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RESUMO 
 

O presente artigo traça um panorama dos conflitos da sociedade informacional sob 

uma perspectiva política. Esse mapa de interesses antagônicos diz respeito à 

colonização da rede por interesses privados e às lutas por democracia e liberdade 

na Internet e na organização das sociedades contemporâneas. A apropriação do 

espaço virtual pelo mercado, a batalha das indústrias de intermediação e de 

copyright, a emergente e frutífera cultura livre e o contrapoder cultivado na nova 

ecologia da rede são alguns dos pontos abordados para compreendermos as 

relações de poder na sociedade informacional. 

 
Palavras-chave: sociedade informacional, comunicação, democracia, controle 
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ABSTRACT 
 

The following article builds a map of the network society conflicts, in political 

perspective. This picture of antagonistic interests includes the net colonization by 

private interests and the struggles for Internet and contemporary society’s democracy 

and freedom. Virtual space appropriation by the market, the battle of 

telecommunication and copyright industries, the rising field of free culture and the 

counterpower cultivated in the new ecology of digital networks are some of the points 

studied in order to comprehend the network society power relations. 

 

Key-words: network society, communication, democracy, control 
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Introdução 

O presente artigo consiste em um trabalho de reflexão sobre a atual 

conjuntura da comunicação na sociedade informacional. A investigação sob 

perspectiva política, essencialmente crítica, difere da abordagem mercadológica 

massiva direcionada ao estudo das mídias sociais. Nossa pesquisa busca 

compreender a reconfiguração da dinâmica comunicacional e, a partir da 

descentralização do poder na rede, estudar as possibilidades democratizantes que 

essas práticas e ferramentas trazem à sociedade. 

Buscamos, ao longo de toda a produção do artigo, mapear as disputas e 

conflitos pelo poder, que tem como palco principal a Internet, apontando aspectos 

políticos, econômicos e sociais, bem como possibilidades de transformação social. 

Dentre tais disputas, recebeu destaque a colonização do espaço virtual por 

interesses privados, seja na corrida pelo monopólio econômico e financeiro, na 

manutenção da lógica de produção das empresas de telecomunicações e copyright 

ou na gestão privada das infraestruturas da rede, que possibilitam a prática de 

controle e censura, além de comprometer a neutralidade da rede.  

Para retratar alguns desses aspectos em um exemplo prático, realizamos, no 

segundo capítulo da pesquisa, um breve estudo sobre o caso Wikileaks. O foco de 

nossa leitura foi a reação dos governos, empresas e agências que se viram 

ameaçadas ao terem informações secretas divulgadas e, a partir disso, 

protagonizarem diversos ataques ao grupo e a princípios democráticos. 

Também nos empenhamos em incluir nesse mapa a vasta rede de 

contrapoder e contra-informação que germina no fértil terreno da Internet. O 

colaboracionismo e a produção e disseminação de conteúdo independente, alheios 

à esfera do mercado e dos media tradicionais, forjam um novo cenário para as 

relações de poder na sociedade e as lutas sociais como um todo.  

A dinâmica comunicacional dessa nova ecologia da rede coloca em xeque a 

hegemonia das empresas de comunicação e da rede de poder que as sustentam e, 

ao mesmo tempo, reinventa a discussão acerca da subversão dessas relações de 

poder e das possibilidades de transformação da realidade. Ao traçar um panorama 

desses conflitos e relações na sociedade informacional, buscamos contribuir 
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politicamente com a produção científica na área da comunicação, além de 

diagnosticar problemas e apontar caminhos para um horizonte livre e democrático. 
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1. Capítulo 1 – A sociedade em rede: espaço de deliberação livre e 

democrático ou campo de disputas privadas? 

 

1.1 Como se configuram as relações de poder na Internet? 

A discussão acerca do contexto tecnológico e social da comunicação 

contemporânea, representada iconicamente pelo fenômeno das mídias sociais, 

suscita diversas questões fundamentais para compreendermos tanto as 

possibilidades comunicativas desses sistemas quanto as suas potencialidades 

democráticas. No entanto, mais além de um estudo focado na experiência do 

indivíduo e das empresas com as ferramentas oferecidas pela web, pretendemos 

analisar as relações de poder que permeiam esta plataforma e investigar os 

aspectos políticos e econômicos que possivelmente desconstroem a tese de uma 

rede livre e essencialmente democrática. 

 

Se a cibercultura é fruto de “inteligências coletivas”, como afirma Lévy (A 
inteligência coletiva, 1998), os saberes nela gerados não têm um dono, não 
devem servir para propiciar riquezas de uns poucos. Quem é o proprietário 
do conhecimento desenvolvido pelo esforço e criatividade coletivos? Quem 
é o dono das informações construídas em rede? (Barros, 2009) 

 

O ambiente da Internet, considerando sua estrutura protocolar1 e o fluxo de 

datagramas – “pacotes” de dados que carregam o conteúdo de e-mails, vídeos, 

sites, etc – constitui um espaço de livre trânsito, que concebe, a princípio, a 

plataforma virtual como um ambiente livre e neutro. No entanto, a disputa econômica 

e política pelo poder que permeia as relações sociais se estendem também nesse 

ambiente. Ocorrem diversas lutas na arena digital: a batalha pelo controle da rede 

versus a luta pela liberdade e pela consolidação de uma plataforma aberta (software 

livre, compartilhamento peer-to-peer, Creative Commons) e o desafio das 

instituições jornalísticas em manterem-se hegemônicas frente o contexto das mídias 

                                                            
1 De acordo com Galloway (2004), protocolo é um conjunto de elementos que definem um padrão 
técnico, uma linguagem universal que descreve objetos e regula o fluxo, dirige a rede, codifica 
relacionamentos e conecta formas de vida. Antes disso, é a razão pela qual a Internet funciona. 
Silveira (2009) descreve protocolos como “regras que definem como os dados serão organizados, 
transferidos, armazenados, enfim, definem todas as regras de comunicação entre os elementos que 
participam da rede “(p. 73). 
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sociais e da produção autônoma de conteúdo informacional e jornalístico. Além 

desses conflitos, também é relevante destacar a corrida pelo monopólio econômico 

entre as empresas de intermediação, que representam as companhias de 

telecomunicações e empresas de copyright ligadas à indústria fonográfica, 

cinematográfica e conteúdos digitais. Estas empresas formam grandes 

conglomerados corporativos e, segundo Silveira (2009), defendem que a melhor 

maneira de gerir a Internet é  

 

(...) permitir que o mercado tenha plena liberdade de funcionamento, o que 
implicaria no fim definitivo do princípio da não-interferência dos pacotes que 
transitam nas redes (Silveira, 2009:12). 

 

Essa colonização da rede por interesses privados distorce sua configuração 

democrática: longe de conceber um Éden high-tech (Schiller, 2000), o ciberespaço 

tem sido cada vez mais campo de disputas ligadas ao Estado, às empresas de 

intermediação e tecnologia e ao mercado financeiro global. Em contraposição a essa 

forma gerencial que prisma pela propriedade e pelo controle, estão a cultura hacker 

e toda a cultura digital, os coletivos e movimentos de resistência que se estabelecem 

na Internet e as iniciativas como os movimentos Save The Internet e Open Internet 

Coalition, organizações sem fins lucrativos formadas por diversos grupos, empresas 

e indivíduos que defendem a neutralidade da rede, ou seja, a não-discriminação 

entre diferentes tipos de conteúdo e aplicações online, garantindo a liberdade e a 

igualdade de condições para todos os tipos de websites e tecnologias relacionadas à 

Internet. Esse quadro turbulento, de viés político, pode ser ilustrado pela célebre 

afirmação de Deleuze: “A tecnologia é social antes de ser técnica”.   

 

(...)se as novas tecnologias podem proporcionar um ideal para a 
comunicação democrática, oferecendo novas possibilidades para a 
participação descentralizada, elas podem, também, sustentar formas 
extremas de centralização de poder. 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 (Malina, citada por 
Maia, 2008:278). 
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É necessário investigarmos a questão da democracia na rede em uma 

perspectiva crítica, concebendo-a como um campo de batalha no qual existem 

diversos interesses que transitam entre o mundo físico e o virtual, cujas fronteiras 

são praticamente imperceptíveis, e fazem parte de uma dada estrutura econômica e 

política. Em outras palavras, tratamos da transposição dos conflitos sociais e disputa 

pelo poder dentro desse sistema, para o palco virtual, em tempos de difícil 

dissociação das duas esferas – virtual e físico. 

A configuração política da rede, no sentido de disputa pelo poder, é, pois, um fato 

fundamental para a compreensão da sociedade informacional: à medida que se 

ampliam os horizontes comunicacionais no mundo virtual, também se intensificam os 

choques, em diversas instâncias, pelo seu controle. Ainda que a rede tenha se 

mostrado eficaz como ferramenta para transformações na sociedade (como os 

movimentos globais de ocupação, como o Occupy Wall Street, a Revolta dos 

Indignados, na Espanha, e a chamada Primavera Árabe), através da organização e 

mobilização coletiva por redes sociais (um processo ambíguo e relativamente 

complexo), o ciberespaço continua sendo palco de conflitos privados. Como afirma 

Galloway (2004:75, tradução minha2), a Internet é uma dança delicada entre o 

controle e a liberdade. 

 

1.2 Ciberdemocracia, democracia e antidemocracia 

De que democracia estamos falando, afinal, quando falamos de democracia na 

Internet? Essa questão é de fundamental importância para construirmos uma crítica 

em torno desse conceito tão difundido e relativamente consensual no seio da 

sociedade contemporânea. Em primeiro lugar, é necessário contextualizarmos a 

discussão acerca do conceito de democracia para depois relacioná-la à rede.   

A noção de democracia, num sentido de sistema político, que buscamos 

investigar é, mais especificamente, a democracia representativa e eleitoral, 

classificada por Gomes (2008) como uma das formas mais pobres de democracia 

liberal. As formas democráticas experimentadas na contemporaneidade limitam-se 

não mais que à representação política da sociedade por parte de indivíduos e seus 

                                                            
2 “The Internet is a delicate dance between control and freedom” (Galloway, 2004:75) 
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respectivos partidos, subtraindo a autonomia dessa coletividade e suprimindo seu 

poder de gerir diretamente a sociedade que constitui. 

Norberto Bobbio nos dá um plano geral bastante útil quanto à prática da 

democracia representativa na sociedade organizada em torno do Estado: 

 

Como já se disse diversas vezes, o defeito da democracia representativa, 
se comparada com a democracia direta, consiste na tendência à formação 
destas pequenas oligarquias que são os comitês dirigentes dos partidos; tal 
defeito apenas pode ser corrigido pela existência de uma pluralidade de 
oligarquias em concorrência entre si. Tanto melhor, porém, se aquelas 
pequenas oligarquias, através de uma democratização da sociedade civil – 
através da conquista dos centros de poder da sociedade civil por parte dos 
indivíduos sempre mais dispostos a participar e a participar de modo 
sempre mais qualificado –, tornam-se cada vez menos oligárquicas, fazendo 
com que o poder não seja apenas distribuído mas também controlado. 
(Bobbio, 1984:72). 

 

A crítica à democracia representativa que pretendemos esboçar aqui, porém, diz 

respeito à restrição da política ao ato do voto e à representatividade política: 

(...) na democracia representativa, o eleitor ao escolher seu representante 
delega o poder a este e de “soberano” passa a “súdito”. Delegação de poder 
significa transferência de poder. “Terminadas as eleições, termina também o 
poder dos eleitores sobre os seus eleitos (Michels, citado por Viana, 
2003:21) 

 
 

 Nesse caso, poderíamos estabelecer um contraponto na democracia direta, de 

base, com as tomadas de decisões sendo produto direto da deliberação horizontal 

entre os indivíduos. Ainda que num plano ideal, esse modelo de democracia, além 

de privilegiar a justiça social e ter a liberdade como seu maior valor, é propício à 

edificação de uma esfera pública eficiente (reconstruindo todo o sistema 

comunicacional e democratizando seu acesso, sem a intermediação do mercado). 

Muito diferente, portanto, da democracia parlamentar como conhecemos: distorcida 

e institucionalizada, centralizada e vertical, característica dos Estados modernos. 

Nas ciências humanas em geral, esse modelo de democracia atingiu quase o 

esgotamento de sua crítica no século 20, mas continua vigente na maioria dos 

sistemas políticos atuais. Para Senellart, em obra que discute o pensamento de 

Michel Foucault, é exposto, em relação a tal objeto, que: 
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A democracia, para ele, não era uma palavra vazia, mas tampouco consistia 
num regime político, nem em uma forma de organização social dada. A 
democracia era, antes de tudo, o esforço permanente dos governados para 
resistir à pretensão dos governantes e expandir sua esfera de autonomia 
(Senellart, citado por Avenilo, 2011:95) 

 

Apesar de não nos aprofundarmos mais na dissertação e no estudo conceitual da 

democracia, é essencial, para esta pesquisa, que interpretemos a verticalidade da 

organização da sociedade do capital e a concentração do poder no Estado como 

antagônicas a um sistema comunicacional livre e democrático e algo nocivo, 

também, à liberdade do indivíduo, em uma acepção anárquica do termo. 

  A ideia de esfera pública interconectada, por sua vez, oferece uma nova 

interpretação sobre o quadro comunicacional da sociedade informacional. Benkler 

revisa o conceito de esfera pública transferindo o protagonismo dos mass media 

para o indivíduo conectado, interessado e engajado em comunicar-se. Dessa forma, 

a arquitetura da esfera pública – que Benkler define como um quadro de práticas 

que os membros de uma sociedade utilizam para comunicar questões que julgam 

ser de interesse público e que potencialmente requer ação ou reconhecimento 

coletivos (Benkler, 2006:177) – passa a ser edificada pelos interesses comuns dos 

indivíduos conectados, longe da alçada de razoável controle que cabia às grandes 

empresas de comunicação. Dessa forma, irrompe um contexto em que há uma 

descentralização do poder, com maior potencial de participação e ação dos 

indivíduos, além da presença dos grupos midiáticos tradicionais. Esse novo 

ambiente certamente favorece a democracia, num sentido, inclusive, de edificação 

de uma esfera pública mais participativa. O que Gomes (2008) coloca em questão, 

no entanto, é o quanto dessa potencial participação se realiza e quão efetiva é, já 

que a esfera pública é eficiente quando respeitadas algumas regras discursivas, 

como racionalidade e dialogismo. 

 A cultura cibernética que vemos emergir, capitaneada pelo boom das redes 

sociais, parece responder mais a interesses privados (relações interpessoais do 

indivíduo, comércio virtual, etc.) do que propriamente a um processo democrático 

amplo, de diálogo, debate e decisões que abranjam uma comunidade significativa e 

que conte com atividades interativas que fomentem tais ações e, inclusive, 

dinamizem o processo de decisões políticas. No entanto, é inegável a eficiência, a 
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fertilidade da Internet na construção de laços e redes de resistência e mobilização, a 

chamada “contrainformação”. 

Confrontamo-nos, pois, com um paradoxo em relação ao cenário da rede, que 

consiste na oposição entre sua potencialidade democrática e sua funcionalidade 

como ferramenta política versus a questão do interesse dos indivíduos em agir na 

Internet num sentido de construção da democracia e edificação de uma esfera 

pública comunicacional, além do comportamento das empresas de intermediação e 

dos governos face à nova organização da rede. Esses elementos condicionam-se 

mutuamente, refletindo o grau democrático presente na sociedade e inter-

relacionando os aspectos discutidos nesse capítulo: a cultura e o sistema políticos 

vigentes, os conflitos pelo controle na rede e a ação dos indivíduos e movimentos na 

Internet trazem à tona a necessidade de desenvolvermos uma discussão ampla e 

plural em torno das idéias de democracia e ciberdemocracia, tanto no campo da 

teoria quanto da práxis. 

 

1.3  A corrida pelo monopólio na rede 

Uma questão fundamental e que não podemos perder de vista na análise da 

sociedade informacional é seu caráter econômico ajustado à sociedade do capital: 

longe de constituir uma espécie de “ilha paradisíaca” virtual, livre de fronteiras 

geopolíticas e do jugo das instituições, a Internet faz parte de um contexto 

socioeconômico determinado. A plataforma virtual mostrou-se um terreno fértil e rico 

para o florescimento do capital. Schiller (2000) nos fala sobre uma colonização cada 

vez mais rápida do ciberespaço pelo mercado financeiro global; para o autor, a 

Internet compreende o aparato central de produção e controle de um crescente 

mercado global supranacional. Além disso, podemos destacar o crescimento maciço 

do e-commerce, o comércio eletrônico online. Ira Magaziner, conselheiro sênior para 

desenvolvimento de políticas do governo de Bill Clinton, nos Estados Unidos, foi um 

dos principais autores dos documentos de políticas do comércio eletrônico durante a 

gestão de Clinton e afirmou que “se há uma arena ideal para ser dirigida pelo 

mercado, é a web” (Magaziner, citado por Schiller, 2000).  
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Parece evidente que esse desenvolvimento do comércio virtual é positivo aos 

olhos dos cidadãos e podemos dizer que já se tornou uma função prática 

razoavelmente incorporada à vida cotidiana. No entanto, essa mudança ocorre 

dentro da mesma sociedade que, em termos políticos, fundamenta, propicia e 

alimenta os embates e conflitos na rede. Nesse caso, falamos de uma disputa pela 

hegemonia na rede no sentido de competitividade mercadológica.  

 

À medida em que a transformação da Internet em um meio de comércio 
eletrônico ganhou força, as companhias online demandaram um controle 
cada vez maior do conteúdo da rede – sobre quem acessava seus sites, 
como eles o encontravam e como seu conteúdo era exibido e tornado 
disponível (Schiller, 2000:78, tradução minha3) 

 

Outra vez entramos no mérito da democracia, dessa vez pelo viés do sistema 

capitalista. A colonização do ciberespaço pelo comércio eletrônico e pelo mercado 

financeiro global são sintomas virtuais da realidade social e econômica, 

reproduzindo seus valores, princípios e regras. Seja pelo aparato eletrônico que a 

Internet fornece à corrida financeira – cujo grande protagonista, diga-se de 

passagem, é o capital virtual – ou pela questão da “invasão” da rede por gigantescas 

lojas de departamentos, supermercados ou estabelecimentos comerciais de nichos 

específicos e variados, persiste o problema da liberdade versus o controle da 

Internet. Nesse caso, nossa evidência de esvaziamento democrático e ocupação da 

rede por interesses privados é o predomínio cada vez maior de práticas e atividades 

online que visam obtenção e reprodução do lucro. 

 

Embora as tecnologias da comunicação pareçam concentrar em si todas as 
expectativas de mudança, o trabalho assalariado e a lei do mercado 
penetram cada vez mais profundamente nas malhas da sociedade e da 
cultura. A Internet constitui o meio mais vigoroso de que dispõe o 
capitalismo para difundir seus modos de relações sociais. É por isso que o 
controle da web é tão ardentemente disputado. (Schiller, 2009) 

 

                                                            
3 “As the Internet’s transformation into a medium of electronic commerce gained momentum, online 
companies demanded greater control over Web content – over who linked to their sites, how they 
linked and how their content displayed and made available” (Schiller, 2000:78) 
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A ambigüidade que buscamos identificar aqui é justamente essa condição de 

liberdade da rede (até mesmo de esfera pública interconectada), do seu princípio de 

neutralidade, como já falamos nesse primeiro capítulo, contraposta à apropriação do 

espaço virtual por interesses privados inerentes à sociedade do capital. A questão 

do comércio virtual é emblemática, pois envolve fatores como a presença de 

grandes corporações, holdings, etc. Em suma, podemos afirmar que os sistemas 

político e econômico se reproduzem na Internet. A corrida pelo monopólio da rede 

reflete a condição da sociedade informacional intrínseca a um capitalismo 

igualmente informacional. Dessa forma, é evidente que o mercado, ao se reproduzir 

virtualmente, busque reafirmar os valores e princípios políticos e econômicos da 

ordem vigente. 

 Afinal, se as relações de produção e a ordem econômica e política são 

perpetradas de injustiça social e desigualdade, é possível falarmos em liberdade e 

democracia à medida que o espaço virtual reproduz tais relações? Ou como diz 

Schiller (2009), ao mesmo tempo em que comunicação e informação tonaram-se as 

grandes minas do crescimento capitalista? São essas as questões suscitadas a 

partir deste primeiro capítulo e que consideramos essenciais para examinarmos 

nossos objetos centrais de estudo: a democracia na Internet, poder e comunicação. 

É necessário, pois, que investiguemos os espaços de resistência – o chamado 

contrapoder – e as raízes dos conflitos políticos na Internet, da propriedade das 

infraestruturas da rede, a censura e o controle. 
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2. Capítulo 2 – Breve estudo sobre controle na Internet: O caso Wikileaks 

 

2.1 Assalto à hegemonia informacional 

Um dos mais emblemáticos casos recentes de conflito político na rede foi o do 

Wikileaks. O grupo, uma organização transnacional sem fins lucrativos, ficou 

conhecido pelas publicações massivas de documentos secretos de governos e 

empresas, geralmente confidenciando informações que revelavam corrupção, 

escândalos diplomáticos e abusos dos direitos humanos como, por exemplo, da 

prisão e maus tratos de inocentes na base americana de Guantánamo, em Cuba e 

da guerra no Iraque. Esses vazamentos são obtidos através de colaboradores4 e 

têm sua autenticidade garantida por uma equipe do Wikileaks que as verificam antes 

de publicá-las. 

O pesquisador Sérgio Amadeu da Silveira joga luz sobre o caso em seu 

recente estudo “O fenômeno Wikileaks e as redes de poder” (2011), apresentado no 

IV Encontro da Compolítica (Associação Brasileira de Pesquisadores em 

Comunicação e Política), na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em abril de 

2011.  O autor analisa todo o episódio envolvendo o grupo e as reações por parte do 

governo norte-americano, suas agências e as empresas, que viam na iniciativa uma 

ameaça à ordem estabelecida. Silveira destaca, de antemão, que a prática de vazar 

documentos reveladores não é nova e que o próprio Wikileaks, liderado pelo 

australiano Julian Assange (jornalista e ciberativista), funcionava desde 2006. O 

autor também ressalta que mesmo as ferramentas digitais utilizas pelo grupo não 

são inéditas: 

 

(...) o Wikileaks usou ferramentas básicas e há muito utilizadas na rede. 
Nem mesmo a sobrecarga de acesso aos sites de grandes corporações 
financeiras obtidas pelo uso da técnica de um DDOS (Distributed Denial of 
Service) parece ser recente. Já em 1998, um grupo de ativistas 
autodenominados Electronic Disturbance Theatre (EDT) utilizaram diversas 
ações de DDOS para impedir o acesso aos sites do governo norte- 
americano e mexicano. Também o uso de criptografia forte para proteger a 
comunicação de dados entre os apoiadores do Wikileaks não é inovador. A 

                                                            
4 O caso de Bradley Manning tornou-se emblemático dentre a questão dos colaboradores do 
Wikileaks. O soldado do Exército estadunidense é acusado de ter divulgado milhares de documentos, 
obtidos através de um sistema militar de correio eletrônico restrito e foi condenado por oito violações 
do Código Penal dos Estados Unidos. Ele está preso desde maio de 2010, aguardando julgamento. 
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rede e o software TOR, por exemplo, têm sido usados desde 2002 por 
diversos ativistas dos direitos humanos, inclusive na China. (Silveira, 
2011:2) 

 

O estudo de Silveira aborda o “fenômeno” Wikileaks a partir de seus aspectos 

políticos, comunicacionais e culturais. E é a partir dessa perspectiva que tentaremos 

compreender o que foi, como foi e o que representou o caso Wikileaks. 

A definição do próprio grupo, estampada na capa de seu site5, é a seguinte: 

Wikileaks é uma organização midiática sem fins lucrativos dedicada a trazer notícias 

e informações importantes para o público. Nós fornecemos um modo inovador, 

seguro e anônimo para fontes anômicas de todo o mundo vazarem informações para 

nossos jornalistas. Nós publicamos materiais de significância ética, política e 

histórica, resguardando a identidade das fontes, proporcionando uma forma 

universal de revelar injustiças reprimidas e censuradas6. E a estratégia do grupo – 

que trabalhava, até então, com cinco empregados permanentes, cerca de 800 

colaboradores ocasionais e centenas de voluntários espalhados pelo mundo, dentre 

jornalistas, informáticos, engenheiros e advogados – funcionou. Essa rede edificada 

pelo Wikileaks resultou na publicação online de centenas de milhares de 

documentos sensíveis à diplomacia global.  

Silveira afirma que  

 

A estratégia do Wikileaks para divulgar os documentos da diplomacia norte-
americana foi se aliar com órgãos da imprensa tradicional. O objetivo eram 
dois: o primeiro, obter parceiros de peso para neutralizar os fortes ataques 
que viriam e vieram à organização; o segundo, era aumentar a credibilidade 
e, portanto, a repercussão das denúncias  uma  vez  que  seriam 
chanceladas  pelos  gatekeepers  da  velha mídia (2011:10) 
 

                                                            
5 http://www.wikileaks.org. Acessado em 9 de agosto de 2011. 
6 “WikiLeaks is a non-profit media organization dedicated to bringing important news and information 

to the public. We provide an innovative, secure and anonymous way for independent sources around 

the world to leak information to our journalists. We publish material of ethical, political and historical 

significance while keeping the identity of our sources anonymous, thus providing a universal way for 

the revealing of suppressed and censored injustices” (tradução minha). 

 



19 
 

E se esse foi o estratagema do grupo na sua cruzada contra o status quo 

diplomático global, o sucesso foi alcançado. A parceria com grandes representantes 

dos media tradicionais, como El Pais (Espanha), The Guardian (Grã-Bretanha), Der 

Spiegel (Alemanha), The New York Times (Estados Unidos) e os brasileiros Folha de 

S. Paulo e O Globo, garantiu a publicação dos conteúdos vazados por veículos com 

credibilidade. Não obstante, a significância pública internacional conquistada pelo 

Wikileaks assegurou, também, que fossem divulgados todos os ataques e 

retaliações que o grupo pudesse sofrer. O aparato comunicacional armado pelo 

Wikileaks reflete a concepção da nova ecologia da rede, apresentada por Benkler 

em The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom 

(2006); segundo o pesquisador, uma das principais características da sociedade 

informacional é a alteração do ecossistema comunicacional, com a diminuição das 

barreiras de entrada, possibilitada pela arquitetura distribuída, essencialmente 

descentralizada, da rede.  Em termos práticos, podemos afirmar que atividades que 

antes eram praticamente restritas aos media estão ao alcance de indivíduos e 

organizações externas ao âmbito das empresas de comunicação.  

 

A economia de informação em rede melhora a capacidade prática de 
indivíduos em três dimensões: (1) ela melhora a capacidade dos indivíduos 
de fazer mais para e por eles próprios; (2) ela aumenta a sua capacidade de 
fazer mais comunalmente (coletivamente) com outros, sem ser limitado a 
organizar a sua relação por um sistema de preços ou por sistemas 
hierárquicos tradicionais de organizações sociais e econômicas; e (3) ela 
melhora a capacidade de indivíduos fazerem mais em organizações formais 
que operam fora da esfera do mercado (Benkler, citado por Silveira, 2011:3) 

 

Mais que isso, Silveira (2011) releva que essa mudança aumenta o poder de 

disseminação de informações e amplia as possibilidades de atuação colaborativa. 

Podemos relacionar essa afirmação com o caso do Wikileaks, que foi responsável 

pela construção de uma rede eficiente e significativa, assumindo o protagonismo de 

um processo comunicacional de abrangência global. 

 

No cenário dominado pelos meios de comunicação de massas, a saber, 
pela rádio, jornais e televisão, o poder comunicacional dos indivíduos era 
bem menor do que no existente com a expansão da Internet. Os indivíduos 
podem fazer mais por eles mesmos nas redes, desde buscar informações, 
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obter serviços online até disputar com a grande imprensa a transformação 
de um relato em uma notícia capaz de atingir milhões de pessoas (Benkler, 
citado por Silveira, 2011:3) 

 

O Wikileaks representa, portanto, um produto que reflete essa nova ecologia da 

rede; ao passo que é produzido de forma independente, por indivíduos que atuam 

fora da esfera do mercado, baseia-se no princípio de neutralidade da rede – ou seja, 

da sua condição de liberdade de expressão – para produzir e distribuir conteúdos 

informacionais de relevância política e social. 

 

2.2  Quebra da neutralidade 

Com a reverberação poderosa das ações do Wikileaks, iniciou-se um 

agressivo contra-ataque por parte do governo norte-americano, suas agências e 

algumas empresas. Esse conflito entre os agentes da rede criada pelo Wikileaks e o 

grupo que reage às suas atividades é determinado por Silveira (2011) de “redes de 

ativistas versus redes conservadoras”.  Os ataques ao Wikileaks foram desferidos 

em várias frentes; de acordo com Castells, em artigo publicado no jornal La 

Vanguardia, no dia 11 de dezembro de 2010, chamado “La ciberguerra de 

Wikileaks”7, são delimitadas duas fases do processo: a primeira foi o que Castells 

chama de uma “cruzada contra o mensageiro”, ou seja, a caçada jurídico-burocrática 

a Julian Assange, figura representativa do grupo; a segunda consistiu em minar as 

atividades do Wikileaks, com diversas ações que interferiram na neutralidade da 

rede, como veremos posteriormente. 

As represálias a Assange foram desde a perda de sua cidadania sueca até a 

acusação de prática de abuso sexual. Em 30 de novembro de 2010, o australiano foi 

acusado de estupro e abuso sexual na Suécia e colocado na lista de perseguição da 

Interpol. Castells chama a história de “rocambolesca”, denunciando uma aliança 

entre a Justiça sueca e uma repressão em escala geopolítica. Ele comenta, ainda no 

artigo “La ciberguerra de Wikileaks”, que a denúncia consistia no fato de que, em 

                                                            
7La ciberguerra de Wikileaks. La Vanguardia, 11 de dezembro de 2010. Disponível em 
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20101211/54086305259/la-ciberguerra-de-
wikileaks.html. Acessado em 2 de agosto de 2011. 
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pleno ato sexual, o preservativo teria se rompido e, mediante pedidos da parceira de 

Assange para que interrompesse o ato, ele teria prosseguido. Segundo a lei sueca, 

tal atitude constitui uma violação criminosa, mas Castells indaga o fato de que a 

parceira de Assange e suposta vítima tenha organizado, no dia seguinte, em sua 

casa, uma festa de despedida para o australiano.  

Entretanto, essa foi a justificativa dada pela Interpol para emitir a ordem de 

captura com nível máximo de alerta, “desmentindo que tenha sido por pressão dos 

Estados Unidos”. Assange se entregou em Londres, no dia 7 de dezembro e teve 

fiança negada pelo juiz. Castels insinua que a sequência de fatos tenha sido 

premeditada: “Cuando Assange se entrega en Londres, el juez no acepta fianza, tal 

vez para enviarlo a Estados Unidos via Suecia”. A novela se seguiu e, no final, 

Assange foi extraditado para a Suécia, ainda sob acusações criminais. 

Como afirma Castells no artigo, “com o mensageiro atrás das grades, é hora 

de ir atrás da mensagem”. Em outro artigo – “Wikileaks e os conflitos no ciberespaço 

– Parte I”8, publicado e escrito pelo site PassaPalavra, no dia 19 de dezembro de 

2010 – é afirmado que a retaliação ao Wikileaks foi baseada em três movimentos: a 

inviabilização da infraestrutura do portal, a prisão de Assange e o bloqueio dos 

recursos financeiros da organização (que seria a mais grave, a longo prazo). Silveira 

diz que 

 

Pela pressão dos grupos conservadores e das agências governamentais 
norte-americanas, a empresa Amazon deixou de hospedar o site do 
Wikileaks no início de dezembro de 2010. A Amazon disse ter atendido a 
solicitação do Comitê de Segurança e Assuntos Governamentais do Senado 
dos EUA (...). A empresa também declarou estar sofrendo há vários meses 
ataques a seus servidores devido à manutenção do site do Wikileaks. Sem 
dúvida, os organismos de inteligência e os grupos conservadores atacam o 
Wikileaks como parte do que tem sido denominado cyberwar e netwar. 
(Silveira, 2011:13) 

 

Além disso, as empresas Visa, Mastercard, Paypal e PostFinance, além do 

Bank of America, bloquearam as contas do grupo para o recebimento de 

contribuições e doações por parte de voluntários e simpatizantes, um dos principais 

meios de financiamento do Wikileaks. De acordo com o artigo “The Arrest of Julian 

Assange: as it happened”, publicado dia 7 de dezembro de 2010, no The Guardian, 

                                                            
8 WikiLeaks e os conflitos no ciberespaço - Parte I. Passa Palavra. Disponível em 
http://passapalavra.info/?p=33369. Acessado em 3 de agosto de 2011. 



22 
 

Charles Arthur, editor de tecnologia do periódico, aponta que, apesar do boicote ao 

Wikileaks, empresas como Visa e Mastercard são responsáveis pelo sistema de 

doações online de organizações racistas como o The Knights Party, grupo 

supremacista branco estadunidense, apoiado pela Ku Klux Klan. Tal dado escancara 

a interferência política na tentativa de afetar o Wikileaks. 

No entanto, houve uma forte reação da rede de suporte ao Wikileaks. Silveira 

afirma que, para o derrubamento do site original do grupo, a resposta foi a criação 

de milhares de sites-espelho9 que replicavam o conteúdo publicado pelo Wikileak (já 

hospedado nos servidores do Partido Pirata da Suécia). Em relação ao bloqueio das 

contas do Wikileaks para recebimento de doações, o grupo hacktivista Anonymous 

articulou a Operação Payback: nas palavras de Silveira, a operação reuniu na 

Internet, nos canais de IRC e no Twitter, simpatizantes que aumentaram 

exponencialmente o acesso aos servidores das empresas que bloquearam o 

Wikileaks. As máquinas não conseguiam processar solicitações de acesso e 

travaram, saindo da rede. Richard Stallman, fundador do movimento de software 

livre, definiu a ação não como hacker, mas como uma ação coletiva voluntária contra 

o controle unilateral da liberdade de expressão (Silveira, 2011, p:16). 

 A empreitada dessa rede conservadora contra o Wikileaks representou a 

quebra do princípio de neutralidade da rede e também do direito da livre expressão. 

Como afirma Castells no artigo “¿Quién teme a Wikileaks?”10, publicado em 30 de 

outubro de 2010, no jornal La Vanguardia, os ataques contra o Wikileaks não 

questionam sua veracidade, senão criticam sua difusão. Silveira utiliza o movimento 

Save The Internet – citado na primeira parte do artigo – para explicar o conceito de 

neutralidade da rede: 

 

Desde o início da Internet até hoje, quem controla a camada física (de 
conexão), não puderam e nem tinham interesse de interferir nas camadas 
lógicas (de fluxos de conteúdo). O tratamento de um em relação ao outro 
era de neutralidade. Isso assegurou que todos os pacotes de dados fossem 
tratados do mesmo modo ou de modo neutro (...).. Na verdade, até o 
momento, o que temos na rede mundial de computadores é o princípio da 

                                                            
9 Na terminologia computacional, um site-espelho ou mirror é uma cópia exata do conjunto de dados, 
replicando o site original. 
10 ¿Quién teme a Wikileaks? La Vanguardia, 30 de outubro de 2010. Disponível em 
http://www.lavanguardia.com/opinion/articulos/20101030/54063188163/quien-teme-a-wikileaks.html. 
Acessado em 1 de agosto de 2011. 
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não-interferência ou da igualdade no tratamento dos pacotes de informação. 
Não importava quem enviou o pacote, o seu destino ou o seu conteúdo. 
Todos os pacotes deveriam transitar pelas redes sem que as operadoras de 
telefonia pudessem neles interferir. (Silveira, 2007:11) 

 

Se ampliarmos a ponderação acerca da neutralidade da rede para a questão 

da liberdade de expressão, podemos afirmar que os ataques ao Wikileaks feriram 

tais princípios por motivações explicitamente políticas. O poder, concentrado 

principalmente nos governos constrangidos pelos documentos vazados, reagiu à 

ameaça de forma arbitrária e antidemocrática, utilizando seu aparelho e suas 

ligações privilegiadas para retaliar a fonte do problema. É essa reação do poder 

institucionalizado que chama a atenção no caso Wikileaks.  

 

2.3  Controle e poder na comunicação 

Ao passo que o fenômeno Wikileaks representa a nova ecologia da rede, 

proposta por Benkler, a reação das redes conservadoras simboliza a disputa pelo 

controle e, indissociavelmente, pelo poder na topologia da rede. Em primeiro lugar, 

devemos ressaltar o potencial democratizante da Internet, como demonstrado pela 

rede ativista que englobou o suporte e a defesa do Wikileaks. Em segundo lugar, 

verificamos que as redes conservadoras (instituições como o governo, agências e 

empresas que atacaram o Wikileaks) – nesse caso podemos falar dos proprietários 

da rede física – tomaram esse papel de regulação e controle comunicacional em um 

sentido de barrar a abertura de determinados conteúdos.  

Ou seja, houve um ataque dos donos da rede física à rede lógica, interferindo 

arbitrariamente na topologia da rede. Ainda além, constatamos que o novo cenário 

multimidiático da rede inclui, também, os media tradicionais; os grandes jornais 

aderiram ao Wikileaks, noticiando os conteúdos vazados e cobrindo todo o 

desdobramento do caso. 

A principal novidade está no fato de o Wikileaks ter se realizado de forma 

autônoma às esferas do Estado e do mercado, aspecto primeiramente levantado por 

Benkler (2006) e comentado por Silveira (2011), fugindo ao controle – ao menos em 

termos de censura prévia – de sua publicação. Essa tese se dá no momento em que 

as instituições de poder, que Silveira denomina redes conservadoras, rechaçam a 

tendência da cultura digital de aproveitar o potencial democratizante do ambiente 

comunicacional da Internet para abrir os conteúdos tanto culturais quanto políticos. 
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Como afirma Silveira (2009:15), “a arquitetura aberta e não-proprietária da Internet é 

a guardiã de sua liberdade e das possibilidades democráticas de seu uso”.  

Castells profetizou, em tese, qual seria a reação das redes conservadoras, 

centrada na figura do governo, em resposta a algo como o Wikileaks. Segundo o 

autor,  uma das mais velhas e diretas formas de políticas de mídia é: 

 

(...) a censura de qualquer mensagem considerada nociva aos interesses da 
ordem vigente, se necessário, pela criminalização da comunicação livre e 
pelo processo do mensageiro. (Castells, 2009:264, tradução minha11) 

 

No caso, a mensagem é o Wikileaks e o mensageiro é Julian Assange. A dinâmica 

do caso Wikileaks, resumida por Castells, pode ser interpretada como uma operação 

de controle e coerção política nas redes de comunicação. Simplificando, poderíamos 

entendê-la como censura, no intuito de preservar e manter as relações de poder tais 

como elas se configuram na ordem vigente. 

 

O que eu acredito agora é que o poder é baseado no controle da 
comunicação e da informação, seja o macropoder do Estado e das 
corporações midiáticas ou o micropoder de organizações de toda sorte. (...) 
Poder é mais que comunicação e comunicação é mais que poder. Mas 
poder baseia-se no controle da comunicação, assim como o contrapoder 
depende na quebra de tal controle. (Castells, 2009:22, tradução minha12) 
 

O excerto de Castells, que amplia a noção já clássica de que “comunicação é 

poder”, elucida bem a disputa pelo controle na rede como análoga à disputa pela 

manutenção do poder na sociedade, e o estudo do caso Wikileaks revela como esse 

conflito se deflagra quando as instituições que detêm o poder político e econômico –  

de forma quase sempre concentrada e monopolista – são ameaçadas. Como 

Castells sugere, o Estado continua sendo um ator decisivo na definição das relações 

                                                            
11 “The censorship of any message deemed to undermine these interests, if necessary by criminalizing 

unhindered communication and prosecuting the messenger” (Castells, 2009:264) 

12 “What I sensed then, and believe now, is that power is based on the control of communication and 
information, be it the macro-power of the state and media corporations or the micro-power of 
organizations of all sorts. (...) Power is more than communication, and communication is more than 
power. But power relies on the control of communication, as counterpower depends on  breaking  
through  such  control.” (Castells, 2009:22) 
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de poder nas redes comunicacionais. O controle na Internet é um dos dispositivos 

principais nesse sentido. 
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3. Capítulo 3 – Poder e contrapoder na sociedade informacional 

 

3.1 Contrapoder, colaborativismo, cultura livre 

Após estudarmos a arquitetura da rede e esboçarmos um mapa das disputas 

pelo poder na Internet no primeiro capítulo e elucidarmos estas ideias com o 

exemplo do caso Wikileaks, é necessário visitarmos o outro lado da moeda 

cibernética: o contrapoder e a contrainformação como foco de resistência à ordem 

vigente através da organização coletiva em rede. É de fundamental importância nos 

atermos a esse ponto, principalmente depois de tratarmos dessa faceta 

democratizante da Internet, como no estudo do Wikileaks. A configuração da esfera 

virtual formada por ativistas de toda sorte é vasta, até mesmo como reflexo da 

cultura política contemporânea, intensamente explorada pelos pensadores dos 

Estudos Culturais e também quase que uma praxe do pensamento pós-moderno. De 

forma simplificada, tratamos aqui de uma sobreposição dos interesses de grupos 

socioculturais (raça, etnia, gênero, sexualidade, entre outros) aos embates clássicos 

da modernidade, que se concentram mais no campo das classes sociais mais que 

identidades individuais e coletivas específicas. Como afirma Stuart Hall,  

 

A identidade nessa concepção sociológica, preenche o espaço entre o 
“interior” e o “exterior”- entre o mundo pessoal e o mundo público. (...) O 
sujeito previamente vivido como tendo uma identidade unificada e estável, 
está se tornando fragmentado; composto não de uma única, mas de várias 
identidades, algumas vezes contraditórias ou não-resolvidas (...) à medida 
que os sistemas de significação cultural se multiplicam, somos confrontados 
por uma multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades 
possíveis, com cada uma das quais poderíamos nos identificar – ao menos 
temporariamente. (Hall 2002:12,13) 

 

Longe de uma superação dos conceitos modernos, incluindo o antagonismo 

de classes e a perspectiva econômica e política, que não é objeto direto de nossa 

pesquisa, o olhar de pensadores como Hall sobre a cultura contemporânea 

contribuem aos nossos estudos por refletirem, em boa medida, o contexto em que 

se realiza, por assim dizer, a resistência e o contrapoder na rede. As manifestações 

e ações com viés político na Internet reúnem fragmentos diversos, tanto identitários 

e minoritários quanto políticos nos moldes tradicionais (a militância de esquerda, por 
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exemplo). É nessa conjuntura que surge o que Castells chama de mass self-

communication: 

 

A emergência da mass self-communication oferece um meio extraordinário 
para movimentos sociais e indivíduos rebeldes construírem suas autonomia 
e confrontarem as instituições da sociedade em seus próprios termos e em 
torno de seus próprios projetos. Naturalmente, movimentos sociais não se 
originam da tecnologia, mas a utilizam. Mas tecnologia não é uma 
ferramenta simples, é um meio, é uma construção social, com suas próprias 
implicações. Além disso, o desenvolvimento da tecnologia da self-
communication também é um produto de nossa cultura, que enfatiza a 
autonomia individual, e a autoconstrução do projeto de um ator social. 
(2007:249, tradução minha13) 

 

Este é o ponto de partida da análise da produção e distribuição da chamada 

contrainformação no ciberespaço. A organização dos indivíduos no espaço virtual, 

com fins de transformação social, encontra um terreno fértil nas ferramentas virtuais 

que o novo contexto tecnológico dispõe, principalmente nas mídias sociais. A 

questão, no entanto, é a linguagem e a tecnologia disponível e acessível para a livre 

manifestação de indivíduos e grupos em um ambiente que é regulado justamente 

pelo seu princípio de neutralidade. É nesse quadro que residem as potencialidades 

democráticas da sociedade informacional, pelo menos no que importa aos 

processos de transformação social e manifestação política e cultural.  A 

contrainformação, o contrapoder e esse potencial protagonismo do usuário na 

Internet e, dessa forma, do cidadão na sociedade, pode ser melhor entendido 

quando Benkler afirma: “nesse começo de século 21, nos encontramos no ápice de 

uma batalha pela ecologia institucional do ambiente digital” (2006:2, tradução 

minha14). É esse espaço que constitui a arena de disputas políticas, econômicas e 

culturais na Internet e é a blogosfera, os centros de informação independentes, as 

páginas e perfis de coletivos, as extensas e dinâmicas redes de contatos nas mídias 

                                                            
13 “The emergence of mass self-communication offers an extraordinary medium for social movements 
and rebellious individuals to build their autonomy and confront the institutions of society in their own 
terms and around their own projects. Naturally, social movements are not originated by technology, 
they use technology. But technology is not simply a tool, it is a medium, it is a social construction, with 
its own implications. Furthermore, the development of the technology of selfcommunication is also the 
product of our culture, a culture that emphasizes individual autonomy, and the self-construction of the 
project of the social actor” (Castells, 2007, p. 249) 
14 “At the beginning of the twenty-first century, we find ourselves in the midst of a battle over the 
institutional ecology of the digital environment (Benkler, 2006:2) 
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sociais, que forjam um terreno fértil e extremamente rico para o desenvolvimento de 

ações que representem os interesses de seus participantes e, fundamentalmente, 

novas formas de pensar a transformação da realidade. 

Ainda sobre o fenômeno Wikileaks, tomado aqui como um símbolo das 

iniciativas autônomas na rede da contrainformação, podemos nos ater à entrevista 

do comunicólogo Alberto Efendy Maldonado ao Portal Humanitas Unisinos, 

publicada em cinco de janeiro de 201115. Segundo Maldonado, 

 

O WikiLeaks mostra ao campo das mídias tradicionais, pré-digitalização, 
pré-Internet, que os modelos autoritários, concentradores, oligopólicos, 
controladores e manipuladores de informações e mensagens têm nos 
contextos atuais configurações, modelos, agires, culturas e realizações que 
rompem com as lógicas etnocêntricas e excludentes das transnacionais 
midiáticas comerciais e os governos que as apoiam. (Maldonado, 2011) 

 

A partir dessa interpretação sobre o caso Wikileaks, Maldonado traça um 

panorama comunicacional que reflete a situação efervescente da sociedade 

interconectada, fundamental na organização social e na tecitura das relações de 

poder na contemporaneidade. De acordo com o comunicólogo, o atual momento da 

sociedade em rede é marcado por quatro aspectos fundamentais: a possibilidade de 

quebrar a hegemonia informativa; a concretização de formas de democracia 

comunicativa; o agir colaborativo orientado para questionar os poderes autoritários 

contemporâneos e, por fim, o questionamento do jornalismo subserviente e 

estandardizado. Esses aspectos são consoantes com a nova ecologia da rede 

(Benkler, 2006), tanto no que diz respeito à crescente participação dos indivíduos 

nos processos comunicacionais quanto nos horizontes cinzentos das instituições 

jornalísticas frente a esse contexto. Isto é, a incerteza da capacidade dos media 

tradicionais em se adaptar às novas tecnologias e formas de produzir notícia e 

informação, sem perder hegemonia e mercado. 

                                                            
15Disponível em: 
http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=39542. 
Acessado em 27 de julho de 2011. 
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O “agir colaborativo” citado por Maldonado tem uma de suas maiores expressões na 

filosofia do software livre – que prima, essencialmente, pela manutenção dos 

códigos abertos, que permite um constante aprimoramento coletivo do produto, livre 

da propriedade industrial – e na cultura wiki, popularizada pela enciclopédia 

colaborativa Wikipedia. Benkler, em seu artigo Coase’s penguin, or, Linux and the 

nature of the firm (2002), fornece argumentos, tanto sobre o software livre quanto a 

cultura wiki, que também reforçam os pressupostos de Maldonado. 

 

Softwares livres não estão necessariamente atrelados ao mercado ou à 
hierarquias empresariais para organizar sua produção. Programadores não 
necessariamente participam de um projeto porque alguém é seu chefe e 
assim o instruiu – ainda que alguns o façam. Eles geralmente não 
participam de um projeto porque alguém os ofereceu um pagamento, 
apesar de que alguns participantes almejem, a longo prazo, uma 
apropriação com fins lucrativos, como consultoria ou prestação de serviço. 
Mas a massa crítica da participação em projetos não pode ser explicada 
pela presença direta de um comando, um preço ou mesmo um retorno 
monetário (...). (Benkler, 2002:372, tradução minha16) 

 

Os modelos empresariais e corporativos de produção do software são 

substituídos, nas palavras de Benkler, por “micromotivações” (2002:373). Em outras 

palavras, o software livre e a cultura digital como um todo não têm seus “meios de 

produção” concentrados em mãos da indústria e do mundo corporativo, o que é uma 

grande novidade no mundo informacional. O autor complementa dizendo que: 

 

Eu generalizo a partir do fenômeno do software livre para sugerir 
características que colaboram em larga escala com diversos campos da 
produção de informação de forma sustentável e produtiva no ambiente 
digital interconectado sem o vínculo com mercados ou hierarquias 
empresariais. (Benkler, 2002:374, tradução minha17) 

                                                            
16 “Free software projects do not rely either on markets or on managerial hierarchies to organize 
production. Programmers do not generall participate in a project because someone  who is their boss 
instructed them, though some do. They do not generally participate in a project because someone 
offers them a price, though some participants do focus on long-term appropriation through money-
oriented activities, like consulting or service contracts. But the  critical  mass  of  participation in 
projects cannot  be explained by the direct presence of a command, a  price, or even a future 
monetary return (...). In other words, programmers participate in free software projects without 
following the normal signals generated by market-based, firm-based, or hybrid models”. (Benkler, 
2002:372) 

17 “I generalize from the phenomenon of free software to suggest characteristics that make large-scale 
collaborations in many information production fields sustainable and productive in the digitally 
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Quanto ao wiki, o autor comenta que 

 

O projeto é executado em uma ferramenta de autoria colaborativa de 
software livre, wiki, que é uma linguagem conceitualmente similar ao HTML, 
mas relativamente mais fácil de se implementar e que permite a edição 
coletiva de um único documento e o encadeamento de documentos 
múltiplos, além de gerar arquivos das alterações feitas para cada um 
destes. (Benkler, 2002:386, tradução minha18) 

 

Benkler chama a atenção para uma característica muito importante do 

Wikipedia: apesar de a iniciativa contar com políticas de utilização e princípios 

definidos expressos em sua página19, trata-se de um trabalho voluntário e não-

comercial. Além disso, há um sistema online e permanente de verificação de 

qualidade das informações publicadas. Portanto, muito diferente das enciclopédias 

tradicionais. Além disso, surgem constantemente ramificações do modelo do 

Wikipedia, como o Wikitravel, que visa criar um guia mundial de viagens gratuito; o 

Wikiquote, que compila milhares de citações; Wikiversity, que apóia comunidades de 

livre aprendizagem, entre outros. Essas duas expressões da cultura livre (software 

livre e cultura wiki), em adição às mídias sociais e a diversos outros projetos e 

iniciativas disponíveis na rede, formam um ambiente cada vez mais colaborativo, 

coletivista e interativo, que não passa necessariamente pela regulação da indústria, 

das empresas e, a princípio, dos governos. 

A questão da democracia e do controle na sociedade informacional – a 

sociedade reorganizada pelas transformações trazidas por tecnologias de 

informação e comunicação no modo de produção e distribuição de informação –, 

bem como as disputas e conflitos pelo poder na Internet, podem ser apreendidas 

como um tema tanto social e político quanto cultural, já que se estabelecem novas 

                                                                                                                                                                                          
networked environment without reliance either on markets or managerial hierarchy.” (Benkler, 
2002:374) 

18 “The project runs on a free software collaborative authorship tool, Wiki, which is a markup language 
similar in concept to HTML, but is relatively  easier  to  implement,  allows  multiple  people  to  edit  a  
single document and interlock multiple documents, and generates archives of the changes made to 
each.” (Benkler, 2002:386) 

19 http://www.wikipedia.org. Último acesso em 12 de setembro de 2011. 
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formas de mediação, comunicação e produção de sentido. Silveira, na obra Novas 

dimensões da política: protocolos e códigos na esfera pública interconectada (2009), 

salienta que existem duas faces da política na Internet: a política na rede e a política 

da rede. A primeira consiste no uso das ferramentas disponíveis na Internet para fins 

políticos, como campanhas políticas e sociais, o famigerado uso de redes sociais em 

campanhas eleitorais e, também, o uso por grupos que reivindicam transformações 

sociais. Já a segunda, a da política da rede, diz respeito às formas com que a 

Internet é gerida e estruturada; para Silveira (2009:2), há três agrupamentos básicos 

que definem os tipos de políticas da rede a serem considerados: sobre a 

infraestrutura, sobre os conteúdos e, por fim, sobre os formatos e aplicações. 

 

Existem conflitos, disputas e proposições envolvendo agentes sociais em 
cada um desses agrupamentos. Diversos interesses chocam-se com a 
finalidade de manter ou alterar a dinâmica e a organização da Internet. 
Como a rede mundial de computadores torna-se extremamente relevante 
para o cotidiano comunicacional do planeta, identificar essa nova dimensão 
da política é igualmente relevante para compreendermos nosso tempo. 
(Silveira, 2009:2) 

 

Nesse sentido, todas as ferramentas, projetos e iniciativas presentes na 

Internet, como o software livre, Creative Commons, wikis, blogs e mídias sociais em 

geral, podem ser considerados elementos que constituem a chamada cultura digital. 

E por mais que essas mesmas ferramentas possam ser – e, de fato, algumas são – 

apropriadas pela lógica do capital e absorvidas pelo mercado, é essa cultura digital 

essencialmente livre que engloba a produção, ação, participação e colaboração dos 

indivíduos no que podemos chamar de uma reconfiguração da política, por 

estabelecer novos espaços de deliberação e novas formas de produção cultural e 

comunicacional, não necessariamente mediados pelas instituições e corporações. 

Ou, como prefere Silveira, “novas dimensões da política”.  O ingrediente básico de 

todo o universo da cultura digital, da nova ecologia da rede (e de sua própria 

topologia) é o seu componente democratizante, que pressupõe a comunicação livre 

e irrestrita e o envio de pacotes de dados sob o princípio da não-interferência. Mais 

que isso, esse componente democratizante perpassa a própria sociedade 

informacional, que tem, na esfera pública interconectada, infinitas potencialidades de 

engajamento, mobilização, manifestação e transformação. Do outro lado do muro, 
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estão os proprietários da infraestrutura da rede; Estado, empresas de 

telecomunicações, entre outras, que se agarram, ocasionalmente, ao bastão do 

controle e da censura para fazer essa mesma rede valer a seus interesses, além dos 

interesses privados, geralmente financeiros ou políticos, que buscam colonizar o 

espaço virtual a fim de assegurar ou ampliar o estado das coisas. Em suma, esse é 

o mapa fundamental dos conflitos e disputas na sociedade interconectada.  

 

A verdade é que estamos na vertigem de uma nova revolução que, tal como 
todas as outras, vem acompanhada de uma série de medos e incertezas. 
Nas sociedades ocidentais, até agora, eram os líderes que, com a 
autoridade que lhes está inerente, controlavam a informação. Actualmente, 
a tecnologia permite aos cidadãos desafiarem essa autoridade. Por 
enquanto, os limites de ambas estão indefinidos. (Pacheco, 2011:41) 

 

 Empregar o termo “revolução” contradiz nossa tese de vigência de uma 

batalha pela ecologia do ambiente digital e, mais que isso, da potencialidade de 

transformação social, que brota no seio da sociedade informacional e de suas 

ferramentas. Ao contrário, examinamos justamente como a nova configuração do 

universo comunicacional e midiático, até o presente momento, é capaz de alterar as 

relações de poder, mas não necessariamente subvertê-las. Capacidade de alterar e 

questionar as relações de poder, porém, significa, conforme a autora exprime, 

desafiar a autoridade, que outrora monopolizava o controle da informação. Os limites 

tanto de quem detém o poder quanto de quem o enfrenta, estão, de fato, ainda 

indefinidos. 

 

3.2  O gatekeeping na Internet e as perspectivas da democracia na sociedade 

informacional 

 

O quadro de incerteza quanto aos horizontes dos media tradicionais e de 

crescente protagonismo por parte dos integrantes da mass self-communication, nos 

permite refletir o conceito jornalístico de gatekeeping, que trata basicamente da 

figura do editor, o responsável por definir o que será noticiado de acordo com 

diversos critérios, como noticiabilidade e linha editorial. Em outras palavras, é o 
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“porteiro”, que controla o que passa e é publicado. Podemos nos valer dessa 

analogia para metaforizar esse conceito na sociedade informacional. Na Internet, 

esses portões podem ser comparados com as barreiras de entrada das quais fala 

Benkler (2006): é evidente que essa fronteira, no espaço virtual, ganha muito mais 

opacidade e fluidez, pela própria topologia e lógica de funcionamento da rede.  

A partir desse estudo, podemos confirmar a tese de Benkler sobre a nova 

ecologia da rede, em que as barreiras de entrada são menores e mais frágeis, o que 

representa uma novidade em relação aos tempos em que a produção de conteúdo 

jornalístico era monopolizada pelos grandes media. Ao passo em que o gatekeeping 

na Internet está condenado pela própria estrutura da rede e pela emergente cultura 

digital, esse aspecto continua saliente na indústria de intermediação e nas empresas 

de comunicação tradicionais.  

A potencialidade democratizante da Internet, ancorada no princípio de 

neutralidade da rede e na edificação de uma esfera pública virtual, pode ser 

verificada a partir do momento em que apreendemos o seu uso para fins de 

contrapoder. O principal ícone dessa apropriação do espaço virtual por redes 

ativistas e engajadas é o vasto campo trazido pela cultura livre e por toda a cultura 

digital. Entretanto, como vimos no breve estudo do caso Wikileaks, a democracia e 

neutralidade da rede sofrem interferências dos proprietários da infraestrutura da 

comunicação, da aliança entre governos e grandes corporações, como evidencia 

Silveira: 

 

É possível afirmar com toda segurança que a grande novidade do fenômeno 
Wikileaks, mais do que as revelações sobre os vazamentos, foi o 
esclarecimento da opinião pública internacional de que as grandes 
corporações podem tentar anular a liberdade de expressão pelo controle 
que possuem da infraestrutura de comunicação, podem tentar desarticular 
as redes de apoio pelo sufocamento financeiro dos seus grupos opositores. 
(Silveira, 2009:15) 

  

A reação autoritária e antidemocrática dessas instituições na derrubada do 

Wikileaks mostra que o princípio de neutralidade, assim como o gatekeeping fluido e 

aberto da Internet, está comprometido se a gestão de infraestruturas fundamentais 

para o cotidiano globalizado continuar sob o controle de estruturas privadas (Silveira, 

2009). Não podemos perder de vista que as instâncias que estudamos estão 

inseridas num contexto socioeconômico definido, que é a ordem do capital.  E 
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aparentemente, para a manutenção dessa ordem, as redes de internautas que 

anseiam por democracia e liberdade têm o direito de circulação e manifestação na 

Internet até o momento em que simbolizem ameaça real aos Estados, instituições e 

corporações que detêm o poder nessa sociedade. É válido mencionar o controle 

policialesco explícito da rede, como é comum em países com governos ditatoriais ou 

em casos emblemáticos, como o do Wikileaks, mas principalmente atos como a 

censura ao grupo de rock Pearl Jam, em 200720, os intentos de grandes empresas 

contra o compartilhamento de arquivos (plataforma peer-to-peer) e ações políticas 

que regulem a utilização da Internet – como a Lói Creatión Et Internet (Lei de 

Criação e Internet), aprovada pelo governo francês em 2009 e que prevê o controle 

do acesso à Internet e a fiscalização de crimes relacionados ao copyright. Horten 

explica como o dispositivo criminaliza as práticas comuns da cultura digital e 

beneficia as corporações de uma indústria que perde terreno, mas nega perder 

lucros: 

 

O princípio que fundamenta a lei francesa de Criação e Internet é simples. 
Em uma situação na qual milhões de pessoas são acusadas de quebrar a 
lei – que é a posição do governo francês e da indústria do copyright – é um 
método barato e rápido de se aplicar sanções. A Justiça permite que 
usuários sejam sancionados através de lei civil, pela qual eles receberão 
dois avisos antes de terem sua conexão à Internet cortada por um ano. Sob 
a lei atual, a indústria do copyright – da música, do cinema e de televisão – 
pode usar o sistema legal, mas levar os casos na Justiça é algo que 
consome tempo e dinheiro e atinge apenas uma pequena porcentagem dos 
considerados infratores (Horten, 2008:2, tradução minha21) 

 

                                                            
20 Em 2007, o grupo Pearl Jam se apresentou em Chicago em show transmitido online pela empresa 
AT&T. No entanto, trechos da apresentação em que os músicos trocaram a letra da canção Another 
brick in the wall (de autoria da banda Pink Floyd) foram censurados, pois criticavam o então 
presidente estadunidense George W. Bush. A empresa responsabilizou uma companhia terceirizada, 
que gerenciava a transmissão, pelo corte. 

21 “The principle behind the French law on ‘Creation and Internet is simple. In a situation where you 
have millions of people accused of breaking the law – which is the position of  the French government 
and the rights-holders - it is  a fast, cheap method of applying  sanctions. It enables users to be 
sanctioned using civil law (contract law) whereby they will receive two warnings before being cut off 
from the Internet for up to one year. Under current law, rights-holders – music, film and broadcast 
companies -  may use the legal  system, but going through the courts is time-consuming and costly 
and reaches only a  small percentage of the alleged offenders” (Horten, 2008:2) 
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Esse espaço virtual que objetiva-se cercear é o mesmo ambiente que pode fertilizar 

eventos de grande relevância global, como a Primavera Árabe – uma sucessão de 

manifestações e revoltas populares no Oriente Médio em resposta a anos de 

ditaduras ultra-autoritárias, cujo palco principal foi a rua, mas com uso das redes 

sociais como forte instrumento de mobilização e divulgação. 

 

Estendo essa perspectiva analítica para a dinâmica histórica do 
contrapoder, como novas formas de transformação social e políticas 
alternativas emergem, pelo uso da oportunidade oferecida pela nova rede 
de comunicação horizontal da era digital, que é a infraestrutura técnica e 
organizacional típica da sociedade informacional. (...) O que a pesquisa 
acadêmica pode observar é a tentativa dos detentores do poder de 
reafirmar sua dominação no campo da comunicação, uma vez que 
reconheceram a incapacidade das instituições em canalizar os projetos e 
demandas das pessoas de todo o mundo. (...) Por outro lado, elites 
dominantes são confrontadas por movimentos sociais, projetos autônomos 
e individuais e políticas insurgentes que encontram um terreno favorável no 
emergente campo da mass self-communication. (Castells, 2007:258, 
tradução minha22) 

 

A chamada “rede de comunicação horizontal”, da qual fala Castells, sintetiza 

todos os aspectos que mencionamos sobre a topologia e a ecologia da rede ao 

longo de nossa investigação. Podemos nos ater ao conceito de Castells, da mass 

self-communication, para compreender a magnitude dessa descentralização do 

poder na comunicação, como devemos nos ater a Galloway (2004) para 

investigarmos como o controle existe após a descentralização da rede. Ainda que 

essa relação passe por três esferas distintas (como já citado: a infraestrutura, os 

conteúdos e os formatos e aplicações), é necessário examiná-las em uma 

perspectiva que abranja toda a conjuntura social, política, econômica e cultural de 

                                                            
22“ I am extending this analytical perspective to the historical dynamics of counter-power, as new forms 
of social change and alternative politics emerge, by using the opportunity offered by new horizontal 
communication networks of the digital age that is the technical and organizational infrastructure that is 
specific of the network society. (...) What scholarly research can observe is the attempt by the holders 
of power to reassert their domination into the communication realm, once they acknowledged the 
decreasing capacity of institutions to  channel  the  projects and demands from people  around the 
world (...). On the other hand, dominant elites are confronted by the social movements, individual 
autonomy projects, and insurgent politics that find a more favorable terrain in the emerging realm of 
mass self-communication. Under such circumstances, a new round  of  power  making in  the  
communication  space  is  taking  place,  as  power  holders  have understood the need to enter the 
battle in the horizontal communication networks” (Castells, 2007:258) 
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uma determinada comunidade. É a partir desse estudo que poderemos compreender 

os processos já em curso na sociedade informacional, bem como os processos 

possíveis. 

 

Assim como em períodos históricos anteriores, o espaço público emergente, 
enraizado na comunicação, não é predeterminado em sua forma por 
nenhum tipo de destino histórico ou necessidade tecnológica. Este será o 
resultado de uma nova fase da mais velha luta da humanidade: a luta para 
libertar nossas mentes. (Castells, 2007:259, tradução minha23) 

 

É de fundamental importância assimilar, portanto, que a disputa pelo poder na 

Internet é indissociável da disputa pelo poder na sociedade e que os conflitos 

decorrentes destas não se restringem à barreiras físicas ou virtuais. Como afirma 

Silveira (2009), a gestão da Internet, ou seja, de “infraestruturas fundamentais para o 

cotidiano globalizado” é controlado por estruturas privadas. Logo, os interesses que 

acabam por administrar o meio virtual são, também e em última instância, privados, 

o que torna relevante e necessária a discussão acerca da democracia na sociedade, 

de qual e de quanta democracia falamos e podemos alcançar, na sociedade 

informacional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
23 “Thus, as in previous historical periods, the emerging public space, rooted in communication, is not 
predetermined in its form by any kind of historical fate or technological necessity. It will be the result of 
the new stage of the oldest struggle in humankind: the struggle to free our minds” (Castells, 2007:259) 
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Considerações finais 

A idealização desse trabalho partiu, primeiramente, da vontade de produzir 

reflexão teórica crítica acerca da noção de democracia presente nas sociedades 

modernas e tão recorrentes nos discursos político e social contemporâneos. O 

campo da Internet, porém, tornou-se o terreno mais interessante para a investigação 

desse tema, já que o espaço virtual agrega cada vez mais questões relevantes para 

a sociedade, no que diz respeito à democracia e liberdade, e também por refletir, em 

seus conflitos e disputas, os diversos interesses dos grupos e classes sociais. 

O projeto inicial da pesquisa objetivava analisar e compreender o cenário da 

comunicação em rede, com foco na dominação e hegemonia dos media tradicionais 

versus a blogosfera e o uso autônomo das mídias sociais. Entretanto, ao decorrer 

dos estudos, a pesquisa tomou outra direção: acabamos por elaborar um breve 

panorama dos conflitos e disputas que envolvem a arena virtual, como forma de 

compreender a atual conjuntura da sociedade informacional. Dessa forma, 

construindo uma base sólida para o prosseguimento nos estudos do campo da 

sociedade informacional, da cultura livre e das lutas sociais que materializam-se nas 

ruas e na rede, em uma perspectiva glocalizada. 

Podemos apontar três principais aspectos presentes em nossa pesquisa. O 

primeiro é a discussão das questões infraestruturais e políticas que determinam o 

funcionamento da Internet. A questão do princípio de neutralidade da rede, a 

interferência dos gestores das insfraestruturas e a propriedade destas, que ferem 

princípios democráticos e de liberdade de expressão, são os componentes mais 

destacados ao longo da pesquisa. Em segundo lugar, os conflitos sociais 

transpostos para o espaço virtual: a corrida financeira e a colonização da Internet 

por interesses mercadológicos e privados, as lutas contra o monopólio corporativo 

de softwares e produtos culturais (plataformas abertas, cultura livre, 

compartilhamento de arquivos) e, novamente, a prática do controle e da censura 

com fins de manutenção da ordem vigente. Em terceiro lugar, o estudo das relações 

de poder e as possibilidades de sua transformação, seja na descentralização da 

rede, na verticalidade das instituições sociais ou nas potencialidades que a esfera 

pública virtual representa. 
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A conjunção desses três aspectos busca construir um panorama da 

sociedade informacional sob uma perspectiva política e social, que contribua, em 

última instância, para a desconstrução da hegemonia, do monopólio e do poder 

verticalizado predominantes nas sociedades capitalistas contemporâneas. Mais que 

isso, buscamos, a partir dessa pesquisa, agregar conhecimento à produção 

científica e acadêmica brasileira, empenhando-nos em produzir conhecimento sob 

uma ótica crítica e libertária, tanto em relação à ordem do capital quanto às lutas por 

liberdade e democracia na contemporaneidade. 

A contraposição da ideia de a Internet representar o fim do gatekeeping à 

permanente institucionalização desse conceito na produção mercantil da notícia e da 

informação pode ser considerada um dos principais resultados de nossa reflexão 

teórica. Essa ambiguidade é reflexo direto dos dilemas críticos vividos pelas 

empresas de jornalismo – a “velha mídia” –, defrontadas com a popularização de 

ferramentas descentralizadoras da produção de sentido e conteúdo informativo. E é 

essa ambiguidade uma das principais razões para os conflitos presentes na Internet, 

como as conservadoras indústrias de intermediação e do copyright, que reagem de 

forma antidemocrática e autoritária aos avanços que a sociedade engendra nos 

campos da cultura e da comunicação. 

A tese que resulta desse breve estudo sobre a sociedade informacional é de 

que as relações sociais – constituídas visceralmente de conflitos e antagonismos – 

se reproduzem, também, no espaço virtual. Ainda que possamos alcançar graus 

maiores ou menos de democracia na sociedade interconectada, nos parece bastante 

claro que para que exista democracia e liberdade na Internet, é imprescindível que 

ocorram transformações profundas na organização da sociedade, sendo ambas as 

lutas indissociáveis. Entendemos que, quanto maior o grau de democracia na 

Internet, mais condições de deliberação, ação e transformação serão criadas. Essa 

é a contribuição que buscamos prestar com esse estudo. 
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