
 

 

UNIVERSIDADE METODISTA DE SÃO PAULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAFAEL SILVA MIRAMOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNET COMO PLATAFORMA PARA LIVRE 
CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE RELEVÂNCIA SOCIAL 

E NOVAS POSSIBILIDADES DE COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÃO BERNADO DO CAMPO 

2013 



 

 

RAFAEL SILVA MIRAMOTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNET COMO PLATAFORMA PARA LIVRE 
CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE RELEVÂNCIA SOCIAL 

E NOVAS POSSIBILIDADES DE COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada em cumprimento 

parcial às exigências do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação Social 

da Universidade Metodista de São Paulo, 
para obtenção do grau de mestre. 

 
 

Área de Concentração: Inovações 
Tecnológicas na Comunicação 

Contemporânea  
 

Orientação Prof. Dr. Walter Teixeira Lima Junior.       

 
 
 
 
 
 

SÃO BERNADO DO CAMPO 

2013 



 

 

RAFAEL SILVA MIRAMOTO 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERNET COMO PLATAFORMA PARA LIVRE 
CIRCULAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE RELEVÂNCIA SOCIAL 

E NOVAS POSSIBILIDADES DE COMUNICAÇÃO 
 
 
 
 
 
 
Dissertação apresentada em cumprimento 

parcial às exigências do Programa de 
Pós-Graduação em Comunicação Social 

da Universidade Metodista de São Paulo, 
para obtenção do grau de mestre. 

 
Área de Concentração: Inovações Tecnológicas na Comunicação Contemporânea 
 
 
Data da Defesa: 1 de abril de 2013  
Resultado: 
 
BANCA EXAMINADORA 
 
Walter Teixeira Lima Junior              Prof. Dr.    __________________________                           
Universidade Metodista de São Paulo  
 
Cicília Maria Krohling Peruzzo          Profa. Dra. _________________________  
Universidade Metodista de São Paulo  
 
José Eugenio de Oliveira Menezes   Prof. Dr.   __________________________                  
Faculdade Cásper Líbero 

 
 
 
 
 



 

 

A dissertação de mestrado sob o título “Internet como plataforma para livre circulação de 

informação de relevância social e novas possibilidades de comunicação”, elaborada por 

Rafael Silva Miramoto foi apresentada e aprovada em 1 de abril de 2013, perante banca 

examinadora composta por Walter Teixeira Lima Junior (Presidente/UMESP), Cicília 

Maria Krohling Peruzzo (Titular/UMESP) e José Eugenio de Oliveira Menezes 

(Titular/Faculdade Casper Líbero). 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Walter Teixeira Lima Junior 

Orientador e Presidente da Banca Examinadora 

 

                                 __________________________________________ 

Prof. Dr. Laan Mendes de Barros 

Coordenador/a do Programa de Pós-Graduação 

 

Programa: Pós-Graduação Stricto Sensu em Comunicação Social 

Área de Concentração: Processos Comunicacionais  

Linha de Pesquisa: Inovações Tecnológicas na Comunicação Contemporânea  



 

 

AGRADECIMENTOS 
 

 

 

 

A Deus e a todos aqueles que me amam, amigos e familiares, em especial meus 

pais, José Miramoto e Maria do Socorro Silva Miramoto, pelo incentivo para a 

conclusão do trabalho. 

 

A todos os professores e a todos os colegas que me ajudaram ao longo da 

caminhada no mestrado. 

 

Ao ACDC pela trilha sonora inspiradora e ao surf e às corridas na orla da praia por 

manterem minha paz de espírito nos momentos difíceis.



 

 

RESUMO 

 
 
 
 

O estudo aponta como a internet ampliou as possibilidades de comunicação dos 

cidadãos de uma forma que não era possível no período do controle e concentração 

dos meios broadcasting sobre a informação social, assim, oferecendo espaço para a 

livre circulação de informação e novas possibilidades de comunicação. Entretanto, 

ressalta que ainda há assimetrias tanto do ponto de vista do acesso quanto do uso 

da rede em todas as suas potencialidades. Verifica que o atual momento ainda é de 

disputas em relação à legislação que diz respeito aos direitos e deveres dos que 

utilizam a rede. O trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e 

documental, tendo com base autores que pesquisam sobre as áreas da 

Comunicação, Tecnologias Digitais, Direito à Informação Social Livre e Legislação 

de internet, como Cicília Peruzzo, Manuel Castells, Rousiley Maia, Sérgio Amadeu 

da Silveira, Tim Wu, Tim Berners-Lee, Walter Lima Junior, Wilson Gomes e Yochai 

Benkler. O resultado da pesquisa demonstra que no cenário brasileiro, as 

desigualdades socioeconômicas são fator de desigualdade tanto em relação ao 

acesso quanto aos usos da internet, sendo dificultador para quem desejar se 

apropriar com liberdade deste desenvolvimento tecnológico. Portanto, cabe ao setor 

público interferir com vistas à diminuição das assimetrias informativas para garantir o 

direito de comunicação dos brasileiros no espaço de comunicação digital conectada.  

 

Palavras-chave: universalidade e descentralização; neutralidade; comunicação na 

rede; liberdade informativa na rede; exclusão digital; tecnologia para inclusão social; 

direito à comunicação 



 

 

ABSTRACT 
 

 
 
 

The study shows how the Internet has increased the possibilities for communication 

of citizens in a way that was not possible in the period of concentration and control of 

the broadcasting media over the social information, thus providing space for the free 

flow of information and new communication possibilities. However, it points out that 

still exist disparities related to the access and the network usage in all its 

potentialities. The study verifies that at the current moment are still happening 

disputes regarding legislation concerning the rights and obligations of those who use 

the network. The thesis is grounded in the bibliographical and documentary research 

and based on authors who are researchers in the areas of Communication, Digital 

Technology, Free Social Information Right and Internet Legislation as Cilicia 

Peruzzo, Manuel Castells, Rousiley Maia, Sérgio Amadeu da Silveira, Tim Wu, Tim 

Berners-Lee, Walter Lima Junior, Wilson Gomes and Yochai Benkler. The result of 

the research shows that in the Brazilian scenario, the socioeconomic inequalities are 

both a factor of inequality regarding access as to the uses of the Internet, being a 

problem for those who wish to take ownership of this technological development with 

freedom. Therefore, it is up to the public sector interfering aiming to reduce the 

informative asymmetries to guarantee the right to communicate of the Brazilians in 

the space of the connected digital communication. 

 

Key words: universality and decentralization, neutrality, communication in the 

network, freedom informative in the network, digital exclusion, technology for social 

inclusion, right to communication 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Em A Revolução Inacabada, o pesquisador do Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), Michael Dertouzos, ressalta que a Revolução da Informação 

segue um processo de crescente que ainda não chegou ao fim. Realizando breve 

resgate histórico, Dertouzos indica que essa revolução teve início ainda nos anos 

50, a partir de curiosidades de laboratório dedicadas a cálculos matemáticos. 

Seguindo, o pesquisador destaca dois momentos na década de 60. Primeiro, o uso 

de computadores de tempo compartilhado, que, para distribuir seu custo elevado, 

eram usados sequencialmente por dezenas de pessoas. Posteriormente, ainda nos 

anos 60, as universidades e as organizações perceberam que o maior benefício 

desse uso compartilhado não era a economia financeira, mas as informações 

trocadas por meio do correio eletrônico e das transferências de documentos dentro 

de cada grupo que dividia a máquina (DERTOUZOS, 2002, p. 32). 

 Assim também, Dertouzos indica que nos anos 70, com a Arpanet interligando 

dezenas de máquinas de tempo compartilhado, principalmente em universidades, 

primeiramente, o ganho visualizado foi a dispersão dos custos da computação. 

Porém, o benefício real mostrou ser a expansão da comunidade que compartilhava 

informações, dessa vez alguns milhares de pessoas (DERTOUZOS, 2002, p. 32). 

 Nos anos 80, Dertouzos destaca que a chegada do computador pessoal 

tornou o poder da informática acessível a milhões de pessoas, que podiam usar 

suas máquinas tanto para o trabalho quanto para o lazer. Ainda nesse período, 

ressaltando a importância da Ethernet1, que possibilitou a interconexão de centenas 

de computadores pessoais (PSs) em redes locais, principalmente dentro de 

organizações. Além disso, segundo ele, a internet, já entendida como um método de 

                                                 
1
 Ethernet é um sistema de comunicação ramificado de transmissão para o transporte de pacotes de 

dados digitais entre estações coputacionais localmente distribuídas. A Ethernet foi desenvolvida por 
Robert Metcalfe a partir de um projeto dentro da Xerox Palo Alto Research Center. Em 1973, Robert 
Metcalfe escreveu um memorando para os seus chefes contando sobre o potencial dessa tecnologia 
em redes locais. Em 1976, Metcalfe e seu assistente David Boggs publicaram o artigo: “Ethernet: 
Distributed Packet-Switching For Local Computer Networks”, explicando o funcionamento do sistema. 
Metcalfe deixou a Xerox em 1979 para promover o uso de computadores pessoais e redes locais 
(LANs), criando, para isso, a 3Com. Ele convenceu DEC, Intel e Xerox a trabalharem juntas para 
promover a Ethernet como um padrão, que foi publicado em 30 de setembro de 1980. Competindo 
com elas na época estavam dois sistemas proprietários: token ring e ARCNET. Ambos perderam a 
disputa para o sistema Ethernet. No processo, a 3Com se tornou uma grande companhia, e, além de 
se ter tornado conhecida como U.S Robotics, também é uma fabricante de processadores digitais. 
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Ethernet#Hist.C3.B3ria . Acesso em 24 de fev. de 2013. 
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interconexão de redes, voltou-se para a demanda crescente de interligação de 

milhares de redes locais. “Tais mudanças aumentaram a comunidade de pessoas 

que podiam partilhar informações por meio do correio eletrônico e da transferência 

de arquivos para alguns milhões de pessoas”, (DERTOUZOS, 2002, p. 32). 

Já na década de 90, o desenvolvimento do World Wide Web sob o comando 

de Tim Berners-Lee dentro do Centre Européen poour Recherche Nucleaire (CERN) 

atingiu a já crescente comunidade de usuários interconectados com um salto 

quantitativo e qualitativo.  O CERN anunciou que o WWW estaria livre e gratuito 

para todos em abril de 1993 (SILVEIRA, 2007, p. 25). A partir desse momento, o 

especialista em ciência de networks Albert-László Barabasi explica que, à medida 

que físicos e cientistas da computação começaram a criar páginas por conta própria, 

o site original de Berners-Lee ganhou links de referência. Como afirma Barabasi, 

essa modesta rede de documentos foi precursora do arcabouço de dimensões 

planetárias que a web é hoje. A todo o momento, novos documentos são 

adicionados por indivíduos, empresas, governos, organizações sem fins lucrativos, 

companhias pontocom. Todos eles emergiram de um nó em um dado momento, “a 

famosa primeira página de Tim Berners Lee”, (BARABASI, 2002, p. 74 e 75). 

Ressaltando o desenvolvimento destacado por Barabasi, Dertouzos aponta 

que, por meio da criação e da navegação de web sites, pessoas por todo o mundo 

começaram a experimentar o potencial socioeconômico do mercado de informações. 

Esse processo cativou o mundo de tal maneira que o número de usuários 

interconectados subiu rapidamente até 300 milhões no fim do século XX 

(DERTOUZOS, 2002, p. 32). 

Ainda que com desigualdades, esse processo de crescente realmente tomou 

proporções planetárias. O sociólogo espanhol Manuel Castells aponta que 

atualmente toda a economia, a comunicação e as atividades culturais estão 

globalizadas, dependendo de nós da rede conectados ao redor do mundo. Esses 

nós são compostos por mercados financeiros, pontos de produção e distribuição de 

bens e serviços, redes de ciência e tecnologia, mídia, redes interativas de 

comunicação, redes de computadores e culturas globais.  

(...) todo o coro econômico, comunicativo e as atividades culturais estão 
globalizadas. Isto é, estão dependentes de nós estratégicos conectados ao 
redor do mundo. Estes incluem os mercados financeiros globais, produção 
global e distribuição de bens e serviços, o comércio internacional, redes 
globais de ciência e tecnologia; uma força de trabalho global qualificada; 
integração global seletiva dos mercados de trabalho pela migração do 
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trabalho e do investimento estrangeiro direto, mídia mundial global; redes 
interativas de comunicação, principalmente a Internet, mas também redes 
de computadores; e culturas globais associadas com o crescimento de 
diversas indústrias culturais globais, (CASTELLS, 2008, p. 81, tradução 
nossa). 

 

Do ponto de vista da economia, o cientista social Sérgio Amadeu da Silveira 

aponta que a comunicação mediada por computador permitiu que, além das notícias 

e dos sinais de mercado, o próprio dinheiro completamente virtualizado fosse 

carregado pelos pacotes de dados. Segundo o pesquisador, essa possibilidade foi 

inaugurada pela rede de computadores, já que as mídias analógicas não transmitem 

moeda em si. Ele aponta que os jornais, a TV e o rádio podiam informar sobre as 

quantias de moeda, mas não transmitiam a moeda em si. Já a rede de 

computadores, usando estrutura de telecomunicação, passou a transportar não só 

informações sobre o capital, mas o próprio capital (SILVEIRA, 2007, p. 23). 

Para Silveira, a relevância dessa informação reside no fato de que as redes 

informacionais assumiram importância central em nossa sociedade. O pesquisador 

afirma que, quando a produção simbólica da humanidade passa a ser digitalizada e 

transferida pelas redes – sendo estas as mesmas redes que o capital utiliza em seu 

processo de reprodução – temos um cenário extremamente conflituoso e ambíguo 

(SILVEIRA, 2007, p. 24). 

O pesquisador nos recorda que a internet não apareceu como um produto 

acabado. Ela foi sendo reconfigurada ao longo de sua história por seus criadores e 

usuários. Graças à representação da ideologia de seus desenvolvedores, expressa 

na liberdade dos fluxos, padrões abertos e na colaboração, a internet se ergueu com 

regras e protocolos de funcionamento que permitiam o livre compartilhamento dos 

conteúdos comunicados. A comunicação mediada por computadores criou uma 

cultura de rede que tinha como ponto forte a liberdade de criação (SILVEIRA, 2007, 

p. 24). 

Assim também, Castells destaca que a internet se desenvolveu a partir da 

interação entre a ciência, pesquisa universitária fundamental, os programas de 

pesquisa militar nos Estados Unidos e a contracultura radical libertária. Dentro desse 

contexto, o sociólogo faz uma ressalva que nos parece importante. Segundo ele, 

apesar da internet ter nascido como programa de pesquisa militar, nunca teve 

aplicação militar. De acordo com Castells, a intervenção militar se restringiu ao 

financiamento da internet, que os cientistas utilizaram para fazer estudos de 
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informática e para criar redes tecnológicas. O pesquisador aponta que a esse 

investimento e esse trabalho se agregaram à cultura dos movimentos libertários, 

contestatórios, que na internet buscavam um instrumento de liberação e de 

autonomia em relação ao Estado e às grandes empresas. Assim, completa Castells, 

o mundo da empresa não foi, absolutamente, a fonte da internet. A internet não se 

criou como projeto de lucro empresarial (CASTELLS, 2005, p. 257 e 258). 

Segundo Silveira, como a princípio a grande mídia, a velha indústria cultural e 

os grupos econômicos não notaram a dimensão da rede de computadores, as 

tecnologias fundamentais para seu funcionamento foram construídas fora de seus 

domínios. Porém, como nos aponta o pesquisador, os grupos que monopolizavam 

as mídias de massa sentiram seus negócios abalados pelo crescimento da rede e 

pela livre circulação de informações. À medida que as empresas de entretenimento 

perceberam que a liberdade de fluxos na internet poderia prejudicar seus negócios, 

tentaram vários expedientes legais, comerciais, judiciais e tecnológicos para fazer da 

rede um mercado global da indústria de copyright. Assim também, governos 

ditatoriais perceberam que não podiam privar seus países da internet. Porém, 

perceberam que podiam tentar controlar, rastrear e vigiar o conteúdo e os rastros de 

navegação de seus cidadãos (SILVEIRA, 2007, p. 26). 

Como nos destaca Yochai Benkler, o surgimento de um espaço para maior 

participação individual e cooperativa, não comercial, na produção de informação e 

cultura ameaça as incumbências da economia industrial da informação. Para ele, no 

começo de século XXI, nos encontramos no meio da batalha sobre a ecologia 

institucional do ambiente digital. Uma gama vasta de leis e instituições – de áreas 

amplas como telecomunicações, copyright, ou regulações do comércio internacional 

– estão sendo discutidas e estão em disputa para definir as regras desse jogo. O 

resultado dessas batalhas terá efeito significativo em como nós iremos saber o que 

está acontecendo no mundo que ocupamos e em que medida e em que formas 

estaremos habilitados – como indivíduos autônomos, cidadãos e como participantes 

em culturas e comunidades – para afetar como nós mesmos e outros veem o mundo 

como ele é e como deveria ser (BENKLER, 2006, p. 2, tradução nossa). 

Assim, mesmo diante de um novo panorama do ponto de vista das 

possibilidades de participação, seria ingênuo pensar que os interesses econômicos 

ficariam fora de cena, já que, ao ligar a economia ao redor do globo, a internet 

também facilita a comunicação entre empresas e Estados. Dentro desse mundo 
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virtual rápido e quase sem fronteiras, no mercado, empresas de larga escala e 

provedores disputam o controle desses meios, e vendem serviços e produtos num 

mundo virtual rápido, quase sem fronteiras (MAIA, 2008, p. 278). 

Seguindo a ressalva, o cientista social Francisco Rüdiger atenta que, quando 

o progresso tecnológico e a expansão do capital confluem no sentido da exploração 

do campo da informática de comunicações e, por essa via, os aparatos digitais 

interativos se convertem em bens de consumo de massas, estão configuradas as 

bases para a expansão da colonização do ciberespaço pelos esquemas e práticas 

de uma indústria cultural que, desde quase um século, vinha se convertendo em 

princípio sistêmico de formação do nosso mundo social e histórico (RÜDIGER, 2011, 

p. 10 e 11). 

Ao mesmo tempo em que liga a economia, a comunicação e atividades 

culturais ao redor do globo, a rede abre espaço para a manifestação das mais 

variadas formas de cultura e comunicação das sociedades do planeta, possibilitando 

que pessoas expressem ideias, opiniões, reflexões e reivindicações. Mas, para que 

a lógica inicial de criação da rede seja mantida, alguns pontos são cruciais para que 

ela continue oferecendo um caminho para livre comunicação e liberdade de 

expressão e, mais do que isso, alcance aqueles que sequer têm acesso à 

tecnologia. 

Por que vocês devem se preocupar? Porque a web é de vocês. Ela é uma 
fonte pública que você, seus negócios, sua comunidade e seu governo 
dependem. A web também é vital para a democracia, um canal de 
comunicação que torna possível uma conversa mundial contínua. A web é 
agora mais crítica para o livre discurso que qualquer outro meio. Ela traz 
princípios estabelecidos na constituição norte-americana, na Carta Magna 
Britânica e outros documentos importantes na era da rede: liberdade de ser 
vigiado, filtrado, censurado e desconectado, (BERNERS-LEE, 2010, 
tradução nossa

2
). 

 

Nesse sentido, para uma análise com foco na realidade brasileira, torna-se 

importante verificar características em torno do acesso e do uso da rede próprias de 

nosso País. A rede pode oferecer espaço para que qualquer cidadão exponha 

informações com vistas ao bem comum, mas, dentro do Brasil, ainda convivemos 

com assimetrias em relação ao alcance e ao uso da internet. Além disso, vivemos 

um processo de debate em relação à legislação sobre o uso da rede. Assim, a 

                                                 
2
 Long Live the Web: A Call for Continued Open Standards and Neutrality. Disponível em: 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web&page=5 . Acesso em: 25 de set. 
2012. 
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pergunta norteadora desse trabalho é: o que devemos discutir para que a rede 

continue funcionando como um espaço para a livre comunicação e para a liberdade 

de expressão, possibilitando a transmissão de informação de relevância social? 

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo geral apresentar, com 

base nos apontamentos realizados por pesquisadores da área, questões que devem 

ser pensadas e assuntos que devem ser discutidos para que a rede se mantenha 

como um canal em que haja espaço para a livre comunicação e liberdade de 

expressão. O trabalho tem como objetivos específicos apontar, também com base 

nos pesquisadores da área, os pontos que devem ser pensados quando pensamos 

na ampliação do acesso para que esse potencial da rede não seja desperdiçado. 

A rede oferece espaço para transmissão, compartilhamento e exposição de 

conteúdo fora dos domínios do Estado e dos grupos de comunicação. Desde que 

tenha acesso e domínio da tecnologia, qualquer cidadão pode se tornar um emissor 

de conteúdo e expressar anseios, ideias, reflexões e a mais variada gama de 

informações sem depender do crivo da mídia. Assim, a rede aparece como espaço 

importante para o exercício da cidadania por meio da comunicação.  

Caso algumas questões não sejam levadas em conta, podemos perder ou 

desperdiçar o potencial de um canal importante de comunicação, já que a rede abre 

espaço para a emissão e para o compartilhamento de todo tipo de informação, sem 

a dependência do crivo de governos e da mídia. Além disso, poderemos contribuir 

para que as desigualdades sociais sejam aumentadas, seja pela falta do acesso ou 

para o uso de muitos no papel de meros consumidores. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 

A realização do trabalho se deu por meio de uma pesquisa bibliográfica 

específica e documental, tendo como referencial teórico autores que, há muito, vêm 

se dedicando a discussões e a reflexões acerca da livre circulação de informações 

(garantida por princípios como universalidade, descentralização, neutralidade e não 

espionagem do conteúdo) na internet e sobre como o uso e a ampliação do acesso 

à internet podem representar a ampliação do exercício da cidadania por meio da 

comunicação nesse ambiente. Assim, o trabalho foi realizado tendo com base 
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autores que pesquisam sobre as áreas da Comunicação, Tecnologias Digitais, 

Direito à Informação Social Livre e Legislação de internet, como Cicília Peruzzo, 

Manuel Castells, Rousiley Maia, Sérgio Amadeu da Silveira, Tim Wu, Tim Berners-

Lee, Walter Lima Junior, Wilson Gomes e Yochai Benkler. Os conceitos apontados 

por esses autores foram intercalados com exemplos que procurassem elencar as 

posições, as preocupações e os argumentos apresentados. Além disso, também 

teve como base números do IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística) Media e pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação no Brasil (TIC Domicílios e Empresas) 2011, realizada pelo Comitê 

Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR). A partir daí, foi realizado um relato descritivo 

e, em determinados momentos, interpretativo em relação aos autores estudados e 

aos dados apresentados. 

 

 

UNIVERSALIDADE E DESCENTRALIZAÇÃO 

 

 

Tim Wu, pesquisador da Universidade Columbia, em Nova York (EUA), nos 

recorda que, nos anos 1960, a AT&T dominava as comunicações, sendo dona das 

linhas físicas de longa distância que interconectavam as cidades. “Se você quisesse 

enviar informações de um lugar para outro, tinha de recorrer à AT&T”, (WU, 2012, p. 

211). Assim, à época, o aprimoramento da comunicação dependia do 

aperfeiçoamento do sistema usado pela AT&T. Por isso, Paul Baran, que era 

pesquisador da Rand Corporation (com sede na Califórnia, é uma instituição sem 

fins lucrativos que realiza pesquisas para contribuir com a tomada de decisões e a 

implementação de políticas no setor público e privado3), passou anos tentando 

convencer a AT&T a adotar as tecnologias de rede que serviriam de base para a 

internet. Como nos indica Wu, a ideia de Baran era transformar a infraestrutura 

telefônica, um sistema ponto a ponto, numa rede altamente redundante – ou seja, 

com vários caminhos entre quaisquer dois pontos. Dessa forma, se um trajeto fosse 

interrompido, os outros resistiriam. Segundo Wu, Paul Baran pensou em fragmentar 

todas as mensagens em pedacinhos, que seriam enviados pela rede por qualquer 

                                                 
3
 Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/RAND_Corporation 
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caminho disponível em dado momento. “Hoje nós chamamos esse conceito de redes 

de pacote (packet networking), base de quase todas as redes de informação do 

mundo”, (WU, 2012, p. 211). 

Wu explica que, enquanto o sistema da AT&T era centralizado ou hierárquico, 

o de Baran identificava múltiplos tomadores de decisão de igual peso – as redes de 

pacotes dele abrangiam uma rede de iguais. Não por acaso, a AT&T refutou a 

proposta de Baran. Segundo Wu, em termos ideológicos, a AT&T estava 

comprometida com uma rede de circuitos definidos, ou caminhos reservados, 

controlada por uma só entidade. Por outro lado, o conceito do pacote, baseado no 

princípio de que qualquer caminho disponível é um bom caminho, admitia a 

possibilidade de uma rede com múltiplos proprietários, ou seja, uma rede aberta 

(WU, 2012, p. 212 e 213). 

Castells narra mais um episódio interessante envolvendo a AT&T ocorrido em 

1972. De acordo com ele, em 1972, na primeira vez em que o Pentágono tentou 

privatizar aquela que foi a antepassada Internet, a Arpanet - uma rede experimental 

que ligava computadores de universidades e do governo em linhas da AT&T (WU, 

2012, p. 239) -, ela foi oferecida de graça à AT&T, para que a assumisse e 

desenvolvesse. A AT&T estudou o projeto e disse que jamais seria rentável e que 

não via nenhum interesse em comercializá-lo (CASTELLS, 2005, p. 258). 

A postura da AT&T nos no primeiro caso pode indicar que a empresa 

realmente não entendeu como viável a ideia de Baran – esse foi o argumento oficial 

como nos apontou Wu - ou, mesmo vislumbrando como possível, não quis adotar 

um sistema no qual perderia a força central do controle do tráfego da informação. O 

segundo caso indica que a AT&T não deve ter enxergado na Arpanet o potencial 

para se tornar uma rede mundial de computadores.   

Ainda assim, a Arpanet utilizava as linhas da AT&T para funcionar. Para Wu, 

esse fato ressalta que, tanto agora quanto na época, a internet funciona numa 

infraestrutura que não pertence aos usuários. “O proprietário é sempre outra pessoa, 

e, no final dos anos 1970, esse alguém era a AT&T”, (WU, 2012, p. 240). Essa era 

uma realidade com a qual os fundadores da internet tiveram que lidar. Segundo Wu, 

os criadores da internet, basicamente pesquisadores que trabalhavam dentro e fora 

do governo, não tinham poder nem anseio de criar um império da informação. 

“Viviam num mundo em que os fios eram de propriedade da AT&T, e a computação 

era uma colcha de retalhos de domínios centralizados nos gigantescos 
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computadores mainframe, cada um com protocolos e sistemas idiossincráticos”, 

(WU, 2012, p. 239 e 240). 

Wu indica que, por consequência dessa realidade, a rede que os fundadores 

da internet construíram preservava o poder e a autonomia de seus proprietários. Nas 

palavras dele, a rede de computadores foi projetada para conectar cérebros 

humanos, mas não tinha controle sobre suas atividades para além de um 

“igualitarismo nascido da necessidade, esse espírito iria persistir à medida que a 

rede crescia ao longo de décadas, incluindo a todos”, (WU, 2012, p. 240).  

Castells reforça essa afirmativa ao destacar que a internet se desenvolveu a 

partir de uma arquitetura informática aberta e de livre acesso desde o início 

(CASTELLS, 2005, p. 258). Para ele, olhar para o seu desenvolvimento do ponto de 

vista histórico nos ajuda a entender que esse ideal está na tecnologia porque ela foi 

desenhada com esta intenção. 

Quer dizer, é um instrumento de comunicação livre, criado de forma múltipla 
por pessoas, setores e inovadores que queriam que fosse um instrumento 
de comunicação livre. Nesse sentido, creio que há que ter em mente que as 
tecnologias são produzidas por esse processo histórico de constituição e 
não simplesmente por desenhos originais da tecnologia, (CASTELLS, 2005, 
p. 262).  

 

O fator primordial que permitiu que a internet ligasse computadores em uma 

teia universal foi o desenvolvimento por Vinton Cerf e Robert Kahn do protocolo 

TCP/IP. Para explicar seu funcionamento, a dupla de cientistas publicou em 1974 

artigo com o título “A Protocol for Packet Network Intercommunication”. Esse 

protocolo permitiu que uma rede conseguisse se interconectar com outras redes de 

computadores. Wu nos aponta que essa inovação possibilitou que a internet 

operasse em qualquer infraestrutura e transportasse qualquer aplicativo. Além disso, 

seus pacotes podiam viajar em qualquer tipo de fiação ou banda de transmissão de 

rádio, mesmo as de propriedade de uma entidade de controles rígidos como a 

AT&T. Segundo Wu, uma rede eletrônica de informação independente da estrutura 

física na qual funcionava era algo inédito na história da humanidade. Essa invenção 

acabou por levar à estrutura em camadas da internet, “pela qual as funções de 

comunicação são segregadas, permitindo que a rede negocie os diferentes padrões 

técnicos dos vários dispositivos, mídias e aplicações”, (WU, 2012, p. 240 e 241). 

Após a publicação do artigo, em 1982, Vint Cerf e seus colegas cientistas 

emitiram uma ordem informando que aqueles que não implementassem o protocolo 
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TCP/IP estariam fora da net. Para Wu, esse ultimato deu a partida para que 

sistemas de computadores no mundo todo entrassem on-line e, logo, aparecessem 

os primeiros “cidadãos da net”. Segundo o pesquisador, no começo, a internet era 

mais importante em termos conceituais do que na aparência. Assim, o que fez 

diferença foi o fator humano, a rede de computadores on-line em escala mundial 

abriu espaço para aqueles que juntos podiam, de repente, enviar e-mails e debater 

questões com companheiros cientistas da computação. 

O que era a internet em 1982? Certamente bem diferente de como a 
pensamos hoje. Não havia World Wide Web, Yahoo! Ou Facebook. Era uma 
rede de textos, que só servia para transmissão de mensagens verbais. Mais 
importante, era uma mídia de massa que ainda não fazia parte da nossa 
experiência. Só chegava aos grandes computadores de universidades e 
agências governamentais e quase só utilizava linhas alugadas da AT&T (...). 
À medida que a internet se tornou conceitual, era necessário outro tipo de 
revolução para levá-la até as pessoas. E essa transformação, menos 
tecnológica que industrial, ainda demoraria uma década,  (WU, 2012, p. 
245). 

  

Então, dentro desse cenário de uso restrito a cientistas e a governos, a 

popularização do uso da internet aconteceria a partir do desenvolvimento do World 

Wide Web (WWW) por Tim Berners-Lee e seus companheiros do Centre Européen 

poour Recherche Nucleaire (CERN). Como já citamos, o CERN anunciou que o 

WWW estaria livre e gratuito para todos em abril de 1993 (SILVEIRA, 2007, p. 25). 

Os mesmos princípios de universalidade e descentralização presentes na internet 

foram mantidos por Berners-Lee no desenvolvimento do WWW. 

Em novembro de 2010, Tim Berners-Lee, com receio de que estes princípios 

possam estar em risco, publicou o artigo “Long Live the Web: A Call for Continued 

Open Standards and Neutrality”. A rede pode contribuir para o exercício da 

cidadania. Mas, para que as informações continuem circulando no ambiente da rede 

sem impedimentos, Berners-Lee ressalta que alguns princípios que regem a web 

desde sua criação precisam ser mantidos. O primeiro deles é a universalidade. A 

navegação deve ser possível independente do computador, software, idioma, 

hardware e tipo de conexão (cabo ou sem fio). Esse princípio ainda implica que a 

rede deve oferecer dispositivos que possibilitem seu uso por pessoas com 

deficiência também. 

 Ao relatar o desenvolvimento do WWW no livro “Weaving the Web”, Berners-

Lee destaca que a ideia de universalidade era chave. Qualquer pessoa deveria estar 

apta a criar um link com igual facilidade para qualquer documento, onde quer que 
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ele estivesse guardado. Para a web, o link externo é o que permitiria que ela se 

tornasse mundial. O elemento importante do design seria garantir que, quando dois 

grupos tivessem iniciado o uso da web completamente independentes e em 

diferentes instituições, uma pessoa em um grupo deveria poder criar um link para 

um documento do outro grupo com esforço pequeno, sem precisar unir bases de 

dados ou mesmo ter acesso ao outro sistema. “Se todo mundo na web pudesse 

fazer isso, então um simples link de hipertexto poderia levar a um enorme mundo 

sem fronteiras” (BERNERS-LEE, 2000, p. 34).  

Além da universalidade, Berners-Lee também aponta a descentralização 

como uma característica importante dentro do design da web. Não é preciso 

autorização de centro superior para se criar uma página ou link. Como destaca o 

criador da web, esse princípio permite que as inovações sejam fortemente 

difundidas, o que é fundamental para o desenvolvimento da rede. Assim, apenas 

três padrões são necessários para que uma página seja colocada na internet: ela 

precisa ser escrita em HTML (hypertext markup language); estar identificada por um 

endereço URL (uniform resource locator); e ter o protocolo HTTP (hypertext transfer 

protocol). 

Entre esses três padrões, Berners-Lee destaca o URL (Uniform Resource 

Locator) como peça chave para a universalidade, já que ele permite que sigamos 

qualquer link, independente de seu conteúdo ou de quem o publica. “Links tornaram 

o conteúdo da web em algo de muito valor: um espaço de informação 

interconectada”, (BERNERS-LEE, 2010, tradução nossa). 

Sérgio Amadeu, que tem dentro de seu escopo de pesquisa as relações entre 

comunicação e tecnologia e as práticas colaborativas na Internet, também destaca a 

criação do HTTP como peça importante nesse processo, pois viabilizou o modo 

gráfico da internet e impulsionou sua disseminação. 

Milhares de sites foram criados, o comércio eletrônico tornou-se viável. 
Governos e comunidades perceberam imediatamente as vantagens de 
garantir sua presença no ciberespaço. Foi principalmente esse o momento 
em que a internet chamou a atenção dos desatentos para o seu enorme 
potencial. Já não era possível desconhecer a força da comunicação em 
rede e da ideia de rede das redes, (SILVEIRA, 2007, p. 25). 

 

A universalidade e a descentralização dependem de alguns pontos chave. Um 

deles diz respeito à manutenção dos protocolos abertos da rede. Ou seja, as 

tecnologias básicas da rede, fundamentais para que indivíduos e empresas 
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desenvolvam serviços, devem ser gratuitas. A abertura dos protocolos significa 

também que qualquer um pode construir seu próprio site sem a necessidade de 

aprovação de ninguém. Graças a esses protocolos, a rede possibilita existência de 

grandes sites como Amazon e Wikipedia em paralelo com sites menores. Quando 

essa abertura não é mantida, se criam mundos fechados como o sistema iTunes da 

Apple (BERNERS-LEE, 2010, tradução nossa). 

A Amazon.com, por exemplo, cresceu através de uma enorme loja de livros 
online. Depois, venda de músicas e todo tipo de coisas, pois a empresa 
tinha livre acesso aos protocolos técnicos nos quais a web opera. A 
Amazon, como qualquer outro usuário da web, pôde usar HTML, URI e 
HTTP sem pedir permissão para ninguém e sem ter que pagar. A Amazon 
pôde, inclusive, usar melhorias desenvolvidas pelo Consórcio World Wide 
Web para esses protocolos. Assim, permitiu que clientes pudessem realizar 
um pedido de forma virtual, realizar pagamento online, pagar impostos pelas 
coisas que compraram e assim por diante, (BERNERS-LEE, 2010, tradução 
nossa). 

  

Além da importância de protocolos abertos, Tim Berners-Lee também defende 

a manutenção da separação entre web e internet como fundamental para a inovação 

dentro da rede. Graças a essa separação, foi possível o desenvolvimento do WWW 

sem que a internet passasse por qualquer tipo de mudança nela própria. 

 

 

NEUTRALIDADE E NÃO ESPIONAGEM DO CONTEÚDO QUE TRAFEGA NA 

REDE 

  

 

A neutralidade da rede também é importante para que a inovação, 

fundamental para o seu desenvolvimento, se faça valer. Sendo a internet dividida em 

camadas, esse princípio garante que cada uma delas opere sem interferência da 

outra. Assim, se o usuário paga por um serviço de conexão de velocidade de 300 

Mbps, toda comunicação que ele realiza na rede deve acontecer dentro dessa 

velocidade. Ou seja, as grandes corporações de telecomunicações não podem 

interferir nessa velocidade tendo como referência seus interesses comerciais. A 

questão fica mais clara no exemplo abaixo apontado por Berners-Lee. 

Em 2007, a BitTorrent, empresa que usa protocolo “peer-to-peer”, 
permitindo que pessoas compartilhem música, vídeo e outros arquivos 
direto da internet, prestou queixa à Comissão Federal de Comunicações 
que a gigante Comcast estava bloqueando ou diminuindo o tráfego de 
dados de usuários do aplicativo BitTorrent. A Comissão Federal de 
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Comunicações pediu a Comcast que parasse com essa prática, mas, em 
abril de 2010, uma corte federal determinou que a comissão não poderia 
fazer tal requisição à empresa, (BERNERS-LEE, 2010, tradução nossa

4
). 

 

Para Berners-Lee, a decisão da corte federal norte-americana acabou por 

quebrar o princípio da neutralidade, que é a base para uma disputa justa dentro da 

economia, da democracia e da ciência como sugere o próprio pesquisador. Como 

nos aponta Tim Wu, uma rede de comunicação como a internet pode ser vista como 

uma plataforma para a competição entre desenvolvedores de aplicativos que lutam 

pela atenção e pelo interesse do usuário final. Por isso, segundo Wu, é importante 

que a plataforma seja neutra para garantir que a competição permaneça 

meritocrática (WU, 2005, p. 146, tradução nossa).   É certo que a questão não 

encerra com o exemplo, mas nos fornece informações sobre o ambiente que 

estamos lidando e o quanto devemos ficar atentos. 

 Sérgio Amadeu da Silveira aponta que uma das questões mais complexas 

dentro desse cenário é a relação entre anonimato e controle. O cientista social 

destaca que corporações capitalistas disputam quem melhor mapeia a rede e seus 

usuários com o objetivo de encontrar informações de maior valor para a publicidade 

ou para o comércio eletrônico. Mas, mais do que ampliação de consumidores, 

Silveira afirma que as redes digitais viabilizaram a segurança intrusiva por parte 

principalmente dos bancos e instituições financeiras. Segundo ele, esta segurança 

acompanha o internauta e sua navegação para identificar atividades suspeitas e 

sites que devem ser considerados criminosos. Porém, os softwares são utilizados 

sem que haja, necessariamente, uma permissão dos clientes (SILVEIRA, 2012, p. 

119). 

Para além da chamada segurança intrusiva, Silveira aponta que a indústria do 

copyright quer a identificação civil dos internautas, pois acredita que, dessa forma, 

conseguirá coibir as práticas de compartilhamento de arquivos digitais se puder 

processar usuários e, logo, intimidar os demais (SILVEIRA, 2012, p. 120). 

Nesse sentido, Tim Berners-Lee chama atenção para a importância que as 

empresas provedoras de acesso não tenham autorização para espionar o conteúdo 

dos pacotes de dados que um usuário envia pela rede. Para o autor, isso significa o 

mesmo que grampear uma ligação telefônica ou abrir uma correspondência sem 

                                                 
4
 Long Live the Web: A Call for Continued Open Standards and Neutrality. Disponível em: 

http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=long-live-the-web&page=5 . Acesso em: 25 de set. 
2012. 
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autorização. Por exemplo, uma empresa que comprasse essas informações de uma 

provedora de acesso poderia segregar a contratação de um funcionário com base 

nos dados que ele envia ou recebe. Assim também, um regime totalitário poderia 

usar essas informações para perseguir opositores. Mas, como ressalta Berners-Lee, 

não somente governos totalitários podem tirar proveito dessas informações. Ele 

lembra que, na França, uma lei criada em 2009, chamada Hadopi, permitiu a uma 

agência de mesmo nome desconectar uma casa da internet por um ano se um grupo 

da mídia alegasse que uma pessoa da casa tivesse “roubado” música ou vídeo. 

Mesmo com a lei, Berners-Lee aponta que, em outubro daquele ano, depois de 

muita oposição, o Conselho Constitucional da França requereu um julgamento para 

rever um caso antes que o acesso fosse tirado de uma casa (BERNERS-LEE, 2010, 

tradução nossa). 

O caso ocorrido na França citado por Berners-Lee mostra o quanto o tema da 

transmissão dos dados que trafegam na rede gera disputas e debates. O 

pesquisador venezuelano Antonio Pasquali (2005, p. 35) acredita que um blackout 

informacional total é difícil ou mesmo impossível em nossos dias, mesmo nos países 

nos quais as comunicações são altamente controladas. Para ele, a noção de livre 

fluxo da informação tem complexidades mais sutis. As mesmas tecnologias de rede, 

códigos e filtros que ampliaram as liberdades pessoais dos indivíduos podem se 

prestar à espionagem, definida por especialistas como roubo informacional 

sistemático. “De fato, nós entramos em uma nova era de liberdade globalmente 

vigiada, um paradoxo pelo qual nos vendem mais liberdade para melhor vigiar a nós 

mesmos”, (PASQUALI, 2005, p. 35). 

Seguindo o apontamento de Pasquali, Silveira destaca que as corporações 

buscam extrair do usuário informações sobre seu comportamento para oferecer 

produtos direcionados. O Google, por exemplo, graças ao seu gigantesco banco de 

dados, é capaz de vender não somente links patrocinados, mas, também, 

informações preciosas com base na análise da massa de dados de internautas que 

possui (SILVEIRA, 2012, p. 121). 

Para além do uso dos dados com vistas ao aumento do lucro, Tim Wu nos 

apresenta uma questão de espionagem sobre os cidadãos norte-americanos 

envolvendo o próprio governo dos EUA e a AT&T. A denúncia relatada pelo autor foi 

feita por um engenheiro da AT&T chamado Mark Klein. Segundo relato de Wu, Klein 
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descreveu a situação que observou em uma das salas dos escritórios da AT&T, em 

São Francisco, da seguinte maneira: 

Em 2003 a AT&T construiu “salas secretas” escondidas nas profundezas de 
seus escritórios centrais, em várias cidades, abrigando equipamento de 
informática para uma operação de espionagem do governo, alimentando-se 
do popular serviço da WorldNet e de toda a internet. Essas instalações 
permitem que o governo veja todas as mensagens individuais na internet e 
analise exatamente o que as pessoas estão fazendo, (WU, 2012, p. 301). 

 

Mark Klein passou essas declarações, além de fotos de uma das salas secretas, 

para a Electronic Frontier Foundation (EFF), grupo de defensores das liberdades 

civis com sede em São Francisco. Com base nos documentos de Klein, A EFF 

processou a AT&T por violações do Foreign Intelligence Surveillance Act (Fisa), que 

havia tornado ilegal o envolvimento de empresas privadas em espionagem 

eletrônica não autorizada por lei (WU, 2012, p. 32).  

Tim Wu explica que, apesar das declarações de Klein, nem a AT&T e nem o 

governo queriam assumir que estavam espionando os cidadãos norte-americanos. 

Em abril de 2001, o governo entrou no processo, pedindo sua anulação, deixando a 

questão nebulosa. Wu destaca que, já em julho de 2008, durante a campanha 

presidencial, o Congresso passou uma lei garantindo à AT&T e à Verizon imunidade 

total e retroativa por qualquer violação das leis contra a espionagem de cidadãos 

americanos. De acordo com o autor, com a provação da emenda, a questão 

desapareceu da vista do público. 

Graças a essa garantia de imunidade, há uma boa chance de que jamais se 
conheça a extensão da espionagem governamental, passada e presente. 
Mas a moral da história é óbvia. Numa época mais dependente que nunca 
da mídia das telecomunicações, mais fácil para o governo ceder à tentação 
de brincar de Big Brother, (WU, 2012, p. 302 e 303). 

 

Assim, dispositivos que impeçam que, nesses casos, a tecnologia seja usada 

contra os cidadãos se tornam importantes. Por isso, a neutralidade e a não 

espionagem do conteúdo que trafega é tema de debate e discussões como veremos 

no caso do Marco Civil da Internet no Brasil.  

 

 

COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DA REDE 
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Tim Wu narra que em abril de 1963, J C R Licklider, funcionário da Agência 

de Projetos de Pesquisas Avançadas do Departamento de Defesa (Arpa, na sigla 

em inglês), em tom de brincadeira, endereçava um memorando aos “Membros e 

afiliados da Rede de Computadores Intergaláctica”. Na mensagem, argumentava 

que chegara o momento de se construir uma rede de computadores universal (WU, 

2012, p. 206). Em paralelo a ideia de uma rede mundial de computadores, três anos 

antes do memorando, em 1960, no ensaio “Man-Computer Symbiosis”, Licklider 

projetava as potencialidades de uso a partir da combinação entre cérebro e 

computador. Ele escreveu que “(...) dentro de poucos anos, o cérebro humano e as 

máquinas de computação sejam firmemente acoplados, e que a parceria daí 

resultante pense como nenhum cérebro humano jamais pensou”, (LICKLIDER, 1960, 

apud WU, 2012, p. 209). 

Licklider não era o único a conceber reflexões nesse sentido. Já em 1950, o 

engenheiro Douglas Engelbart vislumbrou uma máquina de uso geral que pudesse 

amplificar a inteligência e ajudar os homens a lidar com as complexidades da vida. 

Como nos aponta Wu, o trabalho de Engelbart chamou a atenção de Licklider. Com 

isso, a Arpa forneceu os recursos necessários para que Engelbart criasse o 

Augmentation Research Center, no Instituto de Pesquisa de Stanford, em Menlo 

Park, na Califórnia. O principal objetivo desse trabalho era encontrar as melhores 

formas de conectar o cérebro humano ao poder de um computador. Segundo Wu, o 

que hoje chamamos de interfaces. O pesquisador aponta que, no passado, os 

computadores recebiam todas as perguntas e forneciam todas as respostas sob a 

forma de números. De acordo com ele, as ideias básicas de tela, teclado e, e o mais 

incrível, de mouse, são de Engelbart. 

 (...) o primeiro a formular esses conceitos, ainda que de modo rudimentar. 
Ele inventou o que se chamaria de “paradigma do computador pessoal”; 
mesmo que haja muito mais na história do PC que as formulações de 
Engelbart, o grau de semelhança dos nossos computadores atuais com seu 
projeto de 1950 chega a ser enervante – todos os dias, bilhões de pessoas, 
em casa ou no trabalho, sentam-se diante de uma coisa que, em essência, 
foi o que ele imaginou (...),(WU, 2012, p. 210).  

 

Para Wu, atualmente, não apenas a interface, mas a noção a respeito da 

utilidade do computador, compartilhada por Engelbart e Licklider, prevalece de 

maneira suprema já que, quase todos os programas que usamos são, segundo ele, 

uma espécie de auxiliar do pensamento – seja na tarefa de lembrar as coisas 

(catálogo de endereços), de organizar um escrito (um processador de texto) ou de 
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se manter em contato com os amigos (aplicativos das redes sociais). “A noção de 

um computador pessoal cai como uma luva na ideia de comunicação por uma rede 

de computadores. Ambas eram tecnologias radicais; e faz sentido que as duas 

tenham se originado numa espécie de contracultura”, (WU, 2012, p. 210). 

 Tim Wu entende que, da mesma forma que devemos a interface do 

computador a Engelbart, devemos a Licklider o papel que ele desempenha como 

instrumento de comunicação por excelência. Wu aponta que Licklider estava 

convencido de que o computador desbancaria o telefone como instrumento 

dominante na interação humana, e, além disso, foi o primeiro a ver a iminente 

rivalidade entre telefonia e computação (WU, 2012, p. 213). 

Certamente, os meios digitais trazem consigo inúmeras vantagens e 

potencialidades para a captação, processamento, transmissão, disseminação e 

armazenamento de informação. Com a internet interligando redes de computadores 

ao longo do globo, essas características são incrementadas ainda mais 

(GONZÁLEZ, 2005), já que a rede possibilita que informações sejam geradas e 

difundidas de maneira compartilhada, entre todos os seus pontos.  

Já em 1969, no livro The Computer as a Communication Device, Licklider e 

Robert Taylor, cientista que escreveu o livro com ele, fizeram a seguinte previsão: 

Acreditamos que ingressamos numa era tecnológica na qual seremos 
capazes de interagir com a riqueza da informação viva – não meramente da 
forma passiva à qual nos habituamos, usando livros e bibliotecas, mas 
como participantes ativos no processo corrente; contribuindo com alguma 
coisa em nossa interação com o processo, e não simplesmente recebendo 
algo dele, pela conexão, (LICKLIDER e TAYLOR, 1969, apud WU, 2012, p. 
213).  

 

A afirmativa exposta por Licklider e Taylor ressalta o quanto os cientistas que 

participaram do processo de desenvolvimento da internet projetavam de potencial no 

que sonhavam que se tornaria uma rede mundial de computadores. Além disso, 

como já ressaltamos, o quanto estava em jogo na formulação de um sistema 

descentralizado, universal e neutro do ponto de vista do funcionamento de suas 

camadas de maneira independente. E, também, enquanto meio de comunicação, na 

possibilidade de quebrar o poder de emissão de conteúdo, antes concentrado com 

os grupos de mídia.  

O processo de desenvolvimento da internet e a ampliação do seu uso com o 

WWW acabaram por estabelecer um ambiente de informação em rede, nos termos 

de Yochai Benkler (2006, p. 2, tradução nossa). Segundo ele, uma série de 
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mudanças nas tecnologias, organização econômica e práticas sociais criaram novas 

oportunidades na maneira como produzimos e trocamos informação, conhecimento 

e cultura e ampliaram o todo da produção não comercial e não proprietária, tanto por 

indivíduos sozinhos quanto por esforços cooperativos em um todo colaborativo. De 

acordo com Benkler, juntos, esses grupos participaram da emergência de um novo 

ambiente de informação, no qual indivíduos são livres para assumir mais atividade 

do que era possível na economia da indústria da informação do século XX. O novo 

ambiente da informação traz a promessa de oferecer um espaço para a dimensão 

da liberdade individual; funcionar como uma plataforma para melhor participação 

democrática; um meio para alimentar uma cultura mais crítica e autorreflexiva; e um 

mecanismo para alcançar melhorias no desenvolvimento humano em qualquer lugar 

(BENKLER, 2006, p. 2, tradução nossa). 

Benkler afirma que esse ambiente de comunicação construído sobre 

processadores baratos com alta capacidade computacional, interconectados em 

rede pervasiva, e organizado de maneira radicalmente mais descentralizada do era 

no século XX, permite o aumento da participação do todo na produção não 

comercial de informação. Para ele, esses novos padrões de produção – não 

comerciais e descentralizados - vão surgir, se permitidos, no centro, e não na 

periferia das economias mais avançadas. Eles prometem permitir que a produção 

social desempenhe, ao lado da propriedade e da produção baseada no mercado, um 

papel muito maior do que tem desenvolvido nas democracias modernas (BENKLER, 

2006, p. 3, tradução nossa). 

Para Benkler, essa nova realidade, chamada por ele de economia da 

informação em rede, melhora as capacidades práticas dos indivíduos ao longo de 

três dimensões: melhora a capacidade de fazer mais por e para si mesmos; 

aumenta a capacidade de fazer mais com os outros em prol do bem comum, sem 

ser constrangido a organizar a sua relação através de um sistema de preços ou nos 

tradicionais modelos hierárquicos de organização social e econômica; e melhora a 

capacidade dos indivíduos de fazer mais em organizações formais que operam fora 

da esfera do mercado. No entendimento dele, esta maior autonomia está no centro 

de todas as outras melhorias. Os indivíduos estão usando sua liberdade recém-

expandida para agir e cooperar com os outros de forma a melhorar a experiência 

praticada de democracia, justiça e desenvolvimento, uma cultura crítica e de 

comunidade (BENKLER, 2006, p. 9). 
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Por ser descentralizada, a rede permite que qualquer cidadão seja um 

emissor de conteúdo desde que adquira tecnologia com acesso à internet, domine 

as lógicas e conhecimento para comunicação nesse espaço e respeite seus 

protocolos. O pesquisador Manuel Castells considera que o que caracteriza esse 

sistema de comunicação, baseado na integração em rede digitalizada de múltiplos 

modos de comunicação, é sua capacidade de inclusão e abrangência de todas as 

expressões culturais (CASTELLS, 2000, p. 461). Castells ressalta que essa 

característica não significa uma homogeneização das expressões culturais, pois é 

justamente devido a sua diversificação, multimodalidade e versatilidade que a rede é 

capaz de abarcar e integrar todas as formas de expressão de conflitos sociais 

(CASTELLS, 2000, p. 461). 

Agora, para Benkler, os indivíduos podem fazer mais por si mesmos, 

independentemente da permissão ou da cooperação de outros. Eles podem criar as 

suas próprias expressões, procurar a informação de que necessitam, com menos 

dependência sobre os meios de comunicação comerciais do século XX. Além disso, 

segundo o pesquisador, os indivíduos podem fazer mais em relações com os outros 

que não precisam ser estáveis e de longo prazo, como as relações entre colegas de 

trabalho ou participação em organizações formais, para subscrever uma cooperação 

eficaz. “Muito poucas pessoas na economia da informação industrial poderiam, em 

qualquer sentido realista, decidir construir uma nova Biblioteca de Alexandria ou 

iniciar uma enciclopédia de alcance global”, (BENKLER, 2006, p. 9, tradução nossa).  

Como a colaboração entre indivíduos, mesmo distantes, torna-se mais 

comum, a ideia de fazer coisas que requerem a cooperação de outros é muito mais 

acessível. A gama de projetos que os indivíduos podem escolher para si, portanto, 

também aumenta. Para Benkler, a fluidez e o baixo compromisso exigido de 

qualquer relação cooperativa aumenta o alcance e a diversidade de relações de 

cooperação nas quais as pessoas podem entrar, e, portanto, de projetos 

colaborativos que podem conceber como abertos para eles (BENKLER, 2006, p. 9, 

tradução nossa). 

Além de possibilitar debates em que as mais variadas opiniões podem ser 

expressas e apresentadas dentro da gama infinita de questões que nos cercam, a 

rede potencializa contribuições de diversas partes do globo. É certo que a língua, o 

acesso e o conhecimento para o uso da tecnologia são pontos cruciais. Como nos 

lembra Castells, o preço a ser pago pela inclusão no sistema é a adaptação a sua 
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lógica, a sua linguagem, a seus pontos de entrada, a sua codificação e 

decodificação (CASTELLS, 2000, p. 461).  

Porém, independente da ressalva, essa comunicação multidirigida faz com 

que todos aqueles que participam do processo possam expressar desejos e opiniões 

próprias. Além disso, nenhum dos pares tem o poder de encerrar processos de 

discussão a respeito de um tema. Como nos aponta a brasileira Rousiley Maia, que 

atua na área de comunicação e política, idealmente, ninguém deve ser impedido, por 

força ou coerção, de exercer tais direitos. Nesse sentido, para ela, o ambiente da 

rede parece apresentar muitas vantagens para o debate crítico-racional. A 

pesquisadora ressalta que por a comunicação ser multidirigida, não há necessidade 

de parceiros fixos ou autorizados ou de uma duração determinada no tempo. Assim, 

Maia destaca que nenhum participante no debate pode arbitrariamente encerrar o 

processo de interpretação e de avaliação das visões compreensivas dos parceiros. 

Os participantes do diálogo podem questionar e introduzir uma opinião, bem como 

expressar seus próprios desejos e suas necessidades (MAIA, 2008, p. 286). 

Seguindo a linha de Maia, a pesquisadora Regiane Lucas de Oliveira Garcêz, 

que tem dentre as áreas de atuação internet e esfera pública, aponta que uma 

simples conversação sem maiores pretensões políticas pode dar origem a 

discussões sobre questões sensíveis e promover a troca de argumentos, o 

intercâmbio de narrativas com vistas à solução de problemas coletivos e a 

construção de um aprendizado social. E, ainda que essas dinâmicas nem sempre 

sejam capazes de mobilizar efetivamente decisões políticas, não deixam de trazer 

ganhos políticos. Para ela isso é válido, pois as discussões capacitam os sujeitos a 

terem clareza sobre suas preferências; ajudam a desenvolver habilidades de trocas 

de argumentos e formulações de opiniões; dão visibilidade – mesmo que, na maioria 

das vezes, de maneira restrita – às questões muitas vezes ignoradas pela sociedade 

e, principalmente, fornecem meios para que sujeitos marginalizados das arenas de 

debate face a face, como os surdos, posicionem-se e sejam produtores e 

veiculadores de suas próprias narrativas (GARCÊZ, 2011, p. 251). 

Para Cicilia Maria Krohling Peruzzo, pesquisadora na área de comunicação 

nas linhas comunitária e mídia local, além de ampliar o número daqueles que podem 

participar da comunicação, a rede abre espaço para a criatividade e para inovações 

de linguagem ao facilitar que novos formatos sejam experimentados. E, com a 

diversificação de emissores, os conteúdos e as fontes de informação também são 
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ampliados, o que favorece o pluralismo de ideias. Dessa forma, para a teórica, a 

democratização do acesso contribuirá para ampliar a liberdade de comunicar-se, no 

mais profundo sentido da comunicação, do ato de por em comum, de partilhar 

informações, ideias, pensamentos e conhecimentos, de dialogar, de transmitir e 

receber mensagens de modo ilimitado dentro de todo o potencial que as redes 

digitais oferecem. Para a autora, essa liberdade de partilhar saberes e descobertas 

científicas e tecnológicas para estabelecer ligações, contato com outros e partilhar 

identidades possibilita que cidadãos participem das redes enquanto sujeitos da 

história (PERUZZO, 2005, p. 271). 

Mas, mesmo diante das qualidades elencadas, Rousiley Maia aponta que não 

há unanimidade por parte dos pesquisadores em relação ao uso da internet. 

Segundo ela, os entusiastas tendiam a ressaltar mudanças positivas na vida das 

pessoas, ao criar novas formas de interação online. Assim, esses autores entendiam 

que a internet poderia restaurar as comunidades, ao prover um local de encontro de 

pessoas com interesses comuns, superando as limitações de tempo e espaço. 

Dentre os argumentos para esse discurso, de acordo com Maia, muitos autores 

destacavam que a internet contribuía para ampliar as redes de contato, diversificar 

as formas de convivência e criar comunidades virtuais; ajudar as pessoas a 

encontrarem grupos afeitos a seus interesses, incentivar novas afiliações e o 

envolvimento com as associações voluntárias; facilitar o arranjo de encontros e 

manifestações coletivas (MAIA, 2011, p. 70).   

Do outro lado, Maia aponta que, para muitos autores, a internet contribuía 

para afastar as pessoas das interações face a face em suas famílias e na rede de 

amigos de conhecidos; consumir grande tempo das pessoas, em detrimento do 

tempo que poderia ser utilizado com o engajamento cívico; expor a perigo hábitos 

como a confiança recíproca e a tolerância, já que a comunicação virtual era marcada 

pelo anonimato e por vínculos frágeis e voláteis; provocar o aumento do stress e da 

depressão nos indivíduos, na medida em que demandas do mundo do trabalho e do 

comércio penetravam o domínio privado, diluindo fronteiras previamente existentes 

(MAIA, 2011, p. 70). 

Este debate ainda segue em curso. De qualquer forma, Maia destaca que se 

tornou cada vez mais evidente que a internet não pode ser “destacada” do contexto 

mais amplo da vida das pessoas, como se constituísse um mundo virtual paralelo ou 

à parte do fluxo das atividades cotidianas. Pelo contrário, a autora aponta que a 
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internet deve ser entendida de modo integrado ao conjunto da vida, suplementando 

as interações face a face e o uso de outras tecnologias de comunicação mais 

tradicionais (MAIA, 2011, p. 71). 

Maia acredita não haver dúvidas de que as associações voluntárias e os 

movimentos sociais têm se beneficiado da estrutura de comunicação digital para 

usos diversos. Porém, a autora destaca que não se pode esquecer de que as 

associações civis transnacionais são antigas. Dentre os exemplos, a pesquisadora 

cita que movimentos internacionais contra a escravidão ou em prol dos direitos dos 

trabalhadores datam do século XIX. Além disso, para ela, movimentos antinuclear, 

antiapartheid, em defesa dos direitos humanos e pela anistia, e, ainda, grupos de 

advocacia que se organizam em torno de interesses comuns (Unicef, Save the 

Children, Greenpeace) exemplificam importantes formas de ação política 

transnacional consolidadas antes do advento da internet. Contudo, retoma Maia, a 

internet e outras mídias digitais têm facilitado a organização de redes com estruturas 

flexíveis; redes que se formam através de amplas coalizões com vínculos horizontais 

e conexões entre elementos autônomos diversos (muitas delas possuem vínculos 

associativos relativamente fluídos e coordenação descentralizada). Aqui, destaca a 

autora, o uso da internet vem complementando e facilitando a coordenação e a 

interação face a face, ao invés de substituí-las. A diferença, nessas situações, é que 

as redes têm a própria estrutura organizacional e a lógica operacional configurada 

pela presença da internet (MAIA, 2011, p. 74). 

Em nosso entendimento, independente das ressalvas elencadas, os fatores 

positivos antes destacados se sobrepõem aos negativos. Com a possibilidade de 

expressão das mais variadas informações sem um centro controlador de conteúdo, 

democratizar o acesso pode representar a ampliação da liberdade de se comunicar 

dos cidadãos. Além disso, o livre tráfego de conteúdo pode representar também o 

compartilhamento de informações importantes referentes à ciência, política e 

economia. 

 

 

1 NÚMEROS DA INTERNET NO BRASIL 
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Apesar da popularização do uso da internet a partir da década de 1990, ainda 

convivemos com desigualdades mesmo diante de um novo panorama do ponto de 

vista das possibilidades de participação. No caso brasileiro, esses conflitos ainda 

são agravados pelas diferenças sociais e econômicas da população, que, como 

veremos, representam desigualdades no uso e no acesso. 

De acordo com números5 do IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e 

Estatística) Media, o número de pessoas com acesso à internet no Brasil chegou a 

94,2 milhões no terceiro trimestre de 2012. Esse número leva em consideração 

pessoas de 16 anos ou mais com acesso em qualquer ambiente (domicílios, 

trabalho, escolas, lan houses e outros locais) e crianças e adolescentes (de 2 a 15 

anos) que têm acesso em domicílios. 

Pela primeira vez, o IBOPE Media incluiu na medição crianças e adolescentes 

de 2 a 15 anos de idade com acesso em casa. Se desconsiderarmos esse público, o 

número total de pessoas com acesso à internet no Brasil seria de 85,3 milhões no 

terceiro trimestre de 2012, representando crescimento de 2,4% em relação aos 83,4 

milhões do segundo trimestre de 2012. Na comparação com o terceiro trimestre de 

2011, que registrou 78,5 milhões de pessoas com acesso, o aumento é de 8,8%. 

O grupo incluído na medição do IBOPE já se mostrava significativo com base 

na pesquisa sobre o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação no Brasil 

(TIC Domicílios e Empresas) 2011, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no 

Brasil (CGI.BR). Na divisão por faixa etária, 75% do grupo de 10 a 15 anos já usou a 

internet ao menos uma vez. Entre 16 e 24 anos, 81% das pessoas já acessaram. Na 

faixa de 25 a 34 anos, 67% já utilizaram. No grupo de 35 a 44, o número é de 44% 

e, no de 45 a 59 anos, é de 30%. Com 60 anos ou mais, 12% das pessoas já 

acessaram. 

 

 

1.1 PRESENÇA DO COMPUTADOR NOS LARES BRASILEIROS 

 

 

A pesquisa TIC 2011, que teve como base de análise 25 mil domicílios, 

apontou curva de crescimento da presença do computador e da internet nas 

                                                 
5
 IBOPE. Disponível em http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/acesso-a-internet-no-brasil-

atinge-94-milhoes-de-pessoas.aspx . Acesso em 27 de jan. de 2013 
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residências brasileiras. Segundo a pesquisa, 45% dos lares brasileiros possuem 

computador. O número apontou crescimento de 10% em relação a 2010. 

As regiões Sudeste e Sul são as que apresentam maior presença do 

computador dentro dos seus lares: 57% e 56%, respectivamente. O Centro-Oeste 

vem na sequência, com 47%, e Norte e Nordeste completam a lista com 32% e 25%. 

Na divisão por classes sociais dentro do cenário nacional, o computador está 

presente em 98% dos lares da classe A, em 84% dos domicílios da classe B, em 

45% das residências da classe C e em 8% das casas da classe DE. 

Os dados são reiterados no recorte por renda familiar. O computador está em 

93% dos lares brasileiros com renda familiar acima de 10 salários mínimos e em 

84% das casas das famílias com renda maior que 5 e até 10 salários mínimos. O 

número é de 67% nas residências com renda maior que 3 e até 5 salários mínimos e 

de 48% nos lares das famílias com renda maior que 2 e até 3 salários mínimos. Nas 

famílias com renda maior que 1 e até 2 salários mínimos, o computador está 

presente em 28% das casas. Já nas residências com renda de até 1 salário mínimo, 

o número é 10%. 

A presença do computador também apresenta desequilíbrio na comparação 

entre áreas urbanas e rurais. 51% dos domicílios brasileiros situados em áreas 

urbanas têm computador, mas o número cai para 16% nas áreas rurais. 

Dentro dos 55% dos domicílios sem computador, o principal motivo para a 

ausência está relacionado à questão econômica: 70% responderam que a razão é o 

custo elevado ou não terem como pagar. A justificativa é reiterada no recorte por 

regiões, com concentração maior nas regiões mais pobres do País. A Nordeste 

aponta o maior índice: 80%. Em seguida, aparece a Norte, com 78%. Na Centro-

Oeste, o valor é de 70%. As regiões Sudeste e Sul registram, cada uma, 61%. 

A divisão por classe social reforça a questão econômica como balizador. Na  

classe A, nenhum dos entrevistados apontou o custo elevado como justificativa para 

a ausência do computador. Porém, o número cresce para 46% na classe B, 67% na 

C e chega a 78% na DE. 

 Os números da pesquisa mostram que as diferenças socioeconômicas ainda 

são um divisor de águas para a presença do computador. Apesar do crescimento no 

comparativo 2010/2011, é visível a assimetria presente entre as camadas mais 

pobres e mais ricas da população brasileira. A ausência do computador, certamente, 
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torna-se um dificultador para a utilização da rede com todas as suas 

potencialidades. 

 

 

1.2 PRESENÇA DA INTERNET NOS LARES BRASILEIROS 

 

 

Seguindo a tendência de crescimento da presença do computador, de acordo 

com a TIC 2011, o número de domicílios brasileiros com acesso à internet também 

mantém curva positiva: 13% em 2005, 14% em 2006, 17% em 2007, 18% em 2008, 

24% em 2009, 27% em 2010 e 38% em 2011.  

A região Sudeste é que a possui mais lares com internet: 49%. Sul e Centro-

Oeste apresentam 45% e 39%, respectivamente, de residências com acesso. Norte 

e Nordeste vêm na sequência com 22% e 21%. 

Em relação à divisão por classes sociais, a internet está presente em 96% 

dos domicílios da classe A, em 76% dos lares da classe B, em 35 % das residências 

da classe C e em 5% das casas da classe DE. 

Assim como nas divisões por região e classe social, a renda familiar também 

aponta a questão econômica como divisor. A internet está em 92% dos lares com 

renda familiar maior que 10 salários mínimos. O número é de 76% nas casas com 

renda maior que 5 e até 10 salários mínimos. É de 58% nas residências com renda 

maior que 3 e até 5 salários mínimos. Nas famílias com renda maior que 2 e até 3 

salários mínimos, há internet em 38% das casas. Nos lares com renda maior que 1 e 

até dois salários, o número é de 21%. E de 6% nas casas das famílias com renda de 

até 1 salário mínimo. 

A presença de internet também apresenta desequilíbrio na comparação entre 

áreas urbanas e rurais. A internet está presente em 43% dos domicílios das áreas 

urbanas, mas em apenas 10% dos lares das áreas rurais. 

O fator econômico é primordial como barreira para os lares do País sem 

internet: 48% disseram que o custo elevado ou não ter como pagar é o maior 

impeditivo.  

O custo elevado também é fator primordial para ausência da internet na 

divisão por regiões. Na Centro-Oeste e na Nordeste, o índice é de 49%. Na Norte e 

na Sudeste, é 48%. A Sul registra o menor percentual, com 45%. 
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A divisão por classe social reitera a questão econômica como divisora de uso 

entre ricos e pobres. Na classe A, nenhum dos entrevistados justificou a ausência 

por conta do custo elevado. Porém, o número é de 37% na classe B, 51% na classe 

C e 55% na DE. 

Assim como já havia sido apresentado no caso do computador, a presença da 

internet nos domicílios brasileiros também é balizada pelas questões 

socioeconômicas. As regiões e as populações mais ricas têm maior concentração de 

internet em seus lares que as áreas e as comunidades mais pobres do País. Esse 

fator, certamente, é responsável por assimetrias do ponto de vista das condições de 

uso e potencialidades da rede. 

 

 

1.3 USO DE GOVERNO ELETRÔNICO 

 

 

A pesquisadora Rousiley Maia afirma que as duas últimas décadas foram 

marcadas por renovado interesse pelo “retorno da sociedade civil” ou “redescoberta 

da sociedade civil”. Segundo ela, diversos autores encontram na sociedade civil 

possibilidades de revitalizar ímpetos políticos dos cidadãos e revigorar o poder de 

comunidades; treinar eficazmente cidadãos; construir hábitos de respeito e 

cooperação; combater o individualismo e proporcionar alternativas para a política do 

autointeresse; representar vozes de grupos marginalizados e excluídos da esfera 

política; e limitar a intromissão de burocracias na condução da vida cotidiana e 

revitalizar a esfera pública. Dentro desse contexto, Maia aponta que a emergência 

da internet contribuiu para sustentar esse sentimento pela sociedade civil, com 

vistas a revigorar a participação política, já que a internet proporcionou uma nova 

infraestrutura – mais rápida e mais barata, com grande potencial para produção e 

difusão autônoma de informação e com uma gama variada de recursos para a 

conexão e para a ação política em escala local, nacional e transnacional (MAIA, 

2011, p. 47). 

Reiterando a indicativa de Maia, o pesquisador Sivaldo Pereira da Silva, que 

tem, dentre as áreas de atuação, comunicação e democracia e democracia digital, 

afirma que, desde os anos 90, o desenvolvimento e a popularização de dispositivos 

digitais de comunicação têm desafiado as democracias contemporâneas a 
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explorarem novas formas de conexão política com os seus cidadãos. Segundo ele, a 

partir do final do século XX, o debate da participação civil encontrou afinidade com o 

potencial interativo dos meios digitais, pois as expectativas acerca da internet e 

aquelas ligadas à democracia participativa se entrelaçaram. Dessa forma, a relação 

entre participação e internet se tornou tema recorrente no debate sobre política e 

novas tecnologias da comunicação (SILVA, 2011, p. 123). 

Maia aponta que o debate sobre a internet no início dos anos 90 foi marcado 

por grande entusiasmo com os recursos proporcionados por ela para aumentar a 

participação democrática, fortalecer as organizações da sociedade civil e revigorar a 

democracia. Segundo ela, o entusiasmo se baseou no apreço pelas características 

da nova infraestrutura de comunicação digital que estava sendo apresentada – 

descentralizada, horizontal, possibilita comunicação imediata, de baixo custo e 

atinge simultaneamente a inúmeros usuários – e que antes não estava ao alcance 

dos cidadãos (MAIA, 2011, p. 67 e 68).  

De acordo com a pesquisadora, vários estudos tendiam a focalizar o potencial 

das novas oportunidades de participação oferecidas pela internet. Por esse prisma, 

ela destaca uma série de fatores considerados positivos: os cidadãos poderiam se 

tornar mais potentes devido ao acesso mais fácil aos representantes e aos serviços 

do governo; as pessoas teriam maiores chances para se informar devido ao acesso 

às livrarias digitais e ao tremendo volume de material, disponível na internet, sobre 

os mais variados assuntos; os indivíduos e grupos sociais poderiam revigorar a 

esfera pública, através dos novos recursos para a conectividade e a interação 

online, desde fóruns e salas de bate-papo até conferências em escala transnacional; 

os movimentos sociais e as ONGs poderiam aperfeiçoar suas dinâmicas de 

organização e atuação devido às facilidades de produção e disseminação de 

material informativo e de comunicação entre si e com o público em geral, sem as 

barreiras de custo e as dificuldades de acesso comuns aos medias tradicionais 

(MAIA, 2011, p. 67 e 68). 

Dessa mesma forma, o pesquisador Francisco Paulo Jamil Almeida Marques, 

que atua na área de comunicação, política e tecnologia, afirma que, nos últimos 

anos, um conjunto amplo de pesquisas sugere que os media digitais permitem uma 

capacidade de atuação política diferente daquela operacionalizada sob a lógica dos 

media tradicionais. Segundo Marques, esses estudiosos argumentam que, ao 

propiciarem condições para uma maior interatividade entre agentes institucionais e 
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cidadãos, liberdade de discurso e publicação instantânea de conteúdos a baixo 

custo, os recursos digitais de comunicação revigoram as expectativas de incremento 

das práticas democráticas. Seguindo a linha desses estudiosos, o próprio Marques 

destaca que os custos relacionados à promoção do envolvimento político podem ser 

diminuídos se adotarmos estes mecanismos. De acordo com ele, há diversos meios 

de se tornar mais fácil, cômodo e ágil o endereçamento, por parte dos usuários, de 

contribuições ao processo de discussão dos negócios públicos, através de consultas 

públicas ou do estabelecimento de fóruns (MARQUES, 2011, p. 95). 

Porém, Marques destaca que também apareceram argumentos que 

discordam de que seja positiva essa associação entre o emprego das plataformas 

digitais de comunicação e o incremento daquelas atividades políticas típicas do 

regime democrático. O pesquisador elenca como principais argumentos indicados as 

desigualdades no acesso às tecnologias; a qualidade duvidosa da informação 

política tornada disponível aos usuários; o crescente teor comercial que a rede vem 

adquirindo; a manutenção do domínio de grandes grupos mediáticos no que se 

refere à produção de conteúdos; e as ameaças às liberdades e à privacidade dos 

cidadãos. Além disso, seguindo especificamente em relação à participação política 

dos cidadãos, Marques aponta que há pesquisadores que argumentam que a 

internet traria malefícios como a fragmentação dos debates, uma vez que os 

cidadãos tenderiam a perder o interesse em discutir temas de concernência comum; 

a possibilidade de que tais ferramentas sejam empregadas para promover a 

organização e a participação de grupos avessos ao debate e ao respeito às 

diferenças. Além disso, dentre os argumentos contrários, Marques destaca que 

ainda há estudiosos que afirmam que o exercício de uma influência política efetiva 

por parte dos cidadãos se mostra imperceptível, sobretudo por conta da indisposição 

do sistema representativo em recolher e considerar contribuições da sociedade 

(MARQUES, 2011, p. 96). 

As ressalvas apontadas por Marques também são ressaltadas por Maia. 

Segundo ela, críticos começaram a demonstrar que, se a infraestrutura da 

comunicação digital podia fortalecer a democracia e servir a práticas de participação 

cívicas, ela podia igualmente sustentar regimes ditatoriais e servir a grupos da “má 

sociedade civil”, que poderiam se tornar mais potentes, com ações mais 

coordenadas e eficazes. Além disso, a pesquisadora destaca que vários autores 

exploraram os problemas das barreiras digitais, apontando que a utilização da 
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internet também podia criar novas assimetrias entre os cidadãos ou ampliar e 

aprofundar algumas das injustiças sociais existentes. Como exemplo, explica Maia, 

apontavam que o uso da internet, mesmo com a intenção democrática – como o 

provimento de serviços públicos online ou o estreitamento de contatos entre 

representantes e representados em vários níveis –, acabava por criar novas 

exclusões entre “os plugados” (aqueles que têm acesso à internet e sabem utilizá-la 

eficazmente) e os “não plugados” (aqueles que não têm acesso à rede e nem os 

conhecimentos necessários para utilizá-la) (MAIA, 2011, p. 68 e 69). 

Como resultado desse debate, Maia indica que diversos estudos mostraram 

que obstáculos tradicionais ao exercício da democracia participativa – falta de 

informação, apatia e desconexão entre os cidadãos e seus representantes – 

continuavam persistindo em cidades em que já existiam amplo acesso e recursos às 

novas tecnologias. De acordo com a autora, todas essas críticas e revisões levaram 

ao reconhecimento de que a internet não promove automaticamente a participação 

política e nem sustenta a democracia; é preciso, antes, olhar tanto para as 

motivações dos sujeitos quanto para os usos que eles fazem dela, em contextos 

específicos (MAIA, 2011, p. 68 e 69). 

Independente das discussões que ainda possam cercar a questão, Silva 

destaca que o uso da internet pelo Estado, principalmente através de sites e portais 

oficiais, se tornou algo generalizado e, hoje, se configura como o principal vetor de 

informação da esfera governamental para a esfera civil. Por conta desse processo, 

Silva aponta que, nos dias atuais, ferramentas online são vistas como instrumentos 

capazes de influir no aumento do engajamento político do cidadão e de tornar o 

Estado mais transparente (SILVA, 2011, p. 123). 

De acordo com a TIC Domicílios 2011, o Brasil registrou índice de 31% na 

utilização de algum tipo de serviço de governo eletrônico nos últimos 12 meses 

antes da pesquisa.  O recorte por regiões mostra que a utilização de serviços de 

governo eletrônico se concentra nas áreas mais ricas do País. A Sudeste tem o 

maior índice, 37%, 6 pontos acima da média nacional. Em seguida, aparecem a 

Centro-Oeste, com 35%, e a Sul, com 31%. A Norte registra 29% e a Nordeste 20% 

(11% abaixo da média nacional). 

 A divisão por classes sociais também aponta maior uso de governo eletrônico 

pelas camadas mais ricas da população. A classe A tem percentual de 83% (52 

pontos acima da média nacional). A classe B tem índice de 59% (28% maior que a 
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média brasileira). A classe C já apresenta diminuição considerável, apresentando 

28%, 3 abaixo da média do País. Na classe DE, a queda é ainda mais acentuada. A 

camada registra 6%, 25 pontos menor que a média do Brasil. 

 A divisão por grau de instrução aponta maior utilização de serviços de 

governo eletrônico pelos grupos com mais escolaridade. A camada com nível 

superior apresenta o maior índice, 77% (46 acima da média do Brasil). A faixa com 

ensino médio registra 48% (17 maior que média do País). Com queda considerável, 

o grupo com ensino fundamental já aponta percentual abaixo da média nacional. O 

número é de 10% (21% menor). No grupo composto por analfabetos e pessoas com 

educação infantil, a queda é ainda mais brusca. O indicador chega a 1% (30 pontos 

abaixo da média). 

Assim como já havia sido observado nos dados referentes à presença da 

internet e do computador, os grupos e as regiões mais ricas do País registram 

maiores percentuais de uso de serviços de governo eletrônico. Além disso, os 

grupos com maior grau de instrução têm maior índice de uso desse tipo de serviço 

no comparativo com os grupos de menor nível de instrução. Essa constatação faz 

com que tanto as diferenças econômicas quanto a escolaridade devam ser levadas 

em consideração quando pensamos na ampliação do acesso. Se considerarmos que 

ferramentas online são capazes de ampliar o engajamento político do cidadão, não 

levar em conta essas assimetrias contribuirá para a manutenção e até mesmo 

ampliação de diferenças entre ricos e pobres e grupos com maior e menor nível de 

escolaridade. 

O filósofo Wilson Gomes, que tem entre as áreas de pesquisa democracia 

digital, afirma que podemos distinguir, no que diz respeito à participação política via 

internet, um espectro consideravelmente amplo, em que dois polos são 

representados. De um lado, temos a participação política em que a internet (isto é, 

as ferramentas, as linguagens, os produtos e os aparelhos e as máquinas de 

conexão digital) é instrumental. De outro, temos a participação civil em que a internet 

é essencial. Para o pesquisador, nos diversos pontos da escala que materializa o 

intervalo entre esses dois polos são situadas as diversas formas e iniciativas de 

participação via internet ou e-participação ou participação online (GOMES, 2011, p. 

20). 

Dessa forma, Gomes aponta que, quem usa e-mail ou skype para fazer 

contatos políticos em vez de carta, fax ou telefone simplesmente substituiu uma 
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tecnologia por outra – ainda que sejam consideradas as vantagens do meio digital 

(GOMES, 2011, p. 20). Apesar de não realizar especificação para uso com fins 

políticos, a TIC 2011 aponta que o e-mail é utilizado por 78% dos usuários de 

internet no Brasil. Já a conversa por meio de programas como o Skype tem índice 

de 23% segundo a TIC 2011. 

Assim também, para o pesquisador, quem busca informação política em 

versões online de jornais da indústria da informação não está realizando uma ação 

muito diferente do que trocar o papel por uma tela, ainda que, mais uma vez, sejam 

consideradas as características próprias do meio digital (GOMES, 2011, p. 21). 

A TIC Domicílios 2011 apresenta diferentes tipos de serviços de governo 

eletrônico que são utilizados no cenário nacional. Seguindo a classificação apontada 

por Gomes, podemos enquadrá-los como sendo serviços em que a internet é 

instrumental, possibilita a substituição de uma tecnologia analógica por uma digital. 

O serviço que concentra o maior percentual de uso por meio da rede é a consulta do 

CPF (cadastro de pessoa física), que registra 44%. Em seguida, aparece a busca 

por informações sobre como emitir documentos (carteira de identidade, carteira de 

trabalho, CPF, entre outros), com 34%. A emissão de documentos (certificados, 

atestados, comprovantes, entre outros), com 26%, ocupa o terceiro posto. O último 

índice é a obtenção de certidões negativas, licenças e permissões, com 20%. 

 Ainda podemos considerar dentro desse escopo o pagamento de taxas e 

impostos. Segundo a TIC 2011, 29% é o índice de realização da declaração de 

imposto de renda (incluindo declaração de isento) pela internet. A realização do 

pagamento de impostos, multas e taxas registra 28% e a obtenção de informações 

sobre impostos e taxas em sites do governo, 26%.  

Outra categoria apresentada pela TIC é previdência e assistência social. A 

mesma é subdividida em busca de informações sobre previdência social e 

benefícios sociais, com índice de 24%, e solicitação de serviços junto à previdência 

social, com percentual de 14%. 

 A pesquisa engloba mais um grupo de serviços na área de justiça e 

segurança. Nessa área, aparecem a consulta de pontos na carteira de habilitação e 

multas, com 25%, a busca por informações sobre direitos do consumidor, com 24%, 

a consulta sobre o andamento de atos processuais na justiça, com 18%, a 

realização de boletim de ocorrência, com 10%, e a busca por informações sobre 

veículos roubados, com 7%. 
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 A TIC Domicílios ainda enquadra na categoria outros serviços a realização de 

inscrição em concursos públicos, 34%, a busca por informações sobre serviços 

públicos de educação, 32%, a busca por informações sobre empregos em algum 

canal de comunicação do governo e a busca por informações sobre direitos do 

trabalhador, ambas com 27%. Ainda englobam a categoria outros serviços buscar 

informações sobre serviços públicos de saúde, 26%, fazer matrículas em escolas ou 

instituições de ensino público, 14%, participar de fóruns, chats ou votações 

relacionados ao governo, 10%, e marcar e/ou agendar consultas médicas pelo 

sistema público, 9%. 

 Certamente, a possibilidade de realização de todos esses tipos de serviço 

pela rede é um dos grandes benefícios que a internet traz às populações. Porém, 

ainda que sejam consideradas as vantagens do meio digital, Wilson Gomes entende 

que essas situações representam simplesmente a substituição de uma tecnologia 

pela outra – a carta, o fax, o telefone ou a ida os locais nos quais esses serviços são 

prestados sendo substituído (GOMES, 2011, p. 20 e 21). Isso não significa crítica ao 

uso desses tipos de serviço. Pelo contrário, eles representam a tecnologia a serviço 

dos cidadãos. O que queremos apontar, pelas palavras de Gomes, é que a rede 

pode trazer muito mais benefícios para além da substituição da tecnologia analógica 

pela digital. 

 Gomes ressalta que, quando são realizadas pesquisas de participação, 

perguntando às pessoas se elas buscam informação política na internet, sempre 

aparece uma intensa e crescente vida política online. Porém, quando se mede a 

participação em um fórum de democracia eletrônica, em um orçamento digital e na 

emissão de petições, salvo exceções, se registram índices de participação 

demograficamente insignificantes em relação ao volume da população. Apenas uma 

parte menor da ação ou da participação política se dá por iniciativas digitais, embora 

estas sejam formas densas e fecundas de empoderamento civil. Ou seja, a vida 

política privada online das pessoas inclui, por conseguinte, mais ação do que 

participação política (GOMES, 2011, p. 40 e 41).  

 Para Gomes, apesar das pessoas que buscam informações políticas em sites 

e portais já estarem lidando com um produto desenhado exclusivamente para o 

ambiente online, quem navega na blogosfera com o mesmo objetivo estará alguns 

graus bem mais distante do modelo de leitura de jornais impressos. Seguindo esse 

raciocínio, quem usa ferramentas de comunicação instantânea (o uso da internet 
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para envio de mensagens instantâneas registra 72% de acordo com a TIC 2011), 

como MSN ou Gtalk, estará alguns graus mais distante do modelo de troca de 

correspondência ou da conversa quotidiana. E o usuário estará ainda mais distante 

deste modelo se emprega, para isso, o Twitter (GOMES, 2011, p. 20 e 21) – 

segundo a TIC 2011, o índice de participação no cenário nacional em microblogs 

como o Twitter é de 22%. 

 De acordo com o pesquisador, essa realidade se repete quando passamos ao 

que ele considera serem ferramentas mais sofisticas, como uma lista de discussão 

ou um site de relacionamento ou uma rede social. Para Gomes, a lista de discussão, 

apesar de ser algo típico da internet, ainda guarda analogia com a forma de debate 

especializado. Já os sites de relacionamento ou redes sociais, segundo o 

pesquisador, são ainda mais típicos do universo digital, pois pedem determinadas 

habilidades, domínio de ferramentas e disposição que são peculiares às pessoas 

que estão constante e profundamente conectadas (GOMES, 2011, p. 20 e 21). De 

acordo com a TIC 2011, a participação em sites de relacionamento, como Orkut, 

Facebook e Linkedin, é atividade de 69% dos brasileiros. Diferentemente de Gomes, 

a TIC 2011 engloba a participação em listas de discussão ou fóruns em um mesmo 

grupo, registrando 14%. 

 Dessa forma, segundo o pesquisador, se confirma a ideia de que temos graus 

diferenciados de ação digital. Quem usa e-mails, lê jornais online e visita sites 

políticos está em um patamar diferente daqueles que participam de fóruns, dominam 

ferramentas para redes online, além daquelas para conexão instantânea e para 

compartilhamento de vídeo e imagem. Além disso, também está em outro grupo a 

participação online daqueles que são capazes de dobrar e empregar quaisquer 

ferramentas digitais para participar de iniciativas digitais com propósitos políticos, 

(GOMES, 2011, p. 20 e 21). 

 Entendendo cada uma dessas funcionalidades como um grau diferenciado de 

uso da rede em prol do benefício comum, assimetrias nesses usos representarão 

dicotomias na exploração da rede em todo seu potencial. Assim, tomando como 

exemplo as funcionalidades elencadas por Gomes e tendo como base a TIC 

Domicílios 2011, percebemos desníveis no recorte por regiões e uma diferença 

ainda mais acentuada na divisão por classe econômica em território nacional. 

 De acordo com a TIC 2011, na divisão por regiões, o uso do e-mail tem índice 

de 82% na Sul, 80% na Sudeste, 76% na Norte e 74% tanto na Centro-Oeste quanto 
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na Nordeste. No recorte por classe social, a diferença fica ainda mais ressaltada. A 

classe A tem índice de 96%, a B 87%, a C 73% e a DE 58%. 

 A utilização de programas como o Skype para conversa segue a mesma 

toada. A região Sudeste registra 25%, a Sul 24%, a Centro-Oeste 22%, a Norte 21% 

e a Nordeste 18%. Mais uma vez, a divisão por classe social também mostra 

discrepância entre ricos e pobres. Na classe A, o índice é de 46%, na B 30%, na C 

18% e na DE 10%.   

 O envio de mensagens instantâneas não apresenta tanta assimetria no 

recorte por regiões, tendo diferença mais acentuada na divisão por classes sociais. 

A região com maior índice é a Sul, com 76%. Na sequência, aparece a Norte, com 

72%. Sudeste e Centro-Oeste registram, cada uma, 71%, e a Nordeste 70%. No 

recorte por classe social, a A e a B registram ambas 76%, a C 69% e a DE 59%. 

 O uso de microblogs como o Twitter mantém valores mais equilibrados na 

divisão por regiões, mostrando assimetria maior no recorte por classe social. A 

região Sudeste registra 23%, a Centro-Oeste e a Nordeste apontam 22% cada, a Sul 

21% e a Norte 20%. Na divisão por classes sociais, a A tem índice de uso de 32%, a 

B 27%, a C 20% e a DE 12%. 

 Ainda que com diferenças, a participação em redes sociais mantém índices 

equilibrados tanto no recorte por regiões quanto por classes sociais. O fator positivo 

desse equilíbrio é que pesquisadores (LIMA JR, 2009, GARCÊZ, 2011) com atuação 

nessa área, como veremos adiante, apontam as redes sociais como espaço no qual 

é possível encontrar, divulgar e compartilhar informação de relevância social dentro 

de determinadas circunstâncias. A região Norte é a que concentra o maior de índice 

de participação em redes sociais, 74%. Em sequência, aparece a Centro-Oeste, com 

72%, Sudeste e Sul, ambas com 69%, e Nordeste, com 67%. Na divisão por classe 

social, a A tem índice de 71%, a B e a C 70% e a DE 63%. 

 A participação de fóruns ou de listas de discussão, espaços que podem 

oferecer informação fora dos domínios do Estado ou grupos de mídia, tem índices 

equilibrados na divisão por regiões. A Sudeste registra 15%, a Centro-Oeste e a Sul 

aparecem ambas com 14% e a Nordeste e a Norte com 12% cada. Porém, o recorte 

por classes sociais aponta assimetrias entre ricos e pobres. A classe A registra 27%, 

a B 19%, a C 10% e a DE 4%. 

 A criação ou atualização de blogs ou sites, que também podem funcionar 

como espaço para um discurso diferente daquele adotado pelo Estado e grupos da 



41 

 

mídia, registra uso de 15% no cenário nacional como um todo. A divisão por regiões 

apresenta índices equilibrados nesse grupo. Sudeste e Centro-Oeste registram 16% 

cada, Nordeste 15%, Norte 14% e Sul 13%. Porém, mais uma vez, o recorte por 

classes sociais apresenta assimetrias. As classes mais pobres registram índices 

bem abaixo das ricas. A A e a B registram 27% e 18%, respectivamente. Já a C 

aponta 13% e a DE 9%. 

 O já destacado equilíbrio no uso de redes sociais no recorte por classes 

sociais indica que as camadas mais pobres podem ser favorecidas pela circulação 

de informação de relevância social que convive com todo outro tipo de informação 

transmitida nos sites de relacionamento. Porém, as assimetrias verificadas quando 

olhamos para a participação de fóruns ou de listas e para a criação ou atualização 

de blogs ou sites indicam que as classes com menor renda estão mais distantes 

desses espaços em que há presença e emissão de conteúdo fora dos domínios do 

Estado. E essa possibilidade de emitir informação é tida por pesquisadores 

(CASTELLS, 1999, LIMA JR, 2011, MAIA, 2009, PERUZZO, 2005), como veremos a 

seguir, como uma das principais características da rede. Se essas diferenças não 

forem consideradas nos programas com vistas a ampliação do acesso, podemos 

acentuar diferenças e manter as camadas mais pobres com menor poder de 

emissão.   

 

 

1.4 ASSIMETRIAS DO ACESSO 

 

 

Apesar do aumento da presença de internet nos lares do País – o número 

chegou a 38% em 2011 –, a realidade brasileira ainda está abaixo da média das 

Américas e é intermediária em relação à média mundial. Assim, quando pensamos 

em como a rede pode favorecer a transmissão de informação de relevância social, a 

ausência do acesso é impeditivo crucial. De acordo com a TIC Domicílios e 

Empresas, em 2011, dados da União Internacional de Telecomunicações apontam 

as Américas com 50% dos domicílios com acesso à internet. A Europa tem 72% dos 

lares com acesso. A Comunidade dos Estados Independentes – CEI (do inglês 

commonwealth of independent States – CIS), que compreende Bielorrússia, 

Moldávia, Rússia e Ucrânia na Europa, e Armênia, Azerbaijão, Geórgia, 
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Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão na Ásia, 

apresenta 39%. 

Os Estados Árabes - que compreendem Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, 

Catar, Comores, Djibouti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, 

Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, Síria, Somália, Sudão e 

Tunísia – têm 26% dos domicílios com acesso. Ásia e Pacífico apresentam 25% e a 

África 6%. 

Apesar da nossa posição intermediária no contexto global, ainda estamos 

12% abaixo da média das Américas. A TIC Domicílios 2011 ainda aponta que 47% 

da população brasileira nunca acessou a internet. A negação do acesso é apontada 

por Sérgio Amadeu da Silveira como o núcleo da maior exclusão, “aquela que 

impede que o cidadão chegue até um computador conectado para se comunicar, do 

modo que quiser”, (SILVEIRA, 2008, p. 55). Para o pesquisador, nesse sentido, 

infelizmente, ainda podemos utilizar  o termo exclusão digital, pois ele identifica o 

fenômeno do bloqueio econômico e infraestrutural que impede os segmentos mais 

pauperizados de acessarem as redes informacionais. “Ele (o termo exclusão digital) 

define um processo excludente que não permite que cidadãos tenham o mais 

elementar e básico contato com as redes digitais”, (SILVEIRA, 2008, p. 55).  

Segundo a TIC 2011, nas áreas urbanas do País, 58% da população já usou 

a internet pelo menos uma vez na vida. Nas áreas rurais, esse número cai para 

25%. 

Na região Sudeste, 61% da população já acessou a internet. Nas regiões 

Centro-Oeste e Sul, 60% e 58% das pessoas utilizaram a internet pelo menos uma 

vez. Porém, os números caem para menos de 50% da população nas regiões Norte 

e Nordeste. Na primeira, 43% das pessoas usaram internet e, na segunda, 39%. 

A divisão por classes sociais deixa claro como a questão econômica é uma 

baliza. Na classe A, 94% das pessoas já acessaram a internet. Na classe B, 83% já 

utilizaram e, na C, 54%. Na classe DE, esse número cai para 21%. 

A questão financeira é reiterada como barreira no recorte por renda familiar. 

No grupo com renda familiar maior que 10 salários mínimos, 91% das pessoas já 

usaram a internet. No grupo com mais de 5 e até 10 salários mínimos, 81% das 

pessoas utilizaram ao menos uma vez. O número é de 69% no grupo com renda 

maior que 3 e até 5 salários mínimos e de 56% no grupo com renda maior que 2 e 
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até 3 salários mínimos. Com renda maior que 1 e até 2 salários mínimos, o índice é 

de 40% e, com renda de até 1 salário mínimo, é de 25%. 

Assim, verificamos a questão econômica como forte fator de assimetria em 

relação ao acesso à internet em nosso País. Certamente, essa é uma barreira que 

deve ser levada em consideração tanto para a disseminação de informação de 

relevância social quanto para a ampliação do acesso. Caso contrário, desigualdades 

podem ser acentuadas pelo desequilíbrio do uso da rede entre ricos e pobres. 

O grau de instrução também se mostra como um divisor entre os brasileiros 

que já acessaram e que nunca usaram a internet. Segundo a TIC Domicílios 2011, 

no grupo envolvendo analfabetos e educação infantil, 96% nunca acessaram. Entre 

aqueles com ensino fundamental, 36% já usaram. Com ensino médio, 80% já se 

conectaram. No grupo com ensino superior, 94% já acessaram. 

Não há como desconsiderarmos que o analfabetismo ainda atinge 12,9 

milhões de brasileiros com 15 anos ou mais, segundo a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) 2011, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE). As regiões Sul e Sudeste apresentam taxas de analfabetismo 

de 4,9% e 4,8%, respectivamente. Centro-Oeste e Norte têm taxas de 6,3% e 

10,2%. A região Nordeste é a que apresenta maior índice: 16,9%. O número 

equivale a 6,8 milhões de pessoas. 

A PNAD 2011 ainda aponta que há 30,5 milhões de analfabetos funcionais no 

Brasil com 15 ou mais anos de idade. Para o IBGE, a taxa de analfabetismo 

funcional é representada pela proporção de pessoas de 15 anos ou mais de idade 

com menos de 4 anos de estudo completos em relação ao total de pessoas de 15 

anos ou mais de idade. As regiões Norte e Nordeste registram os maiores 

percentuais de analfabetos funcionais, 25,3% e 30,9%, respectivamente. Sudeste, 

Sul e Centro-Oeste apresentam 14,9%, 15,7% e 18,2%. 

Segundo definição da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO), funcionalmente alfabetizada é a pessoa que pode 

participar de todas as atividades em que a alfabetização é necessária para o 

funcionamento efetivo do seu grupo e comunidade e também para lhe permitir 

continuar a utilizar a leitura, a escrita e o cálculo para seu próprio desenvolvimento e 

da comunidade. 

Assim, de uma população de 193,9 milhões (segundo números do IBGE – 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 43,4 milhões não sabem ler ou, 
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apesar de saberem ler, não conseguem interpretar, refletir e, logo, tirar proveito das 

informações que dispõem. 

 Diante do panorama acima apresentado, nos parece importante a ressalva do 

pesquisador Sérgio Amadeu da Silveira de que não podemos separar as propostas 

necessárias de informatização do Estado das políticas de ampliação da cidadania 

por meio eletrônico. Para ele, temos o grande desafio de enfrentar a questão do 

analfabetismo funcional ao mesmo tempo que combatemos o apartheid tecnológico 

ainda presente em nosso País. Ambos alimentam a exclusão e impedem que nossa 

sociedade se prepare para os desafios do mercado de trabalho e da inserção 

mínima no atual cenário de mundialização (SILVEIRA, 2005, p.42). 

 A proposta de uma Escola Digital Integrada (EDI), apresentada pelos 

pesquisadores Emir José Suaiden (atuação na áreas de biblioteca pública, 

informação e sociedade, gestão da informação e gestão do conhecimento) e Cecília 

Leite Oliveira (experiência na área de Ciência da Informação, com ênfase em 

Biblioteconomia), parece oferecer contribuição importante diante do panorama de 

nosso País. De acordo com Oliveira e Suaiden, o conceito da EDI foi construído a 

partir de fundamentos interdisciplinares da Ciência da Informação, que alia o 

fenômeno de percepção da informação pela consciência e por sua transformação 

em conhecimento, às novas tecnologias por meio da mediação. Isso significa 

entender as tecnologias de informação e comunicação não apenas como 

instrumentos, mas como algo tecnologicamente capaz de ampliar o poder cognitivo 

do ser humano e de possibilitar mixagens complexas e cooperativas de 

conhecimento (OLIVEIRA e SUAIDEN, 2006, p. 103). 

 A mediação da informação é definida pelos pesquisadores como um processo 

de interface de tecnologia, conteúdos e sujeitos sociais (usuários) na identificação 

da sua necessidade, das fontes, de seleção e de busca da informação, do uso das 

novas tecnologias e da construção de conhecimento em um contexto 

socioeconômico e cultural adequado à realidade própria de cada cidadão ou de 

determinada comunidade, a partir de experiências e do momento histórico, capazes 

de satisfazer necessidades informacionais e de gerar patamares de conhecimento 

(OLIVEIRA e SUAIDEN, 2006, p. 103). 

 Os pesquisadores narram que, com essa base teórica, o projeto piloto da 

Escola Digital Integrada foi implantado inicialmente no Centro Educacional Gisno, 

uma escola de ensino médio da rede pública do Distrito Federal que, na época, 



45 

 

contava com 150 professores e 2.780 alunos de 17 regiões administrativas do 

Distrito Federal. Com o apoio da iniciativa privada, foi montado um laboratório com 

30 computadores disponíveis para toda a comunidade escolar. Em um primeiro 

momento, foi realizado um trabalho de capacitação com os professores durante 3 

meses. Depois, foram abertos cursos de informática para toda a comunidade e o 

trabalho com os alunos (OLIVEIRA e SUAIDEN, 2006, p. 103). 

 A partir de então, foi criada uma turma experimental de 44 alunos do 1º ano, 

com os quais o projeto atuou por 2 anos. De acordo com Oliveira e Suaiden, além do 

turno normal de estudo, esses alunos permaneciam 3 dias da semana em turno 

oposto, realizando pesquisa, aprendendo informática, fontes de informação, 

cidadania e identidade nacional e educação artística. Segundo os pesquisadores, ao 

término dos dois anos, todos melhoraram o rendimento escolar, o relacionamento 

com a família e a sociedade, grande parte terminou o curso sabendo programar em 

linguagem Java e quase 70% desses alunos passaram no primeiro vestibular e 

conseguiram entrar no mercado de trabalho (OLIVEIRA e SUAIDEN, 2006, p. 104 e 

105). 

No entendimento de Oliveira e Suaiden, houve inclusão digital e social dos 

participantes. Os pesquisadores ainda destacam que a Escola Digital Integrada foi 

transformada na Lei 3275 do Governo do Distrito Federal, com objetivo de ser 

implantada em toda a rede pública (OLIVEIRA e SUAIDEN, 2006, p. 105). Para eles, 

o projeto comprovou a tese de que a leitura e o desenvolvimento do senso crítico 

são determinantes para a formação de indivíduos autônomos, capazes de 

transformar informação em conhecimento e de se tornarem agentes transformadores 

em sua comunidade. A partir da independência intelectual, saber manejar o 

computador e aproveitar os conteúdos que a internet oferece é usufruir das novas 

tecnologias e participar da sociedade globalizada (OLIVEIRA e SUAIDEN, 2006, p. 

105). 

Certamente, a ideia da escola digital integrada não encerra a questão de 

como devemos lidar com as lacunas ainda presentes dentro do cenário brasileiro. 

No escopo desse trabalho, o objetivo maior era apresentar um exemplo de iniciativa 

que pode contribuir para que lidemos com o problema da exclusão digital e das 

assimetrias do acesso e uso da internet. 
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1.5 BANDA LARGA: QUESTÃO DE ESTADO 

 

 

O Brasil possui um Programa Nacional de Banda Larga, criado pelo decreto 

nº 7.175, de 12 de maio de 2010. De acordo com apresentação do próprio site do 

Ministério das Comunicações, o objetivo do programa é expandir a infraestrutura e 

os serviços de telecomunicações, promovendo o acesso pela população e buscando 

as melhores condições de preço, cobertura e qualidade. A meta é proporcionar o 

acesso à banda larga a 40 milhões de domicílios brasileiros até 2014 à velocidade 

de no mínimo 1 Mbps6. 

Segundo informações do Ministério das Comunicações, datadas de 4 de 

setembro de 2012, as concessionárias de telefonia fixa Oi, Telefônica, Algar 

Telecom e Sercomtel firmaram um acordo com o Ministério com o objetivo de 

contribuir para a popularização da internet no Brasil, oferecendo o serviço nos 

moldes do Programa Nacional de Banda Larga. Conexões de 1 megabit por 

segundo por R$ 35 (com impostos). De acordo com números do Ministério, no total, 

1.842 municípios, em 25 Estados e no Distrito Federal, contam com esse tipo de 

serviço7. 

De acordo com a TIC Domicílios e Empresas 2011, dos domicílios brasileiros 

com acesso à internet, 68% utilizam banda larga fixa (tecnologia a cabo e DSL, por 

exemplo). Após crescente, esse percentual se manteve o mesmo no comparativo 

com o ano anterior. O número era de 58% em 2008, 66% em 2009 e 68% em 2010. 

Em 2011, pela primeira vez, o uso de banda larga móvel (modem 3G) 

ultrapassou o acesso discado. O modem 3G está presente em 18% dos domicílios 

conectados, o que representa crescimento de 8% em relação a 2010. Essa curva 

positiva vem se mantendo nos últimos anos. Em 2008, a banda larga móvel estava 

em 1% dos lares conectados. O número chegou a 6% em 2009 e a 10% em 2010.  

O acesso discado mantém curva decrescente: 31% em 2008, 20% em 2009, 

13% em 2010 e 10% em 2011.   

Com exceção da região Norte, a banda larga fixa já tem presença dominante 

nos lares brasileiros conectados. Na região Sul, 77% dos domicílios com internet 

                                                 
6
 Disponível em http://www.mc.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-banda-larga-pnbl . 
Acesso em 20 de jan. 2013 

7
 Disponível em http://www.mc.gov.br/acoes-e-programas/programa-nacional-de-banda-larga-
pnbl/municipios-atendidos . Acesso em 20 de jan. 2013 
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utilizam banda larga fixa, 15% banda larga móvel e 7% acesso discado. Na região 

Sudeste, 72% usam banda larga fixa, 16% banda larga móvel e 10% acesso 

discado. Na região Centro-Oeste, 62% das casas com internet fazem uso de banda 

larga fixa, 19% de banda larga móvel e 14% de acesso discado. Na região Nordeste, 

59% utilizam banda larga fixa, 23% banda larga móvel e 11% acesso discado. Na 

região Norte, 36% usam banda larga fixa, 43% banda larga móvel e 14% acesso 

discado. 

A predominância da banda larga fixa também se verifica na divisão por 

classes sociais. Na classe A, está em 83% dos lares conectados, contra 20% da 

banda larga móvel e 7% do acesso discado. Nas residências da classe B, a banda 

larga fixa se faz presente em 71%, a banda larga móvel 18% e o acesso discado 

10%. Nos domicílios da classe C, a banda larga fixa está em 65%, a banda larga 

móvel em 18% e o acesso discado em 10%. Na classe DE, a banda larga fixa está 

em 57% das casas, a banda larga móvel em 20% e o acesso discado em 10%. 

Só por meio da banda larga é possível montar telecentros comunitários, 

compartilhar arquivos de vídeo e som e navegar sem impedimento. Segundo Sérgio 

Amadeu da Silveira, é necessário conectar os cidadãos em velocidades compatíveis 

com o desenvolvimento das aplicações, sistemas e soluções da rede. Não levar em 

conta essa questão pode gerar políticas de inclusão assimétricas, que irão 

consolidar o poder daqueles que têm conexão de maior velocidade (SILVEIRA, 

2011, p. 55). 

 

 

2 LIBERDADE INFORMATIVA NA REDE 

 

 

Em janeiro de 2000, a Time Warner, um dos maiores conglomerados de mídia 

do mundo, e a America Online, a maior empresa de serviços de internet do planeta 

(WU, 2012, p. 309), anunciaram uma fusão de 350 bilhões de dólares. “A AOL seria 

o motor que levaria as velhas holdings de mídia da Time Warner” (WU, 2012, p. 

310). De acordo com Tim Wu, a partir daquela fusão, muitos acreditaram que, com o 

tempo, três ou quatro empresas consolidadas dividiriam gradualmente as principais 

propriedades da internet, como Yahoo! e eBay, assim como já dividiam o resto da 

mídia eletrônica e do mundo do entretenimento. Se essa expectativa tivesse se 
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cumprido, hoje, para Wu, os domínios das indústrias da informação se dividiriam em 

dois: conglomerados e companhias telefônicas. “(...) o novo século teria começado 

com o mundo da informação muito mais consolidado que em qualquer outra época 

da história dos Estados Unidos”, (WU, 2012, p. 311). 

Porém, essa fusão não funcionou bem. Para Wu, isso foi fruto muito mais da 

própria estrutura da internet do que de erros humanos. “O princípio de neutralidade 

da net, instilado pelos fundadores, foi o que afundou a AOL-Time Warner”, (WU, 

2012, p. 312). Para que essa fusão desse certo, os consumidores de produtos da 

Time Warner deviam ser convertidos em usuários da AOL, enquanto os usuários da 

AOL teriam que ser persuadidos a pagar pelo conteúdo da Time Warner. Em 2001, a 

AOL tinha perto de 30 milhões de assinantes, grande público para qualquer 

mercadoria da informação (WU, 2012, p. 319). A ideia era que esses assinantes 

fossem direcionados e expostos às ofertas da Time Warner (conteúdo, TV a cabo e 

serviços de internet). Do outro lado, a AOL ganharia, naturalmente, mais assinantes. 

“O único problema era a internet. Neutra por vontade própria, não era de sua 

natureza aceitar a imposição de um regime como esse”, (WU, 2012, p. 319). 

Para Wu, essa fusão poderia ter funcionado no início dos anos 1990, quando 

a AOL recusava a seus assinantes o acesso para além dos seus limites. Naquele 

período, a empresa poderia ter simplesmente restringido o conteúdo da Time 

Warner a todos os que a acessavam. Porém, em 2000, a AOL já era menos uma 

destinação em si e mais a maneira mais popular de acessar a rede. Embora 

pudesse contar com 30 milhões de assinantes, não conseguia exercer um controle 

significativo sobre eles. Estando on-line, o usuário podia ir navegar por onde 

quisesse. Para Wu, o surgimento de ferramentas de busca e nomes de domínios 

apenas acentuaria o problema.  

Digite qualquer coisa em Yahoo.com ou em Google.com, e o mundo todo da 
internet se abre diante de você (...). No máximo, a AOL podia recomendar o 
conteúdo da Time Warner a qualquer um que estivesse navegando, mas 
ficava claro que esse dividendo não valia muito a pena (na verdade, não 
muito mais que um anúncio pop-up), (WU, 2012, p. 319). 

 

Yochai Benkler aponta que informação, conhecimento, e cultura são centrais 

para a liberdade e para o desenvolvimento humano. Para o pesquisador da 

Universidade de Harvard, a maneira como eles são produzidos e trocados em nossa 

sociedade afeta criticamente a maneira como vemos o estado do mundo como ele é 

e como pode ser; e como nós, como sociedades e políticos, entendemos o que pode 
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e o que deve ser feito. Benkler afirma que, por mais de 150 anos, democracias 

modernas complexas têm dependido em larga escala da economia da indústria da 

informação para essas funções básicas. Porém, nas últimas duas décadas, 

possibilitada pela tecnologia, começamos a ver uma mudança radical na 

organização da produção da informação. Segundo ele, uma série de mudanças 

econômicas, sociais e culturais tornaram possível uma transformação radical em 

como ocupamos e desenvolvemos como indivíduos autônomos, cidadãos e 

membros de grupos da cultura e da sociedade o ambiente da informação. “A 

mudança trazida pelo ambiente da informação em rede é profunda. Ela é estrutural. 

Ela atinge muitas fundações com as quais mercados liberais e democracias liberais 

têm convivido por quase 200 anos”, (BENKLER, 2006, p. 1, tradução nossa). 

De acordo com Benkler, estamos vendo a emergência de um novo estágio na 

economia da informação, chamado por ele de “economia da informação em rede”. 

Segundo ele, esse cenário, caracterizado pela ação descentralizada individual, está 

deslocando a economia da informação industrial que caracterizou a produção de 

informações na segunda metade do século XIX e durante todo o século XX. Essa 

ação cooperativa e coordenada, realizada por mecanismos radicalmente 

distribuídos, não mercantis e que não dependem de estratégias proprietárias, 

desempenha um papel muito maior do que desenvolveu, ou poderia ter 

desenvolvido, na economia da informação industrial. O pesquisador aponta que o 

catalisador para essa mudança é a tecnologia da computação e seus efeitos em 

cascata em toda as tecnologias de comunicação e de armazenamento. Assim, o 

preço decrescente da computação, da comunicação e do armazenamento tem 

colocado meios de informação e de produção cultural nas mãos de uma fração 

significativa da população do mundo (BENKLER, 2006, p. 3, tradução nossa). 

Antes do atual momento, a característica distintiva do núcleo de comunicação, 

informação e de produção cultural desde meados do século XIX foi que a 

comunicação eficaz, que abrangia as sociedades cada vez maiores e geografias que 

vieram a tornar-se as unidades políticas e econômicas, necessitava de 

investimentos cada vez maiores de capital físico. Benkler aponta que prensas 

mecânicas de grande circulação, o sistema de telégrafo, o rádio e, mais tarde, 

transmissores de televisão, por cabo e por satélite, e o computador de mainframe 

eram necessários para produzir a informação e comunicá-la em escalas que 

ultrapassavam o próprio local. Dessa forma, o pesquisador nos recorda que querer 
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se comunicar com os outros não era condição suficiente para ser capaz de fazer 

isso. Como resultado, a produção de informação e cultura assumiu, ao longo deste 

período, um modelo mais industrial do que a economia da informação em si teria 

exigido. Porém, a ascensão da rede, ambiente de comunicação mediada por 

computador, mudou esse fato básico. Os materiais requeridos para a produção de 

informação e comunicação eficazes são agora propriedade de um número de 

indivíduos de magnitude maior do que o número de proprietários dos meios básicos 

de produção e troca de informação a duas décadas atrás (BENKLER, 2006, p. 4, 

tradução nossa). 

Para Benkler, nessa perspectiva, podemos dizer que os indivíduos são menos 

suscetíveis à manipulação pela classe legalmente definida dos proprietários de 

infraestrutura de comunicações e mídia. A economia da informação em rede 

proporciona variadas plataformas alternativas para comunicação. Por isso, ela 

modera o poder da mídia de massa tradicional, onde a propriedade dos meios de 

comunicação permite que um proprietário selecione o que os outros veem, e, assim, 

afete suas percepções do que eles podem e não podem fazer. Além disso, para 

Benkler, a diversidade de perspectivas sobre a forma como o mundo é e do jeito que 

poderia ser para qualquer indivíduo é qualitativamente aumentada nesse cenário. 

Isso dá aos indivíduos um papel significativamente maior na criação de suas 

próprias vidas, permitindo-lhes perceber uma gama mais ampla de possibilidades, e 

proporcionando-lhes uma rica linha de base para ponderar as escolhas que eles, de 

fato, fazem (BENKLER, 2006, p. 9, tradução nossa). 

O pesquisador Walter Teixeira Lima Junior, que tem como uma das áreas de 

atuação estudos na área de Comunicação e Tecnologias Digitais, destaca que os 

veículos de comunicação de formato broadcasting mantiveram hegemonia na 

produção e distribuição de informação de relevância social na maior parte do último 

século. Com tecnologia inspirada pelos conceitos econômicos da Revolução 

Industrial, esses meios trabalhavam sob a lógica da escassez de informação. Assim, 

para obter informação, as pessoas dependiam de um número restrito de fontes ou 

veículos produtores de conteúdo (LIMA JR, 2011). Lima Junior explica que o 

mecanismo para distribuição de conteúdo jornalístico é baseado em um modelo no 

qual uma fonte de informação serve muitos – o clássico modelo de sistema de 

transmissão broadcasting.  
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Este é um sistema que usa um canal de comunicação para distribuir seu 
conteúdo de maneira homogênea de um ponto central. O sistema 
broadcasting moldou a forma pela qual nós vínhamos consumindo e 
produzindo notícias, (LIMA JR, 2011, tradução nossa

8
). 

 

Por esse sistema, as formas de interação entre emissores de conteúdo e 

audiência eram limitadas, o que dificultava real participação ou interferência do 

público na produção, distribuição ou no conteúdo propriamente dito. Diante das 

dificuldades de acesso à esfera de visibilidade pública controlada pela mídia, o 

pesquisador Diógenes Lycarião, que tem atuação nas áreas de comunicação e 

política, afirma que muitos pesquisadores nutriam a expectativa de que a internet se 

apresentaria como um meio alternativo à comunicação de massa. De acordo com 

ele, essa expectativa foi estimulada por conta das qualidades tecnológicas desse 

meio, que confeririam plenas chances aos atores cívicos de se comunicarem com a 

sociedade de um modo que nenhuma outra tecnologia de comunicação havia, até 

então, disponibilizado. Essas qualidades fariam com que esses atores não se 

vissem mais tão dependentes da mídia de massa (LYCARIÃO, 2011, p. 257). 

 Lycarião parte da premissa de que a internet não deve ser compreendida de 

modo dissociado da comunicação de massa. Para ele, o que diferencia a mídia de 

massa da mídia política, em seus termos, são as práticas e lógicas da comunicação 

e não, fundamentalmente, as tecnologias empregadas. Como exemplo, o 

pesquisador cita a existência da TV comunitária, da universitária e da educativa, 

que, apesar de utilizarem as mesmas tecnologias empregadas pela TV massiva e 

comercial, buscam cumprir funções comunicativas absolutamente distintas 

(LYCARIÃO, 2011, p. 260 e 261). 

 O pesquisador destaca que isso não quer dizer que nada mudou no sistema 

informativo contemporâneo ou nas práticas massivas. Para ele, tem acontecido 

muito mais que apenas uma transferência tecnológica e uma tradução dessas 

práticas para as novas tecnologias de informação. Assim, segundo Lycarião, é 

possível observar que essas práticas estão em franca aproximação e engate com 

outras práticas comunicativas. Para ele, as mais notáveis, nesse sentido, são as 

interpessoais, que se desenvolvem com especial força por meio de sites e portais 

voltados a abrigar redes sociais (LYCARIÃO, 2011, p. 261). 

                                                 
8
 Recommendation Systems that Establish new Forms of Representational Reality: Eliminating the 

Dividing Line between Information Emitter and Receptor of Journalistic Information. In: The 
International Journal of Interdisciplinary Social Sciences, vol. 6, 2011. 
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O uso da internet se popularizou a partir do desenvolvimento do WWW (word 

wide web) pelo Centre Européen poour Recherche Nucleaire (CERN), sob o 

comando de Tim Berners-Lee. O CERN anunciou que o WWW estaria livre e gratuito 

para todos em abril de 1993. Assim, durante as duas últimas décadas, a mídia 

centralizada começou a competir com múltiplas plataformas digitais. Lima Junior 

(2011) explica que esses veículos emergentes possuem conexões entre diferentes 

redes de transmissão – descentralizadas e, frequentemente, redes alternativas – 

que permitem uma troca multidirecional de dados. 

Por conta desse novo cenário, Benkler vê com muita importância o aumento 

da produção não comercial. Para ele, agora, indivíduos podem alcançar e informar 

ou edificar milhões em todo o mundo. Tal possibilidade simplesmente não estava 

disponível para essa diversidade de indivíduos antes, a não ser em esforços 

canalizados através de organizações do mercado ou filantrópicas ou financiadas 

pelo Estado. De acordo com ele, o fato dessa potencialidade estar disponível para 

qualquer pessoa conectada à rede, de qualquer lugar, promoveu o surgimento de 

efeitos coordenados, onde o efeito agregado da ação individual, mesmo quando ela 

não é conscientemente cooperativa, produz um novo e rico ambiente de informação. 

A “boa informação” acaba sendo fruto de ações coordenadas ou descoordenadas de 

uma ampla e diversificada gama de indivíduos e organizações agindo pelas mais 

variadas motivações - comerciais e não comerciais, com base no estado e não 

estatais (BENKLER, 2006, p. 4 e 5) 

Assim como Lima Junior e Benkler, a pesquisadora Cicilia Peruzzo também 

destaca que a internet traz a possibilidade de alterar o sistema convencional de 

tratamento da informação ao viabilizar a produção de conteúdos endógenos e sua 

transmissão, sem fronteiras, pelos próprios agentes sociais. Qualquer pessoa pode 

processar e difundir conteúdos criando uma estação de rádio ou um jornalzinho 

online, por exemplo (PERUZZO, 2005, p. 268). 

O cientista social Francisco Rüdiger reforça o raciocínio de Lima Junior e 

Peruzzo ao destacar que a nova mídia digital permite a interação humana ativa e em 

mão dupla com os próprios meios e equipamentos que a viabilizam. Além disso, o 

pesquisador destaca que esta circunstância permite ainda a interação social ativa e 

em mão dupla entre os seres humanos, já que enseja o aparecimento de redes 

sociotécnicas participativas que transcendem a sua pura e simples interligação 

social, como ocorria na esfera da velha mídia. Para o pesquisador, as redes sociais, 
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portais e blogues, videojogos, chats e o comércio eletrônico, o cinema, rádio, música 

e televisão interativos via internet são algumas das expressões que surgem neste 

âmbito (RÜDIGER, 2011, p. 13). 

 Peruzzo destaca que essa possibilidade de alterar o sistema convencional de 

tratamento de informação abre espaço para que as comunidades possam expor 

seus anseios de maneira ilimitada, o que, certamente, é um grande ganho para a 

população. A internet abre espaço para que se fale com segmentos amplos da 

sociedade e para que informações não encontradas no espaço tradicional da mídia 

sejam difundidas. Para a pesquisadora, a possibilidade das pessoas, organizações 

comunitárias, movimentos sociais e ONGs tornarem-se emissores de conteúdo - 

sem controle externo – a partir do interesse público e das necessidades 

comunitárias é a grande novidade que a internet traz, (...) “o grande potencial 

revolucionário que o mundo coloca a serviço da humanidade”, (PERUZZO, 2005, p. 

273). 

Peruzzo reitera que esse ganho trazido pela rede altera profundamente o 

sistema convencional de tratamento da informação, já que representa uma ruptura 

no modo de produzir e difundir mensagens em relação aos meios de formato 

broadcasting. E, ainda que a grande mídia continue com forte poder de atuação, 

adaptando-se a essas novas situações, abrem-se outras possibilidades de produção 

e transmissão de conteúdo, sem fronteiras e sem gatekeepers, pelos agentes 

sociais, que se unem com a finalidade de contribuir para resguardar os interesses 

coletivos. Como afirma a pesquisadora, isso acontece pois a rede permite a 

produção e a difusão descentralizada num esquema todos-todos ou muitos-muitos, o 

que possibilita a diversificação de ideias (PERUZZO, 2005, p. 282). 

Isso é possível já que, em razão da arquitetura da rede, é difícil impedir o 

surgimento de pontos de participação, manifestação ou expressão criativas, livres e 

independentes. No cenário dos meios broadcasting, o capital controlava tanto a 

emissão quanto os canais de transmissão. No plano da internet, o controle do 

capitalismo se restringe à infraestrutura da rede, não podendo impedir o surgimento 

de sites desvinculados do poder político e econômico, bem como de ferramentas 

colaborativas (SILVEIRA, 2008). 

Desde que haja acesso e conhecimento para uso da tecnologia, a rede 

aparece como uma plataforma para comunicação muito mais democrática que os 

meios broadcasting, já que amplia as possibilidades de participação, antes 
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dependente do crivo e da edição dos veículos de mídia ou da atuação de impressos, 

de TVs e de rádios comunitárias. Agora, muito mais vozes podem se fazer ouvir, 

múltiplos discursos podem ser expressos e, logo, variados contextos e sentidos. 

Por oferecer uma grande variedade de informações e não apenas material de 

origem oficial, a pesquisadora Rousiley Maia afirma que os dispositivos das novas 

tecnologias de comunicação e informação, interativos e multifuncionais, têm sido 

frequentemente notados como recursos para fortalecer o processo democrático. 

Além disso, para Maia, esse cenário reduz os custos da participação política e 

permite envolver diferentes parceiros de interlocução, desde a troca de e-mails 

numa base cidadão-cidadão, chats e grupos eletrônicos de discussão, até amplas 

conferências. A pesquisadora considera que isso significa um potencial de interação 

inédito, se comparado aos veículos de comunicação tradicionais. 

Em síntese, a internet quebra o papel da mídia como mediadora, já que 

qualquer pessoa com acesso e conhecimento para uso da rede pode tornar-se 

produtora e difusora de conteúdo. A internet assegura a liberdade de e permite a 

participação e aumenta a capacidade de difusão de mensagens das organizações 

comunitárias de interesse público (PERUZZO, 2005). 

O pesquisador norte-americano Henry Jenkins também ressalta que as 

promessas desse novo ambiente de mídia provocam expectativas de um fluxo mais 

livre de ideias e conteúdos. Segundo ele, inspirados por esses ideais, os cidadãos 

(ou consumidores nos seus termos) estão lutando pelo direito de participar mais 

plenamente de sua cultura. Artistas criativos encontram novas formas de contar 

histórias, educadores conhecem comunidades informais de aprendizagem, ativistas 

desenvolvem novos recursos para moldar o futuro político, grupos religiosos 

contestam a qualidade de seu ambiente cultural, etc (JENKINS, 2009, p. 39). 

Para o pesquisador, as promessas desse novo ambiente de mídia provocam 

expectativas de um fluxo mais livre de ideias e conteúdos. “Inspirados por esses 

ideais, os consumidores estão lutando pelo direito de participar mais plenamente de 

sua cultura” (JENKINS, 2009, p. 46). Para Jenkins, isso é percebido quando uma 

tecnologia é lançada ao público e as diversas comunidades alternativas começam a 

reformulá-la, expandindo sua funcionalidade, hackeando o código e conduzindo-a a 

uma direção mais participativa (JENKINS, 2009, p. 326). 

Assim também, para Jenkins, em vez de falarmos sobre produtores e 

consumidores de mídia em papéis separados, agora, podemos considerá-los como 
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participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, “que nenhum 

de nós entende por completo”. Segundo ele, de um lado, empresas de mídia estão 

aprendendo a acelerar o fluxo de conteúdo de mídia pelos canais de distribuição 

para aumentar as oportunidades de lucro, ampliar mercados e consolidar seus 

compromissos com o público. De outro, consumidores estão aprendendo a utilizar as 

diferentes tecnologias para ter um controle mais completo sobre o fluxo da mídia e 

para interagir com outros consumidores (JENKINS, 2009, p. 46). 

Essa ação, representada pelo deslocamento de conteúdo de mídia específico 

em direção a um conteúdo que flui por vários canais (com interdependência de 

sistemas de comunicação, com múltiplos modos de acesso a conteúdos de mídia) 

em direção a relações cada vez mais complexas entre a mídia corporativa, de cima 

para baixo, e a cultura participativa, de baixo para cima, é chamada por Jenkins de 

cultura da convergência. Para Jenkins, esse cenário de convergência está mudando 

o modo como os setores da mídia operam e o modo como a média das pessoas 

pensa sobre sua relação com os meios de comunicação. Assim, estamos num 

importante momento de transição, no qual as antigas regras estão abertas a 

mudanças e as empresas talvez sejam obrigadas a renegociar sua relação com os 

consumidores (JENKINS, 2009, p. 325 e 326). 

O já falecido cientista político do MIT Ithiel de Sola Pool foi um dos pioneiros a 

delinear o conceito de convergência como um poder de transformação dentro das 

indústrias midiáticas. Em Technologies of Freedom, de 1983, o pesquisador 

descreveu da seguinte maneira: 

Um processo chamado “convergência de modos” está tornando imprecisas 
as fronteiras entre os meios de comunicação, mesmo entre as 
comunicações ponto a ponto, tais como o correio, o telefone e o telégrafo, e 
as comunicações de massa, como a imprensa, o rádio e a televisão. Um 
único meio físico – sejam fios, cabos ou ondas – pode transportar serviços 
que no passado eram oferecidos separadamente. De modo inverso, um 
serviço que no passado era oferecido por um único meio – seja a 
radiodifusão, a imprensa ou a telefonia – agora pode ser oferecido de várias 
formas físicas diferentes. Assim, a relação um a um que existia entre um 
meio de comunicação e seu uso está se corroendo, (POOL, 1983, apud 
JENKINS, 2009, p. 37) 

 

 Pool descreveu que houve uma época em que as empresas quase não 

mantinham envolvimento com outros meios de comunicação, se reservando atuar 

em determinado segmento (publicar jornais, revistas e livros). Assim, cada meio de 

comunicação tinha suas próprias e distintas funções e mercados, e, também, era 

regulado por regimes específicos: centralizado ou descentralizado, dominado pela 
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notícia ou pelo entretenimento, de propriedade do governo ou da iniciativa privada. 

Porém, a digitalização estabeleceu as condições para a convergência descrita por 

Pool. Como nos aponta Jenkins, novas tecnologias midiáticas permitiram que o 

mesmo conteúdo fluísse por vários canais diferentes e assumisse formas distintas 

no ponto de recepção. 

 Seguindo um apontamento de Pool, Jenkins ressalta que o atual período é de 

turbulência. De um lado, a indústria midiática está explorando as múltiplas formas de 

vender conteúdo; buscando consolidar a fidelidade do consumidor, “numa época em 

que a fragmentação do mercado e o aumento da troca de arquivos ameaçam os 

modos antigos de fazer negócios” (JENKINS, 2009, p. 326); e buscando moldar o 

comportamento do consumidor. Do outro lado, os próprios consumidores exigem 

que as empresas de mídia sejam mais sensíveis a seus gostos e interesses. Além 

disso, alguns consumidores têm mais habilidades para participar do que outros. 

Mas, apesar da ampliação das possibilidades de participação desse novo cenário, 

para Jenkins, corporações – e mesmo indivíduos dentro das corporações da mídia – 

ainda exercem maior poder do que qualquer consumidor individual, ou mesmo um 

conjunto de consumidores (JENKINS, 2009, p. 30). 

 

 

2.1 GARANTIA DE LIVRE FLUXO DE INFORMAÇÃO 

 

 

Manuel Castells ressalta que é no ambiente da mídia, seja ela broadcasting 

ou nas redes horizontais, que atores que estão longe do poder do estado se fazem 

ouvir e introduzem visões que divergem das do sistema político institucional e 

acabam por promover mudança social. Para o sociólogo, isso acontece pois a 

transformação da consciência tem consequências sobre o comportamento político, 

sobre o voto e sobre as decisões dos governos. Dessa forma, o pesquisador 

considera que é ao nível da política da mídia que as sociedades podem ser movidas 

em uma direção que diverge dos valores e interesses institucionalizados no sistema 

político (CASTELLS, 2008, p. 90, tradução nossa).  

Para Castells, mais do que um espaço para o discurso não oficial, os meios 

de comunicação são o espaço social em que o poder é decidido. Porém, para Sérgio 

Amadeu da Silveira, antes das redes informacionais, essa afirmativa só poderia ser 
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tomada como verdadeira em países com regimes democráticos. Em governos 

ditadores, impresso, rádio e TV refletem em maior parte apenas a visão das próprias 

governanças. Silveira aponta que, na Coréia do Norte e na China, as redes 

centralizadas de comunicação de massa não permitiam o debate livre sobre os 

rumos do poder. Porém, o cientista social destaca que, com o advento da 

comunicação distribuída em redes digitais, mesmo em países ditatoriais, aparecem 

espaços de diálogo entre grupos e indivíduos. 

Independente da comunicação em rede estar sob os olhares dos ditadores 
e submetida ao rastreamento promovido pelas polícias políticas e antiterror, 
o bloqueio das articulações e dos movimentos de opinião é muito mais difícil 
do que em um cenário pré-internet, (SILVEIRA, 2011, p. 52). 

 

Assim, mesmo em regimes centralizadores, a rede aparece como um espaço 

alternativo para a expressão de ideias e manifestação de opiniões divergentes das 

apresentadas pelo Estado ou grupos de mídia. Exemplificando como a rede pode 

ser um caminho importante mesmo em regimes ditadores, Silveira cita a queda de 

Mubarak no Egito.  

A denominada Revolução de Lótus, no Egito, teve seu início articulado pela 
rede, culminando em um conjunto de protestos e atos de desobediência 
civil. A primeira manifestação convocada pela rede aconteceu em 25 de 
janeiro de 2011 e desencadeou um onda de atos públicos que culminou 
com a queda do ditador Hosni Mubarak, (SILVEIRA, 2011, p. 52). 

  

Dessa forma, a rede pode tornar-se um ambiente importante para que temas 

não ditados pelo Estado e pelos grupos de comunicação sejam apresentados, 

principalmente quando há intencionalidade em prol do social, interesse público e 

com vistas ao benefício comum. Isso acontece pois a internet possibilita a circulação 

de mensagens independente de territórios geográficos, de tempo, das diferenças 

culturais e de interesses, sejam eles econômicos, culturais ou políticos, globais, 

nacionais ou locais (PERUZZO, 2005, p. 268). 

Como nos destaca Peruzzo (2005, p. 286), por intermédio das redes digitais 

pode-se mais facilmente acompanhar as políticas públicas e os programas de 

governo e interferir neles, discutindo, sugerindo e fiscalizando suas operações. 

 Assim como Silveira e Peruzzo, Rousiley Maia afirma que o uso da 

comunicação digital tem facilitado a sustentação de medias alternativas, medias 

táticas e blogs, que oferecem informações que usualmente não estão disponíveis 

nos media massivos tradicionais. Para Maia, esse circuito alternativo pode 

representar vozes de sujeitos marginalizados, sustentar contra-discursos, produzir 
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mensagens críticas e rotas de interpretação alternativas àquelas convencionais. 

Além disso, a pesquisadora acredita que esse circuito alternativo pode servir como 

fonte para jornalistas e, ainda, agendar temas nas grandes organizações midiáticas 

(MAIA, 2011, p. 76). 

O exemplo do Egito mostra que a internet pode tornar as disputas políticas 

mais complexas e diversificadas. A circulação de informação proporcionada pela 

rede dissemina, também, informação de relevância social. Como ressalta Silveira,  a 

interatividade em redes distribuídas muda as exigências, as ferramentas e o cenário 

das disputas, uma vez que o espaço social dos conflitos é cada vez mais aberto e 

visível a todos os indivíduos conectados (SILVEIRA, 2011, p. 52). 

O pesquisador Diógenes Lycarião defende a ideia de que a internet seria um 

dos principais ambientes que vêm sendo utilizados para reestruturar o sistema 

informativo contemporâneo, de maneira que esse ambiente que agora se forma 

permite a constituição do que poderia ser chamado de sistema informativo ampliado. 

Para ele, essa ampliação do sistema informativo em relação às práticas massivas de 

comunicação aparece como peça conceitual de referência para entendermos o 

papel que a internet exerce na comunicação política contemporânea. Nesse 

contexto, a internet facilitaria, por parte da audiência, a realização de montagem dos 

materiais do sistema informativo para constituição de debates públicos (LYCARIÃO, 

2011, p. 261). 

Segundo Lycarião, essa montagem de debates públicos, no contexto do 

sistema informativo ampliado, ocorreria quando membros da audiência da 

comunicação de massa, ao tomarem conhecimento de determinadas discussões, 

controvérsias e acontecimentos políticos que se encontram presentes na esfera de 

visibilidade pública, utilizam-se de sites dos atores políticos para se aprofundar 

acerca dessas questões. Assim, de acordo com o pesquisador, ao se utilizarem de 

fontes complementares de informação política, os cidadãos teriam a oportunidade de 

se apropriarem de níveis mais extensos de argumentação pública de discussão. 

Para ele, a montagem do debate público se dá, nesse caso, a partir das escolhas 

em torno de quais sites são selecionados para esse aprofundamento e, também, a 

partir das escolhas envolvendo o próprio nível de aprofundamento a que o cidadão 

almeja chegar na discussão (LYCARIÃO, 2011, p. 261 e 262). 

 Para Lycarião, antes da internet, a montagem desse debate público mostrava-

se bem mais onerosa de ser realizada, principalmente com relação aos insumos 



59 

 

discursivos produzidos pelos atores da esfera civil organizada. Sem a internet, nos 

lembra o pesquisador, esses atores não tinham espaço para disponibilizar para a 

audiência da comunicação de massa um quadro completo e atualizado de suas 

opiniões acerca dos assuntos e problemas políticos em torno dos quais se consegue 

conquistar visibilidade pública a partir da mídia massiva. Lycarião não ignora a 

existência de tecnologias da comunicação mais tradicionais que já permitiam a 

realização de tais funções (a exemplo do típico jornal impresso de sindicato). Porém, 

isso não acontecia com a mesma facilidade, velocidade de atualização, economia e 

ampla acessibilidade que a internet permite (LYCARIÃO, 2011, p. 262). 

 A ideia de um sistema informativo ampliado parece encontrar consonância 

com a proposição de Jenkins de que a cultura da convergência é altamente 

produtiva. O norte-americano explica que, dentro desse cenário, algumas ideias se 

espalham de cima para baixo, começando na mídia comercial e depois adotadas e 

apropriadas por uma série de públicos diferentes, à medida que se espalham por 

toda a cultura. Assim também, outras ideias surgem de baixo para cima, a partir de 

vários pontos de cultura participativa, e são arrastadas para a cultura predominante 

(se as indústrias midiáticas vislumbrarem algum modo de lucrar com elas). Dessa 

forma, para Jenkins, o poder da mídia alternativa é que ela diversifica e o poder da 

mídia de radiodifusão é que ela amplifica. 

O poder da participação vem não de destruir a cultura comercial, mas de 
reescrevê-la, modificá-la, corrigi-la, expandi-la, adicionando maior 
diversidade de pontos de vista, e então circulando-a novamente, de volta às 
mídias comerciais, (JENKINS, 2009, p. 341) 

 

Para Jenkins, o surgimento de novas tecnologias sustenta um impulso 

democrático para permitir que mais pessoas criem e circulem mídia. Em alguns 

casos, a mídia é planejada para responder ao conteúdo dos meios de comunicação 

de massa – positiva ou negativamente. Da mesma forma, a criatividade alternativa 

pode levar a lugares que a indústria da mídia não poderia imaginar (JENKINS, 2009, 

p. 341). 

Nesse cenário em transformação, onde velhas e novas mídias colidem, onde 

a mídia corporativa e a mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor e o 

poder do consumidor interagem, esses mesmos consumidores poderão exercer mais 

poder de participação na nossa cultura. Para isso, terão que se reconhecer e utilizar 
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esse poder não só como consumidores, mas, também, como participantes plenos da 

nossa cultura (JENKINS, 2009, p. 343). 

 

 

2.2 IMPORTÂNCIA DA PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO DE 

RELEVÂNCIA SOCIAL 

 

 

O pesquisador Wilson Gomes afirma que uma democracia saudável não é 

necessariamente aquela em que pessoas participem massivamente, empregando 

uma multiplicidade de meios, mas aquela em que todos os concernidos pelas 

decisões que afetam a comunidade política possam se tornar participantes, se e 

quando quiserem, e, ainda, no que queiram. Assim, para o autor, nem basta nem é 

necessário haver participação de massa, como também não basta haver meios e 

oportunidades de participação. É preciso que tudo isso seja moderado pela posse da 

informação necessária a uma participação qualificada, relevante e efetiva e pela 

liberdade de participar (GOMES, 2011, p. 38). 

Para Gomes, o cidadão que usa tecnologias digitais pode estar em um estado 

de latência no que tange à participação e ao engajamento. Ou seja, ainda não quer 

participar em nenhum momento ou quer participar apenas em determinados 

momentos. Mesmo assim, esse cidadão pode estar consumindo informação política, 

formando uma opinião por canais públicos e privados, enquanto realiza as demais 

atividades que lhe interessam na rede (GOMES, 2011, p. 40). 

Jenkins aponta que o advento de novas ferramentas de produção e canais de 

distribuição derrubou barreiras de entrada no mercado de ideias. Segundo o 

pesquisador, essas mudanças abrem espaço para que cidadãos comuns tenham 

recursos para o ativismo e para a crítica social. No período de concentração dos 

meios broadcasting, esses recursos estavam concentrados nas mãos de candidatos, 

de partidos políticos e nos meios de comunicação de massa. Falando do cenário 

norte-americano, Jenkins afirma que, cada vez mais, esses cidadãos se voltam para 

a prática da paródia como um prática que lhes permite expressar o ceticismo em 

relação à política e a escapar da linguagem excludente por meio da qual são 

conduzidas as discussões sobre políticas públicas. Segundo o pesquisador, essas 

práticas tornam difícil de enxergar a fronteira entre produtor e consumidor de 
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conteúdo, entre consumidores e cidadãos, entre comercial e amador e entre 

educação, ativismo e entretenimento. Porém, atraíram para o debate muitos que 

antes prestariam pouca ou nenhuma atenção nesse cenário de discussões 

(JENKINS, 2009, p. 368 e 369). 

Certamente, a rede diminuiu a distância e ampliou os canais de comunicação 

entre os produtores de conteúdo e audiência. Além disso, a rede possibilitou que 

qualquer cidadão com acesso e domínio do conhecimento necessário para atuar 

dentro desse ambiente se torne um emissor de conteúdo. Nesse sentido, o 

pesquisador Walter Lima Junior afirma que a estrutura de comunicação propiciada 

pela rede permitiu que os “amadores” se convertessem em criadores e distribuidores 

de conteúdo jornalístico. Para ele, essa possibilidade confronta os parâmetros que 

norteiam o processo de transmissão da informação da mídia analógica (LIMA JR, 

2009, p. 96). 

Para Lima Junior, a constatação de que, no ambiente da rede, a produção e a 

distribuição noticiosa não pertencem somente às empresas de comunicação e aos 

profissionais de jornalismo faz com que as notícias, na mídia digital conectada, 

transformem-se num bem social (LIMA JR, 2009, p. 96). Porém, o pesquisador 

destaca que, para que as notícias sejam realmente convertidas em bens sociais, é 

necessário que o usuário possa participar de forma efetiva no processo de produção 

do conteúdo informativo de relevância social (LIMA JR, 2009, p. 97). 

 Nesse sentido, Wilson Gomes destaca que iniciativas democraticamente 

relevantes demandam quotas relevantes de ação social. Assim, para ele, 

acompanhar o noticiário político online, ler blogs de políticos, ver vídeos de política 

no Youtube são ações. Segundo o pesquisador, esse conjunto de ações pode servir 

para orientar o indivíduo na sua participação política e para aparelhar o grupo para o 

envolvimento na vida pública e pode, até mesmo, em virtude da informação obtida, 

produzir efeito imediato de participação. Para o pesquisador, a participação em 

sentido estrito acontece em um outro patamar. Ele aponta que fazer campanha 

online, escrever petições eletrônicas, manifestar-se num fórum eletrônico ou numa 

consulta orçamentária digital e postar vídeos políticos são formas de participação na 

vida pública e/ou no jogo político (GOMES, 2011, p. 37). 

 Mas, para Gomes, apesar da diferenciação do ponto de vista conceitual, as 

atividades enquadradas no plano da ação são fundamentais para habilitar e 

qualificar a participação, bem como para motivar o cidadão a participar. Dessa 
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forma, o pesquisador destaca que as pessoas precisam de meios para participar 

tanto quanto precisam de liberdade e de informação que os habilitem a tanto 

(GOMES, 2011, p. 37). 

Dentro desse escopo de análise do novo cenário que se configura, Lima 

Junior aponta que a convergência tecnológica digital também provocou fortes 

impactos nas estruturas que envolvem a área da Comunicação Social. Para o 

pesquisador, essa realidade que se forma dentro da rede – possibilidade de 

arquivamento, compartilhamento e distribuição de ativos digitais utilizados no 

relacionamento humano – emula algumas realidades humanas existentes fora do 

mundo virtual, como o convívio por meio de comunidades (LIMA JR, 2009, p. 97).  

A pesquisadora Regiane Lucas de Oliveira Garcêz, que tem dentre as áreas 

de atuação internet e esfera pública, reitera a afirmativa de Lima Junior ao apontar 

que os processos comunicativos do mundo virtual estão intrinsecamente ligados às 

práticas da sociedade, não sendo possível dela se dissociarem. Além disso, para 

ela, como o insumo de funcionamento dessas mídias é a constante interação, torna-

se importante estudar essas mídias no escopo dos processos políticos, já que estes, 

para se configurarem, também demandam práticas comunicativas intensas. Nesse 

sentido, Garcêz destaca a importância de que olhemos, dentro dos estudos sobre 

internet e política, com devido valor para as conversações cotidianas, tão 

importantes para o processamento de questões sobre o bem comum (GARCÊZ, 

2011, p. 233). Segundo ela, as lutas por reconhecimento fazem parte dessas 

questões sobre o bem comum, pois configuram identidades e coletividades, 

estabelecendo conflitos que interferem diretamente na mudança social e na 

perspectiva de justiça social (GARCÊZ, 2011, p. 233). 

De acordo com a pesquisadora, a conversação – seja nos lares, locais de 

trabalho, grupos de amigos e nos discursos online informais – exerce forte influência 

no desenvolvimento primário de questões políticas, mesmo de forma não intencional 

ou não racional. Assim, assuntos e ambientes que inicialmente não são propostos 

com fins políticos podem culminar em debates reflexivos com troca de argumentos e 

mudanças de entendimento (GARCÊZ, 2011, p. 236). 

 Na prática, Garzêz aponta que conversações cotidianas políticas – que se 

manifestam de maneira espontânea, desconexa e descompromissada – são 

constituídas a partir de um entrelaçamento de vários elementos: argumentos, 

testemunhos, retóricas, jogos de linguagem, ironia, ofensas, barganhas, expressões 
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de afeto ou de emoção. Segundo ela, todos esses modos comunicativos se 

aglutinam e se sobrepõem em uma trama densa de sentidos que, na maioria das 

vezes, são difíceis de serem separados. Mesmo assim, isso não invalida o valor 

democrático na medida em que não inviabiliza a contribuição às esferas públicas de 

discussão (GARCÊZ, 2011, p. 239). 

Na internet, Garcêz indica que as conversações políticas surgem até mesmo 

em espaços que, a princípio, não se destinam a esse tipo de discussão, como o 

Orkut, por exemplo. Ela destaca que é possível encontrar nesse espaço 

comunidades que propõem um certo engajamento político, tais como aquelas que 

expressam preferências por candidatos, que propõem reivindicações de cunho 

político ou que discutem questões sobre o bem comum de determinadas 

coletividades. As mídias sociais – sejam elas blogs, microblogs ou sites de 

relacionamento – constituem um valioso ambiente em que muitos processos 

políticos acontecem na sociedade contemporânea. Nesses espaços podem ser 

encontrados desde os procedimentos mais elaborados de participação em decisões 

governamentais até as discussões mais rotineiras sobre o bem comum (GARCÊZ, 

2011, p. 231). 

O pesquisador Lev Manovich, que atua na área de novas mídias, mídias 

digitais, design e estudos do software, ressalta a afirmativa ao destacar que as 

plataformas de mídias sociais permitem aos usuários espaços ilimitados para 

armazenar a fartura de ferramentas para organizar, promover e transmitir os seus 

pensamentos, opiniões, comportamentos e mídias para os outros. “Assim como eu 

estou escrevendo isso, você pode diretamente transmitir vídeos do seu laptop ou 

celular e é uma questão de tempo a constante transmissão tornar-se tão comum 

como se utilizar o e-mail”, (MANOVICH, 2008, tradução nossa). 

No Brasil, em junho de 2009, no espaço da rede social Twitter, apareceu o 

movimento #forasarney, que tinha como objetivo a saída do senador José Sarney do 

Congresso Nacional. A ação também contou com manifestações fora do ambiente 

da rede, mas, mesmo assim, não culminou com seu ideal inicial.  

Além do movimento #forasarney, podemos destacar também a atuação da 

estudante Isadora Faber, de 13 anos, que encontrou na rede um espaço para 

apresentar problemas da Escola Municipal Maria Tomázia Coelho, localizada na 

Praia do Santinho, em Santa Catarina. Por meio de uma página no Facebook 
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intitulada Diário de Classe SC9, a menina realiza postagens sobre deficiências da 

escola e vem conquistando melhorias para o local. A página conta com mais de 320 

mil fãs – consulta em 30 de setembro de 2012. Porém, ao mesmo tempo em que 

virou foco de matérias e passou a ser citada como exemplo de cidadania, a 

estudante chegou a ser alvo de boletim de ocorrência por calúnia e difamação 

registrado por sua professora de português. Por conta disso, a jovem teve que depor 

na 8ª Delegacia de Polícia de Florianópolis em 18 de setembro de 2012. 

Os exemplos acima citados certamente poderiam ser foco de estudos de caso 

próprios para entendermos de forma mais precisa sua estrutura, organização e 

efetividade ou não. Dentro do escopo deste trabalho, o objetivo principal é 

apresentar com situações concretas como a rede pode aparecer como um canal 

alternativo para a liberdade de expressão e exercício da cidadania por meio da 

comunicação.  

Lima Junior ressalta que as redes sociais podem ser direcionadas também 

para a construção de um espaço de discussão, de compartilhamento e de produção 

de informação de relevância social, criando um ambiente de melhora de qualidade 

informativa. Assim, nesse espaço, é possível agendar temas que necessitam ser 

debatidos pela sociedade, mas, agora, sem a intervenção hierárquica de um 

gatekeeper, por exemplo (LIMA JR, 2009, p. 97 e 98). 

Garcêz, que também se dedica a pesquisas que envolvem os discursos sobre 

a inclusão dos surdos na mídia, aponta os fóruns do Orkut como espaços que 

podem gerar discussões que levem à circulação de informação de relevância social. 

Porém, para tanto, são destacadas algumas condições como acesso a 

computadores, domínio da ferramenta, conhecimento da existência de determinada 

comunidade, permissão do moderador do grupo para participar e editar posts que 

eventualmente possa existir. Independente das ressalvas, a pesquisadora observa 

que essas conversações aparecem de maneira espontânea, às vezes derivadas de 

uma pergunta ou de um comentário, e giram acerca do reconhecimento das 

questões que envolvem a língua, a cultura e a identidade dos surdos.  Nessa 

situação, essa conversação seria um embrião das discussões políticas, já que essas 

conversas podem gerar conflitos, debates e aceitação de novas ideias, promovendo 

                                                 
9
 https://www.facebook.com/DiariodeClasseSC 
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novos esquemas interpretativos, removendo convicções e alterando 

comportamentos (GARCÊZ, 2011, p. 239). 

Garcêz analisou o papel das conversações políticas no Orkut quando estas 

são concebidas como instrumental das lutas por reconhecimento de minorias 

identitárias, como é o caso das pessoas surdas que se comunicam por meio da 

Língua Brasileira de Sinais (Libras). Segundo ela, para a maioria dos surdos, a 

internet talvez seja o único meio de expressão em que são produtores e 

veiculadores de suas mensagens sem a necessidade de intermediários. Para a 

pesquisadora, isso é possível pois a internet oferece ferramentas e subsídios para 

comunicação que podem ser amplamente utilizados pelos surdos, já que a rede 

possibilita a expressão de vozes marginalizadas. Além disso, Garcêz entende que a 

internet oportuniza os processos de construção de identidade dessas minorias. 

Segundo ela, ao exprimirem pontos de vista e histórias de vida, aqueles antes 

desvalorizados podem configurar processos de identificação ao adquirirem uma 

maior certeza sobre as próprias escolhas e a motivação para se autoafirmarem no 

mundo. “Essa pessoas falam por si mesmas, de uma causa comum, e lutam para 

que seus pontos de vista sejam aceitos”, (GARCÊZ, 2011, p. 231 e 232). 

Ressaltando a afirmativa de Garcêz, Raquel Recuero, pesquisadora que tem, 

dentre as áreas de atuação, estudos sobre redes sociais na internet, aponta que os 

atores sociais (primeiros elementos da rede social) têm na rede social um espaço 

para interação e fala, expressando, assim, elementos de sua personalidade ou 

individualidade. Por meio de apropriações (página pessoais como fotologs e 

weblogs, nicknames em chats e perfis em espaços como o Orkut), os atores 

estabelecem a presença do “eu” no ciberespaço – um local privado e, ao mesmo 

tempo, público (RECUERO, 2009, p. 26 e 27). 

O caso particular do uso do Orkut pelos surdos reitera que a rede pode 

funcionar como espaço para liberdade de expressão e exercício da cidadania por 

meio da comunicação. Isso acontece pois a rede possibilita a circulação de 

informação de relevância social. Nesse sentido, a lei de acesso à informação, como 

veremos a seguir, torna-se um passo importante, pois amplia as possibilidades de 

participação dos cidadãos da vida política do País. 

 Para Lima Junior, um caminho para estimular a participação com vistas ao 

bem comum pode vir dos profissionais de jornalismo que, fazendo uso da tecnologia 

que já funciona nas redes sociais, podem formatar plataformas para elaborar, 
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compartilhar e distribuir informações, transformando-as em um bem social. Segundo 

Lima Junior, essa plataforma, denominada mídia social conectada, deve ser 

elaborada para que o usuário a entenda como um ambiente de colaboração 

informativa de relevância social, sendo percebida como um espaço diferente dos 

propósitos encontrados em outros ambientes de relacionamento virtual. Segundo 

ele, a mídia social conectada deve permitir a criação, a avaliação, a recomendação, 

o compartilhamento, a classificação e a disseminação de conteúdos digitais de 

relevância social de forma descentralizada, colaborativa e autônoma. Dessa forma, o 

pesquisador destaca que a principal característica da mídia social conectada é a 

participação ativa da comunidade de usuários na integração de informações (LIMA 

JR, 2009, p. 97). 

 

 

2.2.1 Lei de Acesso à Informação 

 

 

Dentro desse debate sobre a importância da produção e difusão de 

informação de relevância social no ambiente da rede, certamente, a lei de acesso à 

informação (nº 12.527/11), que entrou em vigor em 18 de maio de 2012, terá 

contribuição importante. A lei regulamenta o direito de acesso dos cidadãos às 

informações públicas nas três esferas do governo: legislativo, executivo e judiciário. 

Segundo o próprio site da Câmara dos Deputados do Congresso Nacional10, a lei 

prevê que todo órgão público deve ter um serviço de atendimento ao cidadão e 

permitir que as pessoas enviem seus pedidos da forma que quiserem: 

presencialmente, por telefone, carta ou internet. A resposta tem que ser dada de 

maneira imediata, mas, caso não seja possível, o prazo máximo para resposta é de 

30 dias. 

Ao incluir a possibilidade de consulta pela internet, a lei pode ser considerada 

uma medida importante dentro do contexto de democracia digital. A expressão é 

entendida por Wilson Gomes como qualquer forma de emprego de dispositivos 

(computadores, celulares, smart phones, palmtops, ipads...), aplicativos (programas) 

                                                 
10

 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/tv/materias/ELEICOES-MUNICIPAIS-2012/427419-
MUITAS-PREFEITURAS-AINDA-NAO-CONSEGUIRAM-CUMPRIR-A-LEI-DE-ACESSO-A-
INFORMACAO.html . Acesso em: 15 de set. 2012 
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e ferramentas (fóruns, sites, redes sociais, medias sociais...) de tecnologias digitais 

de comunicação para suplementar, reforçar ou corrigir aspectos das práticas 

políticas e sociais do Estado e dos cidadãos, em benefício do teor democrático da 

comunidade política (GOMES, 2011, p. 27 e 28). 

Aprofundando a reflexão, dentro do cenário da internet, Gomes aponta que 

medidas com vistas à ampliação da democracia devem levar em consideração 

aspectos como a garantia e/ou o aumento das liberdades de expressão, de opinião e 

de participação; a garantia e/ou o aumento dos meios e oportunidade de 

accountability (responsabilidade) ou de transparência pública dos governos via 

internet; a garantia e/ou o aumento das experiências de democracia direta, numa 

base online; mais instrumentos e oportunidades de participação do cidadão nas 

esferas de decisão sobre políticas públicas e administrativas dos governos; 

incremento do pluralismo, da representação das minorias e da consolidação dos 

direitos de indivíduos e dos grupos socialmente vulneráveis (GOMES, 2011, p. 28). 

A lei certamente é uma iniciativa que pode favorecer a ampliação da 

cidadania, mas, por si só, funciona como um meio para consecução do aumento do 

poder civil, dos direitos e liberdades, do aumento do pluralismo e do poder das 

minorias. Assim, para que esses itens sejam alcançados enquanto finalidades, os 

meios precisam ser empregados dentro de uma circunstância que permita a geração 

desses efeitos. O Estado precisa estar estruturado de maneira a atender as 

demandas dos cidadãos. Em matéria de 7 de outubro de 2012 disponibilizada no site 

da Câmara, “A Lei de Acesso à Informação já está valendo há quatro meses, mas 

muitas prefeituras Brasil afora ainda não conseguiram se adaptar ao que pede a 

regra de dar publicidade ao que é feito com o dinheiro público”. 

Ainda que seja considerado um longo caminho a ser percorrido, a lei pode 

contribuir para a ampliação da participação da população em consultas públicas, por 

exemplo – ainda que consideremos que a lei representa possibilidade de mais 

consultas além das desse tipo. Como nos aponta o pesquisador Francisco Paulo 

Jamil Almeida Marques, que atua na área de comunicação, política e tecnologia, a 

consulta pública é instrumento de participação importante porque, além de 

apresentar uma disposição mais aberta do governo, oferece a oportunidade a 

cidadãos e demais entidades da sociedade a se manifestar acerca de questões de 

alta relevância pública. Segundo Marques, é por meio deste mecanismo que 

cidadãos e entidades podem propor modificações e chamar a atenção das 
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autoridades para determinados problemas. Nas palavras do pesquisador, por meio 

deste dispositivo (consulta pública), o poder executivo solicita, seja a indivíduos ou a 

entidades da sociedade, contribuições para o aperfeiçoamento de projetos em 

elaboração no âmbito da administração governamental, oferecendo-se, assim, 

oportunidades reais de engajamento em discussões relativas à coisa pública 

(MARQUES, 2011, p. 103). De acordo com Marques, a principal estrutura 

presidencial a induzir a consulta pública é a Casa Civil.  O pesquisador aponta que 

entre março de 1999 e fevereiro de 2008, 23 consultas públicas haviam sido 

conduzidas pelo site da Casa Civil (www.casacivil.gov.br). Marques aponta que um 

dificultador nesse processo é que o acesso à área de consultas públicas não se dá 

pelo site da Casa Civil, mas, sim, através do link “Legislação”, presente na barra 

principal do portal (www4.planalto.gov.br/legislacao/consultas-publicas). Além disso, 

o pesquisador também ressalta que não há balanços ou avaliações das sugestões 

feitas pelos cidadãos ou informações de rastreamento a respeito dos 

encaminhamentos dados à proposta. 

Em palestra ministrada em 18 de setembro de 2012 na Universidade 

Metodista de São Paulo, o gerente geral do W3C11 (World Wide Web Consortium) no 

Brasil, Vagner Diniz, destacou que a lei é um marco importante para o exercício da 

cidadania dentro do ambiente da rede, já que os bancos de dados poderão ser 

acessados e usados pelas pessoas em prol do desenvolvimento de aplicativos com 

função de utilidade pública. Como exemplo, Diniz citou o aplicativo Gas Finder, que 

é um localizador de postos de gasolina que utiliza dados disponíveis no site da 

Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)12. 

Também em palestra ministrada na Universidade Metodista, em 13 de 

outubro de 2012, Capi Etheriel, bacharel em Midialogia pela Universidade Estadual 

de Campinas (Unicamp) e membro da comunidade Transparência Hacker, ressaltou 

a importância da lei. O pesquisador destacou que era muito mais fácil para o poder 

público negar a disponibilização de informações. Assim, a lei resguarda o direito de 

acesso a dados que podem se transformar em informação de relevância social.  

 Reiterando as afirmações de Vagner Diniz e Capi Etheriel, Wilson Gomes 

destaca que, no universo digital, quaisquer iniciativas voltadas para descolonizar o 

                                                 
11

 W3C é um consórcio formado por empresas privadas, públicas e universidades que se reúnem 
para pensar estratégias com vistas a uma internet que mantenha protocolos abertos, neutralidade e 
respeito ao direito humano à comunicação. 

12
 http://www.anp.gov.br 
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espaço da cidadania representarão um lance de democracia digital, à medida que 

contribuem para recompor padrões adequados de soberania popular. Assim 

também, para Gomes, qualquer iniciativa dedicada a garantir canais de expressões 

de minorias representa um passo de democracia digital, enquanto serve para, em 

longo ou curto tempo, empatar as forças envolvidas na disputa pela produção da 

decisão política. Isso porque, segundo o pesquisador, em ambas as situações, 

sempre está envolvido o propósito mais tradicional e democraticamente sustentado 

da ideia de participação civil, a materialização da soberania popular (GOMES, 2011, 

p. 35). 

Rousiley Maia ressalta que o debate sobre como aperfeiçoar a participação 

política, via recursos proporcionados pela internet, também deve ter vida longa, 

diante das profundas transformações do mundo globalizado e da enorme 

versatilidade dos agentes da esfera civil para construir modos alternativos, inéditos e 

até mesmo inesperados de atuação (MAIA, 2011, p. 78). 

De maneira geral, Gomes destaca que as pessoas participam de iniciativas 

quando as consideram oportunidades para atingir fins desejáveis. O pesquisador 

entende como oportunidades a conjunção de ocasiões e circunstâncias em que 

meios podem produzir fins desejáveis de maneira que os custos para participação 

sejam largamente recompensados pelos benefícios que serão alcançados por essa 

ação. Assim, para o pesquisador, faz parte do sistema de produção da democracia 

digital fazer com que iniciativas (meios) sejam (vistas como) oportunidades 

vantajosas para os que dela participem. Para isso, as iniciativas precisam incluir 

cálculos de eficiência ou efetividade. 

Uma iniciativa como um orçamento digital, por exemplo, só se converte 
numa real oportunidade se, de fato, assegurar que os resultados da 
participação produzam efeitos sobre o orçamento público e/ou sobre 
políticas orçamentárias. Caso contrário, ela será, ao menos em parte, 
artimanha do sistema político para legitimar as suas decisões jogando para 
o público, (GOMES, 2011, p. 31). 

 

Assim, Gomes aponta que, para que as pessoas se interessem em empregar 

iniciativas da democracia digital, sejam oriundas do sistema político, do Estado ou 

da sociedade, é preciso criar meios de participação, oferecer oportunidades para 

que estes meios possam ser usados e esperar que características incluídas nas 

oportunidades (constrangimentos ou recompensas) sejam suficientes para motivar a 

participação. Para o autor, um encadeamento de meios, oportunidades e motivos 
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deve constituir a base na elaboração de qualquer iniciativa de democracia digital 

para que ela conquiste a adesão dos indivíduos (GOMES, 2011, p. 40 e 41). 

A lei pode estimular a consulta e/ou fiscalização da população em relação aos 

governos, mas, nesse processo, o Estado também precisará se adaptar para 

atender a demanda dos cidadãos. Independente do caminho que ainda se tem a 

percorrer, a lei é uma iniciativa importante pois regulamenta um serviço que amplia 

as possibilidades de participação da população diante dos governos. Certamente, o 

maior uso dela se dará desde que as pessoas a vejam como meio de oportunidade 

para colher frutos por conta de uma maior participação da vida política do País.  

 

 

3 EXCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA 

 

 

O historiador brasileiro Jaime Pinsky aponta que a cidadania não é uma 

definição estanque, mas um conceito histórico, o que, para ele, significa que seu 

sentido varia no tempo e no espaço, não apenas pelas regras que definem quem é 

ou não titular da cidadania, mas também pelos direitos e deveres distintos que 

caracterizam o cidadão em cada um dos Estados-nacionais contemporâneos. O 

pesquisador destaca que, mesmo dentro de cada Estado-nacional, o conceito e a 

prática da cidadania vêm se alterando ao longo dos últimos duzentos ou trezentos 

anos. Isso ocorre por conta de processos que incluem uma abertura maior ou menor 

do estatuto de cidadão do Estado-nação para sua população (por exemplo, maior ou 

menor incorporação dos imigrantes à cidadania), ao grau de participação política de 

diferentes grupos (o voto da mulher, do analfabeto), e tantos outros (PINSKY, 2010, 

p. 9). 

Para o pesquisador, apesar de não haver uma sequência única, determinista 

e necessária para a evolução da cidadania em todos os países, podemos perceber 

um processo de evolução que parte da ausência de direitos para sua ampliação, ao 

longo da história. Assim, Pinsky aponta que a cidadania instaura-se a partir dos 

processos de lutas que culminaram na Independência dos Estados Unidos da 

América do Norte e na Revolução Francesa. De acordo com o historiador, desse 

momento em diante, todos os tipos de lutas foram travados para que fossem 

ampliados o conceito e a prática de cidadania e o mundo ocidental os estendesse 
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para mulheres, crianças, minorias nacionais, étnicas, sexuais, etárias. “Nesse 

sentido pode-se afirmar que, na sua acepção mais ampla, cidadania é a expressão 

concreta do exercício da democracia”, (PINSKY, 2010, p. 10). 

De acordo com Pinsky, ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à 

propriedade, à igualdade perante a lei (direitos civis). Ser cidadão também é 

participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ou seja, ter direitos políticos. 

Mas, para que a democracia seja assegurada, ele destaca que também são 

necessários os direitos sociais, que incluem o direito à educação, ao trabalho, ao 

salário justo, à saúde. Assim, exercer a cidadania plena é ter direitos civis, políticos 

e sociais (PINSKY, 2010, p. 9). 

Considerando a rede como plataforma importante para a disseminação de 

informação de relevância social e livre comunicação, a ampliação do acesso pode 

representar um caminho de ação para o exercício da cidadania, seja pelo uso de 

dados do governo ou qualquer outro tipo de dado relevante para determinado 

indivíduo ou grupo. 

Quando pensamos na noção de inclusão digital nos deparamos com um 

problema conceitual, como veremos abaixo. Pesquisadores nos apresentam 

algumas tentativas de terminologias que deem conta da ideia de que inclusão digital 

é muito mais que disponibilização de máquinas com acesso à internet. Mas, mesmo 

assim, é difícil chegarmos a um consenso em relação a uma expressão. 

Do ponto de vista histórico, o termo que aparece para tratar a questão é o 

oposto de inclusão. Sérgio Amadeu da Silveira destaca que a noção de exclusão é 

introduzida no patamar das discussões em torno da Sociedade da Informação no 

final dos anos 1990, em substituição a termos como digital divide, digital apartheid, 

divisão ou brecha digital. A intencionalidade do termo era denunciar os processos 

que impedem a maioria da população de acessar a comunicação mediada por 

computador, ou seja, utilizar redes informacionais (SILVEIRA, 2008). 

Mas o termo exclusão já era utilizado nas Ciências Sociais principalmente na 

área de formulação de políticas públicas que atendessem grupos ou indivíduos sem 

acesso a determinados direitos coletivos ou sociais. O conceito ganhou força a partir 

do livro Lês Exclus, lançado em 1974 pelo francês René Lenoir. “Nele, Lenoir definiu 

o fenômeno da exclusão como resultante do modo como as sociedades modernas 

funcionam, recusando as análises que buscam a origem da pobreza no plano 

individual”, (SILVEIRA, 2008, p. 52). 
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Porém, mais que um processo resultante da estrutura do mercado de 

trabalho, a pesquisadora brasileira Aldaiza Sposati, com atuação nas áreas de 

assistência social, proteção social, políticas e gestão pública, apresenta contribuição 

importante ao ressaltar que a exclusão, por conter elementos éticos e culturais, 

também tem relação com discriminação e estigmatização. Assim, indica que há uma 

distinção entre os termos pobreza e exclusão que deve ser apresentada. 

Não entendo esses conceitos como sinônimos quando se tem uma visão 
alargada da exclusão, pois ela estende a noção de capacidade aquisitiva 
relacionada à pobreza a outras condições atitudinais, comportamentais que 
não se referem tão só a capacidade de não retenção de bens. 
Conseqüentemente, pobre é o que não tem, enquanto o excluído pode ser o 
que tem sexo feminino. (...) A exclusão alcança valores culturais, 
discriminações. Isto não significa que o pobre não possa ser discriminado 
por ser pobre, mas que a exclusão inclui até mesmo o abandono, a perda 
de vínculos, o esgarçamento das relações de convívio, que 
necessariamente não passam pela pobreza, (SPOSATI, 1998, p. 3). 

 

De forma geral, as definições sobre exclusão giram em torno dos processos 

que passam a identificar a pobreza, a miséria, as carências sociais, os preconceitos 

e os impedimentos à expansão da cidadania. Mesmo assim, Silveira destaca que 

uso de expressões pelos cientistas sociais não é neutro. Concepções diferentes de 

sociedade geram caminhos teóricos distintos. 

O francês Robert Castel propõe o conceito de desfiliação social ao avaliar a 

crise do mercado de trabalho europeu na década de 1970. Para o teórico, os 

trabalhadores assalariados estavam integrados à sociedade e ocupavam posições 

estáveis. Porém, a falta de lugares e de funções na divisão de trabalho daquele 

período causou o surgimento de indivíduos desempregados. Assim, a condição do 

trabalhador francês não seria de exclusão, mas de deslocamento do centro estável. 

Eles estavam empregados, mas perderam o emprego diante de um novo contexto. 

No Brasil, seja no contexto do mercado de trabalho ou do acesso às 

tecnologias de informação e comunicação, nunca atingimos o estágio de 

estabilidade. Por isso, certamente, a ideia de desfiliação social não se enquadra em 

nenhuma das esferas. 

Aqui, de nossa origem escravocrata herdamos uma sociedade em que a 
exclusão a que o negro estava submetido continuou em novos formatos. 
Negros e pobres, analfabetos e mesmo determinadas categorias de 
trabalhadores tiveram o acesso fortemente bloqueado a uma posição não-
miserável nas sociedades urbanas, (SILVEIRA, 2008, p. 54). 
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No caso das tecnologias da informação e comunicação, também não falamos 

de pessoas que estavam integradas e deixaram de estar. A questão central é o 

aumento das desigualdades já existentes pelo não acesso e pelo não uso pleno da 

rede. 

 

 

3.1 INCLUSÃO DIGITAL 

 

 

Sérgio Amadeu da Silveira destaca que um processo de inclusão digital deve 

considerar alguns elementos centrais para o uso da rede, seja ele individual ou 

coletivo. Um deles é o acesso à banda larga, essencial para a interatividade, 

colaboração e exploração dos recursos da rede, seja no uso residencial, empresarial 

ou coletivo. Só por meio da banda larga é possível montar telecentros comunitários, 

compartilhar arquivos de vídeo e som e navegar pelos mais variados sites sem 

impedimento. A velocidade de conexão acaba por constituir uma fonte de poder na 

rede. O pesquisador destaca que é necessário conectar os cidadãos em velocidades 

compatíveis com o desenvolvimento das aplicações, sistemas e soluções da rede. 

Não levar em conta essa questão pode gerar políticas de inclusão assimétricas, que 

irão consolidar o poder na rede e o poder de criar redes daqueles que são mais 

velozes, que possuem mais capital ou mais poder político (SILVEIRA, 2011, p. 55). 

 Também são destacados pelo pesquisador o conhecimento da língua inglesa, 

bagagem cultural e habilidade tecnológica e saberes técnicos como importantes 

para que a rede possa ser usada em toda sua amplitude de possibilidades. Além 

disso, Silveira aponta que o uso da rede exige capacidade para encontrar, processar 

e disseminar informações com velocidade. 

As próprias possibilidades de navegação ficam limitadas pelo idioma e um 
conjunto de oportunidades são perdidas pelos que não possuem uma 
bagagem mínima para aprender a ler sites e a se comunicar na língua de 
contato do ciberespaço. Além disso, a baixa capacidade de concentração e 
de leitura tendem a gerar uma utilização empobrecida e limitada dos 
recursos da Internet, (SILVEIRA, 2008, p. 58). 

 

As questões do conhecimento do inglês e da bagagem cultural ficaram claras 

para a pesquisadora brasileira Lia Ribeiro durante as entrevistas de seu trabalho de 

mestrado (Inclusão digital como fator de inclusão social: A inserção de jovens de 
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baixa renda como protagonistas na Sociedade do Conhecimento). Ribeiro também 

trabalha com a perspectiva de que, para que seja possível ampliar o exercício da 

cidadania por meio do uso da rede, não podemos nos restringir ao oferecimento de 

acesso à internet. Na construção de seu trabalho, a pesquisadora entrevistou seis 

jovens de baixa renda, formados por programas públicos de inclusão digital 

patrocinados pelo Estado e/ou entidades do Terceiro Setor. 

O que se nota, pelos depoimentos de nossos personagens, é que as 
assimetrias que mais pesam para os jovens conseguirem se incluir 
autonomamente são a bagagem cultural e o domínio da língua inglesa. Dos 
saberes técnicos, eles conseguem se apropriar nos bons programas de 
inclusão digital. E superam, em parte, a falta de acesso à banda larga no 
domicílio pelo acesso em outros locais, especialmente no trabalho mesmo 
com as limitações naturais. Já em relação às duas primeiras assimetrias as 
dificuldades são maiores. Certamente a mais profunda se refere à bagagem 
cultural, mas nossos personagens-autores não conseguem dimensioná-la 
porque é muito difícil, para eles, avaliar o quanto ela impacta seu 
aproveitamento no acesso ao conhecimento. Quanto à barreira do inglês, 
têm a percepção clara de seus limites, pois todos aprenderam a língua 
apenas na escola pública, (RIBEIRO, 2011, p. 40 e 41). 

 

Assim, fica claro que a língua inglesa e a bagagem cultural aparecem como 

elementos limitadores, sendo a primeira notada pelos próprios entrevistados e a 

segunda percebida pela pesquisadora. Mas, além delas, quando pensamos na 

ampliação do acesso e uso da rede no cenário nacional, não há como deixar de lado 

as desigualdades socioeconômicas. Se essa barreira não for quebrada, muitos 

brasileiros permanecerão à margem do direito à comunicação dentro da rede. “A 

negação de acesso é o núcleo da maior exclusão, aquela que impede que o cidadão 

chegue até um computador conectado para se comunicar, do modo que quiser”, 

(SILVEIRA, 2008, p. 55). 

É certo que o computador e o acesso à conexão e à infraestrutura de banda 

larga não são por si sós elementos que garantem o uso da rede em prol do benefício 

social. Porém, eles são fundamentais para que muitos colham os frutos 

possibilitados pela rede. Ainda que com assimetrias, a luta para combater a 

exclusão digital é vital nessa caminhada. 

 

 

3.1.1 A Noção de Exclusão no Contexto do Acesso à Internet 
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O cientista social Francisco Rüdiger destaca que, durante a segunda metade 

do século XX, a sociedade entrou em um novo ciclo de desenvolvimento 

tecnológico, baseado na expansão dos maquinismos informáticos de processamento 

de dados e geração de comunicação (RÜDIGER, 2011, p. 8). Segundo o 

pesquisador, já em 1964, a engenheira norte-americana Alice Hilton, fundadora do 

Instituto de Pesquisas Ciberculturais, sinalizava, ao então presidente Johnson, por 

meio do Relatório da Tríplice Revolução, do qual foi signatária, preocupação com o 

período que estava por vir. Nas palavras de Rüdiger, a autora sugere que o 

progresso da tecnologia daria origem a uma “cibernação” e que se faria necessária 

uma reestruturação dos programas e processos educacionais. Assim, percebemos 

que a preocupação com as assimetrias geradas pelo uso de computadores, em um 

primeiro momento, e, em seguida, da internet, remonta o início desse período no 

qual nos encontramos.   

Pierre Lévy destaca que a exclusão acompanha todos os sistemas de 

comunicação (escrita, televisão, rádio). Assim, se a criação do alfabeto foi 

preponderante para o desenvolvimento humano, ela criou, ao mesmo tempo, uma 

lacuna de conhecimento entre aqueles que detinham ou detêm seu domínio, em 

cada um dos mais variados idiomas, e aqueles que ficaram marginalizados do 

processo, seja no analfabetismo ou conhecimento limitado. Mas isso não significa 

que devamos ser contrários a esses sistemas. Pelo contrário, essa constatação 

deveria funcionar como estímulo para a superação desse obstáculo.   

O paradoxo dos sistemas de comunicação de vocação universal consiste 
em que estes geram quase automaticamente exclusão. Por exemplo, a 
invenção do alfabeto criou, ao mesmo tempo, o analfabetismo, o qual não 
existia, obviamente, nas culturas puramente orais. Era isso uma razão para 
ser “contra” o alfabeto ou, ao contrário, para abrir escolas?, (LÉVY, 1999, p. 
205). 

  

Ao mesmo tempo em que aponta o fenômeno da exclusão como inevitável 

diante da instituição de um novo sistema de comunicação, Pierre Lévy se mostra 

otimista quanto à superação dessa barreira. Para Silveira (2008), o raciocínio do 

teórico é ambíguo, pois a premissa de que o novo cria necessariamente seus 

excluídos torna frágil a ideia de que é possível lutar contra esse processo. “Nesse 

choque reside a ambiguidade do pensamento de Lévy sobre o fenômeno da 

exclusão. Ele o constata, mas apresenta-o como fruto da natureza tecnológica do 

processo”, (SILVEIRA, 2008, p. 46).  



76 

 

Além disso, Silveira critica Lévy por não deixar claro que existem variados 

graus de exclusão e que alguns não podem ser superados sem a reorganização de 

práticas sociais. Por exemplo, o analfabetismo não é da mesma natureza de não se 

ter um aparelho de televisão. 

Em um primeiro momento, Lévy trata a exclusão como um termo que 
representa aquele período em que a maioria das pessoas ainda não tiveram 
acesso à disseminação de uma tecnologia nova. Por isso, afirma que “cada 
novo sistema de comunicação fabrica seus excluídos”. Todavia, Lévy sabe 
que o analfabetismo não é uma exclusão da mesma natureza que a gerada 
pelo atraso normal na disseminação de um novo produto no mercado 
consumidor, (SILVEIRA, 2008, p. 47). 

 

Apesar das ressalvas apresentadas, Lévy já nos mostrava que o problema do 

acesso para todos não se resolve apenas com a disponibilização de computador e 

conexão à rede. Mais do que isso, o autor destaca que os projetos nesse sentido 

devem objetivar que as pessoas tenham conhecimento para o uso da tecnologia de 

forma autônoma. Nesse sentido, Silveira aponta que o teórico contribuiu na 

formação da visão de muitos ativistas das políticas de inclusão digital. 

Os novos instrumentos deveriam servir prioritariamente para valorizar a 
cultura, as competências, os recursos e os projetos locais, para ajudar as 
pessoas a participar de coletivos de ajuda mútua, de grupos de 
aprendizagem cooperativa, etc. Em outras palavras, na perspectiva da 
cibercultura assim como nas abordagens mais clássicas, as políticas 
voluntaristas de luta contra as desigualdades e a exclusão devem visar o 
ganho em autonomia (grifo do autor) das pessoas ou grupos envolvidos. 
Devem, em contrapartida, evitar o surgimento de novas dependências 
provocadas pelo consumo de informações ou de serviços de comunicação 
concebidos e produzidos em uma ótica puramente comercial ou imperial e 
que têm efeito, muitas vezes, desqualificar os saberes e as competências 
tradicionais dos grupos sociais e das regiões desfavorecidas”, (LÉVY, 1999, 
p. 234). 

 

Assim, Lévy deixa clara sua preocupação para além do acesso a 

computadores conectados à rede, ressaltando a importância do desenvolvimento de 

iniciativas que possibilitem o uso autônomo da internet pelos cidadãos e pelas 

comunidades com vistas ao benefício comum. Do contrário, correremos o risco de 

restringir a possibilidade de utilização apenas no patamar do consumo, como nos 

destaca Silveira. 

A luta pela inclusão digital pode ser uma luta pela globalização contra-
hegemônica se dela resultar a apropriação pelas comunidades e pelos 
grupos sociais socialmente excluídos da tecnologia da informação. 
Entretanto, pode ser apenas mais um modo de estender o localismo 
globalizado de origem norte-americana, ou seja, pode acabar se resumindo 
a apenas mais uma forma de utilizar um esforço público de sociedades 
pobres para consumir produtos dos países centrais ou ainda para reforçar o 
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domínio oligopolista de grandes grupos transnacionais, (SILVEIRA, 2008, p. 
47 e 48). 

 

Percebemos que parece haver um consenso entre os pesquisadores sobre a 

importância de uma inclusão para além da disponibilização de computadores com 

acesso à internet. O desafio maior então estaria em encontrarmos uma expressão 

que dê conta da dimensão dessa temática. 

 

 

3.1.2 Tecnologia para Inclusão Social 

 

 

Como já citamos, o termo exclusão aparece no contexto da Sociedade da 

Informação com a intencionalidade de denunciar os processos que impedem a 

maioria da população de acessar a comunicação mediada por computador. Essa 

denominação primeira na qual foi utilizado parece dificultar o uso do termo quando 

queremos expressar uma preocupação para além da disponibilização de máquinas 

com acesso à internet.   

No entanto, é difícil que o sentido original de exclusão digital – que atribui 
importância dominante à disponibilidade física de computadores e 
conectividade, e não questões de conteúdo, língua, educação, letramento 
ou recursos comunitários ou sociais – seja superado pelas pessoas, 
(WARSCHAUER, 2006, p. 21). 

 

O professor da Universidade da Califórnia Mark Warschauer aponta problema 

na utilização do termo exclusão digital justamente por entender que ele dá noção de 

uma inclusão calcada no fornecimento de hardware, software e conexão. Além 

disso, para Warschauer, quando usamos o termo exclusão, estabelecemos uma 

“cisão bipolar” entre incluídos ou excluídos que não explora a complexidade da 

questão, deixando de fora a discussão sobre a renda familiar, formação escolar e 

bagagem cultural. 

A TIC não existe como variável externa, a ser introduzida a partir do 
exterior, para provocar certas consequências. Ao contrário, está entrelaçada 
de maneira complexa nos sistemas e nos processos sociais. Além disso, do 
ponto de vista político, o objetivo de utilização da TIC com grupos 
marginalizados não é a superação da exclusão digital, mas a promoção de 
um processo de inclusão social, (WARSCHAUER, 2006, p. 23-24). 
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Assim, Warschauer nos propõe a expressão “tecnologia para a inclusão 

social” por considerar que ela dá o tom da complexidade da questão. Primeiro, por 

acreditar que ela indica que as tecnologias da informação e comunicação fazem 

parte dos processos sociais, não são uma “variável externa”. Segundo, por entender 

que a expressão aponta que o uso das tecnologias de informação e comunicação 

pelos grupos menos favorecidos da população não tem como objetivo superar a 

exclusão digital, mas, sim, promover uso da tecnologia em uma dimensão mais 

ampla, que é a da inclusão social.  

Porém, mesmo essa expressão parece não estabelecer um consenso. Para 

Silveira, primeiramente, ela apresenta uma sociedade composta por excluídos e 

incluídos, deixando de lado a complexidade dos processos sociais. Além disso, o 

termo exclusão se refere a um processo social e econômico que impede as pessoas 

de participarem de forma plena de uma ou das várias esferas de que a sociedade é 

composta. Porém diante da complexidade da sociedade, ele ganha uma dimensão 

muito ampla, sendo difícil enquadrá-lo apenas ao bloqueio do direito de uso 

autônomo da comunicação em rede. “Exclusão social se dá no mercado de 

consumo, no mercado de trabalho, na esfera pública, no cenário dos direitos do 

cidadão e até aos bloqueios para acesso ao ensino público e gratuito”, (SILVEIRA, 

2008, p. 50). 

 

 

3.1.3 Emancipação Digital, Inclusão Digital Autônoma e Cibercultur@ 

 

 

Outra expressão apresentada com a intenção de contemplar uma inclusão 

para além da disponibilização de computadores com acesso à rede é emancipação 

digital, proposta pelo cientista social Gilson Schwartz. Ele aponta que falta uma 

política nacional que dê continuidade aos elementos que começaram a ser lançados 

no governo anterior para resolver o problema. Assim, além de destacar que é 

preciso mais que acesso à rede e computadores, ressalta que o conceito poderia 

potencializar os resultados obtidos pelos projetos de inclusão social ou mesmo 

sugerir um redesenho para eles. 

Processos de emancipação digital buscam promover o deslocamento do 
paradigma da „sociedade da informação‟ para um que tenha a „sociedade do 
conhecimento‟ como horizonte, fazendo do acesso apenas um dos elos, 
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necessário mas insuficiente, na cadeia produtiva de informação que poderá 
dar sustentabilidade à emancipação econômica, social e cultural dos 

cidadãos, (SCHWARTZ, 2007, p. 128).   
 

 Schwartz aponta que se as populações carentes controlarem os processos 

produtivos de conteúdo digital poderão agir em função de seus projetos e 

necessidades. O teórico considera que o termo inclusão digital não evidencia as 

exigências de apropriação tecnológica e de habilidades necessárias a transformar 

informação em conhecimento. 

 Sérgio Amadeu da Silveira destaca que a noção de emancipação digital 

avança por ressaltar a necessidade de autonomia na sociedade informacional. Ou 

seja, na possibilidade de ampliação do exercício da cidadania por meio do uso da 

rede. Do contrário, o acesso pode resultar apenas na ampliação do mercado 

consumidor. 

Com vistas à defesa do direito à comunicação como elemento primordial para 

o exercício da cidadania na sociedade da Informação e da emancipação das 

comunidades dentro deste cenário, Silveira propõe a noção de inclusão digital 

autônoma. Esta não deve estar subordinada ao mercado e, além disso, deve 

basear-se no desenvolvimento de uma inteligência coletiva local. 

Todavia, o direito universal à comunicação em rede, como elemento 
essencial da cidadania na sociedade informacional, e a defesa da 
emancipação das comunidades neste contexto podem ser defendidas com 
o uso da idéia de uma inclusão digital autônoma. Contra ela choca-se a 
idéia da inclusão digital subordinada. Subordinada a que? Ao mercado, aos 
oligopólios, aos vendedores de produtos e licenças de copyright, ao 
consumo de conteúdos exógeno, ao imaginário de submissão aos 
colonizadores digitais. A inclusão digital autônoma baseia-se no 
desenvolvimento da inteligência coletiva local e na sua integração não 
subordinada nas redes digitais, (SILVEIRA, 2008, p. 64).  

 

 Silveira considera que as expressões emancipação ou inclusão digital 

autônoma reforçam as proposições que defendem o vínculo das políticas públicas 

com o uso de software livre que, por ter código-fonte aberto, permite que o 

conhecimento total sobre o programa seja incorporado pela comunidade, de forma 

que qualquer usuário possa se tornar um desenvolvedor. 

É exatamente no terreno do software livre em que é travada a grande 
batalha da emancipação no cenário digital, uma vez que os oligopólios que 
vivem da drenagem de royalties pelo uso de licenças de propriedade de 
programas de computador, querem evitar que o modelo de conhecimento 
aberto prolifere, minando seu poder econômico e cultural. Sem dúvida, a 
ideia de emancipação traz consigo a exigência de autonomia de uso das 
redes. Sem autonomia, que só pode existir a partir do conhecimento, não há 
liberdade plena de criação, (SILVEIRA, 2008, p. 63). 
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Como podemos observar, o professor aponta o software livre como um dos 

elementos cruciais na busca por um uso autônomo da tecnologia. Porém, como ele 

destaca, para que haja autonomia é necessário conhecimento. Nesse sentido, a 

proposta do pesquisador mexicano Jorge González pode nos oferecer contribuição 

importante. Segundo ele, para que haja inclusão do ponto de vista da cidadania, é 

necessário que as transformações aconteçam de baixo para cima. As ações 

governamentais devem trabalhar de maneira que a rede seja incorporada pelas 

comunidades e não impostas de cima para baixo. Dessa forma, as pessoas 

romperão a dependência tecnológica para se tornarem agentes que, por meio da 

rede, geram conhecimento a partir de ações coordenadas de comunicação 

(GONZÁLEZ). 

A questão não é só ter acesso a uma parte desses suportes e provisões, 
mas fazer com que a relação com a tecnologia se realize de maneira ativa, 
não só auxiliar, mas como uma plataforma geradora de conhecimento, 
(GONZÁLEZ, 2011, p. 18, tradução nossa). 

 

A passagem nos dá noção de que González também ressalta a importância 

do uso da rede para além da ampliação de mercados consumidores. Assim, sigamos 

o caminho do pesquisador para a construção de sua proposta. Primeiro, o mexicano 

nos apresenta o que entende por cibercultura. 

Na internet existe uma quantidade muito grande de sites e textos em vários 
idiomas – com predominância do inglês – que caracterizam a cibercultura 
como tudo aquilo que ocorre no ciberespaço ou no entorno que se cria entre 
as tecnologias de comunicação e informação e a comunicação mediada por 
computadores, (ARVIZU; GALINDO, 20004 apud GONZÁLEZ, 2012, p. 
174).  

 

Nesse contexto, se faz importante destacar que o professor considera 

ciberespaço como o espaço relacionado e reduzido ao mundo dos computadores. 

González concorda com a argumentação de Lévy de que, longe de ser uma 

subcultura dos fanáticos pela rede, a cibercultura expressa uma mutação maior da 

essência mesma da cultura. “Nisto estamos de acordo, inclusive no que se refere a 

uma ecologia muito mais horizontal do que a que gerou a escritura e o rádio e a 

televisão”, (GONZÁLEZ, 2012, p. 175). 

Porém, o pesquisador mexicano aponta que a concepção de cibercultura 

proposta por ele difere da de Lévy, pois, ao menos a princípio, não está ligada ao 

mundo dos computadores ou às redes de internet.  
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Assim, González nos propõe o resgate dos conceitos presentes na formação 

da expressão cibercultur@: o prefixo grego kyber – ciber –, a palavra latina cultur e o 

símbolo @.  

O vocábulo kyber é adotado em seu sentido literal de direcionador e 

norteador. O pesquisador entende que desenvolver cibercultur@ implica gerar, 

incrementar, aperfeiçoar, melhorar e compartilhar as habilidades para conduzir, 

dirigir e pilotar relações sociais, num exercício de autogestão coletiva, horizontal e 

participativa. 

A palavra latina cultur é tomada em seu sentido original de cultivo, cuidado, 

atenção e desenvolvimento. “A habilidade para se autoconduzir e se dirigir aos 

outros para soluções mais inteligentes frente aos enormes desafios do século XXI 

pode ser aprendida, pode ser compartilhada, pode ser cultivada com outros para 

outros”, (GONZÁLEZ, 2008, p. 127). 

Por último, o símbolo de arroba @, familiar entre os que utilizam a rede, é 

usado por González exatamente por sua semelhança gráfica com uma espiral, 

representando um circuito de retroalimentação positivo, um processo aberto e 

adaptável que gera uma resposta emergente que surge da densidade das relações 

do sistema e não se reduz à soma de seus componentes (GONZÁLEZ, 2008, p. 

127). 

Dessa forma, o teórico pensa em cibercultur@ como proposta para designar 

processos em duas frentes complementares: cibercultur@ como objeto de estudo 

(conhecimento) e cibercultur@ como fonte de desenvolvimento e apoderamento 

social. 

Como objeto de conhecimento, a noção de cibercultur@ se dispõe a 

descrever, analisar e explicar os diversos processos de relação entre as ecologias 

simbólicas de sociedades determinadas no tempo e no espaço e o vetor tecnológico 

(GONZÁLEZ, 2012, p. 177). 

Por ecologias simbólicas, González designa o conjunto de relações de sentido 

que em uma sociedade se constituiu da história com o entorno físico, biológico, 

psicológico, social e cultural. O mexicano entende que essas relações acontecem 

pela atividade cognitiva e suas dimensões mais complexas, como a mente, o 

discurso e a atividade modeladora e adaptativa das identidades e alteridades dos 

diferentes e variados coletivos sociais. 
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(...) interessa-nos estudar esta relação complexa, especialmente segundo a 
perspectiva das sociedades e coletividades que foram deslocadas e 
excluídas no espaço social em qualquer de suas escalas de fenômenos, e 
isso significa que foram (ou estão sendo) exploradas em sentido econômico, 
dominadas no sentido político e dirigidas no sentido cultural, (GONZÁLEZ, 
2012, p. 177 e 178). 

 

Por vetor tecnológico, González classifica todos os processos e efeitos sócio-

históricos de força com direção que foram e são verificados cotidianamente em 

assuntos de adoção, adaptação, imposição e rejeição de dispositivos e complexos 

tecnológicos entre sociedades deslocadas e excluídas no espaço social mundial. 

Interessam-nos, em particular, duas das dimensões mais agudas e que 
verificam um crescimento exponencial do vetor em questão, ou seja, as 
chamadas tecnologias digitais (TERCEIRO; MATÍAS, 2001, p. 44-49) e os 
processos de comunicação mediada por computadores, em virtude da 
difusão e penetração de capilaridade crescente que se experimenta em 
todas as esferas da vida pública e cotidiana das sociedades 
contemporâneas, (GONZÁLEZ, 2012, p. 178). 

 

Assim, quando o pesquisador mexicano pensa em cibercultur@ como objeto 

de estudo, fica claro seu foco nas sociedades menos favorecidas. Nesse sentido, 

certamente, pensar em cibercultur@ como valor de desenvolvimento parece uma 

etapa complementar, como já ressaltamos acima nas palavras do próprio González. 

Para o pesquisador, desenvolver cibercultur@ como valor de 

desenvolvimento implica assumir de forma coletiva e criativa o desafio de cultivar o 

conhecimento, a informação e a comunicação, a partir das periferias espalhadas 

pelo globo, para modular o discurso social dentro de uma estratégia de comunicação 

complexa (GONZÁLEZ, 2012, p. 181). Assim, o mexicano destaca que a questão é 

garantir que a relação dessas sociedades com a tecnologia aconteça de maneira 

ativa, como uma plataforma geradora de conhecimento (GONZÁLEZ, 2012, p. 183). 

A dimensão da cibercultur@ como valor de desenvolvimento implica a 
facilitação de um processo emergente de ganho de poder diante da relação 
deslocada que muitas comunidades e sociedades mantêm com a 
informação, a comunicação e o conhecimento reflexivo, (GONZÁLEZ, 2012, 
p. 182). 

 

Assim, para González (2012, p. 187), desenvolver cibercultur@ significa 

redesenhar coletivamente e de baixo para cima (bottom-up) uma atitude diferente e, 

ao mesmo tempo, apreender uma série de habilidades que nos permitam operar as 

tecnologias frente às necessidades de informação. Dessa forma, o pesquisador 

considera que será possível gerar conhecimento e coordenar ações de comunicação 

que permitam quebra da dependência tecnológica.  
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Esse processo permitiria a formação do que González chama de 

Comunidades Emergentes de Conhecimento (CEC). O próprio pesquisador ressalta 

não estar “inventando a roda”, mas apresentando uma proposta que possa nortear 

políticas públicas principalmente dentro do contexto da América Latina.  

Se não assumirmos que todas as tecnologias de informação e comunicação 
são por isso mesmo tecnologias de conhecimento, estas ferramentas 
culturais se transformam e operam ativamente como tecnologias de 
desconhecimento, (GONZÁLEZ, 2008, p. 134). 

 

A conclusão apontada pelo próprio González é que a inclusão forçada 

certamente não é a melhor forma de levar à Internet a uma comunidade. 

Certamente, mostrando na prática como aquela tecnologia pode possibilitar 

transformações, estaremos de fato formando agentes transformadores e não, 

apenas, ampliando o número de consumidores. 

 

 

4 TECNOLOGIA PARA INCLUSÃO SOCIAL 

 

 

Entendendo a rede como plataforma importante para a transmissão de 

informação de relevância social, a ampliação do acesso pode representar um 

caminho para diminuição da exclusão social, desde que ela tenha como base a 

possibilidade de uso da rede em toda sua gama de possibilidades pelos menos 

favorecidos. Além disso, dada a importância que a rede ganhou ao redor do globo 

(ligando a economia, possibilitando troca de informações, expressão de opiniões, 

reivindicações), a falta de acesso já pode ser entendida como fator de exclusão. 

 Ressaltando o teor da narrativa que tentamos destacar nesse trabalho, Henry 

Jenkins também aponta a importância da superação do obstáculo que pode ser 

entendido como a lacuna participativa. Para o pesquisador norte-americano, até 

agora, grande parte da discussão sobre a exclusão digital enfatizou os problemas de 

acesso, vendo a questão basicamente em termos técnicos – mas uma mídia é mais 

que uma tecnologia. Segundo ele, dentro do cenário dos EUA, à medida que 

ativistas buscaram diversos recursos para ampliar o acesso à mídia digital, criaram 

uma miscelânea de diferentes oportunidades para a participação. Assim, alguns têm 

acesso a esses recursos em casa, outros têm acesso limitado, filtrado e regulado em 



84 

 

escolas e bibliotecas públicas. Por isso, para Jenkins, hoje, precisamos enfrentar os 

fatores culturais que diminuem a probabilidade de participação de diversos grupos 

(diferenças como classe social e idioma podem amplificar as desigualdades de 

oportunidades para a participação). No entendimento dele, um dos motivos da 

existência de usuários “pioneiros” é que alguns grupos não apenas se sentem mais 

à vontade em se envolver com novas tecnologias, mas também parecem mais 

confortáveis em tornar públicas suas percepções sobre cultura (JENKINS, 2009, p. 

342). 

 Jenkins destaca que, embora acredite no potencial da cultura participativa 

como catalisadora para a revitalização da vida cívica, ainda estamos distantes da 

realização plena desse ideal. Usando como exemplo o YouTube, aponta que, apesar 

da promessa democrática de um site aberto à participação de todos, na realidade, 

essa participação se distribui de forma desigual pela cultura, ressaltando que uma 

plataforma aberta não garante, necessariamente, a diversidade.  

Os mecanismos de moderação pelo usuário funcionam bem quando nos 
auxiliam a avaliar, coletivamente, os méritos das contribuições individuais e, 
assim, deixar em evidência o “melhor” conteúdo; e funcionam mal quando 
impedem a expressão dos pontos de vista das minorias e ocultam 
conteúdos impopulares e alternativos, (JENKINS, 2009, p. 366).  

 

No caso norte-americano, Jenkins destaca que, tendo a educação pública 

sido produto da necessidade de distribuir as habilidades e os conhecimentos 

necessários para treinar cidadão informados, a lacuna participativa torna-se muito 

mais importante, pois significaria estimular as habilidades e os conhecimentos 

necessários para o que ele chama de cidadãos monitores. Nesse caso, para 

Jenkins, o desafio não é apenas saber ler e escrever, mas saber participar de 

deliberações sobre quais questões são importantes, qual conhecimento conta e 

quais os modos de conhecer autoridade de comando e respeito. De acordo com o 

pesquisador, o ideal do cidadão informado está se desintegrando simplesmente 

porque há coisas demais para apenas um indivíduo saber. Porém, destaca ele, o 

ideal da cidadania monitora depende do desenvolvimento de novas habilidades em 

colaboração e de uma nova ética de compartilhamento de conhecimento que nos 

permitirão deliberar juntos (JENKINS, 2009, p. 342).    

Para a pesquisadora brasileira Rousiley Maia, para evitar que as barreiras 

digitais ampliem desigualdades sociais, o poder público, em parceria com o privado, 

deve estabelecer políticas agressivas para garantir o acesso comunitário às novas 
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tecnologias. Para a autora, esse processo pode ser realizado por meio da 

implementação de equipamentos na rede escolar, em bibliotecas e em pontos 

públicos. Do contrário, podemos reforçar ainda mais aqueles que já são privilegiados 

no sistema político. 

 Para Wilson Gomes, a produção de um projeto adequado de democracia 

digital deve considerar alguns aspectos cruciais para evitar perspectivas parciais e 

potencializar ganhos. De acordo com o pesquisador, essas iniciativas - entendidas 

como projetos ou ideias que articulam ferramentas, dispositivos e aplicativos para 

alcançar propósitos específicos - devem ter alto teor democrático, ser socialmente 

interessantes, tecnologicamente bem resolvidas e atraentes do ponto de vista do 

design (GOMES, 2011, p. 28). 

 Com esse propósito, para Gomes, iniciativas digitais democraticamente 

relevantes são aquelas voltadas para o fortalecimento da capacidade concorrencial 

da cidadania (aumento da transparência do Estado e das formas de 

responsabilização dos agentes políticos e participação e influência civis), consolidar 

e reforçar uma sociedade de direitos e favorecer o pluralismo e o aumento da 

capacidade concorrencial das minorias (GOMES, 2011, p. 29 e 30). 

 Segundo o autor, o fortalecimento da capacidade concorrencial da cidadania 

é representado quando um projeto de democracia digital ajuda a promover o 

aumento e/ou a consolidar parcelas relevantes do poder do cidadão na produção da 

decisão política no Estado ou na esfera social, diante das disputas com agências 

políticas (partidos, governo, corporações) e de outros atores que não representem 

interesses em prol do bem comum.  

Gomes destaca que esse ponto ainda pode ser desdobrado em dois 

objetivos. O primeiro deles é o aumento da transparência do Estado e das formas de 

responsabilização dos agentes políticos. Enquadram-se aqui iniciativas que 

favoreçam os controles do Estado por parte do cidadão, das entidades do Estado 

fiscalizadoras dos agentes públicos e das instâncias da administração pública, bem 

como por parte dos órgãos e sistemas profissionais e industriais de produção de 

informação sobre o Estado e os seus agentes. O segundo diz respeito à participação 

e à influência civis. Assim, são entendidas como iniciativas de alto teor democrático 

aquelas destinadas a facilitar o estabelecimento de influência dos cidadãos sobre as 

decisões políticas; sobre os mecanismos e processos sobre por meio dos quais a 
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decisão é tomada; sobre os agentes com função de tomar decisão pública 

(legislativa e administrativa). 

 Assim também, iniciativas digitais que consolidem e reforcem uma sociedade 

de direitos são aquelas que asseguram que minorias políticas e grupos mais 

vulneráveis tenham preservados seus direitos, representados pelo acesso à justiça e 

pela proteção jurídica. Já o pluralismo e o aumento da capacidade concorrencial das 

minorias são representados por iniciativas que promovam o aumento da diversidade 

de agentes, de agências e de agendas na esfera pública e nas instâncias de decisão 

política. Dessa forma, também podemos enquadrar aqui iniciativas que 

proporcionem o aumento de instrumentos, de meios e de oportunidades para que 

minorias políticas se representem e sejam representadas na esfera pública e nas 

instâncias de produção da decisão política (GOMES, 2011, p. 29 e 30). 

 

 

4.1 DIREITO À COMUNICAÇÃO NO AMBIENTE DA REDE 

 

 

A comunicação encontra-se na base das relações humanas. Como nos 

relembra o pesquisador venezuelano Antonio Pasquali, o filósofo ocidental 

Democritus de Abdera citou, ainda no século V a.C., que a linguagem comunicativa 

transformou os hominídeos em humanos, sendo fundamental para o 

estabelecimento do convívio em comunidades. 

Democritus declarou que sem comunicação nós nunca teríamos 
transcendido o estado bruto de co-presença, que nós compartilhamos com 
os outros animais, para chegarmos à co-existência, na qual o outro se torna 
um vizinho com quem nós co-existimos, e no qual nós alcançamos a única 
forma de relacionamento plenamente consciente, ou seja, a comunidade, 
(PASQUALI, 2005, p. 18).  

 

Para Pasquali, os direitos à comunicação estão entre os direitos humanos 

mais originais e orgânicos. “Sem os utilizar completamente, o ser racional não pode 

ser um animal político, escolher a modalidade de ser com o outro ou garantir a 

melhor reciprocidade possível”, (2005, p. 31). Ou seja, a comunicação está na base 

para nossa relação com o mundo e aqueles que nos cercam. 

Como nos aponta a pesquisadora Cicilia Maria Krohling Peruzzo, que, dentro 

da área da Comunicação, atua nas linhas comunitária, alternativa e mídia local, 
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tradicionalmente, o direito à comunicação tende a ser tomado como direito ao 

acesso à informação e como direito à liberdade de informação e expressão. Na 

análise da teórica, essa noção vem sendo renovada. Hoje, a defesa do direito à 

comunicação também inclui o acesso ao poder de comunicar. 

As liberdades de informação e de expressão postas em questão na 
atualidade não dizem respeito apenas ao acesso da pessoa à informação 
como receptor, nem apenas no direito de expressar-se por “quaisquer 
meios” – o que soa vago e não garante o acesso do cidadão, com poder de 
controle, à grande mídia, por exemplo – mas de assegurar o direito de 
acesso do cidadão e de suas organizações coletivas aos meios de 
comunicação social na condição de emissores – produtores e difusores – de 
conteúdos. Trata-se de democratizar o poder de comunicar, (PERUZZO, 
2005, p. 279). 

  

Entendendo o poder comunicacional como o grau de autonomia que um 

indivíduo ou coletivo tem para obter informações e para disseminar conteúdos 

independentemente da vontade de outros indivíduos e coletivos, percebemos que, 

cada vez mais, esse poder é realizado pelo acesso e uso pleno das tecnologias da 

informação (SILVEIRA, 2011), ainda que com as ressalvas. 

O sociólogo Manuel Castells nos apresenta quatro formas de poder que 

permeiam a comunicação em uma sociedade em rede globalizada: o poder de 

conectar em rede (networking power); o poder da rede (network power); o poder em 

rede (networked power); e o poder para criar redes (network-making power). 

A primeira delas – networking power – se refere ao poder  dos atores e 

organizações incluídos na rede, operando pela baliza da exclusão/inclusão. A 

segunda forma – network power – diz respeito ao poder exercido pela imposição das 

regras de inclusão, já que as redes possuem padrões ou protocolos de comunicação 

que determinam as possibilidades de interação social. A terceira forma – networked 

power – corresponde ao poder exercido por atores sociais sobre outros atores 

sociais dentro da rede, sendo, assim, específicos de acordo com cada rede. A 

quarta forma – network-making power – corresponde ao poder de programar redes 

de acordo com os interesses dos programadores. 

Castells aponta que a última dessas formas de poder (network-making 

power), constituída pelos proprietários e controladores das corporações de mídia, é 

a mais importante das quatro, já que as formas mais cruciais de poder seguem a 

lógica dela. Para o autor, em um mundo de redes, a habilidade de exercer controle 

sobre os outros depende de dois mecanismos: a habilidade de constituir, programar 

e reprogramar redes de acordo com seus objetivos; e a habilidade para conectar e 
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garantir a cooperação de redes diferentes pelo compartilhamento de objetivos 

comuns e combinação de recursos, afastando a competição de outras redes pelo 

estabelecimento de estratégia de cooperação. 

Com base no conceito de Castells, Sérgio Amadeu da Silveira propõe uma 

reflexão em dois sentidos: “o da relação do poder comunicacional com a 

conectividade (...) e do poder comunicacional com o grau de autonomia tecnológica”. 

Para o autor, o poder de conectar em rede ou de bloquear o acesso de grupos 

sociais dá à ideia de inclusão digital uma dimensão principalmente democrática. 

Ao deixar extensas regiões sem conexão ou sem assegurar o direito dos 
segmentos pauperizados ao uso da comunicação em redes digitais, o 
Estado e seus grupos hegemônicos deixam milhares e até milhões de 
pessoas sem a possibilidade de obter mais poder a partir do 
desenvolvimento da capacidade de criar redes, articulações e interações 
com vistas à defesa ou à ampliação de seus interesses, (SILVEIRA, 2011, 
p. 53).  

 

Entendendo as redes digitais como meio e fonte de poder e como base para a 

articulação de outras redes culturais, sociais e políticas (CASTELLS), é fundamental 

que os movimentos sociais sejam capazes de criar redes e elevem seu grau de 

autonomia tecnológica, como nos aponta Silveira. Assim, poderão recriar, 

recombinar tecnologias e criar soluções que atendam suas necessidades. 

Ou seja, a maior ou a menor capacidade de atuar na rede dentro do potencial 

de oportunidades que ela oferece resultará em diferentes níveis de poder. Nesse 

sentido, o pesquisador venezuelano Pasquali entende que o acesso é o exercício da 

capacidade de receber (decodificar, vir a saber, descobrir, investigar, demandar, 

recuperar, ou colocar no domínio público) mensagens de qualquer natureza. Para 

ele, a participação é o exercício da capacidade de produzir e transmitir (gerar, 

codificar, fornecer um veículo para disseminar, publicar ou transmitir) mensagens de 

qualquer natureza. Pasquali cita que, por exemplo, ao se levar uma orquestra 

sinfônica para um bairro de trabalhadores, o que se faz é facilitar o acesso à música 

clássica executada ao vivo. Por outro lado, abrir uma escola de música nesse 

mesmo bairro cria um processo de participação na vida musical (PASQUALI, 2005, 

p. 38). 

Para o pesquisador, ainda há desequilíbrio entre a disponibilização de 

mecanismos de acesso e participação. O segundo, muitas vezes, é omitido. 

Enquanto isso, divulga-se a ideia de que o aumento dos meios de acesso, por si só, 

equivaleria a mais comunicação, o que não é verdade. Elementos como software 
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livre, padrões universais, códigos abertos, que facilitam a participação, acabam 

sendo deixados de lado quando as discussões são comandadas por grupos ou 

empresas que têm apenas foco na ampliação de mercados consumidores. 

Essas questões que são renegadas a segundo plano quando o debate é 

comandado por aqueles que só buscam mais lucro são da ordem do que Benkler 

aponta como provavelmente a composição mais radical, nova e difícil de acreditar 

para os observadores desse novo cenário: o aumento de efetivos, em larga escala, 

de esforços cooperativos - de produção, em pares, de informação, conhecimento e 

cultura. Esses efetivos são tipificados pelo surgimento do software livre e de código 

aberto. Para o pesquisador, estamos começando a ver a expansão deste modelo 

não só para as nossas principais plataformas de software, mas, além deles, em 

todos os domínios da informação e da produção cultural, da produção, em pares, de 

enciclopédias, notícias, comentários e entretenimento (BENKLER, 2006, p. 5). 

Para Benkler, esse novo modo de produção emergente no meio das 

economias mais avançadas do mundo é realizada por aqueles que são os mais 

plenamente conectados a computadores ligados em rede e para quem os bens e 

serviços de informação têm vindo a ocupar os papéis de maior valor (BENKLER, 

2006, p. 6). Eles são favoráveis a uma ética cada vez mais robusta do 

compartilhamento aberto de informações para que todos possam construir, ampliar e 

produzir suas próprias informações (BENKLER, 2006, p. 7). 

Para o já falecido filósofo austríaco André Gorz, a comunidade virtual, 

virtualmente universal, dos usuários-produtores de programas de computador e de 

redes livres, instaura relações sociais que esboçam uma negação prática das 

relações sociais capitalistas. Para ele, por conta dos programas ou softwares de 

computador - que são ao mesmo tempo meios de criação de redes e meios de 

transmissão, de comunicação, de partilha, de troca e de produção - poder de 

comando do capital não é mais garantido pela materialidade e propriedade privada. 

E, no cenário da internet, os programas são importantes meios de produção e de 

troca de informações. O programa de computador não somente se presta à 

apropriação coletiva, à partilha e à disponibilidade gratuita para todos, mas ele 

quase as reivindica, pois que assim sua eficácia e sua utilidade se encontram 

aumentadas (GORZ, 2005, p. 66). 

 Gorz afirma que relações de saber e de produção de saber apontam a saída 

para escapar às relações mercantis e à sociedade da mercadoria desde que possam 
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se desenvolver livremente. Assim, para ele, os que desenvolvem o software livre e a 

rede livre vivenciam a possibilidade concreta dessa saída, e, ao mesmo tempo, 

encontram os limites que os poderes dominantes têm-se esforçado para impor à sua 

atividade. Para Gorz, nessa luta no interesse de toda a sociedade, os participantes 

do movimento do software livre sempre se posicionam com um pé no campo dos 

adversários por estarem constantemente expostos às garras dos exploradores do 

software comercial. Assim,  

(...) sucumbem mesmo em suas vidas pessoais à obrigação de tirar proveito 
de si, pois já não podem viver muito afastados das relações de dinheiro, 
mercadoria e troca, embora experimentem esse afastamento em seu 
trabalho como possibilidade concreta. Como muitas outras “intelligentzias”, 
sentem sua posição como uma contínua provação, e a obrigação de tirar 
proveito, como uma redução insuportável de seu potencial, (GORZ, 2005, p. 
68). 

 

 Gorz entende que as comunidades militantes do movimento dos programas 

de computador livres são parte integrante das redes de ação direta que querem 

demonstrar que um outro mundo e uma outra vida são possíveis. Segundo ele, por 

meio do desenvolvimento desses programas, há a mensagem de um movimento que 

é contra a “mercadorização do mundo”. Seus integrantes querem, nas palavras de 

Gorz, “mudar o mundo sem tomar o poder”, esvaziando de sua substância e 

deslegitimando poder das instituições e das potências que o detêm, subtraindo 

espaços crescentes de autonomia ao empreendimento planetário do capital, 

(re)apropriando-se do que ele toma das populações (GORZ, 2005, p. 70). 

 De acordo com o filósofo, as redes livres são a matriz comum desse 

movimento. Fundadas no princípio da democracia consensual, segundo a qual toda 

proposição é levada em consideração, debatida, enriquecida e elaborada com as 

contribuições de todos (GORZ, 2005, p. 70), essas redes livres, de estrutura não 

hierárquica, estão em redes horizontais descentralizadas com capacidade de se 

produzir e se organizar de maneira autônoma. 

 Para Gorz, essa estrutura, que é matriz das redes livres, só poderá ser o 

esboço de um outro mundo possível se se difundir no corpo social e catalisar sua 

recomposição. No entendimento do filósofo, as revoluções são feitas – quando elas 

são feitas – pela aliança dos mais oprimidos com os que são mais conscientes da 

sua própria alienação e da dos outros. Os componentes dessa aliança são 

universitários, economistas, escritores, artistas, cientistas ligados a e radicalizados 
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por sindicalistas de oposição, trabalhadores, minorias culturais, camponeses sem 

terra, desempregados e subempregados (GORZ, 2005, p. 71). 

 

 

4.2 MARCO CIVIL DA INTERNET NO BRASIL 

 

 

O Marco Civil da Internet (projeto de lei nº 2126/11) será ponto importante na 

caminhada com vistas à garantia da comunicação na rede. O projeto de lei 

estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. 

O projeto ainda será votado por comissão especial13 da Câmara dos Deputados do 

Congresso Nacional. 

Em 29 de outubro de 2009, a Secretaria de Assuntos Legislativos do 

Ministério da Justiça (SAL/MJ), em parceria com a Escola de Direito do Rio de 

Janeiro da Fundação Getulio Vargas, lançou o projeto para a construção 

colaborativa do Marco Civil da Internet. O objetivo era estabelecer mecanismos para 

o recebimento de sugestões, tanto de maneira presencial, por meio de eventos 

abertos, quanto pela internet, no site http://culturadigital.br/marcocivil . Após quase 

dois anos, chegou-se ao texto final, apresentado ao Poder Legislativo. Durante este 

período, o texto que viria a ser o projeto de lei nº 2.126, de 2011, esteve aberto para 

o recebimento de comentários e sugestões de novas redações. No total, o site 

contendo o texto do então anteprojeto recebeu aproximadamente 160 mil visitas e 

mais de duas mil e trezentas contribuições – algumas delas aceitas. 

A última versão do relatório, divulgada em 11 de julho de 2012, indica que 

sete encontros no total – entre audiências públicas e seminários – foram realizados 

para discutir o projeto de lei, com um total de 62 palestrantes. Segundo informações 

do site da Câmara14, sugestões apresentadas por parlamentares, especialistas e 

representantes dos diversos setores da sociedade durante os encontros foram 

incluídas no relatório. Além disso, a população também pôde se manifestar quanto 

                                                 
13

 Segundo informações do site da Câmara dos Deputados, comissão especial é uma comissão 
temporária criada para examinar e emitir parecer sobre projetos que envolvam matéria de 
competência de mais de três comissões de mérito. Em vez de tramitar pelas comissões temáticas, o 
projeto é analisado apenas pela comissão especial. Se aprovado nessa comissão, segue para o 
Senado, para o Plenário ou para sanção presidencial, dependendo da tramitação do projeto. 

14
 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/noticias/institucional/noticias/projeto-que-cria-o-marco-
civil-da-internet-teve-contribuicoes-do-cidadao-por-meio-do-portal-e-democracia-1 . Acesso em 12 
de set 2012. 
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ao texto do projeto por meio do portal e-Democracia (edemocracia.camara.gov.br) e 

pelo Twitter por meio da hashtag #marcocivil entre abril e maio de 2012. No total, 

374 manifestações foram registradas. Dentre as que propunham algum tipo de 

mudança, seis foram incorporadas pelo relator do projeto, o deputado Alessandro 

Molon (PT-RJ), ao texto do parecer que irá a votação da comissão especial da 

Câmara dos Deputados. 

O caminho até a aprovação ainda não terminou e, logo, o texto final do projeto 

também não está garantido. Mas, até o momento, a configuração do texto foi 

construída com participação importante da sociedade. A versão final do relatório 

chama atenção para dois pontos que geraram mais discussões e participações: a 

liberdade de expressão na internet e a neutralidade da rede. 

Em texto publicado no dia 7 de janeiro de 2013 no jornal Folha de S. Paulo15, 

Eduardo Fumes Parajo, presidente do conselho consultivo superior da Associação 

Brasileira de Internet (Abranet) e membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil, fez 

ressalva importante ao destacar que o Marco Civil vem sofrendo ataques que 

colocam em risco sua integridade e, por consequência, o uso livre e democrático da 

internet brasileira. No artigo, Parajo destaca que os principais pontos em risco dizem 

respeito a três temas: a neutralidade de redes, a guarda de dados dos internautas e 

a retirada de conteúdos dos sites. 

Em relação ao primeiro tema, Parajo apresenta que quem é contra a 

neutralidade da rede se justifica dizendo que as empresas de telecomunicações / 

telefonia, obrigadas a tratar todos os internautas de forma isonômica, serão 

obrigadas a nivelar por baixo, oferecendo a todos, igualmente, serviço de pior 

qualidade. Rebatendo o argumento das empresas de telecomunicações / telefonia, o 

membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil destaca que essas companhias já 

vendem planos de banda larga diferenciados e vão continuar a cobrar de forma 

diferenciada dos internautas.  

Assim, Parajo destaca que o que de fato está em jogo na regra da 

neutralidade é a garantia de que todos os conteúdos trafeguem na rede em 

condições iguais, sem privilégio. A imposição de barreiras ou prioridades para o 

acesso a determinados conteúdos limita a liberdade de acesso à informação. 

                                                 
15

 Disponível em http://www.fndc.org.br/internas.php?p=noticias&cont_key=863309 . Acesso em 20 
de jan de 2013 
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Em relação ao arquivamento dos dados dos internautas, o presidente do 

conselho consultivo superior da Associação Brasileira de Internet destaca que, hoje, 

os "provedores de aplicação" (sites de conteúdo, blogs, serviços de busca, comércio 

eletrônico etc.) mantêm os registros de seus usuários, por prazos determinados, 

para poder atendê-los quando recebem demandas (quando o cliente tem problemas 

e se dirige ao call-center das empresas, por exemplo), ou quando, em razão de 

ordens judiciais, precisam informar a Justiça os dados de determinado internauta. 

Parajo destaca que o atual texto do Marco Civil preserva esse espírito: cada 

prestador de serviço deve armazenar os dados essenciais à prestação do seu 

próprio serviço. Porém, as empresas de telecomunicações pleiteiam ter acesso a 

toda a base de clientes: não apenas os seus, mas de todos os sites ou prestadores 

de serviços na internet. “O desejo das teles torna-se ainda mais injustificável quando 

consideramos que elas competem no ciberespaço com esses sites e prestadores de 

serviços. Elas querem um cenário de concorrência desleal”. 

Em relação à questão da retirada de conteúdos, Parajo esclarece que 

atualmente os provedores de internet são responsáveis pelo conteúdo original que 

produzem. O membro do Comitê Gestor explica que, no caso de material (textos, 

vídeos, fotos, etc.) publicado por usuários comuns, cabe ao provedor analisar 

eventuais notificações extrajudiciais e remover o que for evidentemente ilegal, o que 

já acontece em casos de pedofilia ou conteúdos cuja propriedade de terceiros é 

claramente identificada. 

Por isso, Parajo destaca que a Abranet entende que não compete ao 

provedor decidir sobre eventuais questões a respeito dos conteúdos veiculados em 

suas plataformas. O autor entende que, na verdade, o que há por trás dessa 

questão é que há pessoas ou grupos que querem impor aos provedores a retirada 

de conteúdos após a mera notificação de um terceiro, sob pena de tornar-se 

responsável por um conteúdo que não produziu. 

Para Parajo, o que acontecerá na prática é que, para evitar complicações 

futuras, os provedores vão remover conteúdos em número muito maior do que hoje.  

E, ainda assim, passam a ser responsáveis por reclamações dos que 
tiverem seus conteúdos removidos. Nesse cenário, uma simples notificação 
ganha a força de uma decisão judicial. Com isso, rasga-se a Constituição, 
atropela-se a Justiça e coloca-se em risco o direito básico de livre 
expressão 
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Entendendo que essas alterações ferem o direito de livre expressão, 

característica da rede desde sua formação que Parajo aponta que a Abranet 

entende que deve prevalecer o texto original do Marco Civil, tal como apresentado 

inicialmente pelo relator, que reflete meses de amadurecimento e debate intenso na 

sociedade civil. 

 

 

4.3 CONFERÊNCIA MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÕES INTERNACIONAIS DE 

2012 

 

 

 Em dezembro de 2012, aconteceu em Dubai, nos Emirados Árabes, a 18ª 

Conferência Mundial de Telecomunicações Internacionais (World Conference on 

International Telecommunications – WCIT). O foco de grande atenção da 

conferência esteve na questão da governança global da internet. Atualmente, o 

controle da rede é exercido por organizações multissetoriais como o World Wide 

Web Consortium (W3C) e a Internet Corporation for Assigned Names and Numbers 

(ICANN), ambas com sede nos Estados Unidos. 

Durante a conferência, houve especulação sobre possíveis mudanças na 

forma de governança da internet, expressas pelo documento intitulado “Carta de 

Dubai”. A proposta previa que os governos nacionais pudessem regular suas 

próprias redes com permissão e sob supervisão da International Telecommunication 

Union (ITU). Porém, essa proposta foi rejeitada por países como Estados Unidos, 

Inglaterra, Canadá, Nova Zelândia, Suécia, Holanda, Polônia e Dinamarca, entre 

outros. Do outro lado, países como Rússia, China e Arábia Saudita se mostraram 

favoráveis a esse novo formato de gestão. O principal argumento para a rejeição foi 

que esse modelo facilita a censura e o cerceamento de informações na internet.  

 Apesar do argumento contrário à proposta exposta na “Carta de Dubai”, hoje, 

o fato de o W3C ter sede nos EUA e a ICANN ser subordinada ao Departamento de 

Comércio norte-americano faz com que o principal controlador da internet seja os 

Estados Unidos. De qualquer forma, o impasse quanto à aprovação ou não desse 

novo modelo de governança da internet mantém o controle com W3C e ICANN. 

O pesquisador Ejvind Hansen, da Escola Dinamarquesa de Mídia e 

Jornalismo, nos apresenta o quanto a questão da governança em torno da internet é 
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complexa. Ele aponta que, atualmente, há uma série de instituições normativas 

constituídas especificamente para fazer regras de funcionamento e de segurança da 

internet. Instituições como a ICAAN, já citada, e a ISOC (The Internet Society – A 

Sociedade da Internet) já produzem regulamentos e ajustes da internet, e os 

procedimentos para a introdução de novas tecnologias. Porém, Hansen ressalta 

que, do ponto de vista político, o problema com a ICAAN é, por um lado, que ela se 

refere ao governo dos EUA. Em segundo lugar, a falta de procedimentos 

deliberativos ou democráticos do entorno de suas decisões implica que os 

interesses da comunidade transnacional da internet é apenas indiretamente 

representada (HANSEN, 2012, p. 746, tradução nossa).  

 Para Hansen, a ISOC, sendo relativamente aberta, com base na comunidade, 

e tendo um registro de tomada de decisão no desenvolvimento da internet com base 

na participação, poderia ser um candidata para a governança da internet. No 

entanto, ele ressalta que, mesmo que seja uma organização composta sem vínculos 

nacionais ou internacionais, e com uma extensa base de filiação, ela ainda não tem 

a legitimidade política decorrente de reais procedimentos democráticos. Na sua 

forma atual, a ISOC é melhor entendida como uma ONG. Então, para torná-la uma 

possível candidata, Hansen aponta que seriam necessárias algumas mudanças: os 

procedimentos atuais de decisão teriam que ser complementados com eleições 

democráticas; uma constituição democrática teria que ser criada, articulando os 

procedimentos e regras que regem os processos de decisão; instituições 

deliberativas e procedimentos também teriam que ser criados, fazendo que decisões 

não sejam baseadas apenas com base em jogos de poder arbitrários (HANSEN, 

2012, p. 746 e 747, tradução nossa). 

 Hansen nos aponta que, mesmo com base nessas premissas, a questão não 

se torna menos complexa. O primeiro dos problemas é como pensar em um 

processo de eleições democráticas em escala global. Segundo ele, como já foram 

desenvolvidas tecnologias para identificar os usuários, não haveria garantia de que 

eles não sofreriam qualquer tipo de coerção de governos totalitários, por exemplo. 

Uma saída poderia ser garantir que esses processos eleitorais fossem secretos. 

Mas, além disso, também seria necessário estabelecer instituições para o 

monitoramento eleitoral independente, garantindo que não houvesse qualquer tipo 

de vigilância sobre o ato de votar (HANSEN, 2012, p. 747, tradução nossa). 
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 O segundo desafio reside em como estabelecer uma constituição democrática 

global. Como já aconteceu na Conferência Mundial de Telecomunicações 

Internacionais de 2012, é difícil haver consenso entre os países nas tomadas de 

decisão. Hansen acredita que essa constituição poderia ser criada por meio de um 

projeto que fosse, a princípio, regional. Para o dinamarquês, para que essa visão se 

torne realidade, os governos dos estados nação que sentem que o atual estado de 

coisas vigente é inconveniente devem começar a realizar ações nesse sentido. De 

acordo com ele, o Conselho Europeu já tomou alguns passos preliminares na 

definição de alguns princípios para a governança da internet que podem servir como 

um ponto inicial. Porém, pensando em uma governança mundial, é importante que 

esse projeto não seja puramente europeu (HANSEN, 2012, p. 748, tradução nossa). 

 Para Hansen, a etapa mais difícil desse processo com vistas ao 

estabelecimento de uma governança mundial da internet seria a criação de espaços 

para a deliberação de procedimentos nos processos políticos. O ponto levantado 

pelo pesquisador é quais tipos de exclusão poderiam ser defendidas, para que o 

processo deliberativo não fosse tão esmagador? Como ponto de partida, para o 

pesquisador, a resposta provavelmente poderia ser que nenhuma exclusão poderia 

ser objetivamente defendida - mas ainda é preciso haver exclusões. Assim, as 

decisões do governo mundial deveriam ser o mais abrangente possível. Uma 

inclusão absoluta não é possível e nem desejável, mas o próprio processo de tentar 

deliberar as exclusões de maneira cuidadosa poderia fazer esse processo ser o 

mais consciente possível, respeitando ao máximo as culturas ao redor do globo 

(HANSEN, 2012, p. 748, tradução nossa). 

 Outra questão apontada por Hansen seria convencer os EUA de transferir o 

controle que o país atualmente exerce por ter a ICANN como subordinada. Segundo 

o pesquisador, todas as tentativas de retirar esse controle dos EUA não foram 

eficazes. 

 Hansen ainda destaca que esse governo terá que articular que punição deve 

ser afiliada a cada crime com que crimes. As cortes e a polícia de cada estado 

nação podem exercer a lei, mas, mesmo assim, esse não seria um processo 

simples. De acordo com ele, as cortes e as polícias locais teriam que ser 

complementadas por autoridades transnacionais (HANSEN, 2012, p. 749, tradução 

nossa). Certamente, um processo altamente complexo. 
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 Por último, o pesquisador questiona como esse governo global atuaria em 

relação a expressões criminais (como pornografia infantil) que acontecem em 

comunidades fechadas. Certamente, seriam necessárias articulações legais para 

requerer o acesso a sites com esse tipo de conteúdo (HANSEN, 2012, p. 749 e 750). 

 O próprio Hansen, que, apesar das ressalvas, é favorável ao estabelecimento 

de um governo global da internet, aponta que cada uma dessas questões elencadas 

têm desdobramentos para muito além dos descritos. Por isso, dentro do escopo 

desse trabalho, nosso objetivo era apontar o quanto são complexas quaisquer 

questões acerca de uma governança sobre a internet. Um longo caminho de 

discussões ainda deve ser percorrido para que cheguemos a um cenário perto do 

ideal. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nas palavras do pesquisador Michael Dertouzos, destacamos no início desse 

trabalho que a chamada Revolução da Informação, que teve início nos 50, segue 

processo acentuado até a atualidade, e como mostra a história da tecnologia, 

devemos vê-la continuar em desenvolvimento nos próximos anos. Ainda que com 

desigualdades, esse processo evolutivo tomou proporções planetárias. Na 

contemporaneidade, toda a economia, a comunicação e as atividades culturais estão 

globalizadas, ligadas por meio de nós da rede conectados ao redor do mundo. Estes 

nós são compostos por mercados financeiros, pontos de produção e distribuição de 

bens e serviços, redes de ciência e tecnologia, mídia, redes interativas de 

comunicação, redes de computadores e culturas globais. 

A internet não apareceu como um produto finalizado, tendo passado por 

reconfigurações realizadas por seus criadores, usuários e desenvolvedores. Por 

conta da ideologia desses grupos, se ergueu seguindo princípios tais como o livre 

fluxo de informação, padrões abertos, colaboração, criatividade e inovação. A 

comunicação mediada por computadores criou uma cultura de rede que tinha como 

ponto forte a liberdade de criação. 

O fator primordial que permitiu que a internet ligasse computadores em uma 

teia universal foi o desenvolvimento por Vinton Cerf e Robert Kahn do protocolo 
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TCP/IP – que teve seu funcionamento explicado pela dupla de cientistas em artigo 

publicado em 1974 com o título “A Protocol for Packet Network Intercommunication”. 

Esse protocolo permitiu que uma rede conseguisse se interconectar com outras 

redes de computadores. Em 1982, Vint Cerf e seus colegas cientistas emitiram uma 

ordem informando que aqueles que não implementassem o protocolo TCP/IP 

estariam fora da net. 

A partir de um cenário de uso restrito a cientistas e a governos, a 

popularização da internet aconteceria a partir do desenvolvimento do World Wide 

Web (WWW) por Tim Berners-Lee e seus companheiros do Centre Européen poour 

Recherche Nucleaire (CERN). Como já citamos, o CERN anunciou que o WWW 

estaria livre e gratuito para todos em abril de 1993. Os mesmos princípios de 

universalidade e descentralização presentes na internet foram mantidos por Berners-

Lee no desenvolvimento do WWW. 

A internet e o WWW são instrumentos de comunicação livre, pois os seus 

desenvolvedores queriam que assim fossem. Como, a princípio, a grande mídia e os 

grupos econômicos não notaram a dimensão da rede de computadores, as 

tecnologias fundamentais para seu funcionamento foram construídas fora de seus 

domínios. Com base no princípio do livre fluxo de dados pelos nós da rede, se 

desenvolveu uma plataforma que permitiu a quebra do controle da informação por 

parte dos meios broadcasting (impresso, televisão e rádio). 

Porém, os grupos que monopolizavam as mídias de massa sentiram seus 

negócios abalados pelo crescimento da rede e pela livre circulação de informações. 

À medida que as empresas de entretenimento perceberam que a liberdade de fluxos 

na internet poderia prejudicar seus negócios, tentaram vários expedientes legais, 

comerciais, judiciais e tecnológicos para fazer da rede um mercado global da 

indústria de copyright, com busca acentuada pela ampliação de lucro. Assim 

também, governos ditatoriais perceberam que não podiam privar seus países da 

internet. Porém, para permitir a ampliação do alcance do acesso, começaram a 

tentar controlar, rastrear e vigiar o conteúdo e os rastros de navegação de seus 

cidadãos. 

Esse cenário trouxe para a internet disputas acirradas que podem abalar 

alguns princípios fundamentais que fizeram da rede mundial de computadores um 

espaço para livre comunicação. Tim Berners-Lee e outros pesquisadores vêm 

fazendo alertas para que estejamos atentos as ameaças a livre circulação de 
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informação na rede, ressaltando a importância de que a universalidade, a 

descentralização, a neutralidade e a não espionagem do conteúdo que trafega 

nesse espaço são princípios que precisam ser mantidos. Do contrário, a internet 

pode perder seu potencial de favorecer a livre expressão. No Brasil, essas questões 

vêm sendo discutidas principalmente com vistas ao Marco Civil da Internet e, no 

plano Mundial, em encontros como a Conferência Mundial de Telecomunicações. 

Justamente por estar calcada nestes princípios, a rede se tornou um espaço 

no qual encontramos as mais variadas formas de discurso, de opinião, de 

argumentação e de reivindicação. Todo cidadão com acesso e conhecimento para 

operar nesse espaço pode ser um emissor de conteúdo com possibilidade de 

alcance mundial. E, com a diversificação de emissores, os conteúdos e as fontes de 

informação também são ampliadas, o que favorece o pluralismo de ideias. Desta 

forma, a democratização do acesso contribuirá para a ampliação da liberdade de 

comunicar-se, ou seja, de partilhar informações, ideias e pensamentos. 

No estudo, aponta-se também, com base na análise de diversos 

pesquisadores, que internet favorece a ampliação da participação política, já que 

proporcionou uma nova infraestrutura – mais rápida e mais barata, com grande 

potencial para produção e difusão autônoma de informação, com variada gama de 

recursos para a conexão e para a ação política em escala local, nacional e 

transnacional. Como destacado no trabalho, no Brasil, iniciativas como a Lei de 

Acesso à Informação contribuem para essa caminhada. 

Diante desse potencial, como apontado pelos referenciais bibliográficos e 

conceitos teóricos, devemos estar atentos para que interesses comerciais não se 

sobreponham à liberdade de comunicação característica da internet e do WWW 

desde suas formações. 

Dentro da realidade brasileira, somada a essa discussão, ainda temos que 

lidar com um cenário de desigualdades, marcado principalmente pela questão 

socioecômica. Milhões de brasileiros ainda têm negligenciado o direito ao acesso e 

outra parcela, apesar do acesso, faz uso limitado da rede diante da gama de  

possibilidades que ela oferece. 

Como já destacamos, de acordo com números do IBOPE Media, o número de 

pessoas com acesso à internet no Brasil mantém crescente, tendo chegado a 94,2 

milhões no terceiro trimestre de 2012. Esse número leva em consideração pessoas 

de 16 anos ou mais com acesso em qualquer ambiente (domicílios, trabalho, 
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escolas, lan houses e outros locais) e crianças e adolescentes (de 2 a 15 anos) que 

têm acesso em domicílios. Apesar da crescente, de acordo com a TIC Domicílios e 

Empresas 2011, realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR), 47% 

da população brasileira nunca acessou a internet. Como percebemos o problema 

afeta principalmente as regiões e as populações mais pobres de nosso País. O fator 

econômico, somado a falta de disponibilidade do serviço de acesso, também pesa 

para os 62% dos lares do País sem internet: 48% apontam o custo elevado como 

impeditivo. Em seguida, 25% destacam a falta de disponibilidade do serviço na 

região em que moram. 

Além disso, não há como desconsiderarmos que o analfabetismo ainda atinge 

12,9 milhões de brasileiros com 15 anos ou mais e o analfabetismo funcional 30,5 

milhões, segundo a PNAD 2011. Assim, de uma população de 193,9 milhões 

(segundo números do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), 43,4 

milhões não sabem ler ou, apesar de saberem ler, não conseguem interpretar, 

refletir e, logo, tirar proveito das informações que dispõem. 

 Diante desse panorama, buscamos ressaltar que não podemos separar as 

propostas necessárias de informatização do Estado das políticas de ampliação da 

cidadania por meio eletrônico. Temos o grande desafio de enfrentar a questão do 

analfabetismo funcional ao mesmo tempo que combatemos exclusão tecnológica 

ainda presente em nosso País. 

Considerando a rede como espaço no qual a transmissão de informação de 

relevância social é possível e dada a importância que a internet adquiriu no mundo 

em que vivemos, a falta de acesso pode ser encarado como fator de exclusão social. 

A internet e a popularização do seu uso a partir do WWW estabeleceram um 

ambiente informacional ou uma economia da informação em rede (BENKLER, 2006) 

que quebrou o papel da mídia como mediadora na transmissão e tratamento da 

informação. Qualquer pessoa com acesso e conhecimento para uso da rede pode 

tornar-se produtora e difusora de conteúdo. Por isso, a internet permite a 

participação e aumenta a capacidade de difusão de mensagens das organizações 

comunitárias de interesse público. 

A discussão conceitual com vistas a um melhor denominador comum que 

contribua para a diminuição de desigualdades, iniciativas como a Lei de Acesso à 

Informação e as discussões acerca do Marco Civil da Internet no Brasil dão mostras 

de que estamos em meio a um processo que tem como pano de fundo – para 
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aqueles que lutam pela ampliação da cidadania a partir do direito à comunicação - a 

defesa ao direito de compartilhar e expressar informações com vistas a uma 

sociedade mais justa. Iniciativas e recursos digitais voltados para uma vida 

democrática relevante, como liberdade e informação para maior participação da 

política e do Estado, são tão importantes quanto iniciativas destinadas a promover 

formas de participação civil (GOMES, 2011, p. 41). 

 Em nosso País, a barreira imposta pelas desigualdades econômicas e sociais 

torna a questão ainda mais complexa. Temos que trabalhar a ampliação do acesso 

e, ao mesmo tempo, a qualidade com a qual o uso da rede se dará. Do contrário, 

contribuiremos apenas para a ampliação de mercados consumidores. Nesse 

sentido, os governos têm papel preponderante, pois a iniciativa privada tem como 

principal foco aumento de lucro. 

Estamos lutando para definir as condições sob as quais nossa participação 

será permitida, para preservar o direito de livre comunicação na rede e para que o 

acesso chegue até aqueles que permanecem excluídos. Torna-se importante 

debatermos temas como o regime de direitos autorais corporativos, censura, visões 

que tentam distorcer as formas emergentes de participação, expandir o acesso e a 

participação de grupos que estão sendo deixados para trás, e promover formas de 

educação e letramento midiático que nos auxiliem a desenvolver as habilidades 

necessárias para nos tonarmos participantes plenos desse processo. 
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