  existente  só  é  aceitável 

quando  não  tiver  como  único  objetivo  o  lucro  financeiro.  Este  não  é  proibido  dentro  da 

comunidade, mas o mérito maior está em ser um criador eficiente tecnologicamente, em criar em 

prol da comunidade,  entendendo que o conhecimento,  quando dividido é mais eficiente do que 

quando guardado a sete chaves. 

Outra questão importante para a ética hacker é a sua relação com o tempo de trabalho. Já 

citamos acima que Pekka Himanen faz uma alusão a”Ética protestante e o espírito do capitalismo” 

de Max Weber, para entender como a ética hacker está afetando a era informacional, e o foco desta 

mudança está  na forma e no tempo de trabalho.  Segundo Maurizio Lazzarato e  Antonio Negri 

(2001,  p.  52):  “Os  elementos  criativos,  de  inovação,  são  estritamente  ligados  aos  valores  que 

somente as formas de vida produzem. A criatividade e a produtividade na sociedade pós-industrial 

residem, de um lado, na dialética entre as formas de vida e os valores que elas produzem; e de 

outro, na atividade dos sujeitos que as constituem”. Criatividade e inovação dentro de uma relação 

diluída de tempo, em que o hobby ou o interesse profundo por algo sem o objetivo de recompensa 

financeira  é  o  que  faz  da  ética  hacker  um  contraponto  à  ética  surgida  na  era  industrial  do 

capitalismo.  No  capitalismo  industrial  o  trabalho  se  torna  uma  imposição  para  os  indivíduos, 

alterando a sua própria percepção de natureza através de uma racionalidade técnica e subvertendo a 

noção de trabalho como uma relação natural entre homem e natureza, uma relação antropológica de 

existência. Dentro da ética protestante, este trabalho  se mostra como uma obrigação divina, bíblica, 

daquele que desafiou Deus a comer o fruto proibido, e teve como castigo comer o pão através do 

suor de seu rosto. O trabalho e o tempo livre - ou tempo de lazer - se separam, e mais do que isso se 
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opõem, quando o tempo livre deixa de ser o tempo produtivo. Esta lógica é rompida com o trabalho 

imaterial pós-industrial, em que a ética hacker começa a se desenvolver e a unir trabalho e lazer, 

produção e hobby novamente. Himanen (2001, p. 14) salienta:

Um bom exemplo disso é o modo como a hacker irlandesa de dezesseis anos, Sarah 

Flanery, descreve seu trabalho algoritmo de encriptação: 'me toma uma sensação de 

total  entusiasmo...trabalhava  constantemente  dias  inteiros  até  terminar,  e  era 

estimulante. Havia momentos em que não queria parar.

Para os hackers, a organização do tempo de trabalho tem que estar relacionada com o ócio, 

que é sempre um momento criativo. Seu compromisso é com o trabalho, mas não necessariamente 

com o emprego, mas sim com a expressão de sua realização. Se no capitalismo industrial, carregado 

da ética protestante, o valor social é: Otimizar o tempo, pois tempo é dinheiro. No capitalismo pós-

industrial, circundado pela ética hacker, o tempo se mostra como a própria vida, e a otimização do 

tempo é feita de forma lúdica. Tempo é vida, vida é diversão e entusiasmo. 

Na versão hacker do tempo flexível, as diferentes áreas da vida, como trabalho, a 

família, os amigos, os hobbys, e demais, se combinam com muito menor rigidez, 

de modo que o trabalho nem sempre está no centro do mapa. Um hacker pode 

reunir-se com seus amigos ao meio dia para comer e passar horas, ou sair com eles 

para tomar uma cerveja mais tarde, e logo retornar ao trabalho na última hora ou no 

dia seguinte. As vezes decide de forma espontânea passar todo o dia fora para fazer 

algo completamente distinto. A opinião do hacker é que o uso das máquinas para a 

otimização e flexibilização do tempo deve conduzir a uma vida menos maquinal: 

menos otimizada e rotineira. (HIMANEN, 2001, p. 33)

Podemos encontrar as características descritas acima em ambientes de trabalho de várias 

empresas ligadas à tecnologia de informação hoje, por exemplo o Google e a Microsoft, sendo que 

esta tem como fundador Bill Gates, um notório hacker, que acabou se tornando inimigo de parte da 

comunidade, pois, ao desenvolver seus softwares, colocou o lucro financeiro acima da liberdade de 

compartilhamento de informação fechando os códigos fontes, restringindo, assim qualquer alteração 

no software. Em sua carta de 1976, endereçada aos membros do HCC, Bill Gates disse: 

Há cerca de um ano, Paul Allen e eu, apostando no crescimento do mercado de  

entusiastas contratamos Monte Davidoff e desenvolvemos o Altair BASIC. Apesar 
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do trabalho inicial ter demorado apenas 2 meses, nós 3 passamos a maior parte do 

ano passado documentando, melhorando e acrescentando funções ao BASIC. Hoje 

temos BASIC de 4k, 8k, EXTENDED, ROM e DISK BASIC. O preço em horas de 

computação que utilizamos para isso já passa dos U$ 40.000

A reação de centenas de usuários que dizem estar utilizando nosso BASIC tem sido 

toda positiva.  No entanto, duas coisas aparentes nos surpreendem: 1) a maioria 

desses usuários que nos escreveram não compraram nosso BASIC e 2) a quantia 

que recebemos proveniente das vendas do Altair BASIC nos renderam menos de 

U$ 2.00 por hora. Por quê? Como a maioria dos hobbyistas devem saber, a maior 

parte de vocês rouba os programas que usam. Hardware deve ser comprado, mas 

software é algo para se compartilhar. Quem se importa com o pagamento daqueles 

que criaram o software?42 

Apesar das discordâncias existentes mesmo dentro da comunidade hacker, parte de sua ética 

corresponde à forma como se entendem hoje as relações de trabalho no campo material,  pois a 

Microsoft, assim como o Google, adotam políticas que visam a autonomia de seus funcionários na 

organização do tempo de trabalho e a utilização de momentos de lazer como trampolins criativos 

para o desenvolvimento de soluções, enfatizando, assim, o entusiasmo pela criação, além do ganho 

financeiro. 

Deste modo, a tecnomeritocracia valoriza a excelência tecnológica, construindo dentro da 

comunidade uma hierarquia baseada no mérito e no compartilhamento da informação, juntamente 

com o entendimento do trabalho, não como algo apartado do  hobby, mas como parte integrante 

deste, podendo ora enfatizar um ou outro, e, muitas vezes deixar que eles se confundam, tendo em 

vista que o objetivo maior é sempre o aprender e o criar, e ambas ações não dependem de um tempo 

determinado para a acontecer. Este pensamento basicamente constitui a ética hacker, e o grande 

paradigma para este momento de transição do capitalismo industrial, com suas formas de trabalho 

materiais, para o capitalismo informacional e para as suas formas de trabalho imateriais é: Como 

lidar com as tensões surgidas neste contexto de emergência de uma ética hacker? Trataremos a 

seguir  de  uma  dentre  as  várias  problemáticas  surgidas  a  partir  destas  relações,  a  questão  da 

propriedade intelectual.

42 (http://www.digibarn.com/collections/newsletters/homebrew/V2_01/gatesletter.html  Acessado em 09/08/2012.

http://www.digibarn.com/collections/newsletters/homebrew/V2_01/gatesletter.html
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8. A propriedade intelectual.

Durante os últimos três séculos, a sociedade acompanhou o debate a respeito dos direitos de 

propriedade,  principalmente  após  a  Revolução  Industrial  e  a  consolidação  do  capitalismo.  A 

propriedade privada é o núcleo da existência do sistema econômico, geralmente é justificada como 

uma garantia  de  uso e  disposição  do proprietário  àquilo que  lhe é  de  direito,  seja  esse direito 

adquirido por herança ou por trabalho. A aquisição da propriedade é a aquisição de um bem, o que 

permite  àquele  que  o  adquiriu  utilizá-lo  da  forma  que  lhe  for  conveniente,  e  quando  lhe  for 

conveniente. Se esta propriedade, por exemplo, uma casa ou uma fração de terra, é adquirida por 

um indivíduo, isso lhe dá a permissão de uso irrestrito, respeitando os limites desta propriedade. 

Mas se esta propriedade for de uso compartilhado e não mais privada, o uso deixa de ser irrestrito, 

limitando-se aos usos de seus pares. Isso pode servir de regra para todos os tipos de bens materiais.

O filósofo Karl Marx, um dos mais importantes intelectuais que discutiram a propriedade 

privada e a forma como ela seria determinante para o capitalismo, afirma que, originalmente, a 

propriedade foi efetivada pelas formas elementares de produção do homem. Tanto a terra quanto os 

animais, e também o produto de seu trabalho, pertenciam-lhe enquanto elementos inorgânicos da 

sua reprodução, ou seja, eram parte do seu metabolismo com a natureza, desse modo, eram sua 

apropriação da natureza. Segundo as palavras do próprio Marx: 

A propriedade não quer dizer originalmente nada mais senão comportamento do 

homem perante  suas  condições  naturais  de  produção  como pertencentes  a  ela,  

como suas,  como pressupostos da sua própria  existência;  o seu comportamento 

perante elas como pressupostos naturais de si mesmo, que por assim dizer forma 

apenas o seu corpo prolongado. (MARX, 2001, p. 341).

A ideia de propriedade começa a se expandir e ganhar novas formas com o desenvolvimento 

das forças produtivas, a apropriação dos instrumentos de trabalho por uma minoria, a divisão do 

trabalho social e a necessidade da venda da força de trabalho por parte de uma maioria que não 

detinha estes instrumentos de produção. Estes aspectos foram determinantes para entendermos o 

desenvolvimento  da  propriedade  até  os  dias  de  hoje  em  oposição  à  propriedade  comum  pré-

Revolução Industrial, em que os proprietários eram, antes de tudo, membros de uma coletividade. 

Ainda segundo Marx (2001, p. 349): 

(...) a arte de se apropriar efetivamente do instrumento, de manuseá-lo como meio 
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de trabalho, aparece como habilidade particular do trabalhador, a qual o põe como 

proprietário  do  instrumento.  Em  suma,  o  caráter  essencial  da  organização  de 

corporações  por  ofícios,  do trabalho artesanal  como constituindo o sujeito  dele 

como proprietário – deve resolver-se no comportamento perante o instrumento de 

produção  –  instrumento  de  trabalho  como  propriedade  –  à  diferença  do 

comportamento perante a terra, perante o solo (perante a matéria-prima como tal) 

como próprio. (Marx, 2001, pg. 349)

A consolidação do conceito de propriedade intelectual43 se situa neste contexto, quando as 

ideias,  conhecimentos  e  saberes  passam  a  ser  entendidos  como  instrumentos  de  produção. 

Ferramentas e ideias tornam-se essenciais para a sobrevivência nas grandes cidades que estão se 

industrializando. Mas é possível perceber os primeiros modelos de propriedade intelectual, através 

de um tipo de sistema de patentes ainda no renascimento, quando Felipe Brunelleschi tornou-se 

detentor dos direitos exclusivos de exploração de seu dispositivo de transportar mármore na Itália, 

enquanto na Inglaterra John de Utynam ganhava o monopólio de 20 anos sobre um processo de 

produção de vitrais. A primeira lei de patentes surge em 1474 em Veneza, já com a visão de proteger 

com exclusividade  invento  e  inventor,  concedendo licença  para  a  exploração,  reconhecendo os 

direitos autorais e sugerindo regras para a aplicação no âmbito industrial. 

Mas a  legislação mais importante  relacionada à propriedade intelectual  surge mesmo no 

auge  da  modernização  da  produção  no  século  XVIII,  quando,  nos  Estados  Unidos,  os  pais 

fundadores escreveram a constituição, já entendendo a importância da propriedade intelectual, e 

reconhecendo que havia diferenças entre essa e a propriedade material. 

Eles sabiam que canções, poemas, invenções e ideias não têm a mesma natureza  

dos objetos materiais que eram garantidos pelas leis de proteção a propriedade. Se 

quando eu  uso  uma bicicleta,  a  outra  pessoa  é  privada  do  seu  uso  (porque,  a 

princípio,  duas  pessoas  não podem usar  a  mesma bicicleta  ao mesmo tempo – 

principalmente se vão para lugares diferentes), quando eu leio um poema a coisa é 

diferente. Eu posso ler o poema ao mesmo tempo que o dono do poema e meu ato 

de  ler  não  apenas  não  priva,  como  não  atrapalha  em  nada  a  leitura  dele.  

(ORTELLADO, 2002, p. 02).

Thomas Jefferson, um dos primeiros responsáveis pelo escritório de patentes nos Estados 

Unidos, salientou esta diferença em uma famosa carta, que diz:

43 Termo genérico, utilizado para se referir as mais abrangentes formas de propriedade de bens imaterias, englobando 
direitos autorais, de patentes e de marcas.
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Se a natureza produziu uma coisa menos suscetível de propriedade exclusiva que 

todas as outras, essa coisa é a ação do poder de pensar que chamamos de ideia, que 

um indivíduo pode possuir com exclusividade apenas se mantém para si mesmo. 

Mas, no momento em que a divulga, ela é forçosamente possuída por todo mundo e 

aquele  que  a  recebe  não  consegue  se  desembaraçar  dela.  Seu  caráter  peculiar 

também é que ninguém a possui  de menos,  porque todos os  outros  a  possuem 

integralmente. Aquele que recebe uma ideia de mim, recebe instrução para si sem 

que haja diminuição da minha, da mesma forma que quem acende um lampião no 

meu, recebe luz sem que a minha seja apagada44.

Apesar de Thomas Jefferson demonstrar em seu escrito o quão não-natural é a propriedade 

intelectual, tendo em vista que o uso de uma ideia por parte de outros, não faz com que aquele que 

deu origem a ela a perca de nenhuma forma, ao contrário das coisas materiais, em que o uso de um 

pode impossibilitar o uso de outro. Jefferson acreditava que para haver um incentivo na formulação 

de novas ideias, e, portanto, uma renovação no empreendedorismo social, seria precisa uma forma 

de remunerar os “donos” dessas ideias materialmente. Quando expostas ao público, as ideias se 

tornam livres para a assimilação de todos automaticamente, e devem ser protegidas, para que os 

criadores não se sintam desestimulados em criá-las ou torná-las públicas.  O autor de um livro deve 

receber  os  direitos  autorais,  e  o  inventor  deve  receber  pelo  uso  da  patente.  Estes  direitos  são 

assegurados pela constituição norte americana.

“O Congresso deve ter o poder de promover o progresso das ciências e das artes úteis assegurando 

aos  autores  e  inventores,  por  um  período  limitado,  o  direito  exclusivo  aos  seus  escritos  e 

descobertas45.” 

Mas a história da propriedade intelectual ultrapassa os limites da remuneração aos donos das 

ideias, e outros dois pontos são importantes para entendermos esta questão. O primeiro é como a 

propriedade intelectual, ao invés de impulsionar o progresso do conhecimento na sociedade, pode 

acabar  tendo  efeito  contrário  e  suprimir  este  desenvolvimento.  E  também,  de  que  forma  a 

propriedade intelectual, assim como a propriedade material, também está atrelada à reprodução do 

capital, principalmente no século XX.

44 The writings of Thomas Jefferson em (http://www.constitution.org/tj/jeff.htm) consultado em 11/06/2012
45 Cláusula de direitos autorais e de patentes da Constituição Americana, art. I, § 8, cl. 8.

http://www.constitution.org/tj/jeff.htm
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Para pensarmos o primeiro ponto, pegaremos a legislação de propriedade intelectual inglesa 

do  século  XVIII,  que  dizia  que  os  direitos  exclusivos  de  um autor  a  uma  determinada  obra, 

permaneceriam em vigor após 20 anos de sua morte, após este período a obra se tornaria domínio 

público.  Mas  em  1841,  uma  tentativa  de  ampliação  deste  tempo  de  duração  dos  direitos  de 

propriedade intelectual foi feita, e a ampliação se estenderia a 60 anos após a morte do autor. O 

historiador Thomas Babington Macaulay interveio na discussão sobre o projeto de lei de ampliação 

dos direitos autorais, problematizando os efeitos que esta mudança poderia causar na sociedade e no 

seu desenvolvimento intelectual. Macaulay “(...) seguindo a longa tradição anglo-saxã que legislava 

sobre o tema, balanceava o direito do autor em ser remunerado e o interesse social de usufruir das 

criações  o  quanto  antes  e  com menor  custo.”  (ORTELLADO, 2002,  p.  04).  Para  Macaulay,  o 

sistema  de  direitos  de  propriedade  intelectual  tem  vantagens  e  desvantagens  que  devem  ser 

balanceadas,  levando  em  consideração  sempre,  o  bem  comum  ou  como  potencializar  o 

desenvolvimento  intelectual  de  uma  sociedade,  prejudicando  o  menos  possível  os  criadores  e 

autores. O direito exclusivo de propriedade intelectual se mostra como algo ruim, pois cria certos 

tipos de monopólios, o que tende a encarecer o produto e o tornar menos acessível. Mas, por outro 

lado,  permite  ao  autor/criador  uma  remuneração  pela  criação,  e  incentivo  para  continuar 

produzindo. Em suas palavras:

“(...) é bom que os autores sejam remunerados e a forma menos excepcional de serem remunerados 

é pelo monopólio. No entanto, o monopólio é ruim. Para que se consiga o que é bom, devemos nos 

submeter ao que é ruim.” (Macaulay apud Ortellado, 2002, pg. 4).

Toda a questão dos direitos de propriedade intelectual para Macaulay passava por encontrar 

a  medida  certa  entre  o  bem  produzido  pelo  o  que  podemos  chamar  de  democratização  do 

conhecimento,  e  o  mal  produzido  pela  possibilidade  de  monopólio  por  parte  da  indústria 

responsável pela comercialização deste conhecimento. Várias tentativas de reformulação da lei de 

direitos autorais foram feitas, visando proteger o monopólio da indústria cultural, que começa a se 

formar  no  século  XX,  através  de  grandes  companhias  responsáveis  pela  comercialização  do 

entretenimento. Dentre as muitas tentativas, uma das mais emblemáticas para a discussão foi a da 

empresa The Walt Disney Co. 

Durante praticamente todo o século XX, as leis de direitos autorais e a possibilidade de uma 

obra  cair  em  domínio  público  foram  pontos  de  tensão  entre  empresários  da  cultura,  do 

entretenimento e a sociedade civil organizada, e várias foram as tentativas de aumentar o tempo de 

posse das produções culturais durante este período. Em meados dos anos 90, com a proximidade de 
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expiração de várias obras importantes, mais uma vez a indústria agiu tentando aumentar o prazo que 

já havia sido estendido de 28 para 48 anos. A Disney preocupava-se com os personagens Mickey 

Mouse, Pluto, Pateta e Pato Donald, que expirariam, respectivamente, em 2003, 2005, 2007 e 2009. 

Além destes personagens clássicos do entretenimento infantil, a Warner, outra gigante corporação 

do entretenimento,  preocupava-se com o seu personagem Perna-Longa,  que  cairia  em domínio 

público em 2015, e com o filme “E o vento levou”, que cairia em domínio público em 2014.

Ambas empresas fizeram uma pesada campanha de  lobby  encabeçada no congresso pelo 

senador Trent Lott, que resultou na ampliação dos direitos autorais após a morte do autor de 48 anos 

para 70 anos, caso os direitos fossem propriedade de uma pessoa e na ampliação de 48 para 95 anos, 

caso o direito fosse propriedade de uma empresa. Consequentemente, as obras ganharam mais pelo 

menos 20 anos de exploração comercial por parte das empresas. 

Aqui entramos no primeiro ponto da nossa análise sobre a problemática de direitos autorais, 

que é tentar entender este efeito negativo para a produção do conhecimento, entender se a única 

forma de estimular a produção de conhecimento é através da recompensa financeira, e se colocar 

entraves para o compartilhamento deste conhecimento pode ou não produzir desenvolvimento. 

Para os pensadores da economia do conhecimento, a questão da propriedade intelectual e 

seu impacto social está relacionada à distribuição da riqueza social gerada por essa propriedade, 

sendo que, segundo alguns autores que se dedicam ao tema, as invenções ou criações são sempre 

sociais, nunca individuais, portanto, quando há o monopólio de ganhos de uma empresa ou de um 

indivíduo, isso se torna um entrave para o desenvolvimento da sociedade.  Os economistas Gar 

Alperovitz e Lew Daly vão tentar entender justamente como as produções intelectuais se tornaram 

propriedade de  empresas  e  indivíduos que enriqueceram com elas,  sem necessariamente  darem 

algum tipo de retorno em proporções iguais à sociedade. O primeiro ponto levantado pelos autores é 

a questão da própria criação, ou do gênio criativo. 

Segundo os autores, a sociedade acumula um vasto conhecimento, que é sempre utilizado 

para gerar novos conhecimentos, que, por sua vez são acumulados para as próximas gerações, e 

assim,  sucessivamente.  Além disso,  mesmo quando uma nova invenção vem à tona,  o trabalho 

sempre é direta ou indiretamente coletivo, pois mesmo se tratando de algo imaterial, para que haja 

tempo  para  se  pensar  e  ter  ideias,  é  precisa  uma  cadeia  de  esforços  correr  paralelamente  ao 

processo. Os avanços, portanto, são sempre coletivos e “(...) não dependem apenas da ação isolada 

do cientista e do engenheiro, ou do artesão e do técnico. Em cada estágio de desenvolvimento, cada 

um, é claro, foi apoiado por um vasto número de outros membros da sociedade. O mineiro e o 

fazendeiro, o carpinteiro e o faxineiro, o cozinheiro, o enfermeiro e também o escavador de valas – 

todos contribuem para estabelecer as condições (especialmente tempo livre, sem outra obrigações!) 
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necessárias para criar e transmitir o conhecimento produtivo.” (ALPEROVITZ; DALY, 2010, p. 

62). Mas este argumento ainda não nos parece suficiente para pensarmos na forma coletiva em 

que as ideias surgem, tendo que, mesmo com essa cadeia que existe, trabalhando para que algo 

novo apareça, o fato de uma pessoa ter uma ideia em um momento específico, significa que ela 

colocou os seus próprios esforços naquela ideia. Como um escritor, que, quando está no processo de 

criação de um livro, deve se dedicar aquilo quase que integralmente, para tentar criar uma história e 

um estilo de escrita que seja totalmente novo, que ainda não tenha sido pensado por outros. A 

criatividade se torna o centro de todo o processo, e, aparentemente, é vista dentro dele como algo 

individual, como se  alguns a possuíssem e outros não, já que, mesmo com todas as condições 

sociais adequadas, como descrito acima, nem todos os indivíduos conseguem ter ideias originais.

Ora, seria este o mito do gênio criativo que produz algo inteiramente original, inusitado, 

nunca pensado antes, ou apenas o catalisador de uma série de conhecimentos já acumulados, na 

intenção de impulsioná-los para a novidade? Para os autores acima citados,  a mente individual 

necessita de interação com outras para se desenvolver melhor. “(...) qualquer mente individual é 

muito limitada – a menos que, e até que, haja modos específicos para que ela interaja com outras  

mentes no processamento de dados e ideias complexos.” (ALPEROVITZ; DALY, 2010, p. 70).  E 

para que esta interação aconteça, é necessário que este conhecimento seja exteriorizado através de 

mídias, instituições, códigos e práticas simbólicas. “Tal interação, no fim das contas, depende da 

“exteriorização”  do  conhecimento  em  formas  simbólicas  duráveis,  que  permitem  a  diversos 

indivíduos ter acesso ao que os outros sabem.” (ALPEROVITZ;  DALY, 2010, p. 71). 

O psicólogo Merlin Donald, também tem uma opinião semelhante a respeito do acúmulo do 

conhecimento e da necessidade de interação social do trabalho cognitivo:

“Embora nós tenhamos a sensação de fazermos nosso trabalho cognitivo isolados, realizamos nosso 

trabalho  intelectual  mais  importante  como  membros  conectados  a  redes  culturais  (…)  Mentes 

individuais são, assim, integradas a um processo cognitivo corporativo, no qual indivíduos isolados 

raramente desempenham um papel indispensável” (DONALD apud ALPEROVITZ; DALY, 2010, 

p. 76).

A questão do acúmulo de conhecimento é fundamental para entendermos todo o processo 

criativo humano, pois é esse acúmulo que nos permite desenvolver todas criações possíveis, que 

podem variar do tacape das sociedades primitivas ao smartphone da sociedade contemporânea, em 

ambos os casos, o que separa os homens não é a capacidade intelectual, mas sim a quantidade de 

conhecimento acumulado antes da invenção ou descoberta vir à tona. O conhecimento organizado 
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sistematicamente durante anos nos permite criar coisas materiais ou imateriais nele baseadas. O 

gênio criativo deve ser muito mais entendido como gênio acumulativo.

“O milionário high-tech médio de hoje tem essencialmente as mesmas capacidades mentais básicas 

de  seus  predecessores  que,  na  aurora  da  civilização,  fizeram as  ferramentas  para  melhorar  as 

condições de vida do clã. A verdadeira diferença é que ele (e seus colegas e rivais) herdou muito 

mais  conhecimento,  e  conhecimento  muito  mais  bem  organizado,  com  o  qual  trabalhar.” 

(ALPEROVITZ; DALY, 2010, p. 81).

Partindo desse princípio, podemos dizer que toda invenção se dá historicamente, tendo que é 

este acúmulo de conhecimentos, que passa de geração em geração, que permite uma nova ideia 

surgir, ou pelos menos alimenta este surgimento. Os gênios heroicos e solitários, trancados em seus 

calabouços  intelectuais  e  dedicados  apenas  à  criação  de  algo  totalmente  novo  começam a  ser 

desmistificados e ter suas ações cronologicamente organizadas, como, por exemplo, se pensarmos 

na transmissão da informação através das formas escritas, ou do que podemos chamar de teoria da 

comunicação, que começou “(...) 3500 a.C., com o surgimento da escrita cuneiforme na Sumérica e 

termina em 1991, com a invenção, por Anders Olsson, da transmissão por fibra ótica. Neste meio-

tempo, Johannes Gutenberg inventou os tipos móveis (1454), Joseph Henry inventou o telégrafo 

(1981), Claude Shannon criou a base matemática para a comunicação elétrica (1948), e assim por 

diante.” (ALPEROVITZ; DALY, 2010, p. 86).

A “eureca”  destes  inventores  pode  até  ser  um fato  isolado,  mas  para  que  ela  ocorra,  é 

necessário um desenvolvimento tecnológico em um processo evolucionário contínuo de adaptação e 

recombinação de elementos preexistentes. Um paradigma dentro do capitalismo, que é um tipo de 

organização socio-econômica que alimenta a competição na produção e no processo de criação, seja 

ele  artístico  ou  científico,  ao  invés  de  estimular  a  colaboração  baseada  no  acúmulo  do 

conhecimento, é o software livre. Como dissemos anteriormente, os softwares desenvolvidos em 

código aberto carregam em sua essência a ideia de que tudo o que está sendo produzido depende do 

conhecimento acumulado e da cooperação entre os pares. Bill Gates, que na década de 70 acusou os 

membros dos clubes de computação de estarem se apropriando dos softwares sem dar o devido 

pagamento  àqueles  que  os  produziram,  em  entrevista  para  a  revista  Playboy  em  1997, 

implicitamente enfatizou o ponto mais profundo em tudo isso que diz respeito a invenção e herança. 

Quando respondeu a pergunta sobre o fato de a Microsoft sempre ter se focalizado na criação de 

softwares, ele disse: 
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“Quando se tem o processador dobrando em potência a cada dois anos, em certo sentido pode-se 

pensar na potência do computador como quase gratuita46”

Está potência a qual Bill Gates se refere só se tornou possível a este preço “quase gratuito”, 

por refletir mais de 150 anos de trabalho extremamente dispendioso de desenvolvimento, herdado 

gratuitamente,  incorporado  ao  conhecimento  recebido  do  passado.  Bill  Gates,  obviamente, 

acrescentou energia criativa ao desenvolvimento de softwares como a interface gráfica do sistema 

operacional Windows, mas o que possibilitou a transição do sistema de linhas de comando MS-

DOS para a interface gráfica amigável do Windows foram a série de conhecimentos de softwares e 

hardwares  que  já  haviam sido  acumulados,  inclusive,  o  da maior  concorrente  da  Microsoft  no 

mercado de informática, a Apple. 

A questão do software é paradigmática para a questão da propriedade intelectual, mas não 

podemos  tomá-la  como exemplo para outros  campos de  produção,  já  que esta  pertence a  uma 

cultura específica, na qual a colaboração e o compartilhamento do conhecimento são entendidos do 

ponto de vista ético. Mas, de todo modo, o embate entre software livre e software proprietário nos 

auxilia a refletir o quão importante a liberdade e circulação do conhecimento são para a sociedade.

É importante discorrermos, também, a respeito da relação entre desenvolvimento econômico 

e  manutenção das leis  de propriedade intelectual,  e já  citamos anteriormente a importância das 

mudanças  que  aconteceram  neste  campo  durante  o  último  século.  A ideia  corrente  é  que  a 

propriedade intelectual é importante, não só para estimular a criação, mas também para a geração de 

riqueza das nações. Das patentes aos direitos autorais, o pensamento de que todo conhecimento 

gerado e devidamente assegurado pelas leis de propriedade intelectual se convertem em um dos 

principais motores de desenvolvimento econômico, é sempre comum entre os que discutem esta 

questão.  “(…) Ainda em meados do século XIX, a transferência tecnológica entre nações tinha 

como principal meio a  importação de mão-de-obra qualificada,  tanto que a Inglaterra proibia a 

emigração desta mão-de-obra. Mas na segunda metade do século XIX, o grau de complexidade 

adquirido pelas tecnologias chaves tornou a importação de cérebros insuficiente para o domínio 

tecnológico  de  um  setor,  de  forma  que  essa  proibição  foi  abolida.  A transferência  ativa  pelo 

proprietário do conhecimento, mediante o licenciamento de patentes passou a ser o principal meio 

de transferência tecnológica. Mas, sendo as instituições de proteção dos direitos de propriedade 

intelectual ainda frágeis, sobretudo sobre patentes estrangeiras, os países mais poderosos iniciaram 

uma empreitada para internacionalização destes direitos de proteção, pressionando os demais países 

a implementarem leis de patentes mais firmes” (ALMEIDA, 2010, p. 37). Dentro desta perspectiva, 

46 http://beginnersinvest.about.com/od/billgates/l/blbillgatesint.htm  

http://beginnersinvest.about.com/od/billgates/l/blbillgatesint.htm
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quanto mais forte se tornam as proteções aos direitos de propriedade intelectual, melhor para o 

desenvolvimento econômico, já que a proteção acaba estimulando a criação de riqueza. Veremos 

como esta tese se confirma quando analisamos a produção de software.

Se os primeiros desenvolvedores de software tivessem protegido o conhecimento para o 

desenvolvimento destes a sete chaves, sem permitir que outros cientistas, universitários e curiosos 

em geral tivessem acesso ao que estava sendo desenvolvido e, mais do que isso, a possibilidade de 

alterar e desenvolver com o auxílio do já existente, talvez não teríamos chegado as versões mais 

“amigáveis”  e  populares  destes  softwares,  que  permitem  qualquer  pessoa  utilizá-lo,  e 

principalmente,  permite  as  indústrias  informatizarem  a  sua  produção.  A  liberdade  para  o 

desenvolvimento do software foi  fundamental  neste  contexto,  pois  ela  ajudou a proporcionar  o 

desenvolvimento  econômico  através  do  aumento  da  produção,  mas  também tem a  potência  de 

liberar o trabalhador das longas jornadas de trabalho e do trabalho mecanizado, além de permitir 

que  os  indivíduos  possam  criar  redes  de  contatos,  de  ação  e  de  criação  através  do  uso  do 

computador. Quando a Microsoft age na contramão da ética hacker, protegendo seus códigos fontes 

através  das  leis  de  propriedade  intelectual,  ela  age  em próprio  benefício  para  aumentar  o  seu 

monopólio sobre o desenvolvimento destes, desconsiderando, assim, a riqueza que deveria retornar 

para a sociedade, considerando a apropriação deste conhecimento que é uma herança comum. 

“A sociedade, em sentido amplo, também tem direito de beneficiar-se da riqueza que ajuda a criar, 

muito  da  qual  é  ilegitimamente  apropriada,  e  sem  autorização,  por  indivíduos  privilegiados” 

(ALPEROVITZ;  DALY, 2010, p. 197).

8.1 A cultura livre como resposta a propriedade intelectual.

A questão da remuneração daqueles que produzem é relevante não só para os criadores, 

inventores  e  para  as  grandes  corporações  que  lucram  milhões  com  direitos  de  propriedade 

intelectual,  mas também para toda a sociedade civil,  que direta ou indiretamente é afetada pela 

restrição ao acesso ao conhecimento, e pela apropriação da riqueza comum por parte de poucos. E 

as respostas mais interessantes a essa questão estão emergindo na sociedade civil, juntamente com 

os  movimentos sociais organizados que constroem formas criativas para lidar com ela. 

Pablo Ortellado faz uma análise interessante do momento em que a sociedade civil começa a 

violar os direitos autorais, diferenciando está violação, que ele define como desobediência civil de 

um crime. Segundo o autor:
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Desde que  obras  e  patentes  passaram  a  ser  registradas,  os  direitos  sobre  elas 

passaram a ser violados. Uma parte dessa violação dos direitos é, sem dúvida, mero 

crime.  No  entanto,  à  parte  a  violação  marginal  e  clandestina  dos  direitos  de 

propriedade intelectual (que pode ser muito grande, até mesmo dominante), sempre 

houve um fenômeno diferente de desobediência civil das leis que instauravam esses 

direitos. A desobediência civil, como se sabe, é muito diferente do crime. O crime é 

uma violação de lei clandestina, feita às escondidas e com o entendimento de que a 

lei  que se viola  é legítima.  A desobediência civil,  por  sua vez,  é uma violação 

pública das leis motivada por seu caráter ilegítimo. A desobediência civil se faz  

abertamente e  ela não reconhece que a  lei  que está sendo infringida seja justa. 

(ORTELLADO, 2002, p. 09).

O  desenvolvimento  tecnológico  impulsionou  este  tipo  de  desobediência  civil,  graça  a 

imaterialização dos bens culturais e a dificuldade de fiscalização por parte dos órgão responsáveis 

pela  propriedade  intelectual.  O  advento  do  computador  permitiu  que  as  pessoas  simplesmente 

ignorassem a existência das leis de propriedade intelectual, compartilhando os conteúdos imateriais 

através da web, justamente por entender que estas leis faziam pouco sentido em termos práticos. 

Mas antes mesmo do computador, muitas pessoas já copiavam livros e textos, mas a qualidade 

material destas cópias era sempre inferior ao original e a tecnologia digital permitiu um nível de 

excelência que se equiparava aos originais. Diferente da pirataria comercial que de certa forma não 

vê a propriedade intelectual como um mal, já que está de uma forma marginal também se constitui 

como indústria, e sendo indústria, caso fosse reconhecida como legal, também não abriria mão dos 

direitos  de  propriedade;  os  usuários  comuns  pirateiam  para  consumo  próprio  ou  para 

compartilhamento.

Mas para além das práticas intuitivas dos cidadãos e das discussões teóricas de setores da 

sociedade civil, mais uma vez a ética hacker entra em cena com força incomensurável, projetando 

uma forma nova de lidar com as questões de direitos. Richard Stallman, programador do MIT cuja 

história já foi descrita em capítulo anterior, foi responsável por uma revolução na problemática dos 

direitos autorais. Primeiramente pela criação do sistema operacional de código fonte aberto GNU, 

que mais tarde teve o  kernel47 desenvolvido por Linus Torvalds e se tornou o GNU/Linux; mas 

também pela  criação de  uma licença  para  a  utilização,  criação e  reprodução deste  software,  o 

Copyleft, um tipo de licença de direitos autorais que assegurava a manutenção das liberdades em 

versões reproduzidas e melhoradas dos programas. O nome Copyleft (cópia esquerda) nasce de um 

47 Kernel é o núcleo central do sistema operacional dos computadores, ele serve de ponte entre aplicativos e o 
processamento real de dados feito em nível de hardware.
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trocadilho com a palavra copyright (direito de cópia ou direito autoral).

Ao invés de simplesmente abrir mão dos direitos autorais,  o que permitiria que 

empresas se apropriassem de um programa livre, modificando-o e redistribuindo-o 

de  forma  não  livre,  Stallman  pensou  num mecanismo de  constrangimento  que 

assegurasse  a  manutenção  da  liberdade  que  o  programador  havia  dado  ao 

programa. O mecanismo pensado era reafirmar os direitos autorais abrindo mão da 

exclusividade  de  distribuição  e  alteração  desde  que  o  uso  subseqüente  não 

restringisse aquelas liberdades. (ORTELLADO, 2002, p. 15)

A licença Copyleft ultrapassou os limites do software e também começou a ser usada em 

livros, discos e outras produções artístico-culturais. Vários tipos de website dão a opção de usar a 

licença Copyleft atualmente, como por exemplo, o Soundcloud, um website para novos artistas da 

música colocaram o seus trabalhos a disposição para a audição ou download, contanto que sejam 

respeitadas as normas de livre reprodução para fins não comerciais, que basicamente é a alma do 

Copyleft. 

Mais do que uma licença, o Copyleft se tornou um movimento no qual vários atores sociais 

participam, discutindo politicamente, divulgando e tentando entender os prós e os contras destes 

tipo  desta  iniciativa  inovadora,  que  desafia  a  lei  de  direitos  autorais  em  termos  práticos  e 

conceituais, provando que a produção humana, não está necessariamente atrelada a possibilidade de 

lucro financeiro. Pontos de discussão estão sendo abertos, é preciso discutir se é possível conciliar a 

exploração comercial do conhecimento com a utilização não-comercial deste, se é possível conciliar 

a  liberdade  de compartilhar  com os  ganhos justos  daqueles  que criam ou inventam, e  também 

questões  referentes  a  integridade  das  obras,  em  tempos  de  muito  conhecimento  acumulado, 

colagens, mixagens e bricolagens, se tornam uma constante nas produções sociais.
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Capítulo III – Política, Multidão e Internet.

“Somos um enxame, atacando um gigante” 

Colligere48

 9. A Ação Global dos Povos (AGP).

Para  entendermos  o  movimento  de  Ação  Global  dos  Povos  (AGP),  é  necessário 

primeiramente  situá-lo  no  tempo,  compreender  historicamente  o  nascimento  deste  movimento, 

juntamente  com  o  contexto  no  qual  suas  ideias  são  produzidas.  Durante  a  década  de  90,  o 

capitalismo informacional começou a alargar seu campo de influência, alcançando outros setores da 

produção, como o industrial e a agricultura, deste modo, se tornando cada vez mais hegemônico em 

termos qualitativos, já que quantitativamente, setores relacionados a industria e agricultura ainda 

hoje são predominantes. No campo político com o fim do comunismo soviético e a queda do muro 

de  Berlim no final  da década de 80,  muitos  teóricos  e  cientistas  políticos  em especial  Francis 

Fukuyama,  retomaram  a  teoria  iniciada  por  Hegel  no  século  XIX,  o  fim  da  história,  que 

resumidamente é: o fim dos processos históricos caracterizados como processos de mudança, e para 

Hegel  este  fenômeno  aconteceria  no  momento  em  que  a  humanidade  atingisse  o  equilíbrio 

representado pela ascensão do liberalismo e da igualdade jurídica. Partindo deste ponto, o fim da 

história para estes teóricos se mostra como situação ocorrida, tendo em vista que, com a queda do 

muro de Berlim, os antagonismos teriam terminado pelo fato de a partir de então, haver apenas uma 

única  potência,  os  Estados  Unidos  da  América,  e  uma única  forma de  se  organizar  o  mundo, 

política,  social,  jurídica e  economicamente,  exceto por algumas exceções que de forma alguma 

podiam significar um projeto para a humanidade, como por exemplo, o fundamentalismo islâmico 

(restrito ao oriente e países periféricos) e alguns poucos vestígios de nacionalismo. Deste modo, 

diante  da  destruição  do fascismo e  da  derrocada  do  socialismo,  o  capitalismo e  a  democracia 

burguesa constituem o coroamento da história da humanidade. Em termos econômicos, começava a 

se desenhar e se consolidar o modelo neoliberal de globalização, com o aumento das privatizações e 

diminuição de regulação do mercado por parte do Estado, a revogação de alguns direitos ainda 

relacionados com o Estado de Bem Estar Social,  a livre circulação de capitais internacionais, a 

abertura da economia para a entrada de empresas  multinacionais,  entre  outras  características  já 

abordadas em capítulo anterior. 

A ideia desenvolvida por Fukuyama sobre o fim da história, desencadeou muita controvérsia 

48 Banda ligada à cena Punk-Hardcore de Curitiba, e ativistas políticos ligados à AGP.
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entre os intelectuais e a opinião pública, e muitos teóricos, entre eles Perry Anderson, prontamente 

rebateram seus  argumentos  ou suas  ideias,  ressaltando que  no mundo real  existe  um contraste 

visível entre a amplitude intercontinental do progresso da democracia política e da base regional da 

expansão da prosperidade capitalista. No Japão, onde a democracia teria entrado pela porta dos 

fundos, já que foi decidida por Washington no pós-guerra, a convicção na falta de alternativas deve-

se muito mais ao fracasso do comunismo que ao êxito do capitalismo, além disso, há ainda uma 

impossibilidade dos países subdesenvolvidos em igualar os modelos atuais de consumo dos países 

desenvolvidos, mostrando, deste modo, que as contradições reais é que alimentam o pensar e agir 

anticapitalista

Já no campo das lutas anticapitalistas, ou lutas por justiça social, temos um esfacelamento da 

chamada esquerda tradicional, já que suas táticas de luta e sua forma de organização centralizada 

não  davam  mais  conta  da  urgência  deste  novo  modelo  de  capitalismo  vigente,  o  capitalismo 

informacional e neoliberal. Isto fica claro quando observamos a frase que encabeçava  o panfleto de 

uma manifestação de 1999:

Um espectro ronda a esquerda tradicional, é a percepção cada vez maior, por parte 

de  seus  seguidores,  e  dos  cidadãos  em  geral,  de  sua  inutilidade.  Os  partidos 

políticos e as teorias vinculadas as correntes que se definem de esquerda, perdem 

espaço  para  o  neoliberalismo  ou  se  recolhem  à  condição  de  correntes  de 

pensamento irrelevantes.

As insurgências políticas estão sempre em consonância com o modelo de produção, assim 

foi   no século XIX com movimentos  como os  Ludistas,  e  posteriormente com os  movimentos 

anarquistas, e com os proletários organizados alicerçados pela teoria marxista. Para Hardt e Negri 

(2005, p. 120), “os exércitos de operários industriais organizados nas fábricas correspondiam às 

formações  militares  centralizadas  do exército  popular,  ao  passo que  as  formas  guerrilheiras  de 

rebelião estavam ligadas à produção camponesa, dispersada pelo campo em seu relativo isolamento. 

Portanto na era informacional, uma nova forma de insurgência política surge, utilizando as novas 

tecnologias de informação e comunicação para orquestrar suas ações, compartilhar informações, e 

ampliar seu campo de atuação; funcionando em redes descentralizadas, cujos nós poderiam estar em 

qualquer lugar. A recusa ao pensamento e a forma de atuação da esquerda tradicional, como por 

exemplo partidos  políticos,  era  evidente nos  comunicados e  até  mesmo ações  dos  movimentos 

ligados à AGP, reconhecendo nestas uma expressão da política institucional estreitamente ligada ao 

capital, e suas formas hierarquizadas de organização.
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A partir desse processo de deslegitimação da vertente neoliberal do capitalismo, a  

contestação praticada nas ruas, organizada basicamente por grupos de afinidade de 

forma  autogestionária,  isto  é,  não-hierárquica,  não-burocrática  e  autônoma, 

naturalmente tenta ser capitalizada na forma de dividendos políticos pela esquerda 

capitalista: representada por ONGs (Organizações Não-Governamentais) e partidos 

que buscam maior espaço na gestão do capitalismo. Afinal, transformar os impulsos 

de revolta contra a sociedade instituída em simples reivindicações compatíveis com 

o imaginário instituinte da sociedade capitalista sempre foi a prática da esquerda 

institucionalizada. (LUDD, 2002, p. 10).

Alguns anos após o início deste debate em torno da vitória do modelo político-econômico 

vigente, ou seja, a democracia neoliberal amparada pela globalização econômica, surge no interior 

do México o Exército Zapatista de Libertação Nacional (EZLN), um grupo revolucionário armado 

baseado no estado mexicano de Chiapas, cujo objetivo era combater as opressões sofridas pelos 

povos indígenas no México. Mais que um grupo guerrilheiro, o EZLN se auto-define como um 

movimento  organizado  em comunidades,  cuja  organização  política  seria  organizada  através  da 

democracia  direta,  é  um  movimento  local  de  camponeses  que  utilizou  a  comunicação  como 

elemento central de suas ações políticas, incentivando o uso da internet e de outras tecnologias de 

comunicação, agindo assim, como um dos principais nós de uma rede política que se espalhou pelo 

mundo e se transformou em um movimento global. 

Utilizando as novas tecnologias de comunicação e informação, e atualizando constantemente 

a  rede  política  que  estava  se  construindo  naquele  momento,  os  zapatistas  conseguiram  evitar 

represálias violentas por parte do governo mexicano, já que uma ação desse tipo poderia causar 

tormentas políticas, em virtude da opinião pública favorável que estava sendo construída por eles.

A figura mais proeminente e emblemática do levante de Chiapas foi sem dúvida o subcomandate 

Marcos, que atuava como um tipo de relação públicas do EZLN em seus comunicados. Deste modo, 

se apropriando da Internet como principal meio de comunicação, o subcomandante Marcos, com 

sua máscara de ski que permitia que apenas seus olhos fossem vistos, e quase sempre fumando 

cachimbo, levou o conflito de Chiapas para uma esfera simbólica, onde a informação era muitas 

vezes mais importante do que as ações do grupo. Os zapatistas travaram esta batalha simbólica 

através da Internet, reivindicando justiça para as comunidades Maia de Chiapas e para os 9 milhões 

de indígenas mexicanos, que vivam na pobreza resultada da negligência social do Estado.

Os comunicados do subcomandante Marcos através da Internet ressoaram nas ruas através 
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de  manifestações em prol das comunidades de Chiapas, e também alcançaram a esfera midiática 

corporativa,  os  grandes  veículos  da  imprensa  que  se  viram  obrigados  a  dar  atenção  aos 

pronunciamentos dos zapatistas. Até mesmo empresas estrangeiras de comunicação começaram a se 

voltar para o que estava ocorrendo em Chiapas. Assim a Internet começa a despontar como um 

excelente meio de organização e comunicação política, pois se antes, o uso de telefones e aparelhos 

de fax podiam significar um delay em relação ao alcance e a disseminação da informação; com a 

Internet, ambos os problemas estavam resolvidos, e além disso o feedback é instantâneo.

Every American schoolchild, for example, knows that in the War of 1812 Andrew 

Jackson fought the battle of New Orleans three weeks after the peace Treaty of  

Ghent had been signed on 24 December 1814 because word had not reached him. 

The  Internet,  on  the  other  hand,  brought  the  whole  world  to  the  doorstep  of 

Chiapas. Perhaps the greatest value of the Internet during periods of social strife is  

its ability to mobilize public opinion and bring pressure to bear on authorities to act 

cautiously. (KNUDSON, 1998, p. 515).

Os guerrilheiros do EZLN, haviam tentado outros meios mais convencionais de informação 

no  início  de  sua  luta,  quando  ocuparam rapidamente  a  uma  estação  de  rádio  Altamirano,  um 

município de Chiapas,  e também tentaram lançar um jornal impresso chamado “El despertador 

mexicano”, cujo nome foi inspirado no órgão de resistência mexicana que lutou contra a Espanha 

durante o processo de independência do país. Mas ambas iniciativas duraram pouco tempo e não 

obtiveram o êxito que a Internet obteve se tornando o mais importante elemento utilizado pelos 

zapatistas para influenciar a opinião publica.

The role of the Internet in the international circulation of the indigenous rebellion 

in Chiapas developed quickly and has continued to evolve. Early on, the Internet  

provided  a  means  for  the  rapid  dissemination  of  information  and  organization 

through pre-existing circuits, such as those which had been created as part of the 

struggle to block NAFTA, or those concerned with Latin American or indigenous 

issues49. 

Um das dúvidas que surgiram relacionados ao uso da Internet por parte dos zapatistas, era 

saber como os insurgentes de uma zona pobre, sem acesso à eletricidade e muito menos aos bens de 

consumo tecnológicos como o computador, conseguiam usar tanto e tão bem a Internet como forma 

49 http://libcom.org/library/zapatista-effect-cleaver   Acessado em 15/06/2012

http://libcom.org/library/zapatista-effect-cleaver
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de disseminação de  discursos  políticos,  ao  ponto  de  conseguirem reconhecimento  mundial.  Na 

verdade, os zapatistas tinham pouquíssimo acesso a Internet, o subcomandante Marcos não ficava 

no meio da selva postando informações do seu laptop, a relação deles com a Internet era mediada 

por uma rede de simpatizantes, amigos e colaboradores que postavam o material preparado por eles 

na Internet ou faziam chegar até as empresas responsáveis pela comunicação de massa. 

Atualmente ainda há cerca de 12 páginas atuantes na Internet, com informações detalhadas a 

respeito da situação das comunidades indígenas na região de Chiapas e de todo o México, usando 

fóruns de discussão, e listas, fazendo com que a informação sobre os eventos de Chiapas continuem 

circulando.

9.1 Do zapatismo à Ação Global dos Povos.

Em 1996, os zapatistas lançaram uma convocatória para um encontro internacional de ativistas e 

intelectuais em Chiapas, para abrir a discussão de estratégias comuns, problemas e soluções para os 

problemas sociais. Cerca de seis mil pessoas atenderam ao chamado, e passaram dias conversando e 

compartilhando suas  histórias  de luta  contra  o inimigo comum: o capitalismo.  Em 1997, outro 

encontro foi organizado na Espanha, e neste segundo encontro foi criada a Ação Global dos Povos e 

seus pontos de partida foram propostos:

1. Uma rejeição explícita das instituições que as multinacionais e os especuladores construíram 

para tomar o poder das pessoas, como a OMC (Organização Mundial de Comércio) e outros 

acordos de liberalização do comércio (como a APEC50, a UE51, a NAFTA52 etc.)

2. Uma atitude de confronto,  uma vez que não achamos que tentar influenciar e participar 

possa ter um grande impacto nessas viciadas e antidemocráticas organizações, nas quais o 

capital transnacional é o único verdadeiro orientador das políticas.

3. Uma chamada para a desobediência civil não-violenta e a construção de alternativas locais 

pelas comunidades locais, como resposta para a ação dos governos e das corporações53.

50  Associação de Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico. (N.T.)
51  União Européia. (N.T.)
52  Acordo de Livre comércio da América do Norte (N.T.)
53 Após a III conferência da AGP este príncipio foi modificado e passou a ser: “Uma chamada à ação direta e 

desobediência civil, ao apoio às lutas dos movimentos sociais, propondo forma de resistência que maximizem o 
respeito pela vida e pelos direitos dos povos oprimidos, assim como pela construção de alternativas locais  ao 
capitalismo global”. Foi retirado o termo “não-violenta”, uma vez que dizia respeito muito mais a uma cultura de 
ativismo influenciada por Gandhi e quase exclusivamente presente no Norte, tambémdevido às diferentes 
concepções de “não-violência” existentes em diferentes regiões, e para evitar uma divisão no movimento e 
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4. Uma filosofia organizacional baseada na descentralização e autonomia.

Em fevereiro  de 1998,  a  Ação Global  dos  Povos nasceu,  pela  primeira  vez  os 

movimentos  populares  do  mundo  estavam  começando  a  conversar  e  trocar 

experiências sem a mediação de Organizações Não-Governamentais, e a primeira 

conferência  da AGP teve lugar  em Genebra (Suíça)  –  lar  da  tão odiada OMC. 

(LUDD, 2002, p. 18)

A  consolidação  da  AGP  como  articuladora  dos  movimentos  sociais,  sejam  eles 

anticapitalista, ambientalistas, antinuclear, entre outros; se dá a partir deste momento e  está rede 

herda o background comunicacional zapatistas, fazendo política através da utilização dos meios de 

comunicação,  utilizando-os  como  uma  ferramenta  para  potencializar  a  resistência,  e  a  contra-

posição aos meios de comunicação corporativos que na visão dos membros da AGP, tratavam os 

movimentos sociais, de forma tendenciosa. Segundo um dos participantes deste evento “É difícil 

descrever  o  calor  e  a  profundidade  dos  encontros  que  tivemos  aqui.  O  inimigo  global  é 

relativamente bem conhecido, mas a resistência global que ele enfrenta raramente passa através do 

filtro da mídia” (LUDD, 2002, p. 19). 

As  primeiras  ações  diretas  articuladas  pela  AGP aconteceram no  mesmo  ano  de  1998, 

quando houve o encontro do G854 em Birmingham na Grã-Bretanha e a segunda reunião ministerial 

da Organização Mundial do Comércio (OMC), que ocorreria um dia depois em Genebra. No dia 30 

de  novembro  de  1999,  as  manifestações  mais  significativas,  que  tornaram-se  marcos  dos 

movimentos anticapitalistas aconteceram em Seattle na reunião da OMC, mais conhecida como 

Rodada do Milênio.  Os números  são imprecisos,  mas alguns  meios  de comunicação,  na  época 

chegaram a contabilizar de 50 a 100 mil manifestantes, e os acontecimentos de Seattle ganharam 

importância histórica nos Estados Unidos, só sendo superados pelos protestos contra a guerra do 

Vietnã.           

A organização  para  as  manifestações  começou  com  meses  de  antecedência  e  incluiu 

organizações locais, nacionais e internacionais. Não havia homogeneidade no movimento, pois este 

incluía  vários  grupos  de  ativistas,  de  ONGS  e  sindicatos  preocupados  com  reivindicações 

criminalização de uma parte dele com base na dicotomia violência/não-violência.
54  O grupo dos oito, também conhecido como G8 é formado pelo sete países mais indústrializados do mundo, Itália, 

França, Alemanha, Grã-Bretanha, Canadá, Estados Unidos e Japão, mais a Rússia. E tem como objetivo enfrentar 
desafios político-economicos globais, através de discussões e formulação de ações. Entre as metas dos líderes do G8 
estão aumentar a cooperação em comércio e finanças, fortalecer a economia global, promover a paz e a democracia 
e evitar e resolver conflitos.
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reformistas ligadas à recriação e fortalecimento de um Estado de bem-estar social, até anarquista 

que assumiam posições anticapitalistas radicais e por vezes violentas contra o sistema do capital 

globalizado. Hardt e Negri (2005, p. 125) salientam que “um dos elementos mais surpreendentes 

dos acontecimentos de Seattle em novembro de 1999 e em cada uma das grandes manifestações 

ocorridas  desde  então  é  o  fato  de  que  grupos,  que  até  então  considerávamos  diferentes  e 

contraditórios em seus interesses, agiam em comum - ambientalistas com sindicalistas, anarquistas 

com grupos religiosos,  gays  e  lésbicas  com os  que  protestavam contra  o complexo carcerário-

industrial.  Os  grupos  não  se  apresentam  unidos  sob  qualquer  autoridade  única,  antes  se 

relacionando numa estrutura em rede”.

A Internet  foi  fundamental  para  a  criação da  AGP e  articulação de  suas  ações,  e  estes 

movimentos se apropriaram das novas tecnologias de informação e comunicação em consonância 

com  a  própria  história  destas  novas  tecnologias.  A apropriação  criou  uma  forma  de  atuação 

horizontal,  descentralizada,  e  embasada  em  preceitos  da  ética  Hacker,  como  por  exemplo,  a 

colaboração  na  disseminação  do  conhecimento,  e  a  negação  à  propriedade  intelectual.  Um 

importante  veículo  de  informação,  o  Indymedia,  foi  criado durante  estas  manifestações,  com o 

objetivo  de  se  contrapor  às  distorções  e  interpretações  tendenciosas  da  mídia  corporativa 

hegemônica, já que a cobertura das manifestações por parte dos meios de comunicação corporativos 

muitas  vezes  serviram  como  um  meio  de  desinformação  e  até  mesmo  de  criminalização  dos 

movimentos.  Parte  da imprensa minimizou os fatos  ocorridos  nas  ruas  de Seattle  e  outra  parte 

espalhou informações infundadas  dando ênfase à violência dos manifestantes, como por exemplo, a 

matéria publicada no New York Times alguns meses após os acontecimentos de Seattle, enquanto as 

polícias de Windsor e Detroit se preparavam para novas manifestações:

For the next three days, anyone wearing a mask in this city or carrying gasoline in a  

portable container will go to jail. And those in possession of just about anything 

that  could cause a disruption can expect  intense police  scrutiny.  This is  Mayor 

Dennis  Archer's  response  to  human  rights  campaigners  who  plan,  starting  on 

Sunday, to unleash the same kind of protests that left Seattle with $2.5 million in 

damage last December after a meeting of the World Trade Organization. In that  

protest, demonstrators, some wearing gas masks, hurled Molotov cocktails, rocks 

and excrement at delegates and police officers55.

Dois dias depois, o próprio New York Times, publicou uma nota de correção , dizendo:

55  http://www.nytimes.com/2000/06/04/us/police-brace-for-protests-in-windsor-and-detroit.html?
partner=rssnyt&emc=rss acessado em 25/11/2011

http://www.nytimes.com/2000/06/04/us/police-brace-for-protests-in-windsor-and-detroit.html?partner=rssnyt&emc=rss
http://www.nytimes.com/2000/06/04/us/police-brace-for-protests-in-windsor-and-detroit.html?partner=rssnyt&emc=rss
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June 6, 2000, Tuesday An article on Sunday about plans for protests in Detroit and 

in  Windsor,  Ontario,  against  an  inter-American meeting  being held  in  Windsor 

through today referred incorrectly to the protests last November at the World Trade 

Organization meeting in Seattle. The Seattle protests were primarily peaceful. The 

authorities there said that any objects thrown were aimed at property, not people.  

No  protesters  were  accused  of  throwing  objects,  including  rocks  and  Molotov 

cocktails, at delegates or the police56.

No Brasil os meios de comunicação televisivos, relutaram em abordar as manifestações de 

Seattle  e  se  viram obrigados  a  fazê-lo  por  causa  da  repercussão  internacional  das  ações  e  da 

circulação  de  informações  que  acontecia  via  Internet.  A Rede  Globo  de  televisão  emitiu  uma 

matéria  divulgando erroneamente a  informação de que os  protestos se  restringiam a grupos de 

fazendeiros  de  todo  o  mundo  que  se  posicionavam  contra  o  protecionismo  do  governo  norte 

americano subsidiando agressivamente seus produtos agrícolas.

Ao se contrapor às formas mais ortodoxas de organização política, e a sua lógica de ação, 

que visa o controle do Estado, os movimentos ligados à AGP não objetivavam tomar o poder da 

estrutura do Estado, mas sim, construir uma democracia real57, vinculada à forma como a própria 

rede se organizava. 

Deste  momento em diante,  diversos movimentos  sociais  e outras formas de organização 

popular, começam a utilizar a AGP como mecanismo de articulação e de circulação de informações 

a respeito das ações organizadas. Grupos como Reclaim the Streets,  London Greenpeace58,  Black 

Block,  Movimento  dos  Trabalhadores  Rurais  Sem  Terra,  Class  War  London,  Animal  Action, 

Indymedia, etc. Mas após os ataques às torres do World Trade Center pela rede radical islâmica Al 

Qaeda, houve um refluxo aparente destes movimentos e suas ações começaram a se deslocar para 

outros ambientes do fazer político e principalmente da cultura, sendo que já não é mais possível 

separar  uma coisa da outra ou os diversos campos da vida social se misturam tanto no processo 

produtivo que reproduz o capital mundial que afirma o biopoder, quanto no processo de produção 

de si  através  do que os  situacionista  chamavam de política da vida cotidiana,  e  Negri  e  Hardt 

inspirados por Foulcault vão chamar de biopolítica. 

56  http://www.nytimes.com/2000/06/04/us/police-brace-for-protests-in-windsor-and-detroit.html?
partner=rssnyt&emc=rss acessado em 26/11/2011

57 A reivindicação pela construção de uma “democracia real” voltou a cena 13 anos depois, nos movimentos de 
ocupação política do espaço público em várias cidades do mundo. Este tema será discutido e problematizado nos 
subcapítulos subsequentes.

58  LGP é um coletivo anarquista que não é vinculado ao Greenpeace Internacional.

http://www.nytimes.com/2000/06/04/us/police-brace-for-protests-in-windsor-and-detroit.html?partner=rssnyt&emc=rss
http://www.nytimes.com/2000/06/04/us/police-brace-for-protests-in-windsor-and-detroit.html?partner=rssnyt&emc=rss
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10. A Mídia Tática.

10.1 O conceito.

Grande  parte  da  bibliografia  encontrada  na  Internet  e  também em livros  sobre  o  tema, 

costumam apontar que a ideia de Mídia Tática nasce nos anos 90, com a popularização das novas 

tecnologias, e as práticas e experimentações destas. Mas se podemos entender mídia de forma mais 

ampla, não apenas o que é digital, é possível dizer que o conceito de Mídia Tática tem sua semente 

depositada nos movimentos de contracultura dos anos 60. 

Se o conceito ainda não podia ser dado como definido, as práticas por outro lado poderiam 

se assemelhar ao que entendemos por Mídia Tática atualmente. O híbrido de mídia, arte, ativismo e 

tática, é basicamente o que constitui conceitualmente a Mídia Tática, estes elementos já estavam 

presentes em diversos movimentos políticos e de contracultura dos anos 60, 70 e 80.  Uma das 

características dos midiativistas é  buscar se apropriar dos meios de comunicação e mídias em geral, 

com o fim de criar uma nova situação, não só teoricamente, mas também na prática, movidos por 

um desejo concreto de ser ao invés de parecer, de viver ao invés de assistir, de inferir e interagir na 

e através da cultura. Experimentar as possibilidades abertas ao invés de apenas teorizar sobre elas, 

criar  processos  e  caminhos  de  contra-informação  aproveitando  a  mobilidade  comunicacional 

disponível, estes são alguns dos elementos da Mídia Tática.

O movimento Punk, surgido nos anos 70 que  teve sua politização radical e produtiva no 

início dos anos 80 no EUA e na Inglaterra pode ser considerado como um dos precursores da Mídia 

Tática, ou pelo menos de parte das ideias desta, o movimento punk influencio a construção do 

conceito,  como podemos ver nas declarações de David Garcia e Geert Lovink59 (1997): “Mídia 

Tática é o que acontece quando o barato do 'faça você mesmo', se torna possível pela revolução no 

consumo eletrônico e as formas expandidas de distribuição são exploradas por grupos e indivíduos 

que se sentem oprimidos ou excluídos da cultura em geral. A mídia tática não apenas relata eventos, 

como nunca é imparcial: elas sempre participam dos eventos e é isso o que mais do que qualquer 

coisa as separa das mídias dominantes”.

O que  deve  ser  enfatizado  nesta  descrição  acima  é  a  ideia  de  ‘faça  você  mesmo’,  que 

perpassa  quase  todo  o  arcabouço  teórico  e  as  práticas  dos  movimentos  sociais  e  políticos 

relacionados  a  Cultura  Digital,  e  tem  sua  expressão  mais  significativa  com  a  politização  e 

radicalização do movimento Punk. Podemos citar a banda Inglesa Crass, como exemplo.

Crass  foi  uma  banda  de  punk  rock  surgida  em  1977,  que  abertamente  promovia  o 

59 http://www.next5minutes.org/journalarticle.jsp?section=essays&articleid=1638   Acessado em 02/06/2012

http://www.next5minutes.org/journalarticle.jsp?section=essays&articleid=1638
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anarquismo como ideário político, estilo de vida, e como um movimento de resistência. O Crass 

popularizou o termo anarco-punk, que diferenciava os punks que compartilhavam o estilo de vida 

libertário e anticapitalista radical, dos punks cuja politização era apenas uma estética relacionada à 

moda. Temas como libertação animal, ação direta, ambientalismo, e antinuclearismo; eram comuns 

em suas  letras.  A banda também promovia a ética ‘faça você mesmo’,  produzindo seu próprio 

material sem a mediação das empresas capitalistas de cultura e entretenimento. Entre as produções 

da  Crass,  é  possível  encontrar  vários  tipos  de  mídias  diferentes,  entre  elas:  colagens  sonoras, 

desenhos, cartazes, filmes, e obviamente discos. A ação direta da Crass, podia ser vista nas estações 

de metrô de Londres, e em cartazes de propaganda, onde eram pintados grafites e pichações, e 

também na organização de manifestações políticas, e organização de squats60. A criação de fanzines 

e até mesmo performances no espaço público faziam parte das produções da Crass, e daqueles que a 

cercavam, o que acabou se configurando em uma forma de coletivo “art punk”, sediado na Dial 

House, uma casa aberta para toda a comunidade na região de Epping, Essex. O idealizador da casa, 

era o artista, membro do grupo de performance de vanguarda EXIT, que também tinha relações com 

o grupo de vanguarda artística FLUXUS, formado por expoentes da arte de vanguarda dos anos 70,  

como por exemplo, Yoko Ono, Peter  Brötzmann, John Cage, entre outros. Deste modo, a banda 

Crass foi uma das grandes responsáveis pela forma como o movimento punk, e principalmente a 

subcultura  anarcopunk,  veio  se  consolidar  no  decorrer  dos  anos  80,  90  e  2000.  Suas  práticas 

ressoaram em coletivos pós-anarquistas americanos como o Crimethinc, e com a conceituação da 

prática do que se conhece como Mídia Tática hoje.

Mas a definição decisiva deste conceito e sua popularização se deu, de fato, em meados da 

década de 90, com a popularização da Internet e a facilidade de acesso às várias tecnologias de 

comunicação disponíveis, e o barateamento destes equipamentos de produção e manipulação de 

imagem, texto e sons proporcionaram a uma parte da população a oportunidade de se utilizarem 

também  desses  meios  como  ferramenta  de  crítica  e  intervenção  social,  de  uma  forma 

contemporânea, porém questionadora. 

Os escritos de Michel Certeau também são uma grande influência para os midiatáticos, pois 

apontam a possibilidade da extração do máximo de potencial do que podemos entender como tática, 

contrapondo esta a estratégia, já que a ideia não é confrontar diretamente o inimigo, mas por meio 

de modos de atuação, minar gradativamente suas forças. O uso de tecnologia low tech, também 

pode ser colocado dentro do escopo de ação dos midiatáticos, uso este que visa abrir a discussão 

crítica para a forma como os equipamentos tecnológicos cada vez mais se tornam obsoletos em um 

60 Squats são prédios ou casas abandonados, que são ocupados por ativistas, geralmente anarquistas,  que se tornam 
responsáveis por gerir o local, isso inclui contas, estrutura física, etc. E obtêm permissão legal de transformar o lugar 
em espaço coletivo, centros sociais e culturais.



87

curto espaço de tempo, devido à programação da produção tecnológica. 

O evento que deu origem ao termo Mídia Tática foi o Next 5 Minutes, festivais ocorridos em 

Amsterdã  em  1996,  1999  e  2003,  contou  com  a  participação  de  artivistas,  intelectuais  e 

midiativistas de várias partes dos mundo. Segundo David Garcia, um dos idealizadores do evento: 

“Não foi por acidente que o termo mídia tática apareceu pela primeira vez em Amsterdã. A cidade 

tem uma história notável em experimentação anárquica de mídia e rede de comunicação civil.61” 

Durante as décadas de 80 e 90, uma quantidade significativa de estações de rádio e TV locais 

surgiram na Holanda devido ao fato de o país ter sido o primeiro na Europa a estabelecer uma infra-

estrutura  100%  a  cabo,  fato  que,  aliado  a  uma  política  de  desenvolvimento  de  uma  rede  de 

comunicação aberta, teria facilitado, estimulado e servido como suporte a uma série de projetos de 

mídias experimentais. 

Uma das experiências mais importantes, e que mais repercutiu globalmente no campo das 

Mídias Táticas foi a criação e atuação do Indymedia, a partir de 1999, durantes as manifestações de 

Seattle contra a OMC. O Indymedia funciona como um aglutinador de informações e conteúdos 

construído  de  forma  colaborativa,  e  durante  os  dias  de  ação global,  ele  foi  um dos  principais 

responsáveis em manter os ativistas ao redor do mundo atualizados através de fotografias, vídeos e 

textos.  Poucos  meses  antes  das  reuniões  da  OMC (organização  mundial  de  comércio),  alguns 

grupos de ativistas reuniram doações, e montaram uma sala de redação munida de computadores, 

conexão com a Internet,  e  muitos  voluntários para produzir  conteúdo em texto,  áudio e  vídeo. 

Quando as manifestações começaram, o site do Indymedia62 foi colocado no ar, transmitindo assim, 

todas as informações referente aos eventos.

Rapidamente, sua sala de redação se tornou um dos nós centrais da rede de ativistas em 

cena, e transformando-se no repositório de informações mais atualizado e com mais credibilidade 

sobre as manifestações. O contador de acesso mostrava milhares de visitas por dia e o conteúdo 

produzido pelos voluntários foi usado como referência até mesmo pelas mídias corporativas para

 cobrir o evento.

Após as manifestações de Seattle, o Indymedia evoluiu para a formação de  uma  rede  de 

ativistas que pretendiam produzir mídias táticas em todo o mundo,  tendo  como  meta  enfrentar 

barreiras na comunicação Formou-se  assim  uma  ampla  rede  mundial  de  jornalistas 

independentes, sob a sigla do Centro de Mídia Independente (CMI). Atualmente, ele já conta com 

mais de cinco mil voluntários, trabalhando para cerca de 200 coletivos em mais de 50 países nos 

cinco continentes, e o CMI-Brasil é um dos mais atuantes. 

61 http://rede.metareciclagem.org/sites/rede.metareciclagem.org/midia/midia/novas_formas_karina_sena_gomes.pdf   
Acessado em 29/11/2011

62 http://www.indymedia.org/pt/index.shtml      Acessado em 29/11/2011

http://www.indymedia.org/pt/index.shtml
http://rede.metareciclagem.org/sites/rede.metareciclagem.org/midia/midia/novas_formas_karina_sena_gomes.pdf
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É basicamente neste momento que a relação entre Internet e política se torna cada vez mais 

estreita, principalmente quando relacionada à produção biopolítica destes movimentos sociais. Por 

meio da Ação Global dos Povos, o  Indymedia se tornou um modelo popular de contraposição a 

mídia corporativa capitalista, e se espalhou em vários núcleos em diversos países, abrindo assim a 

possibilidade  de  “dar  voz  a  quem não  tem voz”,  através  da  construção  deste  centro  de  mídia 

colaborativo. 

No Brasil o Centro de Mídia Independente (CMI), se configura como a célula desta rede de 

produção midiática alternativa, coordenando ações e compartilhando informações com cerca de 60 

países.  Os colaboradores trocam informações e se organizam através de uma rede de e-mails e 

discussões na Internet, e também através de reuniões presenciais. No subcapítulo a seguir veremos 

um estudo de caso específico da atuação relevante do Indymedia brasileiro.

11. A política dos/nos blogs.

Os blogs  e microblogs como o twitter, são um outro aspecto extremamente relevante das 

redes, e se popularizam em um ritmo veloz, devido à facilidade de utilização, tendo em vista que, na 

grande  maioria  dos  casos,  a  interface  gráfica  é  amigável,  permitindo  que  qualquer  usuário  de 

computador, por menor que seja o seu domínio da máquina, consiga se expressar através de um 

blog ou microblog. Estes espaços de comunicação rápida, os blogs, geralmente estão relacionados 

ao uso pessoal dos atores da rede, “são espaços de interação, lugares de fala construídos pelos atores 

de forma a expressar elementos de sua personalidade ou individualidade” (RECUERO, 2009, p. 25, 

26).

Os blogs, assim como outros espaços da rede, como por exemplo as redes sociais como 

Orkut,  Facebook,  Myspace, etc, são geralmente utilizados para a construção de um certo tipo de 

avatar virtual, que serve para construir um certo tipo de identidade na rede, mas em muitos casos, 

este uso é reconfigurado, fazendo com que estes avatares não sejam apenas meras representações 

pessoais de cada ator, mas sejam também, representações políticas.

A interação é o que torna possível a construção destes avatares virtuais, pois a interação é 

sempre comunicacional, deste modo, aquele que fala; o faz para um outro, que por sua vez recebe a 

informação  contida  nesta  fala,  este,   a  partir  daí,  decide  a  sua  ação  posterior,  responder, 

compartilhar, etc. O que muda em relação à outros meios de comunicação, é que blogs e microblogs 

são partes dos nós da rede,  são agentes sociais ou representação destes,  que implodem o velho 

paradigma da comunicação, pois emissor e receptor estão diluídos na possibilidade de interação 

imediata. Em alguns casos específicos, ainda podemos encontrar mediadores para a informação, 
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mas em um aspecto mais amplo, estes mediadores também estão submersos na teia comunicacional 

da rede, portanto, é possível que sua curadoria de informação muitas vezes não tenha efeito.

Na mídia tradicional,  a informação,  até ser  veiculada,  passa por diversos filtros 

hierárquicos de edição (gatekeepers) podendo assumir, inclusive, uma edição final 

diferente daquela que foi imaginada por seu autor. Com as NTICs, em especial os 

blogs, isso dificilmente acontece. Os indivíduos têm maior liberdade para publicar 

o material que desejam pois cada um pode postar informações sem precisar passar 

por um editor. (PENTEADO; SANTOS; ARAÚJO, p. 03)

Obviamente que se pensarmos nos meios de comunicação tradicionais como, o radio ou a 

TV, o esquema de comunicação emissor → receptor, ainda é predominante, mas mesmos estes, cada 

vez mais,  estão sendo obrigados a  se  submeterem à lógica comunicacional  das redes,  já  que a 

popularização do digital, principalmente da TV digital, faz com os receptores passem a ser menos 

passivos, podendo interagir de diversas formas com o antes inalcançável emissor.

Mas o que será analisado nesta parte do trabalho é a relação entre a blogosfera e a política, 

ou pelo menos, como os atores sociais utilizam a blogosfera para o seu fazer político, para construir 

ou  desconstruir  identidades  políticas,  e  para  colocar  em pauta  assuntos  que  muitas  vezes  são 

ignorados  pela  mídia  tradicional,  o  que  transforma  os  blogs  e  blogueiros  muitas  vezes  em 

jornalistas-ativistas, cuja função não é mais apresentar os fatos com uma pretensa imparcialidade, 

mas  sim,  apresentar  os  fatos  opinando,  interagindo  e  se  posicionando  politicamente  diante  da 

informação que está sendo apresentada.

Antes de nos aprofundarmos na discussão sobre os blogs e os seus efeitos no ciberespaço, 

precisamos  entender  como  os  blogs  e  microblogs  funcionam,  pois  isso  é  fundamental  para 

entendermos como os atores se apropriam, e interagem na blogosfera.

Os blogs são muito utilizados na rede mundial  de computadores,  tanto por  movimentos 

sociais, coletivos políticos e principalmente por indivíduos independentes. Um weblog, blog, blogue 

ou  caderno digital  é uma página da Web, cuja estrutura permite a atualização rápida a partir de 

acréscimos  de  tamanho  variável,  chamados  artigos  ou  “posts”.   Estes  são  organizados 

cronologicamente  de  forma  inversa,  do  post mais  recente  ao  mais  antigo,  diversos  assuntos 

costumam fazer parte da temática do blog, e podem ser escritos por um número variável de pessoas, 

de acordo com a política deste. O blog conta com algumas ferramentas para classificar informações 

técnicas  a seu respeito,  todas elas  são disponibilizadas  na internet  por servidores e/ou usuários 

comuns.  As  ferramentas  abrangem:  registro  de  informações  relativas  à  um site  ou  domínio  da 
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internet quanto ao número de acessos, páginas visitadas, tempo gasto, de qual site ou página o 

visitante veio, para onde vai do site ou página atual e uma série de outras informações. Os sistemas 

de criação e edição de blogs são muito atrativos pelas facilidades que oferecem, pois dispensam o 

conhecimento de HTML, o que atrai pessoas a criá-los.

Uma das  principais  características  que  diferem um blog  de  um site  é  o  mecanismo de 

comentários existente em todos os blogs.  Este  dispositivo permite uma maior  interação entre o 

blogueiro63 e o leitor. Todos os textos postados estão sujeitos à comentários por parte dos leitores, 

que podem aprovar ou reprovar o  post e em muitos casos geram debates relacionados ao tema 

proposto pelo post. 

Atualmente  os  blogs  têm ganhado  certa  relevância  no  cenário  político,  tanto  no  Brasil 

quanto no exterior. Têm se tornado em muitos casos fonte de informação, principalmente quando os 

meios de comunicação tradicionais estão comprometidos eticamente com a pauta da notícia e por 

sua  vez  perdem  a  credibilidade,  ou  quando  não  são  capazes  de  dar  prosseguimento  a  um 

determinado caso, deixando-o exposto por mais tempo na esfera pública.

Os blogs trazem para os visitantes novos olhares sobre os acontecimentos, novas 

interpretações  e  informações,  muitas  vezes  publicizadas  no  calor  dos 

acontecimentos, além de permitirem que os usuários emitam comentários. Os blogs 

de  política  se  constituem em um novo  modelo  de  jornalismo,  mais  ágil,  mais 

pessoal, mais especializado e interativo, configurando-se como um novo formato 

de atuação jornalística, além de se tornar um novo ator político dentro das relações  

sociais.(PENTEADO; SANTOS; ARAÚJO, 2006, pg. 04)

Durante  os  últimos  anos  temos  nos  deparado  com  um  aumento  significativo  de  blogs 

políticos na internet e alguns destes ganharam certa notoriedade ao cobrirem casos importantes no 

cenário político. No Brasil podemos citar os blogs dos jornalistas Josias de Souza (Nos bastidores 

do poder), Ricardo Noblat (Blog do Noblat) e Luis Nassif (Blog do Nassif). Estes blogs ganharam 

notoriedade, principalmente pela cobertura da crise do Mensalão em 2005 e também pela cobertura 

das eleições de 2006. 

 

Nas  eleições  presidências  de  2006  no  Brasil,  a  Internet  também  serviu  de 

contraponto às informações noticiosas transmitidas pela grande mídia. A despeito 

de toda a cobertura sobre as eleições e em continuidade a crise que envolveu os 

dois últimos anos do primeiro mandato do presidente Lula, podemos verificar nos 

63  Blogueiro é o termo utilizado para definir pessoas que tem blogs, editores de blogs.
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sites que medem as audiências de blogs, um aumento significativo no número de 

acesso aos blogs. (PENTEADO; SANTOS; ARAÚJO, 2006, pg. 04).

No decorrer de acontecimentos políticos relevantes e muitas vezes até polêmicos, os blogs 

foram responsáveis  por  forçar  a  divulgação  de  informações  que  a  mídia  tradicional  não  havia 

divulgado. A cobertura constante destes eventos aliada ao fato de os blogs serem atualizados, muitas 

vezes  mais  de  uma  vez  por  dia,  fez  com  que  o  número  de  acessos  aos  blogs  aumentasse 

significativamente. Outro fator determinante para o aumento de acesso aos blogs é o fato de os 

leitores procurarem por um tipo de informação que fosse diferente da mídia tradicional, que fugisse 

a ideia de parcialidade, e que tivesse um posicionamento pessoal.

O professor de direito, norte americano Hugh Hewitt, que segundo o The wall street journal, 

é o historiador não-oficial do movimento blogueiro nos Estados Unidos, relata detalhadamente em 

seu livro “Blog. Entenda a revolução que vai mudar seu mundo”, alguns acontecimentos do cenário 

político norte americano, no qual a blogosfera teve uma participação relevante. Hewitt acredita que 

uma das principais falhas da mídia tradicional que faz com que a blogosfera cresça, é o fato de esta 

esconder o lead, a matéria mais importante.

Esconder o lead é um dos grandes pecados do jornalismo. Significa colocar o fato 

mais importante no meio da matéria, onde o leitor ou espectador médio podem 

perdê-lo de vista. O fato líder (significado primeiro de lead) deve liderar a matéria. 

Não esconda o lead. Abra com a abertura. (HEWITT, 2007, p. 29).

Já no caso dos blogs, além do lead estar sempre claramente “aberto”, quando surge uma 

nova notícia há uma infestação de blogs falando sobre o mesmo tema, uma tempestade de opiniões 

que faz com que o público fique mais atento a informação e em certos casos, se aprofunde mais no 

debate proposto. Mas ao contrário da mídia tradicional, não há uma coordenação entre os blogs, 

mas  há  sim uma diferenciação  em relação  ao  que  é  postado.  Os  assuntos  com certo  grau  de 

relevância são tratados de forma constante por todos os atores da blogosfera.

11.1 Como os blogs atuam: os casos do senador Trent Lott e do New 
York Times.

Um dos exemplos citados por Hugh Hewitt, é o caso do senador americano Trent Lott  que 

foi derrubado após declarações em favor de outro ex-senador, cuja longa trajetória política havia 

sido marcada pelo apoio a segregação racial na década de 40.
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No  centenário  do  senador  James  Strom  Thurmond  em  1992,  um  dos  mais  antigos  e 

respeitados políticos norte americanos, o senador Trent Lott do mississipi, foi um dos oradores e fez 

a seguinte declaração:

“Uma coisa eu preciso dizer sobre meu estado: quando Strom Thurmond concorreu à presidência, 

nós votamos nele. Nós nos orgulhamos disso. E, se o restante do país tivesse nos seguido, não 

teríamos tido todos esses problemas ao longo desses anos.” (HEWITT, 2007, p. 37).

Aparentemente, soava apenas como um belo elogio a um homem que tinha dedicado sua 

vida à  política.  Mas em 1948 Thurmond tinha concorrido à presidência e  seguia um programa 

chamado “Dixiecrat”, que era pautado na seguinte promessa:

“Nem as leis de Washington nem as baionetas do exército poderão forçar o negro para dentro de 

nossas casas, nossas escolas, nossas igrejas.” (HEWITT, 2007, pg. 37).

A mídia tradicional não deu muita importância para os acontecimentos, pois consideraram o 

fato  irrelevante  diante  das  festividades.  O  jornalista  O’Keefe  da  ABC  news,  se  esforçou  em 

investigar o passado do senador Thurmond e conseguiu mencionar o caso duas vezes na manhã 

seguinte. O World News This Morning transmitiu o comentário e ainda realçou a reação negativa de 

Wade Anderson,  membro da Conferência  da Liderança sobre Direitos  Civis e a  ABCnews.com 

postou um pequeno texto no seu altamente influente resumo diário de notícias e foi só. Depois, a 

história pareceu morrer para a mídia tradicional. Mas alguns blogueiros, que foram credenciados 

para o evento, imediatamente, apuraram os fatos e o até então desconhecido Atrios às 13h21 do dia 

seguinte, já tinha comentado o acontecimento, com  as declarações de Trent Lott, afirmando:

“Como a correção política é o flagelo da sociedade, eu não vou mencionar que os problemas a que 

Lott se refere são as leis de direitos civis e de voto64”.

Duas horas mais tarde, outro blogueiro e colunista do Washington Monthly postou em seu 

blog Talking Points Memo65:

“Há uma espécie de consenso hoje em Washington – com a aposentadoria e o centésimo aniversário 

64  www.atrios.blogspot.com Acessado em 23/08/07
65  www.talkingpointsmemo.com Acessado em 23/08/07

http://www.talkingpointsmemo.com/
http://www.atrios.blogspot.com/
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de Thurmond – sobre esquecer aquelas coisas desagradáveis...Ah, o que poderia ser? Apenas outro 

exemplo da húbris que hoje reina entre os republicanos do Capitólio66.”

Outro blogueiro que contribuiu para que  a bola de neve crescente que estava sendo formada 

em virtude  das  declarações  de  Trent  Lott  aumentasse  cada  vez  mais,  foi  foi  Glenn  Reynolds, 

perdoando o passado segregacionista de Thurmond mas partindo para cima de Lott disse o seguinte:

“(...) dizer que o país estaria melhor se Thurmond tivesse vencido em 1948 prova que Lott não 

deveria ser líder da maioria republicana, para começar. E apenas para começar. É um sentimento tão 

mau e insano quanto desejar que Gus Hall tivesse sido eleito.” (HEWITT, 2007, p. 39).

Atrios mais uma vez atacou, postando uma imagem do modelo oficial da chapa do Partido 

Democrata para a eleição presidencial de 1948. Material abertamente racista, que afirmava que se 

os habitantes do Mississipi permitissem que Truman fosse indicado “(...) as terríveis propostas de 

políticas justas de emprego – contra impostos de votação – antilinchamento e anti-segregação se 

tornarão a lei da terra e nosso estilo sulista de vida desaparecerá para sempre.” (HEWITT, 2007, p. 

39).

A blogosfera, atenta as políticas segregacionistas da época, revelou todo o peso do que Lott 

tinha dito e levantou um novo tema para ser debatido na esfera pública, tema, que até então, tinha 

passado despercebido para a mídia tradicional. Outros comentários em diferentes blogs foram feitos 

e a esta altura parecia que a blogosfera estava bem à frente neste caso. 

Durante os dias que se seguiram, a blogosfera continuou com a tempestade de informação, 

inundando a área e já estava até pedindo a renuncia de Lott, “(...) Se os senadores republicanos 

permitem que ele permaneça como líder da maioria, merecerão todas as consequências políticas 

disso.  Senador,  peço  como  republicano:  faça-nos  um  favor  desapareça  do  cenário  político 

nacional67.”

Quando Ron Bonjean, assessor de Trent Lott, publicizou as desculpas do senador, a mídia 

tradicional se deu conta de que a blogosfera estava realmente causando um estrondo no cenário 

político americano e a partir disto começou o ataque da mídia reproduzindo o que circulava nos 

blogs e transformando-os em matéria de capa durante semanas.

Surgiram cada vez mais informações sobre o passado político de Lott, o presidente Bush 

condenou  as  declarações  do  senador,  entidades  ligadas  à  luta  pelos  direitos  civis  pediram  o 

66  www.talkingpointsmemo.com Acessado em 23/08/07
67  Daniel Drenzer, professor de direito da Universidade de Chicago e blogueiro.

http://www.talkingpointsmemo.com/
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afastamento  de  Lott  e  mesmo  este  jurando  apoio  incondicional  a  ação  afirmativa  na  “Black 

Entertainment Television”, foi obrigado a renunciar perante a pressão exercida pela sociedade e 

alimentada pelos meios de comunicação.

A união da blogosfera com a mídia tradicional neste caso, fez com o que o debate fosse 

levado a público e chegasse até outros setores da sociedade. Sem o apoio dos grandes veículos de 

comunicação, talvez a renuncia de Lott não tivesse sido efetivada, mas também,  sem a insistência 

da blogosfera, este debate nunca chegaria à grande mídia. 

Após  o  caso  Lott,  a  blogosfera  americana  entrou  em  ação  novamente  denunciando  o 

renomado jornal New York Times. A denúncia foi feita pelo San Antonio Star Express, dizendo que 

um jovem jornalista do Times poderia ter  plagiado material  “(...)  teve início uma sequência de 

acontecimentos que, assim como no caso Lott com relação à política, definiu a blogosfera como um 

mecanismo de responsabilização da mídia.” (HEWITT, 2007, p. 47). O jornalista em questão era o 

jovem negro Jayson Blair, que pediu demissão no dia 1º de maio de 2003.

Aparentemente, este não era o tipo de notícia que abalaria as estruturas do “grande jornal” 

New York Times, pois não seria a primeira nem a última vez que um caso de plágio jornalístico teria 

sido descoberto. Mas a blogosfera se mostrou mais uma vez incansável e não falava de outra coisa 

após a publicação das notícias a respeito de Blair. Nas palavras do blogueiro Richard Bennett:

“O establishment jornalístico sempre afirma que as organizações de notícias responsáveis são mais 

confiáveis que os blogs por causa de todos aqueles editores e checadores, mas um blogueiro que 

tivesse feito  o que Blair  fez jamais  teria  sobrevivido meses  sem ser  descoberto.  Quem acha o 

contrário? Tenho certeza que não68.”

A história ganhou corpo, principalmente por se tratar do maior jornal do país, o blog Times 

Watch, que se dedicava mapear os excessos do jornal, foi um dos primeiros a apostar que por trás 

do caso Blair, havia uma falha editorial sistemática. Howard Kurtz do Washington Post, escreveu 

que  o Times já  havia publicado cerca  de 50 correções  as  matérias  de Blair,  e  o  Times Watch 

imediatamente se aproveitou da nova descoberta e fez os cálculos  que demonstravam que uma 

média de uma correção impressa a cada 14 matérias de Blair. Desde ponto de vista a história do 

simples repórter que havia sido pego plagiando, havia se transformado em uma história de omissão 

e negligência editorial.

Os primeiros questionamentos foram referentes ao fato de Blair ser escolhido para matérias 

de certa relevância, simplesmente pelo fato de ser afro-americano; já que o New York Times havia 

68  www.richard-bennett.com Acessado em 21/08/07

http://www.richard-bennett.com/
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implantado um programa de estágio para minorias étnicas e que segundo Mickey Kaus69, “(...) tem 

como conseqüência contratar repórteres de minorias recém-saídos da faculdade (...) Blair parece ter 

sido contratado pelo Times após estágio, antes mesmo de ter se formado na faculdade.”

A questão racial ganhou obviamente lugar de destaque na trama e os questionamentos agora 

eram, como um jovem jornalista, cuja carreira, breve e problemática, conseguiu subir tão rápido? 

Todo o foco da atenção publica voltou-se para Gerald Boyd e  Howell Raines, editores chefe do 

New York Times. Todas os questionamentos atribuíam responsabilidade à Boyd e Raines.

Aparentemente, os dois responsáveis pelo jornal faziam vistas grossas em relação às falhas 

de Blair, pelo fato dele ser afro-americano e em virtude de estar de acordo com as políticas de ação 

afirmativa do jornal. Em uma reunião do Times, Raines admitiu abertamente que a promoção de 

Blair tinha sido efetivada pelo fato dele ser negro.

“A essa  altura,  a  blogosfera  tinha  aberto  três  frentes  contra  Howell  Raines:  sua  supervisão 

negligente, seu estilo imperial de administração e o tratamento preferencial dado a Blair, que para 

muitos se devia à sua raça. Raines tinha chegado ao posto em que nada mais podia dar errado.” 

(HEWITT, 2007, p. 54).

O professor de jornalismo e blogueiro Jay Rosen da New York University, ressaltou que 

“(...)  Durante  muito  tempo  os  jornalistas  não  precisavam  dar  muitas  explicações  sobre  como 

trabalhavam. A internet criou a expectativa de que as empresas jornalísticas permitem interação, 

podem ser questionadas.” (HEWITT, 2007, p. 54).

Após inúmeros ataques, Raines e Boyd desistiram e pediram demissão, no dia 5 de junho de 

2003, uma semana depois do início dos acontecimentos.

11.2 Microblog: O Twitter na esfera política.

Nos últimos 6 anos, cada vez mais os blogs tem perdido espaço para o chamado microblog, 

mais especificamente para o Twitter. Em muitos casos, ambos funcionam conjuntamente, muitos 

autores de blogs  utilizam-se da plataforma do Twitter  para divulgar  suas publicações,  linkando 

através de hipertexto uma coisa a outra.  A convergência entre as mídias televisa,  radiofônica e 

sociais-digitais,  cada  vez  mais  é  um  processo  irreversível  na  sociedade.  Segundo  a  empresa 

americana Deloitte,  responsável por uma pesquisa sobre o futuro da mídia no Brasil,  81% dos 

brasileiros  consideram  o  computador  uma  ferramenta  de  entretenimento  e  comunicação  mais 

69  www.kausfiles.com Acessado em 21/08/07

http://www.kausfiles.com/
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importante que a televisão,  e 83% dos consumidores de mídia do Brasil  produzem seu próprio 

conteúdo70.

O Brasil tem hoje a maior concentração de usuários na subcategoria Comunidades, 

ultrapassando  países  como o  Japão,  França  e  Estados  Unidos.  O site  de  redes 

sociais Twitter, ainda de acordo com a empresa Deloitte,  apresentou um intenso 

crescimento alcançando, ao final de 2008, cerca de cinco milhões de usuários só no 

Brasil. Em recente pesquisa a empresa The Age of Metrics, observou o tempo de 

navegação  no  Twitter:  enquanto  o  internauta  permanece  cerca  de  um  minuto 

“navegando” em busca de informações em páginas de busca como o Google, o 

tempo de busca informacional no Twitter sobe para três minutos. Isso porque os 

internautas usuários da ferramenta acabam visitando mais páginas devido aos links 

disponibilizados nos tweets. (MESQUITA, 2011, p. 02).

Diante  deste  cenário,  as  empresas  de  televisão  se  vem  cada  vez  mais  forçadas  a  se 

reconfigurar,  adicionando um caráter interativo em seus programas,  mesmo que ainda de forma 

moderada,  convidando  os  telespectadores  a  participar,  opinando  e  muitas  vezes  até  criando 

conteúdos para serem veiculados. Revistas e Jornais impressos criam contas em mídias sociais, 

especialmente o twitter, e mesmo ainda não trabalhando em uma lógica totalmente interativa, pois, a 

criação  da  informação  ainda  fica  por  conta  dos   jornalistas  e  suas  respectivas  redações,  a 

convergência se faz presente, quando, vemos que parte significativa do conteúdo produzido por 

estes veículos de comunicação é disponibilizado nas mídias sociais. 

O crescimento do Twitter se deu graças a sua rapidez de comunicabilidade, tanto por causa 

do seu layout extremamente amigável que faz com que qualquer usuário se sinta apto a utilizá-lo, 

quanto  por  causa  da  forma  em  que  os  microtextos  são  postados  utilizando  no  máximo  140 

caracteres. O Twitter é a junção de microblog com rede social, o que consegue unir dois ambientes 

muito comuns e muito utilizados na Internet, e o seu uso é variado, assim como acontece em outras 

mídias sociais. Ele é utilizado como um microdiário ou expositor de pensamentos momentâneos, 

como canal de divulgação de eventos e pensamentos, e nesta segunda forma, podemos incluir a 

forma política de utilização do Twitter, já que pesquisas e estudos recentes sobre o uso político 

desta mídia social, mostram que os políticos o utilizam para construir uma imagem política.

“Estas ferramentas, além de viabilizarem a exposição e troca de ideias, são comumente utilizadas 

por  uma elite  dominante  (especialmente  grandes  empresas  e  políticos)  como um meio  para  se 

70 http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=4350   acessado em 16/06/2012

http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=4350
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influenciar o resto da população. ” (ELIASQUEVICI; MALCHER; ELIASQUEVICI; 2011, p. 02).

Uma  singularidade  do  Twitter  foi  a  sua  mudança  de  conceito  durante  o  processo  de 

popularização do microblog. A frase “What are you doing?” que encabeçava e era o conceito chave 

do Twitter,  muda  para  “What's  happening”,  o  que  indica  que  a  princípio  era  para  ser  de  uso 

extremamente pessoal, questionando as pessoas a respeito do que elas estavam fazendo, logo após 

muda  para  uma  ideia  mais  ampla,  questionando  as  pessoas  sobre  o  que  está  acontecendo  em 

qualquer momento. Esta mudança conceitual não definiu o uso da ferramenta, mas ao contrário, o 

conceito teve que se adequar a realidade, pois a ferramenta já estava sendo usada de diversas formas 

quando esta mudança ocorreu. Assim como outros produtos, as redes sociais analisadas através da 

ótica comercial, são obrigadas a adequar o seu conceito às necessidades dos seus usuários.

Alguns estudiosos de redes sociais consideram a definição de microblog um equívoco, tendo 

em vista que, o Twitter tem uma estrutura e uma usabilidade diferente dos blogs. Segundo Raquel 

Recuero,  no  Twitter  há  uma forma igualitária  de  comunicação,  estão  todos  compartilhando  do 

mesmo tempo e espaço, enquanto nos blogs, blogueiros e comentaristas estão em espaços distintos. 

A ilogicidade  da  comunicação  também  é  outro  fator  a  ser  destacado.  Enquanto  nos  blogs  as 

mensagens são organizadas, assim como os comentários referentes a elas, no Twitter a estrutura 

permite uma conversação de muitos com muitos, e não há uma organização lógica. Nos blogs, os 

editores não tem conhecimento daqueles que estão lendo as mensagens, a não ser que eles postem 

algum  tipo  de  comentário,  já  no  Twitter,  existe  a  possibilidade  de  saber  quem  está  lendo  as 

mensagens postadas, já que ela ficará visível para todos os seguidores do perfil que as postou. Em 

última  análise,  temos  também a  diferenciação  em termos  de  conteúdo,  já  que  em um blog  o 

conteúdo é mais elaborado e a reflexão sobre o tema, na maioria das vezes, é mais profunda do que 

no Twitter, onde o que rege a comunicação é a velocidade na qual ela se dá, sendo assim, os textos 

são curtos, em virtude do modelo de 140 caracteres, e não há uma reflexão tão apurada.

Mas não iremos entrar nesta discussão, pois este não é o foco da análise. Entenderemos o 

Twitter como um microblog, cuja função é comunicar de formas diversificadas, não só através da 

própria  plataforma  do  microblog,  como  através  da  postagem de  hiperlinks que  direcionam os 

usuários  para  outros  lugares  da  rede,  e  dentro  deste  ambiente,  como  se  dá  o  uso  político  da 

ferramenta.

Acreditamos que o caso mais significativo sobre o uso político do Twitter, se deu na última 

eleição para presidente dos Estados Unidos em 2008, quando o então candidato Barack Obama 

utilizou o microblog como ferramenta de comunicação direta com seus possíveis eleitores. Sabemos 

que a comunicação é fundamental e em muitos casos ajuda a definir processos políticos, e um bom 
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entendimento dos meios de comunicação é de vital importância neste cenário. Para Franklin D. 

Roosevelt foi o rádio. Para John F. Kennedy foi a televisão. E agora para Barack Obama, são as 

mídias sociais, e principalmente o Twitter. Obama construiu uma imagem marcante na Internet, se 

fazendo presente em diversas redes sociais. Em seus posts no Twitter era possível observar que 

estrategicamente eles buscavam ser transparentes, trazendo a noção de que Obama era um candidato 

acessível, próximo ao eleitor. A interatividade permite com que essa conversação em curto espaço 

de tempo faça com que o eleitor sinta que o candidato está “na sala de sua casa”.  Alguns autores 

criticam esta noção de transparência e proximidade, segundo Wolton (2004, p. 74):

Criar intimidade é uma característica do ideal de transparência, que estabelece a 

falsa  ideia  de  que  pode  existir  sociedade  sem  distâncias  simbólicas.  Políticos 

tentam se aproximar do cotidiano de seus eleitores, que é bem diferente dos seus 

próprios, diminuindo falsamente a distância simbólica já que isso é apenas o que 

pensa o público, e não a realidade- entre esses dois segmentos da sociedade no 

intuito de posteriormente angariar votos.

Barack  Obama também usou  o  Twitter  para  auxiliar  na  arrecadação  de  verba  para  sua 

campanha, e uma parte significativa de sua arrecadação total veio através da rede. Segundo o The 

Washington Post71, foram arrecadados meio bilhão de dólares em 21 meses de campanha, e está 

arrecadação  estava  diretamente  ligada  à  popularidade  de  Obama.  Conforme  ele  crescia  nas 

pesquisas, a arrecadação aumentava. Segundo Joe Rospars, 27 anos, e diretor do departamento de 

mídias sociais de Obama:

“"You looked at the money being raised online in the same way that you looked at the crowds who 

came to the rallies."

No Brasil, alguns políticos também aderiram ao Twitter durantes as eleições de 2010, como 

por exemplo Dilma Roussef,  José Serra,  Marina Silva,  entre  outros.  Mas mesmo não deixando 

passar  desapercebidas  as  potencialidades  das  redes  sociais,  estas  ainda  não  tiveram  um  uso 

significativo durante as eleições, a não ser pelo fato de que auxiliam na redução das distâncias 

simbólicas, na criação de um discurso político aparentemente mais transparente, e de um tipo de 

descentralização do processo de ação política, que anteriormente ficava restrito ao departamento de 

marketing  eleitoral  e  a  coordenação  geral  da  campanha,  mas  agora  também dá  liberdade  aos 

71 http://voices.washingtonpost.com/44/2008/11/obama-raised-half-a-billion-on.html   acessado em 13/04/2012

http://voices.washingtonpost.com/44/2008/11/obama-raised-half-a-billion-on.html
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militantes dos partidos.

Diante  desse  novo  espaço  de  sociabilidade  da  sociedade  contemporânea,  as 

campanhas políticas  já começam a desenvolver experiências do uso das  mídias 

sociais. Nesses espaços, os simpatizantes e militantes podem se organizar sem a 

necessidade de intervenção do comando da campanha,  pelo contrário,  as  ações 

produzidas são em muitos casos desconhecidas do núcleo estratégico central que 

coordena a campanha, produzindo uma dinâmica diferenciada de comunicação que 

foge ao padrão de coordenação das campanhas tradicionais. (PENTEADO, 2012, p. 

43). 

O Twitter funciona com a ideia de representação de si mesmo, onde os atores envolvidos 

com a rede constroem suas imagens através do discurso que é proporcionalizado pela rede. Tendo 

de certo modo uma função semelhante aos blogs, mas se diferenciando pelo seu imediatismo. Essa 

apropriação pode se dar de duas formas. Ao criar um perfil em uma mídia social,  mais do que  

apenas de auto-representar, os atores também estão buscam por capital social, que para o sociólogo 

Pierre Bourdieu é o agregado dos recursos reais e potenciais que estão ligados à posse de uma rede 

durável de relações mais ou menos institucionalizadas de conhecimento mútuo e reconhecimento – 

em outras palavras, pertencer a um grupo que dispõe de cada um dos membros com o apoio do 

capital de propriedade da coletividade.

Este processo de convergência das mídias, iniciado não só pelo Twitter, mas pelo próprio 

surgimento da Web, faz com que haja a forma como o “contrato midiático”, que prevê um emissor, 

enviando a mensagem para vários receptores, seja desfeito, implodindo de certo modo essa forma 

de entender a comunicação. Agora temos vários emissores, que também são receptores e se tornam 

emissores novamente, dentro de um processo muito mais complexo e dinâmico de comunicação, 

funcionando como um um rizoma, onde as relações se dão de todo para todos, ao invés do modelo 

clássico e arbóreo de comunicação hierárquica.

“A convergência, como podemos ver, é tanto um processo corporativo, de cima para baixo, quanto 

um  processo  de  consumidor,  de  baixo  para  cima.  A convergência  corporativa  coexiste  com 

convergência alternativa.” (JENKINS, 2009, p. 46).

A convergência corporativa compreende operações de cooperação entre diferentes empresas 
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de informação e entretenimento, fusões e diversificação midiática (expansão de negócios para novas 

plataformas). Já a convergência alternativa está presente tanto na interação dos consumidores com 

os  produtores  de  mídias  quanto  na  reunião  dos  consumidores  entre  si.  Assim,  a  convergência 

alternativa  pode  ser  observada  nos  projetos  de  cocriações,  na  produção  amadora  e  no 

compartilhamento de vídeos, músicas, livros e jogos, sem o consentimento dos autores.

Se  há  uma  hierarquia  nas  mídias  sociais,  ela  não  está  relacionada  a  capacidade  de  se 

comunicar, mas sim ao alcance desta comunicação, ou seja, a quantidade de pessoas que recebem o 

que  um  determinado  emissor  está  enviando.  Esta  capacidade  está  intrinsecamente  ligada  à 

credibilidade, sendo que usualmente, aqueles que conseguem a maior quantidade de seguidores72, 

geralmente estão associados a grandes conglomerados comunicacionais. Mas este processo não é 

único, é muitas vezes é invertido, quando pessoas comuns desenvolvem certo tipo de habilidade 

comunicativa,  aumentando  o  número  de  seguidores  e  despertando  a  atenção  das  empresas  de 

comunicação tradicionais (televisão principalmente).

72 O Twitter funciona numa dinâmica de seguir e ser seguido, sendo que, quando um usuário segue um outro, é porque 
tem interesse em receber as informações deste.
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Considerações Finais.

O trajeto percorrido neste trabalho procurou sistematizar conceitos e identificar atores que 

estão  emergindo  nas  sociedades  contemporâneas,  cujas  as  práticas  e  a  própria  existência  são 

atravessadas pelo desenvolvimento tecnológico, o advento da Internet e as tensões geradas neste 

contexto.  As análises aqui  desenvolvidas  nos permitem refletir  sobre como a sociedade está  se 

organizando hoje,  quais são as mudanças que começam a se delinear e quais as consequências 

identificáveis neste momento histórico.

Para  isso,  traçamos  uma  linha  histórica  através  de  um  ponto  de  partida  teórico  que 

consideramos ser fundamental para entendermos a sociedade atual, que é o que alguns autores vão 

chamar  de  revolução  informacional,  mas  que  nós  optamos  por  usar  o  conceito  de  capitalismo 

informacional, dialogando com uma perspectiva mais crítica deste momento de transformação do 

modo de produção. Esta transformação do capitalismo, está mudando todo o modo de produção que 

vem se informatizando cada vez mais, e consequentemente, afetando todos os âmbitos da sociedade, 

desde  a  nova constituição  de  um modelo  de  trabalho,  descrito  por  autores  como Andre  Gorz, 

Antonio  Negri  e  Maurizio  Lazzarato  como  trabalho  imaterial,  até  mesmo  a  forma  como  este 

trabalho vai influenciar nas produções políticas contemporâneas. A partir destas ideias, podemos 

apontar  para  algumas  considerações  sobre  os  efeitos  destas  mudanças  no  modo  de  produção 

capitalista,  e  principalmente,  como a sociedade civil  com seus movimentos  sociais,  coletivos  e 

grupos de ação política agem dentro deste novo paradigma.

Para  um  análise  política  das  implicações  destas  tensões  geradas  por  um  novo  tipo  de 

capitalismo e suas possíveis aberturas para contraposição, tomemos como ponto de partida analítico 

uma citação do teórico político anarquista Saul Newman (2012, p. 111) que diz o seguinte:

Com o político, refiro-me à dimensão do antagonismo que é inerente às relações 

humanas, antagonismo que pode assumir muitas formas e emergir em diferentes 

tipos de relações sociais.  Política,  por sua vez,  indica um conjunto de práticas, 

discursos e instituições que procuram estabelecer uma certa ordem e organizar a 

coexistência humana em condições que são potencialmente conflituosas, pois são 

afetadas pela dimensão do político (…) Nessa concepção, o político pode ser visto 

como o inconsciente reprimido da política, a dimensão do antagonismo e conflito 

no  coração  das  relações  sociais  que  ameaça  desestabilizar  a  ordem  política 

estabelecida e que, portanto, deve ser domesticada.
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É exatamente esta relação entre a esfera do político e da política descrita por Newman, que 

este trabalho tentou explorar, mostrando que dentro de uma perspectiva de pensamento crítico já 

conhecida,  as  mudanças  nos  processos  de  produção  sempre  criam  novas  possibilidades  de 

contraposição aos poderes já estabelecidos, sejam eles políticos ou econômicos. Neste sentido, a 

problemática ligada à propriedade intelectual e o estabelecimento da Cultura Digital como uma 

cultura crítica, é o maior ponto de tensão entre o político e a política, se desdobrando e diversos 

outros nós de uma rede de ação política, que tem como ponto de convergência o uso da Internet em 

suas ações e a ética hacker como norteadora destas. 

Este agir político no capitalismo informacional e na sociedade informacional como um todo, 

tem como marco fundamental o movimento zapatista no México, mas se desdobrou em diversos 

outros movimentos e formas de ação, sempre tendo as tecnologias de informação como centro de 

suas organização. Mas para além da simples distribuição de informação em busca de visibilidade 

midiática,  o  uso  destas  novas  tecnologias,  amparado  pela  ética  hacker  que  está  por  trás  do 

desenvolvimento  destas,  trabalha  também no  sentido  de  criar  novas  subjetividades  emergentes 

voltadas para a cooperação e outras formas de organização política. A produção biopolítica ganha 

destaque, de modo que, a própria política ou o campo político descrito por Saul Newman, se torna 

parte da prática diária  dos atores envolvidos com a Cultura Digital,  transcendendo a militância 

política  tradicional,  cujas  bases  são  quase  centralizadas  e  hierarquizadas,  e  dando  ênfase  para 

práticas em rede, descentralizadas em forma de uma multidão tecnoproletária. 

O próprio campo da política institucional é influenciado por estas mudanças, capturando 

experiências  dos  movimentos  de  resistência,  como as  práticas  de  fórum,  para  criar  diálogos  e 

espaços institucionais para estes atores, sendo que estes por vezes se utilizam destes espaços, como 

por  exemplo nas  discussões sobre propriedade intelectual,  e outras  vezes  recusam totalmente o 

diálogo,  como  vimos  nos  movimentos  da  Ação  Global  dos  Povos,  e  mais  recentemente  nas 

ocupações e acampadas ao redor do mundo.

Neste  cenário,  é  possível  dizer  que  os  atores  emergentes  em  um  contexto  de 

desenvolvimento cada vez maior das novas tecnologias, e a constituição da Cultura Digital como 

um campo de  disputa  político-cultural,  criam espaços  de atuação que  permitem pensarmos  em 

novas  formas  de  organização  social,  onde  a  centralidade  do  trabalho  imaterial,  que  não  pode 

quantificado, juntamente com uma ética de colaboração ao invés de competição, abrem fendas para 

uma discussão que tem a potência de subverter o capitalismo existente, sendo que, dialeticamente é 

resultado deste próprio capitalismo; e também problematiza e cria possibilidades de ações políticas 

que podem transitar  dentro ou fora da esfera do Estado,  organizando-se e insurgindo contra  as 

diversas formas de representação políticas existentes. 
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