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AS REDES SOCIAIS, A EXPOSIÇÃO E A MANIPULAÇÃO DE DADOS NA

INTERNET: Os perfis falsos e o Catfish

Julio Marinho Ferreira
Mestrando em Sociologia pela Universidade Federal de Pelotas 
juliomarferre@hotmail.com 

RESUMO

O presente artigo tenta apresentar um problema tornado corriqueiro nos últimos anos
nas redes sociais digitais: o uso de perfis falsos. Dentro desses perfis falsos, cumpre
nossa problematização a partir de seus usos e finalidades, e nesse sentido, trazemos
a figura do chamado  “Catfish”, que sintetiza essa ideia de manipulação de dados,
imagens, vídeos,  etc.  O Catfish, ou o agenciador de desejos, é um termo recente,
fazendo referência aos artifícios usados por seus criadores para produzir atração e
eventualmente enganar outros usuários. Procuramos discutir, tendo o  Catfish como
objeto,  a  dita  sociedade  informacional,  e  seus  desdobramentos,  para  assim,
tentarmos  apresentar  um  olhar  crítico  sobre  a  Internet,  a  web,  as  redes  sociais
digitais e como as mesmas, somadas, impactam nossas vidas e relações sociais.

PALAVRAS-CHAVE

Sociologia; Sociedade Informacional; Internet; Redes Sociais.

Sugestão de citação (ABNT): SOBRENOME, Nome. Título do artigo. I ENCONTRO
DA  REDE  DE  PESQUISA  EM  GOVERNANÇA  DA  INTERNET,  NOVEMBRO  DE
2017. Disponível em: <endereço na web>.  Acesso em: mês. ano.
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INTRODUÇÃO

A  sociedade,  dita  informacional,  dentro  de  um  ideário  de  conectividade

possibilitada pela Internet, trouxe uma nova oportunidade para a interação entre os

indivíduos,  em  que  as  distâncias  não  seriam  vistas  como  problemas  para  a

comunicação.  Surgiram  as  redes  sociais  digitais1,  e  com  elas  novas  formas  de

socialização se fizeram presentes,  como o uso de perfis online  para produção  de

afetos, amizades e até romances.

Este  artigo  pretende  traçar  uma  linha  temporal,  trazendo  as  discussões

sociológicas acerca da modernidade, passando pela chamada sociedade em rede -

seu  desdobramento  em  sociedade  digital  –  para  chegar  até  o  nosso  objeto:  os

agenciadores de desejos online.

Com isso, ao propormos uma pesquisa sociológica – e em alguns momentos

histórica – centrada nos perfis  em redes sociais  dentro  da grande  web,  que seria

apenas a superfície da Internet, para assim, problematizarmos as relações entre os

indivíduos nesses contextos digitais. Esses indivíduos/atores performáticos seriam: o

fake (perfil falso) e o Catfish2 (perfil falso mais refinado e problemático).

A SOCIEDADE EM REDE, A CIBERCULTURA E AS REDES SOCIAIS

DIGITAIS 

A Internet  surgiu  como  uma ferramenta  de  uso  estritamente  militar,  sendo

desenvolvida na década de 1960 como forma de comunicação entre órgãos militares

dentro de um contexto de Guerra Fria, no entanto não era a rede mundial como a

conhecemos, era restrita a grandes universidades norte-americanas, era chamada de

ARPANET3.  Esse  surgimento  dentro  de  contextos  militares  e  bélicos  foi  o  que

propiciou o avanço dessa forma tecnológica de comunicação através de redes.

Essa rede deu  origem aos computadores  como o conhecemos,  a partir  de

inúmeras inovações que acabaram lhe sendo agregadas, como o microprocessador,

por exemplo. Na década de 1970, com a reconfiguração do mercado de trabalho nos

1 Para  esta  pesquisa  fizemos  uso,  principalmente,  das  redes  sociais  digitais  Facebook e
Instagram, por serem as maiores e as mais influentes em relação ao uso de imagem, sendo
que  ambas  também  possuem  mais  usuários  em  escala  global.  Vide:
https://g1.globo.com/tecnologia/noticia/facebook-atinge-os-2-bilhoes-de-usuarios.ghtml 

2 Catfish é  uma  expressão  pouco  usada  no  Brasil,  sendo  comum  em  contextos  norte-
americanos e europeus, essa expressão traduzida literalmente significa peixe-gato (no caso,
em nosso território é conhecido como bagre). O motivo da referência a esse peixe parte de seu
modo de caso,  que simula  minhocas com seus “bigodes”,  para assim enganar as vítimas,
atraindo-as  para  sua  boca,  sendo  que  essa  prática  é  percebida  no  comportamento  dos
criadores de perfis falsos, que usam fotos, imagens e vídeos de pessoas bonitas como forma
de enganar e atrair outros usuários de redes sociais digitais.

3 Ou  ARPANet,  Advanced Research Projects Agency Network, considerada a primeira rede
avançada de computadores. 
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países desenvolvidos, que passaram do capitalismo de produção para o capitalismo

de serviços, o que ficou conhecido como capitalismo tardio ou pós-industrial.

Manuel Castells é tido como um dos primeiros sociólogos preocupado com as

múltiplas relações possibilitadas pela Internet, para tanto, cunhou no final da década

de 1990 o termo “sociedade em rede”, fazendo referência ao modelo de sociedade

que se configurava a partir do uso das redes conectadas globalmente,  a partir da

Internet (CASTELLS, 1999;2003), no entanto o sociólogo espanhol não mencionava

o que hoje conhecemos como rede sociais. 

Castells preocupou-se mais com uma Internet  voltada ao conhecimento e à

economia,  um  tipo  de  banco  de  dados  universal  –  o  que  muitos  pensadores

imaginam para a rede – e não o modelo “cultural” de interação como percebemos em

redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, que já podem ser vistas como um

fenômeno de massa.

     A mídia de massa, iniciada com os jornais, possibilitado  pela imprensa, no

século XV, fortalecida no século XIX com o advento do modelo social capitalista só

pode ser sentida e reconhecida através da representação de um público (WOLTON,

2012), de um espaço de ação restrito, o que não é possível na Internet, devido ao

seu amplo alcance global.

Essa  característica  fundamental  da  comunicação  mediatizada
permite compreender por que um grande número de atividades da
Internet  não depende de uma lógica das mídias.  Na realidade,
uma das condições de seu sucesso é que se trata de uma rede
em que não há nenhum público predefinido (Wolton, 2012, p.97). 

     Além disso:

Um jornal,  assim como uma emissora de rádio ou de televisão,
supõe uma intenção – alguns dizem uma construção  a priori de
um público –, o que explica a diferença da sedução da Net cuja
utopia consiste, ao contrário, não construir  a priori esse público,
uma vez que pode estar em qualquer lugar do mundo (Wolton,
2012, p.97).

As  redes  sociais  digitais,  a  partir  de  2004  com  a  chamada  Web  2.04,

transformaram  a  forma  de  interação  online,  que  anteriormente  era  simplesmente

“conversar” via  chats,  em uma forma de ação que visaria uma maior proximidade,

isso a partir do uso de perfis digitais, em que a imagem dos usuários se tornam os

mediadores, que dessa forma, potencializariam as relações, as tornando mais “reais”.

A realidade é dita, e vista, como um aspecto de verdade, de credibilidade online, visto

que através da utilização de uma imagem real de alguém, ato iria além do simples

conversar, só poderia ser executada por alguém que de fato teria esse rosto, o que

antes não seria possível nas antigas plataformas online.

4  Web 2.0 é como ficou conhecida a Internet a partir de sua reconfiguração, em 2004.  
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Na  década  de  1980  surgiu  a  chamada  literatura  cyberpunk5,  que  é  um

desdobramento da literatura de ficção científica , faz uso da tecnologia informacional

e  o  uso de ambientes  digitais  de interação,  que  é uma antecipação  do  que  hoje

conhecemos como a Internet.

A  cibercultura,  que  surgiu  do  conceito  ciberespaço  na  obra  cyberpunk

“Neuromancer” de  William  Gibson,  em  1984,  e  que  depois  se  popularizou  como

modelo social de um mundo tecnológico, no qual a informação seria uma forma de

cultura,  portava  em  si  a  antiga  ideia  iluminista  de  progresso  pela  tecnologia,  no

entanto  com a adesão  do  indivíduo  e  de seu papel  social,  visto serem os heróis

cyberpunks indivíduos  a  margem  da  sociedade,  que  teriam  um  estilo  de  vida

desviante.

A cultura da informação, da tecnologia e da individualidade é o que marcou a

difusão dos computadores nos anos 1980, sendo assim, uma conquista civilizatória

seria a nova forma de relação  social  que  surgia  – ainda  não tínhamos a Internet

como conhecemos. Ao longo dos anos 1990 é que teremos a difusão global da rede

mundial  de  computadores  (World  Wide  Web),  e  as  relações  entres  os  indivíduos

seriam profundamente mudadas.   

A partir da ideia da necessidade de exposição em contextos mediados das

redes sociais digitais, vemos surgem um novo tipo de indivíduo, ciente e devedor de

uma possibilidade, quase ilimitada, de ver e de ser visto. Chamamos esse indivíduo

usuário ativo das redes sociais de homo panopticus6.

A SOCIEDADE DIGITAL: O HOMO PANOPTICUS E O NASCIMENTO DO

CATFISH

Com  a  sociedade  digital,  e  a  cibercultura,  mais  especificamente  com  o

surgimento da Internet e das redes sociais, os seus usuários passaram a fazer parte

do social  de  outras formas,  uma delas,  seria  chamando  atenção  pela  beleza,  em

função principalmente de um consumo acerca das “formas de beleza” que a mídia de

massa potencializou ao longo do século XX.

A  sociedade  do  presente  parece  ter  sido  alterada  por  novas  formas  de

interação,  que  pressupõem  aproximações  via  mecanismos  digitais,  e  o  estudo

5 Fusão das palavras cibernética e punk, que remetem a um estilo de vida deslocado da realidade, que
em aspectos marginalizados da sociedade pautariam a interação entre indivíduos.

 

6 Argos  Panoptes é  um monstro  mitológico  grego  que  foi  amaldiçoado  pelos  deuses  do
Olimpo com cem olhos em sua cabeça, o que não lhe permitia descansar e dormir, dessa

forma ficando o tempo todo acordado e acabando por ser um vigilante eterno. Por isso criamos
os  neologismos  homo  +  panopticus,  para  fazer  referência  a  essa  ideia  de  vigilância  ad
aeternum, tão comum nas redes sociais digitais que consomem cada vez mais o tempo de
seus usuários.
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sociológico para entender  esse consumo de beleza precisa deter-se nesses novos

mecanismos surgidos.

Como afirmou Miskolci:

A sociedade digital convida a sociologia a rearticular suas teorias e
conceitos sobre o social,  os quais passam a ser  repensados a
partir  de um contexto sobre em que as relações passam a ser
cada vez mais mediadas e moldadas pela exposição intensificada
às mídias (Miskolci, 2016, p.277).

A vigilância  e a  exposição  seriam dois  dispositivos  centrais  para  o esforço

sociológico  de  compreensão  do  impacto  do  “mundo  digital”  sobre  a  vida  dos

indivíduos.

Muito antes dos dias de hoje, em relação ao controle social, no século XVIII,

temos o  exemplo  do panóptico  do filósofo  utilitarista  inglês  Jeremy Bentham,  que

tinha a pretensão de ser um dispositivo onisciente de vigilância. A preocupação de

Bentham  era  a  criação  de  um  dispositivo  para  sanar  os  problemas  sanitários  e

criminais  de  seu  período,  e  o  panóptico  seria  uma construção  arquitetônica,  uma

forma carcerária, antes de tudo.

O que podemos perceber nos dias atuais em muitas das ruas das grandes

cidades com suas câmeras e sensores de movimento que em qualquer lugar podem

ser percebidos por meios digitais, sejam em centrais de monitoramento, seja no sofá

de casa.

Como percebeu Miller acerca deste olhar quase divino:

Que  o  olho  veja,  sem  ser  visto  –  aí  está  o  maior  ardil  do
Panóptico.  Se posso discernir  o olhar  que me espia,  domino a
vigilância, eu a espio também, aprendo suas intermitências, seus
deslizes, estudo suas regularidades, posso despistá-la. Se o Olho
está escondido, ele me olha, ainda que não esteja me vendo. Ao
se esconder na sombra, o Olho intensifica todos os seus poderes
– e a economia ainda ganha com isso,  pois o número dos que
suportam a  função  de  vigilância  pode ser  reduzido  na  medida
dessa intensificação (Miller, 2008, p.91).

Na obra clássica de George Orwell7, 1984, lançada na década de 1940, temos

o exemplo de um Estado totalitário, em que a figura do  Big Brother desempenhava

esse papel de olho que tudo vê, quase um deus. O Big Brother ou o Grande Irmão é

uma crítica aos Estados totalitários, nessa distopia, o indivíduo é vigiado em todos os

seus passos pela sociedade (ORWELL, 2009). A sentença: “O grande Irmão está de

Olho em você” sintetiza essa pretensão de “divindade onisciente”.

Na  narrativa  literária  de  Orwell,  os  indivíduos  aparecem  como  figuras

apagadas desempenhando  suas funções de modo quase que autômato,  como os

7 Pseudônimo do escritor, ensaísta e jornalista Eric Arthur Blair (1903-1950).
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robota do  escritor  tcheco  Karel  Capek8,  em  que  não  importavam  suas  ações

individuais,  o  que  tinha  relevância  era  sua  capacidade  de  servir  e  de  ser  leal  ao

Grande Irmão.

As redes sociais digitais firmam-se como dispositivos que propõem uma forma

de interação mediante beleza (ou o que é belo), através da exposição constante de

imagens  e  vídeos,  que  seria  uma  espécie  de  fidelidade  a  um  Grande  Irmão.  O

indivíduo “perdido” dentro dessa lógica de ser visto e consumido acabaria por aceitar

a troca de sua intimidade pela exposição, abdicando muitas vezes de sua autonomia,

submetendo-se assim à tecnologia.

A vigilância na web apresenta-se de forma potencializada pela via das redes

sociais, atuando como dispositivo de um poder sem um fulcro central que provém e

irradia-se de todos os lugares possíveis e atua no sentido de produzir um tipo de

sujeito que precisa se adaptar a ela, seja através da exposição ou através do controle

de “todos os seus passos” na grande rede.  As ferramentas tecnológicas aliadas a

uma ideia de consumo rápido fizeram com o homo panopticus se tornasse real, um

indivíduo ávido para consumir a exposição e a expor-se, desejando ser visto, “curtido”

e “seguido”.

Mark Zuckerberg, principal fundador do Facebook, em suas palestras ao redor

do  mundo  prega  a  igualdade  através  dos  mecanismos  de  interação  que

constantemente  os  seus  desenvolvedores  procuram  aprimorar,  prometendo  o

fomento de uma comunidade global. Entretanto, de um ponto de vista sociológico, ao

mesmo tempo que permite a aproximação de pessoas oriundas dos mais distintos

lugares, também seria a forma de que todos pudessem ver todos, já que a interação

é marcada pela exposição e não necessariamente há a necessidade de formação de

laços de amizade – marca inicial do Facebook.

O  grupo  que  administra  a  rede  social  Facebook é  o  mesmo que  controla

outras  duas  redes  sociais  de  caráter  global:  Instagram e  WhatsApp,  e  somadas,

todas elas  alcançam mais de dois  bilhões de usuários. Essa relação de domínio

acaba por desenvolver nesses indivíduos uma forma de dependência de informações

filtradas por essas redes, em localidades afastadas dos grandes centros ocidentais

milhões de usuários imaginam que o Facebook em si é a Internet, não conhecendo

outra forma de acesso se não via rede social digital.

O Facebook propõe aos seus usuários uma política de dados: “Concedemos a

você o poder de compartilhar como parte da nossa missão de tornar o mundo mais

aberto e conectado. Esta política descreve quais informações coletamos a como as

8 Escritor nascido em 1890 e morto em 1938, deixando além de um legado brilhante no campo
da  ficção  científica,  como  as  distopias  “Na  Guerra  com  as  salamandras”  e  “Fábrica  de
Absoluto”, uma peça de teatro que criticava ferozmente o regime soviético, a peça R.U.R, que
apresentou  o  termo  Robota,  em  eslavo  significa  escravo,  e  que  depois  foi  amplamente
difundido no ocidente como uma variante de autômato mecânicos, no caso, os robôs.
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utilizamos e compartilhamos”9. Assim, o Facebook procura demonstrar que detém um

poder sobre todas as suas ações online. 

Para tal, divide em tópicos e itens as formas de administrar essa vigilância,

apresentados da seguinte maneira e na seguinte ordem: 

1. Quais as informações coletamos?; 

2. Como usamos essas informações?; 

3. Como estas informações são compartilhadas?;

4. Como faço para gerenciar ou excluir informações sobre mim?;

5. Como respondemos a solicitações judiciais ou evitamos danos?;

6. Como os nossos serviços globais operam?;

7. Como você será notificado sobre mudanças nesta política?;

8. Como entrar em contato com o Facebook em caso de dúvidas?10

Essas perguntas são respondidas em suas barras de informações, propondo

de  certa  maneira  uma  clareza  para  os  seus  usuários,  entretanto,  esconde  uma

vigilância implícita, que acaba por ser aceita (imposta?), visto que para fazer parte

dessa  rede  social,  há  a  necessidade  de  submeter-se  a  esses  dispositivos.  A

vigilância  dessa forma é um tipo  de poder,  aos moldes de Foucault  (FOUCAULT,

2006), que estaria permeando todas as ações, disciplinando os indivíduos (usuários

online) para se adequarem a uma “política de segurança”.

    O indivíduo imerso em redes sociais acaba por naturalizar os aspectos mais

importantes da sociedade digital, que seriam a vigilância, a exposição e o controle de

suas ações em ambientes digitais, dessa maneira, o ato de expor sua vida não seria

um problema e sim uma necessidade socialmente construída.

O  homo  panopticus deseja  ser  observado,  ser  consumido  por  meio  da

disponibilização de imagens, quer ser “curtido” e “seguido”11 em suas redes sociais

digitais  e  dessas  suas  necessidades  surge  uma  questão:  como  obter  essa

visibilidade?  Apenas expor-se não basta,  há uma latência  para consumir  o que  é

disponibilizado, mas para tal há uma necessidade de pertença a uma rede social (ou

todas). O Catfish é fruto dessa lógica de consumo virtual. Não à toa, o uso da beleza

de “corpos belos” digitais ou não é uma das estratégias do Catfish.

Para entendermos o homo panopticus, devemos recuar um pouco no tempo,

chegando  ao  início  dos  anos  2000  para  falarmos  sobre  os  blogs,  sendo  uma

antecessora das redes sociais no caráter de expor pensamentos, ideias e imagens,

dando ao usuário da web uma interface de interação em que sua vida pudesse ser

9 Informações  visíveis  aos  usuários  do  Facebook.  Disponível  em:
http//www.facebook.com/privacy/explanation  

10 Também disponível em: http//www.facebook.com/privacy/explanation 

11  Chaves interativas das redes sociais Facebook e Instagram.
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exposta. O usuário de  blog também poderia se articular e criticar a sociedade, aqui

cabe  uma referência  a  Pierre  Lévy  (LÉVY,  2011)  que  percebeu  na  transparência

dentro do ambiente virtual uma forma de resistência aos poderes instituídos.

Nas redes sociais, o universal não deve ser encarado enquanto totalidade, na

qual  uma cibercultura  global,  propiciada  pela  massificação  das  redes  via  Internet,

tende  a  promover  uma  interconexão  generalizada,  um  movimento  gerador  de

múltiplas formas de comunicação, mas sim, entendida, deixando de lado os aspectos

econômicos  e  industriais,  sob  um  prisma  de  formação  cultural,  que  seria  o  de

funcionar como um meio de abreviação de espaços, um gerador de laços e formador

de opiniões (LÉVY, 2011).

A Internet,  e a  web, por abreviarem espaços promoveram aproximações, as

distâncias  físicas  seriam  quase  irrelevantes  para  seus  usuários,  qualquer  lugar

poderia ser potencialmente alcançado. Assim, com a massificação de um modelo de

Internet,  chamada de 2.0, que surgiu em 2004, no qual comunidades, serviços  e a

Web passaram a ter uma plataforma que possibilitou uma nova forma de navegação,

mais fácil e ainda mais tecnológica. 

Essa  segunda  geração  de  Internet  abriu  caminho  para  os  blogs,  as  redes

sociais e as outras tantas formas de tecnologia de informação que vemos presentes

em nossa sociedade atual, como os aplicativos de smartphones, por exemplo. Como

percebeu Miskolci:

A chamada Internet 2.0 tornou possível o sucesso de plataformas
que conhecemos como redes sociais, como o antigo Orkut12 e o
atual Facebook. Além dessas melhorias na rede, na qualidade e
velocidade, no barateamento de equipamentos, dois outros fatores
articulados e indissociáveis permitiriam que a rede alcançasse a
maior  parte  da  população  brasileira  em  2014:  o  crescimento
econômico  baseado  na  inserção  das  classes  populares  no
universo do consumo, o que disseminou a telefonia celular com
acesso à rede entre os mais pobres (Miskolci, 2016, p.281).

Nessa nova guinada informacional  trazida pela Internet  2.0 é que podemos

inserir nosso problema dos agenciadores de desejos em redes sociais digitais e mais

especificamente o Catfish.

A palavra  Catfish  ficou popular nos meios digitais a partir do lançamento do

documentário de mesmo nome em 201013, dirigido por Henry Joost e Ariel Schulman,

que  filmaram a  trajetória  de  Nev  Schulman  (irmão do  diretor)  em busca  de  uma

12 Rede social norte-americana  lançada em 2004, tendo sucesso principalmente em países
populosos como Índia e Brasil. Deve seu nome ao engenheiro de computação do Google, o
turco Orkut Büyükkökten, tendo sido extinta em 2014 devido ao sucesso absoluto do Facebook
como rede social.

13 Tendo depois do sucesso do documentário se tornado uma série da MTV norte americana
em 2012 (também exibido pela MTV Brasil no mesmo ano), onde Nev Schulman e Max Joseph
procuram desvendar casos reais de pessoas enganadas pelos Catfish.
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pessoa que conheceu no Facebook. No documentário são mostradas as artimanhas

por trás da enganação,  como principalmente os meios de atrair “vítimas”, seja com

trocas de músicas que a pessoa gosta (como no citado documentário) ou com fotos,

que é a prática que aqui nos propomos analisar.

Nas redes sociais digitais de alcance global14 uma das formas de interação

gestadas (entre outras) foi a da produção de amizades, o que acabou promovendo

mudanças na significação desse tipo de relação afetiva, pois a proximidade não se

fez necessária, já que uma pessoa pode ser amiga de uma outra em qualquer lugar

do mundo. E como tudo é tão rápido na sociedade digital, essa forma de produzir

amizades parece ter  se tornado  insuficiente  (BAUMAN, 2005;  2008)  assim, surgiu

uma necessidade de adaptação e de reafirmação, que seria a produção de desejos.

O ato  de produzir  desejos  requer  “dispositivos  desejantes”,  e  no  caso  das

redes  sociais,  para  atrair  atenção  de  possíveis  novos  amigos,  percebemos  a

utilização da beleza como mecanismo de interação social. Desse modo, constitui-se

da mesma forma como um “objeto  desejado”  para  ser consumido.  Como Deleuze

(DELEUZE, 1994) delimitou, o agenciamento de desejos marca que desejo jamais é

uma  determinação  “natural”,  nem  “espontânea”,  a  esse  respeito,  ele  diz:

Seguramente,  um agenciamento  de desejo  comportará  dispositivos  de poder  (…),

mas  será  preciso  situá-lo  entre  os  diferentes  componentes  do  agenciamento

(DELEUZE, 1994).

Nas redes sociais percebemos no  Catfish uma necessidade latente de criar

desejos, sendo através do uso da beleza ou até mesmo dos padrões que cercam as

belezas socialmente construídas, tornando essa “produção” heterogênea ao mesmo

tempo que a faz caminhar junto da vítima como uma necessidade de consumo, de

extrair  afeto  e  amor  desse  poder  sedutor  da  beleza  agenciada.  Desse  modo,  os

agenciamentos de desejo não precisam de repressão, não comportam faltas nem são

dados naturais estruturados (DELEUZE, 1994), apenas existem e são produzidos a

todo momento, como processos sociais. Por sua vez, o psicanalista francês Jacques

Lacan (LACAN, 1998),  o desejo representa um significante que designa a falta do

outro. 

Como  percebe  Nunes  (NUNES,  2015),  Lacan  postula  um  desejo  tão

heterogêneo  às  necessidades  do  corpo  quanto  diverso  em sua  demanda.  Como

efeito da submissão do corpo vivo à linguagem, o universo humano se institui  em

torno de um desejo que se revela ser o desejo de reconhecimento.  Jacques-Alain

14 Existem  redes  sociais  digitais  que  se  restringem  a  localidades  específicas,  devido  a
mecanismos de censura, como na Rússia com a VK, Vkontakte, tendo como slogan, ser uma
forma universal de procurar pessoas, já na China com  Sina Weibo, que seria uma fusão de
Facebook e Twitter, percebemos que esses dois exemplos se mostram relevantes devido ao
potencial  populacional  desses  dois  países  que comportam,  ou seja,  em torno  de 25% da
humanidade.
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Miller esclarece essa definição de Lacan: um desejo evanescente, cujo único objeto e

única satisfação é ser reconhecido pelo outro. Sem nenhuma substância,  o que o

dominaria, o enquadraria, o habitaria,  seria o desejo de reconhecimento” (MILLER,

1999, p 40). E com Lacan:

Em parte alguma evidencia-se mais claramente que o desejo do
homem encontra seu sentido no desejo de outro, não tanto porque
o outro detenha as chaves do objeto desejado, mas porque seu
primeiro objeto é ser reconhecido pelo outro (Lacan, 1953/1998, p.
268).

O  homo panopticus ao ser visto nas redes sociais acabaria por deixar uma

lacuna aberta, que seria o papel que sua imagem representaria para os outros, a sua

pretensa beleza como uma irrealidade, como um vício de si mesmo, ele participa e é

aceito na produção de desejos sobre a sua imagem e a imagem dos outros. O homo

panopticus quer  ser  reconhecido  por  todos,  não  importando  como,  seja  com  a

verdade ou com a mentira, seja com a sua imagem ou a de outra pessoa.  Dessa

forma, as redes sociais, fazendo uma analogia, seriam como um teatro onde tudo é

encenação, só que para o público que assiste seria a verdade, não percebendo que

tudo o que vê é encenado, criado para manipular desejos.

A necessidade  de atualização  de seu (s) perfil  (ou perfis)  denota  (m) uma

necessidade de tempo, de seu dia a dia, trabalho, estudo, etc, que acabam por torná-

lo cada vez mais dependente de sua própria imagem, como no mito de Narciso, que

a partir do reconhecimento de sua beleza não consegue prestar atenção em nada

mais que o cerca.

Existe também uma outra lacuna nessa interação dependente, que podemos

observar  nos  chamados  Stalkers15,  que  buscam perseguir,  intimidar,  chantagear  e

acossar  através  de  uma  constante  vigilância  de  determinadas  pessoas,  sendo

celebridades,  artistas  ou  pessoas  comuns.  Para  esses  indivíduos  stalkers foram

criadas leis como a Lei 12.237/201216, conhecida como “Lei Carolina Dieckman”, que

ficou conhecida por esse nome em razão da atriz de televisão Carolina Dieckman que

teve fotos e vídeos íntimos extraídos ilegalmente de seu dispositivo informático por

um stalker, vindo a sofrer uma tentativa de chantagem por parte desse perseguidor.

A partir dessa e de outras leis, surgidas nos últimos anos, que visam punição

como medidas  restritivas,  podemos  perceber  que  a  Internet  se  mostra  como  um

ambiente também dominado por práticas criminosas, no entanto é difícil rastrear as

ações  desses  criminosos  na  web,  visto  sua  potencialidade  de  ser  um não-lugar.

15 Stalking ou cyberstalking, termos em inglês para perseguidor ou espreitar, expressão que
surgiu na década de 1980 em função de indivíduos que perseguiam celebridades, hoje em dia
acabou por ser correntemente usada para descrever perseguidores em mecanismos digitais.

16 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12737.htm
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Como vivemos em uma sociedade que prega a exposição como forma de interação,

esses  stalkers acabariam  por  facilmente  agir  escondidos,  vivendo  dessa  forma  a

margem  de  leis,  tendo  possibilidades  múltiplas  de  ação,  um  pouco  como  os

personagens da literatura cyberpunk.

A sociedade  do século  XXI  é moderna de um jeito  diferente,  não havendo

limites para o que o homem pode fazer e desfazer (BAUMAN, 1999), assim, podemos

perceber  a  eterna  busca  de  algo,  que pode  ser  tanto  dinheiro  como  relações

pessoais. Nas redes sociais digitais, com sua proposta de meio de comunicação de

alcance  global,  capaz  de  permitir  formar  amizades  independentemente  das

distâncias,  temos  o  desenvolvimento  de  relacionamentos  fragilizados,  que  podem

esconder intenções não perceptíveis à primeira vista.

Fonte: Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/On_the_Internet,_nobody_knows_you

%27re_a_dog Acesso em junho de 2018.

Ainda  sobre  a possibilidade  de não  sabermos “quem de fato  é  quem” nas

redes sociais, temos o célebre cartoon de autoria de Peter Steiner, lançado no dia 5

de julho de 1993, na revista norte-americana The New Yorker, em que um cachorro

sentado em uma cadeira na frente de um computador, com as patas dianteiras sobre

o  teclado  (como se  estivesse  usando)  fala  para  um outro  cachorro:  “Na Internet

ninguém sabe que você é um cachorro”17. Isso seria uma incrível antevisão do que se

tornariam as redes sociais,  um lugar no qual  não se pode saber exatamente  com

quem de fato se está conversando e trocando informações.

17 No original, On the Internet, nobody knows you’re a dog, lançada na The New Yorker de 5
de julho de 1993, tendo sido desenhada por Peter Steiner.
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OS AGENCIADORES DE DESEJOS NAS REDES SOCIAIS

DIGITAIS

Os  Catfishes, ou os indivíduos por trás de perfis falsos, ou seja, a partir da

utilização de outros perfis (que seriam verdadeiros) se aproveitam de vulnerabilidades

dos outros indivíduos para agir e tecer teias de mentiras e, dessa forma, poder extrair

o que buscam, que inicialmente seria agenciar desejos através de ferramentas de

atração.  Existem milhares de perfis  falsos ativos em redes sociais,  como indicado

pela ONG brasileira  Safernet18, que se preocupa  em tornar a Internet um ambiente

mais seguro aos usuários. Essa ONG, funciona a partir de denúncias, muitas vezes

feitas pelos pais das vítimas, já que no Brasil é uma prática comum o agenciamento

de indivíduos menores de idade19.

Uma rede social foi desenvolvida nos Estados Unidos para investigar outras

redes sociais,  principalmente  o Facebook  e o Instagram,  tendo o nome de  Social

Catfish20 traz em si já um caráter voltado aos agenciadores  Catfishes.  Nessa rede

social é possível descobrir se um perfil disponibilizado em redes sociais está usando

a imagem de uma outra pessoa, ou seja, se um perfil é Catfish ou não. No entanto, a

Social  Catfish ainda é pouco conhecida,  e geralmente apenas usada nos Estados

Unidos e Canadá, e não teria um acesso global, dentro disso esconde-se o problema

central, que seria a impossibilidade de barrar as ações dos agenciadores.

Os  computadores  (laptops, notebooks, etc)  se  constituíram  como  as

ferramentas de ação dos agenciadores, sendo estendida para os dispositivos móveis

que cabem nos bolsos (smartphones), assim, o farsante pode agir em qualquer lugar

e hora,  tornando suas ações fraudulentas uma prática as vistas das vítimas como

uma realidade, ou seja, ele pode se comportar como um usuário “real” que sua ação

dificilmente pode ser percebida como falsa.

Os dispositivos – como computadores, etc – vistos como máquinas desejantes

são  máquinas  binárias,  com  regra  binária  ou  regime  associativo;  sempre  uma

máquina acoplada a outra (DELEUZE, GUATTARI, 2010, p. 16). Dessa forma, o que

podemos perceber  como máquinas desejantes  deve ser entendido na sua relação

com o exterior, ou seja, com a sociedade. Os agenciadores usam essa natureza dual:

real/irreal  como  mecanismo  de  escape  e  de  ação,  sendo  propiciadas  pelas

“máquinas” e pela lógica de consumo, que se estendeu até as imagens de pessoas.  

Os agenciadores  de  desejos  teriam como fator  de  estímulo  para  perpetrar

seus atos o caráter de não-lugar que a Internet possibilita a partir das redes sociais

digitais, assim, são potencialmente livres as formas de ação e manutenção de perfis

18 Página online da ONG: http://new.safernet.org.br/

19 Em: http://indicadores.safernet.org.br/indicadores.html

20 Para um melhor entendimento acessar: https://socialcatfish.com/
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online,  e  seu  “trânsito”  pelos  “lugares”  e  “não  lugares”  seria  como o  de  qualquer

usuário de redes sociais. 

Um “não lugar”,  como descrito  pelo  antropólogo  Marc Augé  (AUGÉ, 2008),

seria um local de transição, de transito constante e não estacionário: O não lugar é

diametralmente oposto ao lar, à residência, ao espaço personalizado (AUGÉ, 2008).

Augé como um antropólogo da supermodernidade,  segundo suas palavras (AUGÉ,

2008),  escreveu  sobre  os  tempos  atuais,  no  entanto,  não  mencionando  a

Internet/web como um lugar, mas em nossa discussão, podemos a inseri-la enquanto

tal, tendo em vista nossa discussão a partir da ideia da cibercultura, que ressignificou

certos aspectos sociais dentro.

 A Internet, enquanto local de deslocamento de realidade, desde o início tenta

trazer a representação social para dentro dos seus limites e a imagem dessa forma

torna-se um instrumento de trabalho eficaz.

A fuga do verdadeiro real e o refúgio num real de síntese vão sem
dúvida  permitir  às  nossas  sociedades  invadidas  por  um
desemprego  estrutural  fornecer  a  milhões  de  ociosos  forçados
alucinações digitais, drogas visuais capazes de ocupar espíritos e
corpos,  ao  mesmo  tempo  em  que  se  desenvolverão  novos
mercados  mas  também  sem  dúvida  novas  formas  de  controle
social (Quéau, 1993, p. 97).

A criação de um perfil  online é simples, requer estar inserido em uma rede

social virtual, que pode ser  Twitter,  Instagram ou  Facebook, sendo que essa última

tem sido a mais usada nos dias de hoje, exatamente por sua suposta confiabilidade,

é nesse ponto que deteremos nossa análise, para observarmos o que o agenciador

busca ao utilizar  uma imagem (rosto ou corpo)  que não lhe  pertence,  tornando  o

indivíduo virtual um modelo ideal para um indivíduo real.

A beleza buscada pelos agenciadores segue um perfil determinado, que seria

o padrão mais em evidência no momento da criação do perfil, um exemplo disto seria

o  de  uma  jovem  modelo  de  uma  cidade  pequena,  que  segue  uma  linha  física

socialmente estabelecida como bela, magra, corpo sensual e rosto bonito. Ela está

em uma cidade pequena, ninguém a conhece na cidade grande – essa contraposição

entre os dois tipos de cidade é um meio de tornar o Catfish ainda mais anônimo – e

dessa forma seria uma “novidade” nas redes sociais digitais.  

A relação com o “outro” distanciado de seu meio tenderia a tornar a farsa mais

verdadeira, e o uso de “belezas desconhecidas” como forma de atração mostra-se

como altamente usada nos novos modelos de dispositivos tecnológicos de acesso à

Internet  – os  smartphones principalmente.  As trocas de imagens acabam surgindo

como uma relação social  necessária,  que podem deslocarem-se para uma prática
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criminosa conhecida como Sexting21, praticada principalmente entre os adolescentes,

como demonstra a ONG brasileira especializada em apurar crimes online,  Safernet.

Como vimos, são os pais que acabam fazendo as denúncias sobre a exposição de

seus filhos em ambientes digitais e, muitas vezes, as imagens acabam indo parar nas

mãos  dos  Catfish.  Esses  jovens  que  disponibilizam suas  imagens  (nuas  ou  não)

seriam o modelo de indivíduo que chamamos anteriormente de homo panopticus, que

aceita a exposição como uma forma de padrão social, o único meio de contato, visto

ser a imagem sexualizada do corpo um mecanismo de atração pelo outro ou uma

ideia de “outro”.

Bauman notou um problema latente na modernidade líquida (BAUMAN, 1999),

principalmente no que se refere ao papel da tecnologia sobre as relações pessoais:

O  “público”  é  colonizado  pelo  “privado”;  o  interesse  público  é
reduzido à curiosidade sobre as vidas privadas de figuras públicas
e  a  arte  da  vida  pública  é  reduzida  à  exposição  pública  das
questões privadas e a confusão de sentimentos privados (quanto
mais íntimo melhor). (Bauman, 1999, p. 51)

Essa “colonização”  do público pelo  privado se relaciona diretamente  com a

ideia  sinóptica  de  sociedade  de  Mathiesen,  onde  muitos  são  os  que  estão

potencialmente a vigiar (MATHIESEN, 1997; 1998). O indivíduo que busca praticar ou

agir como  Catfish, aproveita-se dessa “colonização” e consegue agir a partir disso,

utilizando-se dessa  visibilidade  feita  disponível.  O desejo  de tornar  público  muitos

aspectos particulares da vida encontram nas redes sociais o agenciamento ideal.

Os  indivíduos  procuram  formas  de  tornar  sua  vida  mais  atraente  para  as

pessoas de seu círculo de amizades online (os outros), gerando uma dependência de

uma vida deslocada para as redes sociais, ou como no FOMO, uma necessidade de

a todo momento ver o que os outros estão fazendo, comentando, rindo, criticando,

consumindo etc. Os outros enquanto necessidade de consumo são um dos pilares do

consumo em redes  sociais,  uma ideia,  uma forma de  estar  em contato  e  buscar

contato. Quem nas redes sociais quer viver isolado?

O ato de fotografar tudo ao redor, fortalecido principalmente pela portabilidade

dos  smartphones,  assim  como  o  fomento  de  uma  coleção  de  imagens  pessoais

fortalece o nascimento e o fortalecimento do cultivo da autoimagem. Em redes sociais

como Instagram, em que os atos de fotografar sua vida e de expô-la são as práticas

de interação, o Catfish que tem nas possibilidades de fotografar tudo uma maneira de

enganar,  indo além do caráter  “mais confiante”  que o  Facebook porta nos últimos

anos.

21 Fusão  de  duas  palavras  em  inglês,  Sex e  Texting,  que  seria  inicialmente  trocas  de
mensagens de caráter sexual, para depois tornar-se troca de imagens sexuais, dessa forma,
surgiram as trocas e divulgação de imagens sexuais de pessoas sem seu conhecimento.
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A imagem que um usuário de redes sociais digitais disponibiliza diariamente

na Internet pode ser facilmente extraída por terceiros de diversas formas, inclusive

através  de  buscas  em  sites  de  pesquisas  online,  como  Google22,  por  exemplo.

Entretanto, o Catfish quer algo mais que isso, ele quer tornar seu perfil legítimo (real),

assim, precisa extrair imagens fidedignas de certos tipos de perfil, dessa forma, ele

acaba por entrar em contato com perfis de pessoas que se encaixam em padrões de

beleza, que seriam indivíduos bonitos (as) e com corpos atraentes.

Ao extrair as imagens buscadas, o Catfish pode ser visto como uma espécie

de Dr.  Victor  Frankenstein23 dos  tempos atuais,  em que através da montagem de

corpos, produziria um “outro ser”, um perfil falso. A analogia com a célebre obra de

Mary Shelley faz-se ainda mais presente se pararmos para observar como constitui-

se um Catfish e sua relação com a vítima.

Existe um tipo de pessoa que mais chama atenção em redes sociais digitais,

seria o tipo que aqui chamamos de belo, dentro de um padrão socialmente aceito,

dessa forma, o Catfish extrairá o rosto ou o corpo dessa pessoa. Depois de feito isso,

fundirá essa mesma imagem com um corpo real, podendo ser seu corpo ou de outra

pessoa,  dependendo  de  sua  finalidade,  que  pode  ser  agenciar  desejos,  extrair

dinheiro, chantagear a partir da posse de nudes24 ou vídeos.

Os “outros” em redes sociais são ideias por trás de uma lógica de reprodução

de padrões de beleza socialmente construídos ao longo da modernidade, que dentro

das possibilidades de interação deslocadas das redes sociais digitais podem virar um

problema sério, sendo isso o que pretendemos demonstrar com a busca de contato

com vítimas de agenciadores de desejo, e como os mesmos estabeleceram-se como

agentes escondidos por trás das multidões das redes sociais digitais.

CONCLUSÕES

Apresentar sociologicamente um problema novo, como o uso dos perfis falsos

nas redes sociais digitais, inicialmente se apresentou como uma forma dificultosa de

recorte de pesquisa, no entanto, ao percebemos todas as imbricações que em nossa

sociedade, e como as redes sociais acabaram por se fazer presentes em todas as

esferas  públicas  da  sociedade,  da  econômica  à  cultural,  da  tecnológica  à  social

22 Google  Inc.  é  uma  empresa  multinacional  de  serviços  online e  softwares,  tendo  sido
fundada em 1998, hoje é a página de buscas mais utilizada no mundo.

23 “Frankenstein ou o Prometeu moderno” é uma obra lançada em 1818, que porta caráter de
literatura gótica, romântica e elementos científicos, o que a coloca entre as primeiras obras de
ficção científica criadas.

24 Linguagem corrente de Internet e redes sociais para imagens de pessoas nuas, geralmente
trocadas entre usuários dessas redes.
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conseguimos  apresentar  de  uma  forma  mais  social  o  nosso  problema  a  ser

trabalhado.

Os indivíduos, na reconfiguração social mediada pelo domínio da Internet  e

das  redes  sociais,  precisaram  se  adaptar  aos  novos  dispositivos  interativos

necessários à comunicação, isso iria além do simples ato de informação e fugiria ao

tradicional tripé: emissor, mensagem e receptor.

O advento do novo modelo de interação social que propormos aqui, que seria

o ato de ver e ser visto, a exposição da imagem como uma necessidade de interação,

em que o social existia de uma maneira deslocada da realidade. Nisso surgiu o uso

da beleza como chave interativa.

Ao  fazermos  uso  das  redes  sociais  Facebook e  Instagram,  temos  a

possibilidade de ver o que as pessoas estão fazendo e postando diariamente, visto

serem  quase  incontroláveis  as  ações  online  desses  indivíduos.  O  que  essas

disponibilizam e suas  interações,  acabam,  nos  interessam ou  não,  visto  haverem

escolhas envolvidas que são particulares e não universais, isso tornou a discussão

singular.

A motivação de um indivíduo para a criação de um perfil falso, ou  Catfish, é

algo infelizmente impossível de ser evitado,  sendo dessa forma, aos usuários das

redes  sociais  aqui  discutidas  ficam  alguns  dilemas:  adicionar  ou  não  adicionar,

consumir ou não consumir, e dessa forma, não adicionar pessoas desconhecidas. No

entanto,  isso iria contra a ideia das redes sociais digitais: adicionar pessoas, fazer

amigos e criar laços amorosos.
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RESUMO 
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1. INTRODUÇÃO

A  última  década  viu  a  normalização  das  interações  e  conflitos  envolvendo  o

ciberespaço nas Relações Internacionais (R.I.), um processo marcado por tentativas

de países de estabilizar interações políticas na e por meio da Internet, assim como

pela inclusão da segurança cibernética em agendas de segurança ao redor do mundo

(DEIBERT, 2013; DENARDIS, 2014; DUNN CAVELTY, 2015; CSIS, 2008; 2010). A

distinção cada vez mais imprecisa entre atividades online e offline e o crescente uso

de computadores para solucionar problemas corriqueiros ou cada vez mais complexos

contribuíram para este processo (KITCHIN; DODGE, 2011; DUNN CAVELTY, 2016).

Debates  sobre  segurança  cibernética  se  desenvolveram  intensamente  na

interseção entre a disciplina das R.I e dos Estudos de Segurança (BARNARD-WILLS;

ASHENDEN, 2012; DUNN CAVELTY, 2007; 2008; 2012; 2015; 2016; DEIBERT, 2011;

2013;  DEIBERT; ROHOZINSKI, 2010; ERIKSSON; GIACOMELLO, 2009;  HANSEN;

NISSENBAUM, 2009). Um mapeamento desta literatura prontamente aponta para a

maneira  com  a  qual  diferentes  perspectivas  trataram  de  diferentes  aspectos  do

assunto: trabalhos produzidos por especialistas em “think tanks” ou orientados para a

formulação de políticas públicas e de defesa (CSIS, 2008; 2010; ABLON et al., 2014;

SEGAL,  2016);  estudos  críticos  de  segurança  focando  na  relação  entre  poder  e

informação (DAY, 2001); estudos sobre a produção de insegurança online por meio de

vigilância  e  censura  (DEIBERT  et  al.,  2010);  e  estudos  sobre  a  securitização  do

espaço cibernético e sobre a constituição de ameaças cibernéticas (DUNN CAVELTY,

2008; HANSEN; NISSENBAUM, 2009; BETZ; STEVENS, 2011; 2013). Mas, conforme

nota  Dunn  Cavelty  (2016),  essa  extensa  literatura  ainda  explora  muito  pouco  a

maneira  como  atores  privados  (e,  acrescenta-se,  companhias  privadas)  têm

participado nesse campo.  

Visando  contribuir  com esta  literatura,  a  presente  proposta  explora  o  papel  de

atores  privados,  mais  especificamente  companhias  privadas,  na  produção  da

segurança ou insegurança  cibernética  e tem por  foco o caso dos Estados Unidos

(EUA). O país tem sido central para o desenvolvimento de tecnologias da informação e

comunicação (TICs) e da Internet, processos para os quais atores privados foram e

têm sido centrais (CASTELLS, 2010). Partindo da importância desses atores para o

desenvolvimento e difusão das tecnologias digitais, argumenta-se que os mercados de

TICs participam na produção de seguranças e inseguranças na Internet a partir da

forma como retratam ameaças digitais em anúncios, bem como na comercialização de

seus produtos e serviços. Com um foco na parcela deste mercado que tem se voltado

para  responder  a  uma crescente  demanda por  segurança,  busca-se  compreender

como essas práticas  produzem e reforçam abordagens e  entendimentos  atraentes
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sobre a segurança cibernética e indagamos sobre as implicações da participação do

mercado na definição do que é segurança e insegurança online.

Compreender  a  participação  das  companhias  privadas  na  produção  da

segurança cibernética a partir de uma discussão situada no campo das R.I. importa à

literatura  sobre  governança  da  Internet,  de  modo mais  amplo,  e  sobre  segurança

cibernética, de modo mais específico, de duas maneiras: em primeiro lugar, ao situar

essa participação no contexto de disputas e alianças práticas e conceituais, chama-se

a atenção para o papel que dinâmicas de mercados desempenham, de modo mais ou

menos indireto, na definição dos elementos centrais nestas agendas. Para além de

questões normativas (como deveria ser?), situar esses atores no contexto de disputas

com governos, especialistas em segurança, computação, engenheiros, a comunidade

hacker  e  outros,  aponta  para  a  maneira  complexa  com  a  qual  entendimentos  e

práticas de segurança e governança se constituem e se sobrepõem mediante diversas

interações, bem como para o papel concreto desempenhado por companhias que tem

na segurança cibernética seu principal ativo nesse processo. 

Em segundo lugar, isto nos permite visualizar não apenas como se constituem

dinâmicas  de segurança  no contexto  da governança  da  Internet,  como também a

forma como dinâmicas de insegurança se constituem e se difundem para além desta

agenda. Isto ocorre em contextos nos quais, por vezes, torna-se difícil distinguir onde

começam e terminam práticas públicas e privadas, o que tem implicações importantes

para o desenho de diversas formas de responsabilização.

Com  base  nisto,  o  trabalho  é  estruturado  em  quatro  partes.  Em  um  primeiro

momento,  o  artigo  revisita  o  tratamento  dado  pela  disciplina  das  R.I.  aos  atores

privados  e  apresenta  o  conceito  de  campo  (BOURDIEU,  1988;  2004)  para

fundamentar  o  argumento  sobre  o  papel  dos  mercados  na  produção  da

segurança/insegurança  cibernética.  Tal  participação  pode  ocorrer  mediante  o

desenvolvimento  e  uso  (ou  não)  de  parâmetros  de  segurança,  a  exemplo  da

criptografia,  em softwares;  ou  mediante  a  comercialização  de  produtos  e  serviços

voltados à proteção contra ou combate a ameaças cibernéticas. Argumenta-se que

isto  ocorre  no  contexto  de  um  campo  dinâmico  de  disputas  por  recursos  e  por

influenciar  nas “regras do jogo”.  O trabalho de Bourdieu tem sido utilizado nas R.I.

para proporcionar  uma perspectiva distinta a respeito das formas como o poder  é

exercido na vida internacional. Sugerir a existência de um campo de disputas sobre a

segurança  cibernética  implica  uma base  analítica  consistente  para  discutir  de  que

forma a competição de mercado molda práticas e entendimentos sobre segurança

cibernética,  bem como quais  são os  resultados políticos  das relações  de poder  e

disputas  em  torno  da  definição  do  que  é  segurança  na  sociedade  digital.  Nesse
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contexto,  chama-se  a  atenção  para  o  envolvimento  de  companhias  privadas  em

arranjos políticos e econômicos por meio de disputas nesse campo. 

Em seguida, analisa-se os produtos e serviços anunciados publicamente por

contratantes de defesa, companhias antivírus e “fornecedores” de vulnerabilidades. A

partir  disso,  identifica-se três abordagens distintas,  porém não excludentes,  para a

segurança cibernética: defensiva, ofensiva e defesa ativa. Em um terceiro momento,

analisa-se a predominância da defesa ativa nos mercados comercial e governamental

nos EUA e suas implicações enquanto uma mudança de paradigma na segurança

cibernética. Conclui-se com uma reflexão a respeito da maneira como determinados

arranjos públicos-privados, em particular aqueles voltados para reforçar uma visão de

segurança nacional, afetam também os elementos que ajudam a constituir o discurso

sobre segurança cibernética para além dos elementos técnicos e humanos enfatizados

por especialistas, podendo agravar o alcance da vigilância e coleta de dados massiva

em  nome  da  “segurança”,  mais  amplamente  compreendida,  paralelamente

enfraquecendo a ideia do indivíduo enquanto principal sujeito a ser protegido. Nota-se

que  apesar  do  foco  no  caso  dos  EUA,  é  possível,  a  princípio,  generalizar  esses

resultados  para  outros  casos,  na  medida  que  uma  parcela  considerável  das

companhias analisadas opera em um escopo global. Todavia, embora a dinâmica do

mercado global de TICs permita vislumbrar como as disputas nos EUA reverberam

para outros lugares,  os termos precisos destas disputas,  devem ser definidos com

base na análise dos casos específicos, à medida que questões regulatórias podem

alterá-los substancialmente.

2. ATORES PRIVADOS NO CAMPO DA SEGURANÇA CIBERNÉTICA

  Debates  sobre  governança  da  Internet,  de  modo  mais  amplo,  e  segurança

cibernética,  de  modo  mais  específico,  encontraram  nas  R.I.  terreno  fértil  para  se

desenvolver  (EPSTEIN;  KATZENBACH;  MUSIANI,  2016),  tendo  sido  este  último

campo abraçado pelas subdisciplinas dos estudos de segurança e estudos de defesa

(DUNN CAVELTY, 2008; HANSEN; NISSENBAUM, 2009). O interesse pelo tópico da

segurança  cibernética  nas  R.I.,  entretanto,  veio  acompanhado  pela  histórica

preocupação da disciplina com a figura do Estado (MCCARTHY, 2015; CARR, 2015).

Enquanto  válida,  o  foco  resultante  de  tal  orientação  tem  gerado  uma  cegueira

disciplinar com relação ao papel dos atores privados na constituição daquilo que se

entende por segurança e insegurança no ciberespaço (DUNN CAVELTY, 2016). 

O estudo  dos  atores  privados  na  segurança  internacional  pode  contribuir  para

preencher  essa  lacuna  na  literatura  sobre  segurança  cibernética.  O  campo  se

desenvolve no início dos anos 2000, favorecido por contestações anteriores das bases
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teóricas  da disciplina  e  por  tentativas  de expandir  seu entendimento  sobre  poder,

segurança e a realidade social (KRAUSE; WILLIAMS, 1997; KRAUSE, 1998; BOOTH,

2007; BUZAN; HANSEN, 2009), tendo por foco uma variedade de temas relativos à

segurança  e  atores  privados,  como  privatização  da  segurança  e  uso  da  força

(SINGER, 2002; AVANT, 2005; LEANDER, 2008; ABRAHANSEN; WILLIAMS, 2009);

o  papel  das  companhias  privadas  de  segurança/militares  em  criar  (in)segurança

(SINGER, 2002; AVANT, 2005) e a contestação da linha que divide público e privado

na  governança  da segurança  (BERNDTSSON;  STERN,  2011;  BIGO,  2013;  2015).

Nesse campo de estudos, os atores com fins lucrativos são o foco principal, porém

não exclusivo (ver, por exemplo, PETERSEN; TJALVE, 2013).

A  “privatização”  da  segurança  sugere  tanto  uma  mudança  de  orientação  da

governança  da  segurança  de  atores  governamentais  para  atores  mercadológicos

(LEANDER, 2010; DUNN CAVELTY, 2016) quanto uma expansão da atuação destes

atores no campo da segurança mediante arranjos ainda mais complexos, que operam

de modo relativamente independente, mas não prescindem da autorização do Estado

para  serem  constituídos  (BEVIR,  2009).  Esse  modo  de  governança  se  apoia  no

aprofundamento das políticas neoliberais iniciadas ainda na década de 1970 e que

levaram a uma intensa terceirização de funções governamentais para o setor privado

(ABRAHANSEM; WILLIAMS, 2009) e à integração de mecanismos de competição e

precificação  aos serviços  públicos,  de  modo a  conferir  maior  eficiência  ao Estado

(BEVIR, 2009). Segundo Leander (2010), uma atenção às mais diversas formas de

privatização ilumina distintos arranjos políticos entre Estados e atores privados. 

Atores  privados  desempenham  um  papel  central  no  campo  da  segurança

cibernética.  Empresas  disputam  o  mercado,  a  definição  do  que  se  constitui

segurança/insegurança cibernética e as estratégias mais adequadas para lidar com

inseguranças  com  agências  do  governo,  especialistas  independentes  na  área  de

tecnologia da informação e da área de segurança, e a comunidade hacker. Exemplos

destas disputas incluem acordos e desacordos acerca de questões como: os tipos de

fenômenos que constituem riscos de segurança e sua urgência;  qual  problema de

segurança  é  mais  grave;  a  (i)legalidade  de  práticas  como  o  hackeamento;  a

constituição da segurança enquanto valor central à rede, entre outros.

Por campo de segurança cibernética,  nos referimos ao “espaço” onde disputas

simbólicas ocorrem. Bourdieu (1988; 2004) retrata o mundo social como um terreno

dinâmico de disputas, em torno de certas questões, em campos que frequentemente

se entrecruzam, sobrepõem, mas são relativamente autônomos, constituindo-se por

uma variedade de atores com interesses próprios. Cada ator em um campo tem sua

própria trajetória (habitus) e dispõe de uma quantidade de capital (econômico, cultural,

político,  intelectual,  técnico,  ou  de  outra  natureza)  relevante  para  determinar  as
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condições  de  acesso  ou  a  posição  de  um  ator  no  mesmo  (BERLING,  2012;

BOURDIEU, 1988; BOURDIEU; WACQUANT, 1992). 

Nesse campo, conceitos produzidos por especialistas em políticas públicas e

de defesa podem ser influenciados por seu alinhamento político ou pela natureza de

quem financia as pesquisas (MEDVETZ, 2012). Governos e atores privados competem

para retratar atividades maliciosas de hackers como terrorista ou criminosa ao mesmo

tempo em que consideram as atividades de caráter ‘benigno’ valorosas enquanto força

de  trabalho  (LIBICKI  ET  AL.,  2014;  BETZ;  STEVENS,  2011;  DUNN  CAVELTY;

JAEGER,  2015).  Em  muitos  casos,  há  disputa  direta  por  recursos  econômicos  e

recursos públicos se apresentam como particularmente desejáveis para companhias,

governos  e  políticos.  O problema da  definição,  por  sua  vez,  se  torna  relevante  à

medida que concepções específicas de segurança cibernética tendem a prevalecer

sobre as outras, justificando, assim, a alocação de recursos para setores específicos,

como agências de segurança nacional ou militares (BRITO; WATKINS, 2011). 

Governos e companhias de tecnologia são atores particularmente poderosos por

combinarem conhecimento técnico em TICs e poder econômico, o que lhe proporciona

dispor  de  maior  habilidade  e  recursos  para  desenvolver  e  reforçar  parâmetros  e

protocolos  de  segurança,  bem  como  desenvolver  ou  adquirir  tecnologias  como

criptografias mais fortes, sistemas e softwares seguros ou explorar vulnerabilidades. 

Atores  mercadológicos  também  produzem  caracterizações  de  ameaças

cibernéticas por meio de anúncios, análises técnicas e estudos veiculados em mídia

própria,  como  blogs,  websites,  relatórios  e  revistas.  Uma  estratégia  do  setor  de

antivírus, por exemplo, tem sido questionar o valor e utilidade desta tecnologia em

relação ao crescente universo das coisas conectadas e dos complexos desafios de

segurança  que  se  seguem,  sugerindo  alternativas  envolvendo  a  segurança  do

Endpoint  (“ponto  final”)  e  outros  serviços  (DUNN,  2014;  MCAFEE,  2015).  Ditas

práticas possibilitam a expansão do poder relativo destes atores no campo, o que se

traduz na busca pela expansão do mercado de segurança cibernética, à medida que o

“poder”  no âmbito  do mercado se vê fortemente associado ao número e natureza

(governamental, comercial, usuários) de seus clientes e, fundamentalmente, ao lucro

gerado com seus produtos e serviços1. 

Parcerias público-privadas (PPPs) e a terceirização de serviços de segurança são

dois arranjos resultantes das dinâmicas do campo da segurança cibernética. Nesse

caso específico, justifica-se o recurso às PPPs com base (1) nas especificidades das

TICs, ao serem tecnologias predominantemente desenvolvidas e operadas pelo setor

privado; e (2) nas demandas que surgem dadas as novas dinâmicas de segurança,

1   O processo descrito se insere na noção Bourdieusiana de estratégia. Ver: Swartz (1997)
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quando ataques cibernéticos e programas maliciosos passam a, cada vez mais, serem

entendidos como ameaças à paz e segurança internacionais.  

As principais alianças resultantes dessas dinâmicas são híbridas, isto é, marcadas

por uma dificuldade em se distinguir onde finda o público e inicia o privado (LEANDER,

2009; 2014; BIGO, 2013; BERNDTSSON; STERN, 2011). A segurança de sistemas de

computador  civis  e  militares,  bem como o desenvolvimento  de novas soluções de

segurança cibernética por parte e para os governos envolvem, por exemplo, serviços

delegados ou compartilhados com o setor privado – o que prontamente aponta para o

forte viés privatista do campo (DUNN CAVELTY, 2016). 

Uma  dinâmica  que  ainda  merece  destaque  é  a  constituição  de  um  complexo

industrial2 de segurança cibernética, que gera padrões de cooperação entre o setor

privado e o governo às custas de uma competição aumentada entre empresas por

uma parcela do mercado governamental (DEIBERT, 2011; 2013; HARRIS, 2014). A

cristalização deste tipo de arranjo no campo da segurança cibernética se segue à

introdução de novos temas de segurança à agenda política de contratantes de defesa

e  companhias  em  busca  de  contratos  de  pesquisa  e  desenvolvimento  nos  EUA

(DUNNE;  SKÖNS,  2011;  DEIBERT,  2011;  2013;  HARRIS,  2014).  Tais  dinâmicas

levam as companhias a adotar estratégias de mercado agressivas de modo a ganhar

mais espaço para a comercialização de suas soluções.  Outros arranjos complexos

ainda incluem os esforços da Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA) para

desenvolver, junto a companhias de tecnologia, produtos que facilitem a vigilância, o

que tem levado a conflitos substanciais  com algumas delas  (COOK, 2016;  HERN,

2015).

3. ANÁLISE EMPÍRICA DO CAMPO DA SEGURANÇA CIBERNÉTICA NOS

EUA

O  campo  da  segurança  cibernética  nos  EUA  é  altamente  dinâmico  e,  com

frequência, suas dinâmicas tem efeitos que ultrapassam suas fronteiras e afetam as

dinâmicas e termos do debate sobre segurança cibernética em outros países3. Isto se

2  Complexos industriais são alianças público-privadas de natureza híbrida por meio das quais
governos incentivam acordos institucionais com o setor privado (ADAMS, 1968), podendo
ser de natureza militar (ADAMS, 1968) ou distinta (DEIBERT, 2011; 2013). 

3 O caso brasileiro é ilustrativo disto. Diversos movimentos legislativos e políticos se seguiram
às revelações feitas por Edward Snowden acerca do programa de espionagem dos EUA, no
ano  de  2013,  a  exemplo  da  imediata  aprovação  do  Marco  Civil  da  Internet  (o  projeto
tramitava no Congresso Nacional desde 2009 e do encontro NETMundial, em 2014, além da
instauração  de  uma  Comissão  Parlamentar  de  Inquérito  para  investigar  denúncias  de
espionagem pelos EUA, da apresentação, pelo país, junto à ONU, de uma proposta de
resolução sobre privacidade na era digital, dentre outros.
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deve, dentre outros fatores, à centralidade do país no desenvolvimento das TICs e à

sua  vanguarda  (e  relativo  sucesso)  nos  esforços  de  securitização  do  espaço

cibernético  (DUNN CAVELTY,  2008).  Os EUA ainda concentram grande parte das

companhias de tecnologia mais poderosas do mundo, servindo de hub para inúmeras

outras companhias estrangeiras. Por estas razões, concentraremos a análise empírica

ora proposta no caso dos EUA. 

Cabe salientar que o rótulo “companhias privadas” abarca uma ampla categoria

de atores no mercado, desde companhias não especializadas em TICs, como bancos,

até  provedores  de  Internet  e  redes  sociais.  Nosso  foco  consiste  na  categoria

denominada  companhias  de  segurança  cibernética,  que  compreende  aquelas  que

anunciam e comercializam produtos e serviços que oferecem proteção e análise de

risco contra softwares maliciosos, intrusões e ataques cibernéticos. A fim de prover

uma análise mais consistente, categoriza-se essas companhias conforme a natureza

das  soluções  por  elas  oferecidas  e  seu  público  alvo.  Assim,  no  caso  dos  EUA,

identifica-se três grupos: 

(1) Empresas  de  antivírus  ou  proteção  de  endpoints,  cujo  foco  é  no

desenvolvimento  de softwares para  detectar,  bloquear  e eliminar  malwares,

também se engajando em pesquisa e análise de ameaças. Seu público alvo

inclui usuários, empresas de diversos tamanhos e governos. 

(2) Fornecedores  de  vulnerabilidades,  compreendendo  companhias  que  lucram

com a comercialização  de vulnerabilidades  não corrigidas  para  softwares e

sistemas ou mecanismos para explorá-las.

(3) Contratantes de defesa, um grupo caracterizado pela parceria tradicional com

agências de segurança e inteligência para fins de segurança nacional.  Esse

grupo  passou  a  se  envolver  no  mercado  para  a  guerra  cibernética  e

tecnologias de vigilância.

Apesar de não ser exaustiva, a divisão acima sugere que as soluções e estratégias

desenvolvidas para lidar com problemas de segurança cibernética variam no mercado,

assim  como  seus  efeitos.  Por  vezes,  parcerias  com  governos  ou  mercados  são

benéficas e resultam em mais proteção para usuários, mas por vezes essa relação

pode  conduzir  a  práticas  de  violação  de  privacidade  e  crescente  insegurança  na

Internet.
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Empresas de antivírus / proteção de Endpoint 

A indústria de antivírus surge em paralelo às redes de computadores. O foco

do  setor  é  no  desenvolvimento  de  softwares  para  prevenir,  detectar  e  remover

programas malignos de computadores, com o suporte de pesquisas voltadas para a

descoberta  e  análise  de  ameaças  cibernéticas  e  tendências  de  segurança.  A

crescente sofisticação dessas ameaças tem levado a indústria a se “reinventar” a partir

de uma maior atenção aos riscos de se estar conectado, que envolvem ameaças que

vão desde o roubo de identidades até a exploração de vulnerabilidades e a difusão de

ransomware em  redes.  (MCDONALD,  2012;  KASSNER,  2012;  YADRON,  2014;

MCAFEE, 2015). 

As plataformas de proteção Endpoint modernas compreendem uma variedade

de modelos de proteção: detecção baseada em assinaturas ou sem a necessidade

das  mesas;  direcionada  a  usuários  corporativos,  domésticos  ou  governamentais

(KASPERSKY, 2017; INTEL SECURITY, 2017; SYMANTEC, 2017); ofertando serviços

de gestão de risco (AVIRA 2017; BITDEFENDER 2017). A maioria desses modelos

utiliza uma abordagem defensiva para proteger dispositivos, redes e atividades online,

como compras e trocas de e-mail, de ameaças cibernéticas. Suas atividades incluem

análises  heurísticas  e  comportamentais,  proteção  contra  vulnerabilidades  e

plataformas  de  gestão  de  risco  básicas,  que  incluem  conceitos  como  defesa

fortificada,  cujo objetivo é reduzir  as chances de acesso não autorizado,  e defesa

resiliente, que consiste em assegurar o funcionamento ininterrupto de infraestruturas e

serviços críticos, além de aumentar a capacidade de um sistema de se recuperar de

ataques. O foco principal é reforçar o sistema e a infraestrutura do Endpoint de modo a

reduzir  os  riscos  de  intrusões.  Devido  à  ação  ser  condicionada  à  descoberta  da

ameaça, a segurança defensiva é, por natureza, responsiva (ROSENQUIST, 2013).  

A  indústria  de  antivírus  tem,  gradativamente,  abraçado  as  estratégias

discursivas utilizadas por círculos da segurança e defesa, que enfatizam o risco de

exploração de vulnerabilidades e a possibilidade de perda, roubo ou interrupção de

informações  (ANDERSON,  1996;  ANDERSON  et  al.,  1999;  SYMANTEC,  2017;

KASPERSKY, 2017). Para responder a estes riscos, uma parcela da indústria tem,

lentamente,  voltado a atenção para serviços voltados à identificação,  compreensão

e/ou mitigação de riscos, não apenas para parar ataques em curso, mas também para

evitar que aconteçam. Mas à medida que essa abordagem “preventiva” se populariza

no campo, ela alimenta a expansão do mercado para além da indústria de antivírus,

com novas companhias sendo criadas e com contratantes de defesa se voltando cada

vez mais para esse mercado (DEIBERT, 2013; HARRIS, 2014).
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Fornecedores de vulnerabilidades

Esta categoria se aplica às companhias envolvidas no controverso mercado

para  vulnerabilidades  “zero-dia”4.  Devido  ao  uso  dessas  vulnerabilidades  para  fins

ofensivos e de vigilância, este é um mercado que, na superfície, é restrito a governos

e a programas de recompensas financiados por  empresas do setor  de tecnologia.

Fornecedores de vulnerabilidades se distinguem de pesquisadores que as reportam

para esses programas por visarem lucro com o desenvolvimento de ferramentas para

explorar as vulnerabilidades (um tipo de programa malicioso denominado “exploit”). O

sigilo é valioso para esta parte do mercado, à medida que um exploit somente poderá

ser  desenvolvido se a vulnerabilidade em questão não houver  sido corrigida ou já

explorada por terceiros. 

Detalhes  acerca das atividades de companhias  neste  mercado se tornaram

públicos com o vazamento de dados da companhia italiana Hacking Team. A empresa

publicamente  anuncia  um  modelo  ofensivo  de  segurança  cibernética,  o  que

compreende  o  uso  de  programas  maliciosos  e  vulnerabilidades  zero-dia  para

organizações  encarregados  da  aplicação  da  lei  e  responsáveis  pela  segurança

nacional (HERN, 2015; HACKING TEAM, 2017), e fornece ferramentas para governos

combaterem atividades criminosas e terroristas. Muito embora a companhia alegue

não  comercializar  com atores  não-governamentais  e  governos  na  “lista  negra”  de

diversas organizações internacionais, pesquisas de segurança, além de documentos

vazados,  sugerem  o  contrário  (HERN,  2015).  O  Citizen  Lab,  da  Universidade  de

Toronto, reportou que um “backdoor”5 foi utilizado para vigiar um jornalista marroquino

(THE CITIZEN LAB, 2012) e que bases de dados dos EUA foram utilizadas como

partes de atividades de espionagem, ancoradas na ferramenta de controle remoto da

companhia (MARCZAK et al., 2014). 

Outras companhias proeminentes no mercado são a Endgame e a Zerodium

(antes  denominada  VUPEN6).  O  envolvimento  inicial  da  Endgame no  mercado  de

zero-dias  lhe  rendeu  o  título  de  “Blackwater  do  hackeamento”,  em  referência  à

companhia militar privada Blackwater e seu controverso envolvimento na guerra do

Iraque.  A companhia  passou por  uma reformulação de seu modelo de negócios  e

atualmente  atende  ambos  os  mercados  comercial  e  governamental,  oferecendo

soluções de big  data e um programa de inteligência  que analisa  a informação do

4 Uma vulnerabilidade  zero-dia  é  uma falha  em um computador  ou  software,  geralmente
desconhecida pelo programador ou companhia responsável por seu desenvolvimento. Um
estudo empírico deste fenômeno pode ser encontrado em: Bilge and Dumitras (2012).

5  Falhas ou brechas mediante as quais um sistema pode ser explorado por terceiros.  

6  A companhia ficou conhecida por servir como fornecedora de vulnerabilidades para a NSA
e abertamente anunciava seu envolvimento no negócio de desenvolvimento de exploits.
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sistema do cliente,  comparando-a com a pesquisa da companhia sobre programas

maliciosos  (GREENBERG, 2014).  Sua estratégia  comercial,  o  “Hunting Cycle”  visa

(sorrateiramente) identificar e eliminar adversários das redes, bem como proceder à

coleta de inteligência para elaboração de estratégias de resposta (ENDGAME, 2017). 

O CEO e pesquisador-chefe da Zerodium, por sua vez, chegou a afirmar que a

parceria entre agências de inteligência e fornecedores de vulnerabilidades seria senso

comum (BEKRAR  apud SCHWARTZ, 2013). Atualmente, o modelo de negócios da

companhia consiste na aquisição e revenda de vulnerabilidades zero-dia para clientes

do governo e do mercado. A mesma chegou a oferecer cerca de um milhão de dólares

por um exploit para iOS (NEWMAN, 2016). 

Pressões para tornar o ciberespaço mais seguro contribuíram para criar um

mercado com opções defensivas e ofensivas para a segurança cibernética,  guerra

cibernética  e  tecnologias  de  vigilância  (BRITO;  WATKINS,  2011).  Reformulações

como as vislumbradas nos casos da Endgame e Zerodium, indicam que fornecedores

de  vulnerabilidades  têm  buscado  expandir  suas  atividades  para  além  do  setor

governamental.  O  envolvimento  no  mercado  para  vulnerabilidades  zero-dia  vem

acompanhado de uma maior abertura a medidas ofensivas para lidar com ameaças

cibernéticas7. Ancorada na estratégia militar, esse modelo se caracteriza pela adoção

de medidas como a condução de reconhecimento  e vigilância,  a  interceptação de

comunicações, a negativa de acesso e recursos, o comprometimento de sistemas e o

comprometimento de sua integridade (ROSENQUIST, 2013).

Contratantes de defesa

Contratantes  do  setor  de  defesa se  voltaram para  o  mercado  de  segurança

cibernética em atenção ao seu crescimento exponencial8 e motivados por restrições no

orçamento  de  defesa  do  governo  dos  EUA  (MORGAN,  2016).  Estas  companhias

passaram  a  se  envolver  no  mercado  para  guerra  cibernética  e  tecnologias  de

vigilância,  o  que  faz  de  agências  de  segurança  e  inteligência  do  governo  seus

principais  clientes.  Ademais,  há  evidências  de  seu  envolvimento  no  mercado  de

vulnerabilidades, muito embora os detalhes de tal envolvimento ainda não sejam muito

claros9 (BRITO; WATKINS, 2011; SCHNEIER, 2012; 2013; DEIBERT, 2013; HARRIS,

7 O que não implica na adoção automática da estratégia ofensiva por todas as companhias no
ramo. A solução comercial da Engdame indica que alguns optam por uma “terceira via”, cujo
foco é a antecipação de ameaças.

8 Dados de 2016 apontam que o governo dos EUA investiu cerca de 100 bilhões de dólares
no mercado de segurança cibernética na última década. Ver: Morgan (2016).

9 As  atividades  de  empresas  contratantes  de  defesa  tendem  a  ser  sigilosas  e  seu
envolvimento no mercado de vulnerabilidades é ainda mais obscuro que o de empresas que
se  dedicam apenas a ele.  Anúncios  de empregos,  combinados com as descrições das
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2014).  Apesar  disso,  essas  companhias  reconhecem  publicamente  a  aliança  com

setores  da  segurança  nacional  (LOCKHEED  MARTIN,  2017;  BOEING,  2017;

GENERAL DYNAMICS,  2017;  NORTHROP GRUMMAN,  2017;  RAYTHEON,  2017;

BOOZ ALLEN HAMILTON, 2017). 

Os  serviços  oferecidos  por  essa  categoria  incluem:  proteção  à  infraestrutura

crítica,  vigilância,  análise  de  dados,  segurança  da  informação,  capacidades

operacionais,  segurança na nuvem, entre outros.  A maior parte delas desenvolveu

unidades  “ciber”,  especializadas  em  serviços  de  análise  de  risco  e  ameaças,

beneficiando-se  do  intercâmbio  de  especialistas  entre  governo  e  setor  privado

(HARRIS,  2014;  BOOZ  ALLEN  HAMILTON,  2017),  e,  assim,  oferecendo  um  rico

portfólio de soluções ofensivas e defensivas a seus clientes governamentais. O foco

dessas soluções tende a ser a coleta de informações para fins de inteligência e para a

proteção de máquinas e redes, bem como a investigação de ataques e a adoção de

mecanismos punitivos. As companhias também oferecem centros de operações que

incluem serviços de treinamento de pessoal, investigação de ameaças, rastreamento e

resposta a incidentes. A defesa, no caso destas soluções, não necessariamente se

restringe ao ambiente do Endpoint. 

Com  soluções  que  buscam  detectar  e  analisar  para  prever,  essa  categoria

invoca  uma abordagem complexa  à  segurança  cibernética,  que  mescla  elementos

ofensivos e defensivos10. A chamada defesa ativa concerne um conjunto de medidas

para conter intrusões, podendo servir a fins investigativos, defensivos e punitivos. A

implementação destas medidas ocorre sem o consentimento de (pelo menos) uma das

partes envolvidas ou afetadas pela intrusão e podem impactar sistemas de terceiros.

Dittrich e Hima (2005) notam que essas táticas incluem desde medidas “benignas” de

coleta  de  informações  até  medidas  mais  agressivas  que  visam  inibir/impedir  o

funcionamento  de sistemas remotos.   O conceito  foi  importado da doutrina  militar

norte-americana por meio de políticas de compartilhamento de informações e práticas

de coordenação de respostas previstas em PPPs e cláusulas de contratos de defesa,

processo  este  também  favorecido  pela  mobilidade  de  mão-de-obra  e  ideias  entre

governos e empresas, o que contribuiu para alinhar suas estratégias de segurança

(DEWAR, 2014; HARRIS, 2014; NORTHROP GRUMMAN, 2015). 

Assim,  além  de  investirem  no  campo  da  segurança  cibernética,  essas

companhias também contribuem para promover uma abordagem de segurança que

soluções anunciadas, oferecem pistas sobre esse envolvimento. A Raytheon, por exemplo,
oferta vagas em sua subsidiária “Blackbird” para analistas de ameaças, especialistas em
engenharia reversa e pesquisadores de vulnerabilidades. A companhia é especializada em
serviços de vigilância das comunicações para agencias de espionagem. 

10 Algumas companhias  inseridas  nas  categorias  anteriores  passaram a  se  inclinar  nessa
direção, como a Endgame, Symantec e Kaspersky. 
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pode  adquirir  contornos  ofensivos.  De  um modo geral,  companhias  de  segurança

cibernética  já  não mais adotam a estratégia  de reforçar sistemas e aguardar  para

bloquear uma ameaça. Grande parte das soluções atualmente disponíveis no mercado

incluem pelo menos uma ferramenta básica de gestão de risco. O recente apelo à

defesa ativa,  e mesmo a abordagens abertamente ofensivas,  ilustra o modo como

essas companhias produzem noções de segurança por meio de suas práticas.

4. DEFESA ATIVA: PARADIGMA PARA SEGURANÇA CIBERNÉTICA?

O  recurso  crescente  à  defesa  ativa  resulta  de  uma  disputa  relativa  a  qual

abordagem para a segurança cibernética é mais benéfica ou prejudicial a alianças no

campo. Uma das principais questões em jogo é a possibilidade de conferir a atores

privados autorização para “hackear  de volta”  quando um sistema se encontre sob

ataque.  Argumenta-se que uma abordagem meramente defensiva é insuficiente  na

proteção contra ataques cibernéticos,  ao mesmo tempo em que se observa claras

restrições  legais  quanto  à  adoção  de  medidas  abertamente  ofensivas  por  atores

privados. A defesa ativa se torna atraente, por compreender medidas que incluem,

mas  não  se  restringem,  à  possibilidade  de  hackear  de  volta (DENNING,  2014;

DEWAR, 2014; STRAND, 2015). 

Seu  crescimento  enquanto  opção  mais  atraente  para  lidar  com  riscos

cibernéticos  intensificou  debates  sobre  o  uso  de  medidas  ofensivas  por  atores

privados e os respectivos requerimentos legais  para conduzi-las (STEPTOE, 2012;

DENNING, 2014). O debate coexiste com a adoção ad hoc destas medidas por parte

das  companhias  sem a  autorização  necessária,  em  virtude  do  ritmo  dos  ataques

contra suas redes ou de preocupações com a reputação da companhia (DITTRICH;

HIMA, 2005). 

No campo da segurança cibernética, ataques cibernéticos não são simplesmente

prováveis: são, sobretudo, iminentes – uma questão de tempo (RAYTHEON, 2017). A

certeza  da  ocorrência  de  um  ataque  esconde  as  incertezas  que  cercam  o  exato

momento  de  sua  ocorrência,  as  consequências  para  o  alvo,  e  a  identidade  do

perpetrador11.  Riscos  cibernéticos  são  enquadrados  em  termos  de  um  futuro

calculável,  porém  desconhecido,  no  qual  a  probabilidade  desempenha  papel

fundamental  em determinar  seu  potencial  de  realização  (BERNDTSSON;  KINSEY,

2016). 

Especulações sobre uma possível guerra cibernética são parte de um imaginário

coletivo  repetidamente  debatido  por  especialistas  e  acadêmicos  (ARQUILLA;

11 Também conhecido como problema da atribuição, refere-se às dificuldades em se precisar a
identidade da pessoa que orquestrou um ataque.
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RONFELDT,  1992;  DUNN CAVELTY,  2012;  BARNARD-WILLS;  ASHENDEN,  2012;

CARAFANO,  2015).  Tal  risco,  de  alto  impacto  político  e  baixa  probabilidade,  é

reforçado  por  meio  de  especulações  sobre  o  que  pode  acontecer  de  pior

(BERNDTSSON;  KINSEY,  2016),  e  representa  uma  oportunidade  para  aquelas

companhias dispostas a expandir sua parcela do mercado para segurança cibernética

(BRITO;  WATKINS,  2011).  A defesa ativa  se beneficia  da associação entre  riscos

prováveis  e  improváveis,  ao  propor  uma  abordagem  antecipatória,  baseada  em

tentativas de impedir que tais riscos se concretizem – ou, ao menos, mitiga-los, com

base no estudo de eventos passados, – permitindo a atores privados defender-se nos

limites  da lei  e  a  atores  governamentais  uma reação  dinâmica  contra  intrusões  e

potenciais inimigos, com retaliação e medidas ofensivas constituindo seu portfólio. Ao

atender a ambos os mercados,  a defesa ativa se torna dominante no contexto de

soluções de segurança mais sofisticadas. 

Na  prática,  essa  abordagem  envolve  atividades  de  detecção,  identificação  e

reação a ataques por meio de uma série de movimentos sobrepostos e, às vezes,

pouco  coordenados,  o  que  inclui  medidas  para  aperfeiçoar  técnicas  de  detecção;

coleta  de  inteligência  sobre  o  comportamento  da  ameaça;  o  uso  de  “honeypots”,

mecanismos que simulam falhas em um computador, sistema ou redes para coletar

informações sobre um ataque (ver: HOEPERS; STEDING-JESSEN; CHAVES, 2007);

uso de DNS falsos, também conhecido como sequestro de Sistemas de Nomes de

Domínios12;  identificação  de  IP;  geolocalização;  websites  falsos  com  programas

maliciosos  embutidos;  acesso remoto ao sistema do agressor  e  outras  formas de

hackeamento.  Os  dados  coletados  mediante  tais  processos  são  utilizados  para

desenhar estratégias para prevenir ataques futuros. 

Ao se apoiarem no uso de segurança por obscuridade e envolverem ações que

afetam sistemas de terceiros e vigilância, algumas destas medidas passam a serem

vistas como politicamente e eticamente problemáticas (ANDERSON, 2001; DEWAR,

2014). A legalidade dúbia percebida em algumas práticas típicas de defesa ativa torna-

se uma preocupação diante da forma como atos de vigilância e intrusão podem ser

exacerbados pela arquitetura da Internet. Na prática, isto implica uma dificuldade em

se distinguir entre ações ofensivas e preventivas. 

Enquanto paradigma de segurança cibernética, a defesa ativa autoriza a adoção

de medidas invasivas em nome da antecipação de riscos, servindo como resposta à

crescente  complexidade  dos  riscos  cibernéticos.  Ao  reconhecer  que  tecnologias

digitais são inerentemente vulneráveis, esse paradigma propõe medidas para se lidar

12 Essa subversão do Sistema de Nomes de Domínio  pode servir  tanto  a  fins maliciosos,
quanto ser utilizada por provedores de serviço de Internet para redirecionamento do tráfego
para seus servidores, com fins de coleta de estatísticas, servir para fins de anúncios e ser
utilizada por provedores para censurar o acesso a um determinado domínio.  
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com o que não se pode prever com precisão. As contradições próprias ao paradigma,

porém, afetam diretamente a forma que adquire a segurança, caracterizada não como

uma condição objetiva, marcada pela ausência de perigos, mas sim uma tentativa de

se exercer controle sobre certos tipos de fluxo (GROS, 2010; 2012). Ao ganhar vida

própria, esse modelo de segurança antecipatória invoca diversas formas de controle

disponíveis: práticas de vigilância, por exemplo, são postas como fundamentais para

manter o cidadão seguro diante dos riscos iminentes e inerentes do espaço virtual –

cuja arquitetura, argumenta-se, favoreceria as atividades de criminosos e terroristas.

Tentativas  de  controle  de  fluxos  ruins  são  validadas  e  expandem  o  alcance  da

“segurança”. 

O problema do denominado “comércio de armas digitais” (DEIBERT, 2013:348)

de soluções de defesa ativa é seu impacto na real segurança da Internet. O mercado

que o sustenta se alimenta da competição em torno da definição do que se constitui

como ameaça e, por consequência, segurança cibernética. A reflexão sobre o papel

da defesa ativa na configuração contemporânea da segurança cibernética chama a

atenção  para  a  maneira  com  a  qual  a  segurança  contemporânea  lida  com  o

incalculável (AMOORE, 2014). O recurso à estratégia da defesa ativa como meio para

lidar com ataques cibernéticos é sintomático de uma longa preocupação com a busca

por  possibilidades para lidar  com ameaças futuras em um contexto de informação

limitada e insuficiente. Seu apelo pela defesa para além do “ponto final” tem por base

uma forma antecipatória de gestão de risco baseada no uso de incidentes passados

como  variáveis  para  predizer  futuros  incidentes  e  se  alimenta  do  discurso  sobre

catástrofes  cibernéticas  –  com  cenários  nos  quais  um  ataque  cibernético  teria

consequências  societais  catastróficas – para justificar  a necessidade de se buscar

previsões  mais  precisas  e  autorizar  métodos  mais  eficazes  e  amplos  de  coleta  e

correlação de dados (AMOORE, 2014).

Por  mais  poderosa  que  a  ideia  possa  ser,  é  importante  atentar  para  sua

expansão  inobservada.  Este  é  um  conceito  amplamente  utilizado  para  justificar  a

suspensão de liberdades e direitos, autorizar práticas antiéticas e realocar recursos

para setores específicos  do mercado.  Uma preferência pela  defesa ativa,  aliada à

intensa competição mercadológica, conduz à adoção de medidas de coleta ampla de

dados – em oposição a medidas de coleta direcionada – por companhias, a fim de

aumentar as chances de sucesso de uma possível predição. Em outras palavras, essa

articulação  tem  resultado  em  mais  vigilância  por  parte  de  atores  do  mercado.

Concomitantemente, ela também tem adicionado alguma pressão nos legisladores de

modo a e permitir a adoção de medidas de natureza mais ofensiva pelo setor privado

como  forma  de  reagir  mais  efetivamente  contra  agressões,  como  é  o  caso  do

argumento a favor da retaliação a partir do “hacking back”. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Prover segurança não é mais domínio de ação exclusivo dos Estados. Atores

privados  têm servido  como fornecedores  diretos  de segurança,  além de influentes

produtores de (in)segurança. Vislumbra-se uma crescente legitimidade em torno da

adoção de medidas retaliatórias  e do incremento nas capacidades de companhias

privadas em coletar inteligência para lidar com intrusões nas suas redes e de seus

clientes (DEIBERT, 2013).  Seu papel em definir a segurança cibernética, mediante a

definição  de  padrões  para  o  comércio  de  soluções  do  gênero,  se  torna,  assim,

fundamental.  Entretanto,  companhias  privadas  são  diferentes  de  governos,

particularmente  ao  atuarem  movidas  primordialmente  por  interesses  econômicos

próprios,  alguns  dos  quais  não  se  ajustam  bem  à  dinâmica  dos  problemas  de

segurança.  Esses  atores  tendem a  compreender  a  segurança  com base  em uma

avaliação permanente, não em termo de garantias. Não é de se surpreender que a

participação direta destas no campo da segurança chame a atenção para problemas

relativos ao acumulo de poder e à responsabilização politica e legal.    

O tipo de poder alocado a atores privados no campo da segurança cibernética

requer maior escrutínio na literatura das R.I, particularmente por envolver a concessão

de certos poderes a certos atores e a certos arranjos políticos, em cujos questões de

legitimidade  e  responsabilização  são  bastante  problemáticas.  À  medida  que  o

ciberespaço desafia concepções rígidas de fronteiras politicas, disputas de poder no

campo da segurança cibernética facilmente se estendem para além delas.

Tal  poder  pode  se  tornar  problemático  se  não  devidamente  monitorado  e

submetido a interesses de segurança de governos, às custas dos indivíduos. Políticas

de segurança tendem a ser construídas com base na diferenciação entre o que é

seguro e o que consta na zona cinzenta  do inseguro (GROS, 2012).  Esta é uma

decisão  tipicamente  arbitrária  ou  resultante  de  disputas  de  poder  entre  grupos

específicos. 

No  campo  da  segurança  cibernética  analisado  neste  trabalho,  o  discurso

predominante  é  dominado  pelo  foco  de  Estados  e  corporações  em  sua  própria

segurança, o que serve para afastar decisões urgentes sobre o assunto dos interesses

da sociedade civil e indivíduos. Mas enquanto aquela tem se afirmado de modo mais

presente  no  campo,  estes  ainda  são  vistos  como  meros  usuários,  carecendo  do

conhecimento  técnico  necessário  para  adentrar  propriamente  o  campo.  Sua

participação  em processos decisórios  sobre  segurança cibernética  deixa  a  desejar

(COMINOS; SENEQUE, 2014). O usuário, diretamente afetado pelas dinâmicas das

disputas de poder no campo da segurança cibernética, i.e., enquanto alvo de vigilância

em  massa  por  parte  de  governos  e  companhias,  ainda  permanece  distante  de
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instâncias decisórias relativas a aspectos importantes de segurança e governança da

Internet. 

O paradigma de segurança antecipatória que alicerça apelos em favor da defesa

ativa  gera  um  problema  difícil  para  a  segurança  cibernética,  dadas  as  relações

especificas com o futuro que alimenta. Se, por um lado, sustenta-se que a falta de

conhecimento  sobre  o  futuro  pode  ser  suprida  cientifica  e  tecnicamente,  o

reconhecimento do ciberespaço enquanto terreno inerente de incertezas, bem como a

persistência  de  riscos  improváveis  de  alto  impacto  e  potencialmente  catastróficos

sugerem a necessidade de vigilância e estado de preparação constantes, indicando

uma profunda ansiedade em relação ao desconhecido e ao improvável (DIPROSE et

al., 2008). 

Nos EUA, essa ansiedade, alimentada pela intensidade de ataques cibernéticos

e por preocupações com sua escalada para cenários imaginados, como ciberguerra e

ciberterrorismo, possibilitou o desenvolvimento de um campo no qual as disputas mais

intensas são aquelas  em torno da constante expansão de um mercado altamente

lucrativo, às custas de problemas de segurança mais tangíveis.  Apesar do foco no

caso dos EUA, é possível, a princípio, generalizar esses resultados para outros casos,

na medida que uma parcela considerável das companhias analisadas opera em um

escopo global. Os termos precisos destas disputas, entretanto, devem ser definidos

com base na análise dos casos específicos, na medida em que a dinâmica dos atores

envolvidos e questões regulatórias podem alterá-los substancialmente.
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INTRODUÇÃO

As  teorias  criadas  para  tentar  explicar  a  construção  da  ordem  coletiva  da

internet têm em comum o fato de destoar das abordagens clássicas de regulação.

Enquanto estas últimas tomam como foco a relação que emana do Estado em direção

ao ente regulado, as primeiras não mais conferem ao Estado toda essa centralidade.

Surgidas  em  sincronia  com  uma  tendência  que  já  se  anunciava  nos  estudos  de

regulação  e  de governança (BLACK,  2001),  as  teorias  sobre  a  internet  costumam

evocar um paradigma reticulado e difuso de regulação, enfatizando a interdependência

entre os agentes e a fragmentação do poder e das fontes de normatização. Nesse

cenário, é comum encontrar referências diretas tanto à análise de redes sociais (ARS)

quanto à teoria do ator-rede (ANT, sigla em inglês) como recurso de fundamentação

teórica ou até epistemológica. Entretanto, a apropriação dessas teorias foi inicialmente

apresentada mais como uma possibilidade.1 Por isso, o uso dos métodos da ARS e da

ANT nos estudos de governança da internet (GI) ainda é tímido. O presente artigo

pretende  aprofundar  essa  agenda,  propondo  um  rascunho  teórico  de

operacionalização e um efetivando um exemplo de análise exploratória.

Para tanto, optou-se por estudar um mapeamento panorâmico da governança

da  internet  feito  pela  NETMUNDIAL  SOLUTIONS MAP (2017).2 A  base  de  dados

oferece  uma  oportunidade  singular  para  o  uso  da  ANT  e  da  ARS  de  maneira

exploratória,  pois  consiste em uma coleção de diversos tipos de entidades (i)  que

foram colocadas em relação mútua, o que possibilita uma análise de redes, e (ii) que

foram  identificadas  pela  própria  comunidade  participante  do  pensamento  reflexivo

sobre a internet (por meio do método de crowdsourcing), o que está em linha com a

abordagem ANT (LATOUR, 2012). Utilizando a análise exploratória de redes (NOOY

et  al.,  2011),  foi  possível  gerar  visualizações  preliminares  da  base,  bem  como

identificar suas comunidades e atores mais centrais.

A  primeira  seção  de  desenvolvimento  do  presente  texto  apresenta  uma

proposta de integração operacional  entre a ARS e a ANT e revisa algumas outras

aproximações constantes na literatura; a segunda seção explica os dados secundários

do mapeamento da NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017) e sua adequabilidade

1 A título de exemplo, v. Castells (2009) e Murray (2011).
2 O mapa foi produzido a partir de uma conferência homônima tida em abril de 2014 em São
Paulo.  Ela  contou  com a  participação  de  1.480  pessoas de 97 países  e  setores  variados
(governo, mercado, sociedade civil, comunidade técnica e academia). A reunião encaminhou a
construção do mapa e a constituição de uma organização multistakeholder com a função de
mantê-lo.  Vale notar que, na data em que a primeira versão do mapa ficou pronta (6 nov.
2014),  algumas  instituições  se  movimentaram  no  sentido  de  garantir  cinco  assentos
permanentes a determinados agentes dentro da estrutura da organização multistakeholder a
ser formada para curar o mapa. Isso gerou uma controvérsia e acabou fazendo com que o
esforço fosse abandonado e descontinuado em 2016.
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como  ferramenta  de  exploração  à  luz  da  ANT;  a  terceira  seção  apresenta  os

procedimentos seguidos para a geração da rede a partir do mapeamento; a quarta e

última seção de desenvolvimento apresenta os resultados da análise exploratória e, a

partir  deles,  traz  breves  reflexões  com  relação  a  teorias  mais  estabelecidas  da

regulação da internet e às perspectivas de aprofundamento; por fim, o texto se encerra

com uma seção de conclusão.

ATORES E REDES: RASCUNHO DE UMA CONFLUÊNCIA

Como notam Mueller (2010) e Latour (2012), a palavra “rede” pode assumir

vários  significados  nas  ciências  sociais,  tendo  sido  apropriada  e  conceituada  por

tradições muito diferentes. Com efeito, o mesmo ocorre entre a ANT e a ARS: seus

conceitos  de  rede  são diferentes,  o  que  demanda  inicialmente  um  trabalho  de

justificativa  e  construção  de  associações  que  possibilite  efetivar,  com  o  devido

cuidado,  o  potencial  integrativo  das  duas  tradições.  No  caso  do  presente  artigo,

pretendemos esboçar  uma aproximação  que viabilize  a  operacionalização  de uma

análise  exploratória  específica.  Para  tanto,  é  necessário  retroceder  um  passo,

recapitulando  algumas  características  teóricas  relevantes  de  cada  tradição  e

retomando com clareza seus respectivos conceitos de rede.

Análise de redes sociais

Por trabalhar com uma lógica matemática mais formal e direta, a rede ARS é

relativamente  simples  de  compreender.  A  ARS  é  uma  tradição  de  sociologia  e

psicologia social que remota à primeira metade do séc. XX (WASSERMAN; FAUST,

1994). A “rede” dessa tradição é um grafo, conceito da matemática discreta, isto é, o

ramo da matemática que lida com entidades não contínuas. O grafo é uma estrutura

que  contém  dois  conjuntos  matemáticos  associados  em  par:  o  primeiro  conjunto

estoca elementos (nós ou vértices) e o segundo conjunto estoca ligações entre esses

elementos  (linhas  ou  arestas).  Vale  atentar  para  o  grau  de  abstração  desses

conceitos:  tais “elementos” ou “nós” podem ser quaisquer entidades discretas – ou

seja, delimitadas –, não importando a natureza dessas entidades. O mesmo vale para

as “ligações” ou “arestas”: elas representam relações quaisquer, abstratas, sendo a

teoria dos grafos indiferente à sua substância ou ontologia. A estrutura de grafo pode

ser utilizada para calcular métricas e gerar visualizações de outra forma difíceis de

construir acerca das relações entre os elementos de uma comunidade. 

Apesar de seu grande potencial  como técnica de análise,  percebe-se que o

conceito  de  rede  na  ARS  pode  se  tornar  demasiadamente  abstrato,  quase  que
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completamente despido de teoria social – algo que foi sucessivas vezes notado por

pessoas  que  o  utilizam,  tais  como  Granovetter  (1979),  Burt  (1980)  e  Monge  e

Contractor (2003). Com efeito, a única postura metateórica necessária para o emprego

da ARS é a disposição em dar uma maior preponderância analítica às  relações, em

oposição  à  clássica  postura  euclidiana  de  focar  nas  formas ou  elementos

(WASSERMAN; FAUST, 1994; VENTURINI et al., 2016). A ARS experimentou enorme

crescimento a partir da década de 1990, em parte devido às possibilidades abertas

pelo poder computacional  no tratamento de grafos.  Várias áreas das humanidades

vêm integrando a ARS como uma técnica para melhor compreender seu objeto de

estudo. Uma delas é a tradição de estudos de governança (v. KAPUCU, 2015), que,

por sua vez, tem sido aportada ao estudo da internet, trazendo consigo seus aparatos

teóricos e metodológicos.

Teoria do Ator-Rede

Segundo Latour (2012),  a abordagem científica proposta pela ANT tenta se

afastar da sociologia do social, isto é, as abordagens que se tornaram tradicionais na

sociologia.  Tais  abordagens  dividiriam  o  mundo  coletivo  em  tipos  de  fenômenos

essencialmente diferentes – o social, o econômico, o jurídico, o psicológico etc. – e

tentariam insular a sociologia para que ela se limite a explicar apenas aquilo que seria

o  propriamente  “social”.  As  causas  “sociais”,  residuais,  seriam  determinadas  pela

teoria  de modo prévio  ao  trabalho  de  campo.  A  consequência  metodológica  mais

direta dessa abordagem seria a de que o exercício empírico passaria a ser visto como

uma  forma  de  a  pessoa  socióloga,  já  dotada  da  reflexividade  e  dos  conceitos

necessários, encontrar a ontologia teórica no mundo social, fazendo este se subsumir

àquela.

Latour (2012) entende que essa abordagem tende a produzir explicações que

apagam a agência de uma multiplicidade de atores, reduzindo-os a meros veículos ou

“transportadores” de uma causalidade descrita por um número mais reduzido e menos

plural de fatores, sem operar transformações relevantes – “definir o que entra já define

o que sai” (LATOUR, 2012, p. 65). O vocabulário da ANT para esse tipo de veículo é

intermediário e  se contrasta ao conceito  de  mediador.  O mediador  é propriamente

aquele que é levado a  agir, e seu efeito em resposta a um  input é muito difícil  ou

impossível  de  prever  de  maneira  genérica  –  o  “que  entra  neles  nunca  define

exatamente o que sai, sua especificidade precisa ser levada em conta todas as vezes”

(id. ibid.). A ação na ANT é difusa e deslocalizada, havendo uma série de mediadores

e participantes que concorrem para que alguém seja levado a agir.
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Para a ANT, o mundo coletivo seria caracterizado por incertezas fundamentais

– “não é possível decidir se esta [a incerteza] está no observador ou no fenômeno

observado”  (LATOUR,  2012,  p.  42)  –,  derivadas  das  formas  contraditórias  de

identificar entidades, da variedade de agentes que concorrem para ações, dos tipos de

agentes, das controvérsias sobre os fatos, e do sentido de empiria em ciência social. A

melhor solução para lidar com tais incertezas seria adotar uma postura relativista. As

controvérsias presentes no mundo coletivo, constantemente colocadas pelos atores

(mediadores), seriam o melhor material  empírico para estudar as entidades que de

fato  produzem  ação  no  coletivo.  Assim,  em  vez  de  definir  previamente  um

agrupamento particular como uma unidade de análise (ex.:  o indivíduo, a classe, a

organização), no método da ANT deve-se ouvir os atores e incorporar as teorias que

eles têm sobre a definição de grupos, agências e tipos de entidade que produzem

efeito  no  mundo  coletivo,  levando  a  sério  seu  relato.  A  partir  das  controvérsias

apresentadas,  constrói-se  um  relato  novo,  identificando  os  intermediários  e  os

mediadores na concretude dos efeitos que estes concorreram para produzir.

Tendo em vista que os atores fazem o mundo ser habitado por entidades às

quais eles atribuem papeis, o devido estudo do coletivo na ANT consiste em rastrear

ou  reconstruir as associações entre essas entidades, nas variadas formas que elas

podem  assumir.  A  relação  entre  esses  atores,  ou  mediadores,  não  é  mais  a  de

“transporte” de uma causalidade social que caracteriza a relação de intermediários. Na

ANT, a relação entre mediadores é chamada de “tradução” e pode ser inicialmente

definida  como  aquilo  que  induz  dois  mediadores  a  coexistirem,  permitindo  a

rastreabilidade da associação que se forma entre eles (LATOUR, 2012). A tradução

denota a atribuição de um papel, de um conteúdo agencial por parte de um mediador a

outro  mediador.3 Ela  é  uma  relação  apenas  relativamente  estável:  pode  começar

simplesmente como um projeto e só depois ser alcançada; pode definir estratégias ou

cursos de ação alternativos;  pode provocar  deslocamentos  concretos  na  realidade

coletiva e então se redefinir.

A  partir  dessa  breve  recapitulação  pode-se  entender  melhor  o  conceito  de

“rede” na ANT. Segundo Latour (2012), a rede da ANT não é um conceito ontológico,

algo que existe na realidade lá fora. Ela designa o “fluxo de traduções” que foi possível

traçar  na forma de um relato das associações entre atores produzido pelo  estudo

sociológico. Ela é “uma série de ações em que cada participante é tratado como um

mediador completo” (LATOUR, 2012, p. 189).

3 “Translation is a definition of roles, a distribution of roles and the delineation of a scenario.”
(CALLON, 1986, pp. 24-26).
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Uma possibilidade de operacionalização

Ao revisitar a ARS e a ANT, temos dois conceitos aparentemente destoantes

de  rede:  no  primeiro,  da  matemática  discreta,  as  entidades  e  relações  são

clausuradas, localizadas e bem-delimitadas; no segundo, nada é discreto, a ação é

distribuída  e  deslocalizada  e  as  fronteiras  estão  constantemente  em  redefinição.

Como, então, conciliar os dois mundos? Propomos aqui que pode ser produtivo e útil

começar pensando no conceito de tradução como aquilo que poderia servir como um

correspondente geral às ligações entre elementos da ARS. O conceito de mediador é,

então, um candidato geral a servir como elemento ou nó. 

Para  isso  ser  possível,  é  necessário  ter  em  mente  que  o  grafo  será  uma

representação simplificadora do relato produzido por um estudo ANT, de modo que

uma unidade matemática (ou elemento do grafo) não deve ser tomada como algo fixo

ou  estéril,  mas  sim  como um  redutor  das  entidades  e  traduções  fluidas  que  são

teorizadas pela metafísica e reflexividade própria dos atores a partir de um estudo de

campo. Essa operação não deve parecer tão estranha à ANT, não só porque a noção

de rede da ANT surgiu da análise de redes (VENTURINI et al. 2016), como também

porque a ideia de discretização  ou  delimitação de entidades e relações por meio de

uma simplificação do mundo é concebida como algo inerente ao conceito de tradução

e constituinte do ator-rede. Sobre isso, Callon (1986) propõe que:

A simplificação é o primeiro elemento necessário na organização do
ator-mundo: com efeito ela é um resultado inevitável da tradução. Na
teoria,  a  realidade  é  infinita.  Na  prática,  como  um  resultado  de
traduções que ela ocasiona, um ator-mundo é limitado a uma série de
entidades  discretas  cujas  características  ou  atributos  são  bem
definidos. A noção de simplificação é usada para  (CALLON, 1986,
pp. 28-29.)4

Percebe-se  que  a  simplificação  e  delimitação  de  atores  faz  parte  da

metodologia da ANT como inerente à tradução operada por um relato. A discretização

de elementos  para  a finalidade  de construção de um grafo  é  possível  a  partir  da

tradução operada pelos próprios atores e também pela pessoa que constrói o relato

usando o método ANT.

A confluência na literatura

É importante notar que outros esforços de aproximação entre a ARS e a ANT já

foram conduzidos na literatura. Tendo em vista a sinergia desse movimento com as

4 Tradução livre. No original: “Simplification is the first element necessary in the organisation of
an actor-world:  indeed it  is  an inevitable result  of  translation.  In theory,  reality is infinite.  In
practice, as a result of the translations that it brings about, an actor-world is limited to a series of
discrete entities whose characteristics or attributes are well defined. The notion of simplification
is used to account for the reduction of an infinitely complex world by means of translation.”
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ideias  que  expomos  aqui,  complementando  as  possibilidades  de  confluência,  vale

mencionar alguns desses trabalhos.

Mützel (2009) analisa a corrente cultural da ARS, vertente que estuda como o

conteúdo cultural emerge a partir das relações sociais e, ao mesmo tempo, atua na

constituição dessas relações. A autora conclui que tal corrente tem em comum com a

ANT o fato de: (i) considerar a produção de significado cultural como uma atividade de

conexão; (ii) entender que a ação precede o ator (em termos de ARS, as ligações – ou

linhas  –  precedem os pontos  –  ou nós),  no  sentido  de  que  o  ato  de estabelecer

conexões compõe a própria produção e constituição dos atores conectados; (iii) levar

em conta a heterogeneidade de atores humanos e não-humanos; e (iv) utilizar dados

qualitativos para construir relações e considerar interpretações e práticas. Entretanto,

as abordagens diferem, principalmente, (i) na consideração por parte da ANT de que

atores  não-humanos  também  podem  contribuir  com  agência  na  produção  de

significado e (ii) na definição conceitual dos elementos e das conexões, que na ARS

cultural é mantida nas mãos da pessoa que conduz a pesquisa (analista), enquanto na

ANT é  coletada  interpretativamente  a  partir  dos  relatos  dos  atores.  Mützel  (2009)

destaca, ainda, que desenvolvimentos metodológicos semelhantes entre a ARS e a

ANT teriam resultado a partir da afinidade conceitual das duas tradições, como é o

caso do uso de algoritmos por parte da ANT no estudo de grandes bases textuais.

Venturini  et  al.  (2016)  ressaltam a inerente  afinidade  eletiva  entre  as  duas

teorias enquanto parte do corpo teórico  da sociologia  relacional  e enfatizam como

expressão central dessa afinidade a possibilidade de visualização da rede conferida

pelas técnicas da ARS. A visualização reproduz o padrão de diferenças encontradas

no  campo  e  as  proximidades  e  distâncias  entre  as  associações  concretamente

rastreadas. Ela possibilita, ainda, uma percepção mais concreta da dificuldade de se

estabelecerem fronteiras,  na medida em que não existe na teoria  dos grafos uma

maneira perfeita  de categorizar grupos e densidades locais  de conexões,  havendo

várias alternativas de algoritmos discutidas numa área ativa de pesquisa chamada

detecção de comunidades.

Por  fim,  em  um  artigo  que  é  especialmente  útil  para  o  presente  trabalho,

Contractor  et  al.  (2011)  apresentam uma proposta  de  operacionalização  de  redes

sociomateriais definidas por grafos, possibilitadas por desenvolvimentos recentes em

teoria dos grafos e compatíveis com conceitos da ANT. Tradicionalmente, grafos só

podem ser formados por um tipo de elemento, ou excepcionalmente dois tipos que não

se  relacionam  internamente.  Ainda,  em  qualquer  grafo  no  máximo  uma  linha  é

possível entre dois nós (ou duas linhas caso o grafo seja direcionado).5 As limitações

5 Em grafos direcionados,  as linhas saem de um nó em direção a outro (possui  origem e
destino). Em grafos não direcionados, a linha apenas conecta dois nós, sem origem ou destino.
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são devidas em parte à tratabilidade matemática. Até recentemente a ARS respeitava

essas  limitações  como  se  elas  fossem  também  teóricas  (WASSERMAN,  FAUST,

1994). Entretanto, a teoria das redes vem superando essas barreiras e possibilitando

redes multidimensionais, que são redes caracterizadas por serem tanto multimodais,

com  vários  tipos  de  nós  e  sem  limitação  de  ligações  entre  esses  tipos,  quanto

multiplex, com a possibilidade de acumular várias linhas, inclusive de tipos diferentes,

entre dois nós. A partir disso, Contractor et al. (2011) defendem a inclusão de nós que

representam elementos  tanto  humanos  quanto  não  humanos,  bem como relações

heterogêneas  entre  eles.  Os  autores  aplicam  sua  proposta  a  um  grafo

multidimensional que descreve a rede sociomaterial de uma firma.

ADEQUABILIDADE DOS DADOS SECUNDÁRIOS

Na presente seção, discutiremos como a ARS e a ANT podem ser usadas para

estudar  a  governança  da  internet  e  porque  o  grafo  montado  por  NETMUNDIAL

SOLUTIONS MAP (2017) oferece uma base oportuna para aplicar os dois métodos em

conjunto.

ANT, ARS e o ciberespaço

O conceito de governança da internet é debatido na literatura (v. HOFMAN et

al.,  2016),  sendo  o  termo  “governança”  herdado  das  pesquisas  de  relações

internacionais  para indicar um regime regulatório mais fraco e difuso que o de um

governo (MUELLER, 2010). Na definição de Mueller (2010, p. 8),  a governança da

internet pode ser tida como “o contínuo conjunto de disputas e deliberações sobre

como a internet é coordenada, administrada e formatada para refletir políticas.”6 Ainda,

a maior  parte  da  governança  real  da  internet  é  descentralizada  e
emergente;  ela  vem  de  interações  de  dezenas  de  milhares  de
operadoras  de  rede  e  provedoras  de  serviço  –  e  às  vezes  das
próprias  pessoas  usuárias  –  que  estão  conectadas  através  de
protocolos de internet. (MUELLER, 2010, p. 9.)7

Conforme  registram  Epstein  et  al.  (2016),  as  origens  dos  estudos  de

governança da internet  foram dominadas conceitualmente  pelo  direito,  as  relações

internacionais e a teoria econômica institucional, com adições posteriores de estudos

mais focados na infraestrutura e no papel de instituições privadas. De seu lado, a ANT

6 Tradução livre.  No original:  “the ongoing set  of  disputes and deliberations over  how the
Internet is coordinated, managed, and shaped to reflect policies.”
7 Tradução livre. No original: “most of the real-world governance of the Internet is decentralized
and emergent; it comes from the interactions of tens of thousands of network operators and
service providers – and sometimes users themselves – who are connected through the Internet
protocols.”
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não está nessas tradições, fazendo parte de uma escola sociológica mais ampla que

estuda  a  ciência,  tecnologia  e  sociedade  (STS).  Mais  recentemente  o  movimento

expansivo da STS alcançou o ciberespaço.8 Em sua exposição, Epstein et al. (2016)

argumentam, em síntese, que a investigação na governança da internet ainda possui

uma série de pontos cegos: a evolução das instituições, as práticas mundanas que

lhes dão engrenagem, a análise empírica das “diversas formas de tomada de decisão

e  de  atividades  de  coordenação  que  ocorrem  fora  das  fronteiras  formais  e  bem-

definidas” (p. 4) das instituições, e “a agência da tecnologia, de designers, de policy-

makers e de pessoas usuárias na medida em que interagem, de maneira distribuída,

com  as  regras  da  tecnologia  e  as  regulações,  levando  a  consequências  não

intencionadas com efeitos sistêmicos” (ibid.).9 A STS fornece justamente um conjunto

de métodos e conceitos para desdobrar essas questões, entre eles a ANT.10 

A análise de redes também tem sido usada em campos de investigação sobre

a internet, tais como mídias sociais (BACKSTROM; KLEINBERG, 2014) e topologia

infraestrutural  e  de  conteúdo  da  internet  (NEWMAN,  2010;  PASTOR-SATORRAS;

VESPIGNANI, 2007). Mueller (2010, cap. 5) deu um primeiro exemplo de como a ARS

pode ser usada para estudar a governança da internet, concentrando-se nas relações

entre pessoas, organizações e eventos de governança. Como resultado, ele concluiu

que  havia  uma  forte  preponderância  da  Cúpula  Mundial  sobre  a  Sociedade  da

Informação (WSIS),  como evento,  e da Association for Progressive Communication

(APC),  como  organização,  na  articulação  de  demandas  da  sociedade  civil  na

governança da internet. Percebeu também uma tendência dos atores da governança

da internet de se aglomerar em comunidades específicas de controvérsias, tendo a

ARS a capacidade de revelar quais pessoas e organizações conectam todas essas

comunidades em uma sociedade civil global mais coesa (MUELLER, 2010, p. 91).

O mapa como rastreamento preliminar de controvérsias

O mapa traçado  por  NETMUNDIAL  SOLUTIONS MAP (2017)  foi  escolhido

devido aos seus vários pontos de afinidade com a ANT e com a ARS e também pela

facilidade a que ele se presta para fins de pesquisa. A base contém um total de 1.865

entidades consideradas  participantes  do “ecossistema distribuído e colaborativo  da

governança da internet” e de 4.919 relações identificadas entre essas entidades. No

intuito de ser disponibilizado online, o mapa foi concebido na forma de um grafo, o que

8 V. Epstein et al. (2016) e o dossiê que os acompanham.
9 Tradução livre.
10 Embora  o  encontro  STS e  internet  seja  recente,  já  é  possível  encontrar  exemplos  de
estudos ANT nessa linha, a exemplo de Shin et al. (2015) e Pohle (2016).
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significa que os dados são intrinsecamente relacionais e facilitam a posterior aplicação

das técnicas da ARS. 

O mapa ainda está longe de ser considerado um relato estruturado. Ele não

narra o “fluxo de traduções” entre mediadores; não traz uma análise detalhada das

controvérsias mapeadas que serviram de base para os agrupamentos, a discretização

das agências e a natureza dos objetos; e não pinta um panorama dos intermediários

que servem de transporte de efeitos estabilizados no curso de ação de mediadores.

Na verdade, o valor desse mapa reside em uma etapa muito anterior dentro do método

da ANT: ele executa em larga escala o primeiro movimento de campo preconizado por

Latour (2012), que se dá com a detecção inicial de controvérsias relativas a agências,

grupos, objetos e questões de interesse. Essa fase consiste na simples  coleta dos

relatos  dos  atores e  na  primeira  simplificação  (tradução)  de  tais  relatos  para  a

constituição de entidades discretas.

A  conclusão acima se sustenta  principalmente  em duas constatações:  (i)  o

método empregado para coletar e montar a base de dados e (ii) a própria descrição

que ela faz de si mesma. O mapa não foi construído com base em percepções prévias

de analistas,  mas antes foi  resultado de processos de coleta de dados qualitativos

junto  a  sujeitos  da  comunidade,  empregando  questionários  crowdsourcing para

identificar  os  pontos  da  rede  e  suas  conexões,  e  entrevistas  com  estudiosos  da

governança da internet de diversos países. A própria decisão de construir o mapa foi

tomada pela comunidade da governança da internet.11 Ou seja, essa decisão já pode,

em si, ser vista como um relato reflexivo dos atores-rede desse coletivo, de modo que

seu uso respeita a ontologia e a reflexividade desses atores.

É de se notar, ainda, que a coleta dos dados buscou identificar tudo aquilo que

poderia  participar  com agência  do  ecossistema da  governança  da  internet.  Nesse

sentido,  uma  das  questões  dos  questionários  e  entrevistas  foi  a  natureza das

entidades que deveriam constar no mapeamento. As respostas incluíram uma série de

tipos de atores, humanos e não-humanos, com os quais as respondentes poderiam

estabelecer uma relação para perceber (traduzir) e agir nesse coletivo, abrangendo

uma  gama  heterogênea  de  coisas:  indivíduos,  instituições,  redes,  eventos  e

atividades, fóruns e processos, leis e iniciativas, manifestos e documentos de posição,

publicações  de  pesquisa,  entre  outros.  Como  resultado,  o  mapa  incluiu  quatro

categorias de entidades (nós do grafo), classificadas em (1) temas, ou problemas, ou

questões controversas (issues), (2) atores, (3) soluções para os temas e (4) recursos.

Outra sinergia com a ANT se deve ao fato de que a primeira categoria foi usada como

eixo central para o estabelecimento das conexões, o que vai ao encontro da proposta

11 V. nota de rodapé nº 4 acima.
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da ANT de “se alimentar de controvérsias” (LATOUR, 2012). Cada uma das quatro

categorias está subdividida em grupos, conforme o quadro abaixo:

Quadro 1 – Categorias de nós dos dados secundários

Temas Atores Soluções Recursos
Acesso Indivíduos Leis e políticas Eventos
Código Redes Padrões Pesquisas

Conteúdo Organizações Ferramentas Treinamentos
Comércio Hubs ou portais

de informaçãoConfiança
Fonte: elaboração própria com base em NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017).

As  ligações  do  mapa  não  têm  especificidade  ou  conteúdo,  representando

apenas possíveis traduções entre as entidades. Tais especificidades podem então ser

objeto de investigações futuras e mais localizadas da subcomunidade de interesse, em

linha com a noção da ANT de heterogeneidade e diversidade das traduções. Para a

ANT,  o  mapa tem caráter  exploratório,  como o  de  um  working  paper ou  relatório

parcial de pesquisa.

ANÁLISE EXPLORATÓRIA DE REDES

Para aplicar técnicas da ARS sobre o mapa, seguimos os procedimentos de

Nooy et al. (2011, cap. 1) de análise de redes do tipo exploratória – isto é, na qual não

se deseja testar nenhuma hipótese, mas apenas fazer um primeiro contato com a rede

a ser estudada. Para tanto, os autores sugerem a concatenação de quatro etapas de

pesquisa,  quais sejam: (i) a definição da rede; (ii)  a manipulação dos dados; (iii)  o

cálculo de métricas gerais da rede; e (iv) a visualização. Os procedimentos adotados

visando a completar as duas primeiras etapas serão descritos na subseção a seguir.

As duas outras etapas serão detalhadas na subseção posterior, juntamente com os

resultados obtidos. O método de análise exploratória de redes foi julgado adequado às

finalidades  do  presente  trabalho  porque  é  simétrico  ao  caráter  exploratório  ou

preliminar que o mapa da NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017) detém no esquema

da ANT. Além disso, um trabalho mais extenso não caberia no escopo deste texto.

Procedimentos de obtenção do grafo e atributos dos nós do mapa

Foi  analisado  um  grafo  principal  e  alguns  subgrafos  representando

comunidades específicas da regulação da internet. O grafo principal consiste no mapa

da NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017). Ele é um grafo multimodal (nós de vários

tipos)  que  pode  ser  classificado  como uma rede  sociomaterial  por  incluir  objetos,
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textos  e  outras  entidades  não  humanas  (CONTRACTOR  et  al.,  2011).  O  grafo  é

simples, ou seja, não contém nenhuma ligação de um nó consigo mesmo nem linhas

múltiplas. A lista de nós e de linhas do grafo, bem como seus atributos, foi compilada

utilizando-se raspagem de dados.12 Na reconstrução desse grafo não foi necessário

realizar  nenhum tipo de edição ou tratamento dos dados devido à consistência da

base original. A lista completa de linhas, nós e seus atributos é fornecida em apêndice

ao presente texto. 

Antes de proceder  a uma análise  relacional  do mapa, é possível  descrever

suas entidades por meio de atributos individuais.  No mapeamento, cada nó possui

como  atributos:  as  categorias  e  subcategorias  já  mencionadas;  uma  descrição

individual; um setor da sociedade a qual pertence; e uma esfera geográfica, que pode

ser “Global”, “Regional”, “Nacional” ou “Local”. Ainda, todo nó que não é classificado

como  “Global”  recebe  um  atributo  específico  relacionado  à  sua  localização.  A

distribuição desses atributos geográficos pode ser vista a seguir:

Tabela 1 – Esfera de atuação de cada nó

Esfera
Número de

nós
Global 1144

Regional 191
Nacional 528

Local 2
Total 1865

Fonte: elaboração própria com base em NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017).

Percebe-se, inicialmente, que a maior parte dos nós foi classificada como de

alcance  global,  não obstante  muitos  dos nós classificados  dessa maneira  possam

parecer a princípio vinculados a um território (a exemplo do Comitê Gestor da Internet

brasileiro). Assim, essa classificação reforça a percepção por parte dos agentes que

contribuíram  para  o  mapeamento  de  que  a  governança  da  internet  é  distribuída

globalmente.  Não  obstante,  a  agência  ainda  não  é  percebida  como  igualmente

distribuída  pelo  globo,  na  medida  em  que  36%  dos  nós  não  globais  estão

concentrados na Europa (123 nós com esse atributo regional) e nos Estados Unidos

(137 com esse atributo nacional). Esse número é ainda maior se considerados outros

nós com atributos nacionais e regionais assinalados a territórios dos países do norte,

conforme se depreende do gráfico abaixo.

12 Os procedimentos de raspagem, compilação, tratamento e análise foram implementados em
R. Para a raspagem, usamos as bibliotecas XML e RCurl. Já a análise foi feita com o pacote
igraph.
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Gráfico 1 – Distribuição geográfica dos nós não globais

Fonte: elaboração própria com base em NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017).

Quanto  às  categorias  e  subcategorias,  os  nós estão dispostos  da seguinte

forma:

Figura 1 – Distribuição de nós por categoria e subcategoria

(a) Percentual de nós por categoria
(b) Distribuição de nós por subcategoria

Subcategoria Número %
Acesso 17 0,9
Código 7 0,4

Conteúdo 16 0,9
Comércio 9 0,5
Confiança 13 0,7
Indivíduos 473 25,3

Redes 168 9,0
Organizações 574 30,7
Leis e políticas 67 3,6

Padrões 46 2,5
Ferramentas 102 5,5

Eventos 75 4,0
Pesquisas 245 13,1

Treinamentos 2 0,1

Hubs ou portais de
informação

54 2,9

Fonte: elaboração própria com base em NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017).
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Resultados da análise relacional e discussão de algumas implicações teóricas13

A  base  da  NETMUNDIAL  SOLUTIONS  MAP  (2017)  define  uma  rede

desconectada. Há um grupo principal conectado entre si (componente gigante) que

contém quase todos os nós da rede (1836 ou 98%) e outros 28 nós ilhados. Para a

devida aplicação das métricas,  apenas o componente gigante será considerado no

restante da análise. Alguns dos indicadores básicos da rede podem ser visualizados

na tabela abaixo:

Tabela 2 – Indicadores básicos da rede

Nós 1836
Conectividade de

nó
1

Linhas 4918 Grau médio 5,35
Diâmetro 9 Densidade 0,003
Distância

média
3,75 Transitividade 0,035

Fonte: elaboração própria com base em NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017).

O menor caminho entre um nó e outro é o conjunto mínimo de linhas que se

deve percorrer para chegar de um nó até outro. O  diâmetro da rede é o maior dos

menores caminhos, ou seja, a maior distância mínima a ser percorrida para chegar de

um nó a outro dentro da rede, sendo distância entendida como o número de linhas do

caminho.  Essa  medida  dá  uma  noção  inicial  tanto  de  tamanho  quanto  de

conectividade  e  estrutura  da  rede,  na  medida  em  que  redes  grandes  e  pouco

conectadas tendem a ter diâmetros maiores, sendo mais difícil  chegar de um nó a

outro (ex.: hierarquias verticalizadas). O diâmetro do mapa, calculado em 9, pode ser

considerado  como  médio,  indicando  uma  envergadura  razoavelmente  ampla.  Não

obstante, a distância média da rede é pequena, de apenas 3,75, indicando que suas

comunidades estão relativamente próximas e adensadas em uma região central, com

certos  braços  de  comunidades  menores  espalhados  nas  extremidades  de  seu

diâmetro. Essa estrutura ficará mais clara nas visualizações adiante.

A conectividade de nó da rede é 1, significando que, se alguém deseja partir o

grafo em dois cortando apenas um número mínimo de nós, bastaria cortar um único

nó. Um nó desse tipo é chamado de  ponto de articulação porque faz a ponte entre

diferentes  porções  da  rede:  sem  ele,  tais  porções  restariam  desconectadas.  Foi

possível  encontrar  83 pontos de articulação no mapa. É normal  que esses pontos

sejam issues (v. indicadores de centralidade abaixo) ou atores que participam de um

ou mais  issues a exemplo da Comissão Europeia e da Internet Society (ISOC). De

13 Para os indicadores e seus métodos de cálculo, v. Newman (2010) e Nooy et al. (2011).
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fato, 86,7% dos pontos de articulação são atores ou issues. Porém, chama a atenção

que alguns recursos e soluções também servem de pontos de articulação,  como a

conferência RightsCon e o solucionador de problemas de nomes de domínio DNSSEC

Debugger.

Entre  as  principais  métricas  em  análise  de  redes  estão  os  indicadores  de

centralidade dos nós. A centralidade materializa noções de importância de cada nó

dentro  do  tecido  analisado.  A  medida  mais  básica  de  centralidade  é  o  grau,  que

consiste simplesmente na contagem de quantas conexões um nó possui. Tendo em

vista que as linhas do grafo da NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017) foram em

parte orientadas pela identificação de controvérsias, é possível perceber um efeito de

enclausuramento  no  interior  da  rede,  na  medida  em  que  os  nós  do  tipo  atores,

recursos e soluções são definidos por sua relação direta com os nós do tipo  issues.

Do ponto de vista da ANT, isso não é um problema. Mas os indicadores ARS são

afetados,  o que é possível  medir  principalmente  por meio da centralidade:  mesmo

compondo apenas 3% do total de nós da rede, os issues concentram quase um terço

(31%) de todas as conexões.  O grau médio dos  issues é de 50,  enquanto o grau

médio de qualquer uma das demais categorias não passa de 4. A Tabela 3 abaixo traz

a lista dos 15 nós de maior grau da rede.

Tabela 3 – 15 nós de maior grau em cada categoria

#
Issues Atores Soluções Recursos

Nome Grau Nome Grau Nome Grau Nome Grau

1 Cybersecurity 308
Network of Centers 
(NoC)

55
Anonymity 
Networks

13 RightsCon 100

2
Freedom of 
Expression

227
Internet Engineering
Task Force (IETF)

39
Anonymous P2P 
(peer-to-peer)

12
Internet and 
Jurisdiction 
Retrospect Newsletter

18

3
Privacy and Data 
Protection

218
Internet Society 
(ISOC)

34
Fair Information 
Practice Principles 
(FIPPs)

12 Gamergate 17

4
Online Child 
Pornography

153

Internet Corporation
for Assigned Names
and Numbers 
(ICANN)

32
Digital Millennium 
Copyright Act 1998
(DMCA)

11 re:publica 17

5
Broadband 
Deployment

145

Broadband 
Commission for 
Sustainable 
Development

32 Aadhaar 11
User-generated 
Content and Social 
Media

16

6 Child Safety Online 134
International 
Telecommunication 
Union (ITU)

31 Digital India 11
Virtual Global Task 
Force

12

7 IPv6 133 Berkman Center for 
Internet and 
Society, Harvard 
University

30 UNESCO 
Convention on the 
Protection and 
Promotion of the 
Diversity of Cultural

10 For a diversified 
Networked Culture

12
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Expressions 
(CPPDCE)

8
Capacity 
Development

114
Internet 
Governance Forum 
(IGF)

28 Ushahidi 10
Cybersecurity 
Capacity Portal

11

9 DNS Security 107 United Nations (UN) 28 Aadhaar Act (2016) 10

User illusion: 
ideological 
construction of ‘user-
generation of content’
in the EC consultation
of copyright

10

10
Right to Internet 
Access

87
Federal 
Communications 
Commission (FCC)

27 Tor Messenger 9
UN Report on Cyber 
Violence Against 
Women and Girls

9

11
Women’s Rights 
Online

79
Oxford Internet 
Institute

27 WHOIS Database 9 Stay Safe Online Blog 9

12 Cybercrime 77

NETmundial 
Initiative Inaugural 
Coordination 
Council

25

Information 
Technology 
Amendment Act 
2008 (IT Act 2008)

9 TheZoePost 9

13 Online Gambling 72

Organisation for 
Economic Co-
operation and 
Development 
(OECD)

24
United Nations 
Convention on the 
Rights of the Child

8 DEF CON 8

14 Cloud Computing 68

United Nations 
Educational, 
Scientific and 
Cultural 
Organization 
(UNESCO)

23
Hacktivism (Hack +
Activism)

8
Privacy and Security 
Forum

8

15
Intellectual 
Property Rights

65
European 
Commission (EC)

23 Metasploit Project 8

Copyright, 
Ownership, and 
Control of User-
Generated Content 
on Social Media 
Websites

7

Fonte: elaboração própria com base em NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017).

A estrutura centrada em controvérsias se reflete também na baixa  densidade

da rede, que mede a proporção de linhas existentes em relação ao número total de

linhas que seria em tese possível existir entre os nós. A transitividade da rede é uma

noção semelhante, medindo a proporção de conexões que formam um triângulo (três

nós conectados). Como a transitividade é alta em relação à densidade, infere-se que

as entidades na vizinhança de cada issue se relacionam com frequência entre si. 

Como colocam Venturini et al. (2016), uma das principais possibilidades de uso

conjunto  da ARS com a ANT é na visualização  de  redes,  sobretudo  utilizando-se

algoritmos de força.  Esses algoritmos fazem com que os nós sejam dispostos  de

maneira condizente com a sua centralidade,  além preservar as distâncias relativas

entre os nós, possibilitando enxergar padrões de proximidade e grupamentos. A Figura

2 abaixo mostra a rede de governança da internet por meio do algoritmo de força Yifan
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Hu. Os nós rotulados são aqueles com maior grau de centralidade.14 Os nós foram

coloridos de acordo com o esquema de cores da base de dados original, sendo o roxo

usado para  issues, o vermelho para atores, o amarelo para soluções e o azul para

recursos. As arestas são coloridas como um mix de cada nó que elas unem.

14 A visualização foi feita utilizando-se o algoritmo do software Gephi, versão 0.9.1. Os nós do
tipo issue receberam rótulos para graus acima de 20. Já os demais nós receberam rótulos caso
(i)  seu grau esteja  acima de 25 e (ii)  seu  betweenness linearizado esteja  acima de 10.  O
betweenness é um indicador de centralidade que se associa mais ao fluxo de conexões ao
longo da rede, levando em conta o número de menores caminhos da rede que passam pelo
vértice. Vértices com alto betweenness são estratégicos na intermediação entre toda a rede.



Figura 2 – Visualização do componente gigante (cores originais)
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Nota-se  nessa  visualização  inicial  a  quantidade  de  agentes  e  conexões,

reforçando a intuição dos paradigmas mais reticulados e difusos de regulação.  Do

ponto  de  vista  da  ANT,  é  interessante  perceber  a  centralidade  de  uma  série  de

operadores  semânticos  e  de  atores  não  humanos,  desde  instituições  de  variados

setores,  passando  por  direitos  e  valores,  até  soluções  tecnológicas  e  eventos

históricos.  Pode-se  perceber  também  que  a  rede  não  costuma  se  fechar  em

comunidades  muito  restritas,  havendo  muitos  nós  que  conectam  diferentes

comunidades de issues. Apesar disso, a visualização deixa transparecer uma relativa

especialização em certos braços que se destacam do emaranhado principal. 

A partir dessa imagem inicial é possível empregar outras ferramentas da ARS

para explorar a rede e enfatizar aspectos de interesse mais específico. Para manter a

visão panorâmica, mas evitar a chamada “bola de pelos” que redes desse tamanho

podem virar, é possível filtrar os nós mais centrais e derivar um subgrafo que inclua

apenas esses nós e as linhas que eles formam entre si. A Figura 3 abaixo condensa

os  40  nós  mais  relevantes  para  a  conectividade  da  rede.  Agora,  as  linhas  estão

realçadas pela respectiva importância no mapeamento original, mensurada de maneira

semelhante ao conceito de centralidade dos nós.15 Percebe-se, aqui, a presença de

muitas das principais organizações estudadas pelo foco institucional que dominou a

governança  da  internet  até  recentemente  (EPSTEIN  et  al.,  2016).  Essas  são  as

instituições  que  permeiam  várias  controvérsias  da  comunidade  de  governança  da

internet.

15 As arestas estão dispostas de maneira proporcional à betweenness que cada uma detém no
grafo  original,  conceito  que é análogo ao seu homônimo em relação aos vértices (v.  nota
anterior). Os nós da Figura 3 são os nós que estão simultaneamente na lista de 35 maiores
graus e betweenness do grafo original.
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Figura 3 – 40 principais nós e suas conexões

Fonte: elaboração própria com base em NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017). 

Como notam Epstein  et  al.  (2016),  o  foco nessas  instituições  panorâmicas

perdura desde o início dos estudos de governança da internet.  Assim, visões mais

localizadas  podem ser  de  maior  interesse  para  uma abordagem STS,  que  visa  a

desnudar  as  práticas  mundanas  e  a  agência  específica  de  elementos  não  tão

formalizados e ainda pouco explorados. A identificação de coletivos mais reduzidos

pode ser alcançada em sede de ARS exploratória por meio de algoritmos de detecção

de comunidades. A Figura 4 a seguir traz uma visualização do mapeamento completo

novamente,  mas  agora  com  um  esquema  de  cores  diferente,  enfatizando  as

comunidades detectadas pelo algoritmo de clusterização fast greedy (CLAUSET et al.,

2004), junto com um algoritmo de forças (Force Atlas 2).16 A imagem permite deduzir

melhor as imediações de cada comunidade de controvérsias e a localização relativa

das entidades que habitam o mapa. O algoritmo detectou 14 comunidades, sendo que

4 delas concentram cerca de 61% de todos os nós e podem ser detectadas de pronto

na rede: em vermelho à esquerda, a comunidade cujo nó principal é a Cybersecurity;

em verde abaixo,  a comunidade referente a uma série de soluções tecnológicas e

16 Conforme implementado pelo Gephi, versão 0.9.1.
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instituições correspondentes, tais como protocolos de comunicação e recursos críticos;

em marrom à direita, assuntos relacionados a infrações penais e proteção infantil; por

fim, acima em azul, uma nuvem permeada por valores e direitos que são recorrentes

nas discussões normativas sobre a web.

Figura 4 – Comunidades da governança da internet

Fonte: elaboração própria com base em NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017). 

A visualização acima convida várias possibilidades de diálogo com as teorias

de regulação da internet.  Aqui,  deixaremos alguns exemplos são como reflexão:  o
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resultado  da  separação  de  comunidades  apresenta  semelhança  marcante  com  a

moldura  quíntupla  de  DeNardis  (2013)  para  a  governança  da  internet;  é  possível

perceber a presença de vários elementos de “código”, na linguagem de Lessig (2006),

tensionados  em  meio  a  entidades  de  comércio  e  governo  (exs.:  Big  Data,  Open

Source,  Broadband  Deployment,  Net  Neutrality,  IPv6);  nota-se  também  a

interpenetração constante de laços entre as comunidades, o que pode ser conferido

pela  coloração das arestas,  e  a  noção de “gravidade”  em torno dos nós centrais,

acentuada pelo próprio algoritmo de forças, o que reforça as percepções de Murray

(2011) sobre regulação do ciberespaço.

Se as visualizações panorâmicas deixam conspícua a necessidade de pensar

em  extensões  das  teorias  de  foco  institucional  por  meio  da  STS,  confirmando  a

constituição  sociomaterial  da  governança  da  internet,  o  detalhamento  de  suas

subcomunidades  ratifica  essa  percepção.  As  visualizações  a  seguir,  tomadas

aleatoriamente de maneira exemplificativa, oferecem mais granularidade quanto a (i)

os nós imediatamente vizinhos ao issue Big Data Ethics e (ii) uma das comunidades

detectadas na Figura 4. Elas revelam o nome de alguns nós adicionais e sua distância

relativa com base em algoritmos de força. Desse modo, a agência de certas entidades

– que poderia ser considerada desprezível ou inexistente pela “sociologia do social” –

é colocada em evidência. Na primeira, chama a atenção a presença de uma série de

documentos e também da empresa Google. Na segunda, em meio a duas questões

principais da internet, a liberdade de expressão e a privacidade e segurança de dados,

é possível constatar a presença de pessoas, departamentos de universidades, valores,

dispositivos legais, documentos e escolhas de arquitetura de rede.

Como constatação final, pode-se dizer que as visualizações e o próprio grafo

corroboram as sugestões de Epstein  et  al.  (2016)  ao refletir  limitações  atuais  dos

estudos de governança da internet. O foco ainda reside em entidades de formalização

mais  reconhecida,  em  prejuízo  da  inclusão  de  objetos  e  práticas  mundanas  que

parecem ser muito presentes no uso cotidiano da internet. Alguns exemplos marcantes

são  a  ausência  de  “smartphone”,  “HTML”,  “GPS”  ou  “end-to-end”.  Isso  aponta

justamente para as lacunas ainda existentes nesse campo e reforça o potencial de

contribuição oferecido pela perspectiva STS e o método ANT.



Figura 5 – Vizinhança do nó Big Data Ethics

Fonte: elaboração própria com base em NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017). 



Figura 6 – Comunidade azul detectada pelo algoritmo fast greedy

Fonte: elaboração própria com base em NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017). 
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CONCLUSÃO

O presente trabalho empregou a Análise de Redes Sociais (ARS) e a Teoria do

Ator-Rede  (ANT)  para  explorar  o  mapa  da  governança  da  internet  feito  por

NETMUNDIAL SOLUTIONS MAP (2017). O mapa foi escolhido como dado secundário

a ser trabalhado por entendermos que,  ao buscar se alimentar  de controvérsias e

respeitar  a reflexividade e ontologia dos relatos de atores pertencentes ao coletivo

estudado, ele é consistente com a abordagem ANT. Além disso, a estrutura de grafo

dos dados compilados no mapa permitiu a aplicação do método de análise exploratória

de  redes  (NOOY  et  al.,  2011).  Assim,  foi  proposta  uma  confluência  conceitual  e

operacionalização conjunta da ANT e a ARS, concebendo o mapa como uma rede

sociomaterial.

Com  isso,  foi  possível  gerar  visualizações  panorâmicas  e  mostrar  os

indicadores  básicos  da  estrutura  do  mapa,  bem  como  identificar  suas  principais

comunidades. A intuição de que a regulação da internet é difusa e reticulada parece

ser  mais  uma  vez  reforçada,  em sintonia  com propostas  mais  recentes  de  teoria

regulatória  tais  como feitas por  Murray (2011).  Mas percebeu-se que esse caráter

difuso  não  significa  horizontalidade  total.  Nesse  sentido,  pôde-se  constatar  a

existência de agentes mais e menos centrais na rede, com substantiva variação do

indicador  de  grau.  A  formação  de  comunidades  especializadas  também  pôde  ser

constatada, guardando paralelo com a classificação setorial da governança da internet

feita por DeNardis (2013).

A aplicação da análise de redes ao mapa da Netmundial corroborou o resultado

da análise de redes feita anteriormente por Mueller (2010) sobre uma base de dados

menor, que na ocasião concluiu que a governança da internet é composta por sub-

redes em torno de controvérsias específicas, unidas entre si por pontos de articulação.

Ou seja, à semelhança da própria internet,  o coletivo que compõe sua governança

parece  ser  em  si  uma  “rede  de  redes”.  Constatou-se,  ainda,  sua  constituição

sociomaterial, com grande preponderância de nuvens semânticas e de variados tipos

de atores não humanos. Tal constatação reforça a sugestão de Epstein et al. (2016)

de aprofundar as análises STS no estudo da internet, pois evidencia suas possíveis

contribuições  advindas,  dentre  outros,  de  seu  foco  nas  práticas  mundanas  e  na

interação com atores não humanos. Um próximo passo para a pesquisa é conduzir um

estudo mais aprofundado,  não exploratório,  da rede analisada,  cruzando os dados

categoriais  que já estão presentes no mapeamento e também os complementando

com dados suplementares.
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RESUMO 
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INTRODUÇÃO

Há quase 15 anos atrás, Luker e Peterson (2003) já identificavam a reação

mais  usual  da  comunidade  acadêmica  à  questão  da  cibersegurança:  para  os

acadêmicos, não havia nada nos seus computadores que interessasse a um hacker, e

além  disso  o  ambiente  acadêmico  seria  um  ambiente  aberto  por  excelência.  O

problema,  diziam os  autores  à  época,  é  que  não  seriam exatamente  os  dados  e

informações acadêmicas o objetivo principal desses hackers, mas a grande oferta de

dispositivos potentes, conectados e desprotegidos que podem ser utilizados para a

realização de ciberataques. 

Em estudo bem mais recente, a Cisco (2017) reitera os potenciais perigos de

uma “cultura acadêmica” (de livre acesso e compartilhamento) à segurança digital de

universidades  e  instituições  afins,  mas  também  desmistifica  a  ideia  de  Luker  e

Peterson  (2003)  de  que  os  dados  e  informações  acadêmicas  não  estariam  sob

ameaça cibernética. No estudo, calcula-se que a incidência de ransomwares1 no setor

de educação é três vezes mais frequente do que no setor de saúde, e 10 vezes mais

frequente do que no setor financeiro, e também são apresentadas notícias recentes da

mídia sobre vazamentos de milhões de dados sigilosos de estudantes paulistas em

2017 e adulteração de notas por parte de estudantes mineiros entre 2014 e 2015.

Dada  esta  urgência  em colocar  a  cibersegurança  na  ordem do  dia  para  a

comunidade acadêmica, a Rede Acadêmica do Estado de São Paulo (conhecida como

Rede ANSP, cuja sigla vem do inglês “an Academic Network at São Paulo”)2, enquanto

provedora de acesso à Internet às instituições acadêmicas do Estado de São Paulo, e

enquanto  projeto  acadêmico  financiado  pela  Fundação  de  Amparo à  Pesquisa  do

Estado de São Paulo (FAPESP), elegeu-a como preocupação central no ano de 2017.

Tal  preocupação,  dentre outras atividades,  estimulou um levantamento bibliográfico

sobre o assunto e “ligou as antenas” para a temática ao longo de todo o ano, não se

restringindo apenas às publicações acadêmicas.

Na mídia internacional,  desde a eleição de Donald Trump à presidência dos

EUA, em 2016, as discussões sobre cibersegurança e política começaram a convergir

e ganhar notoriedade, tanto com a divulgação de uma suposta interferência russa nos

resultados do pleito3,  quanto com a suspeição de uma invasão sem precedentes da

privacidade  dos  cidadãos  eleitores  em  suas  redes  sociais  para  angariar  votos

1 Softwares maliciosos que “sequestram” dados de dispositivos conectados à Internet exigindo
em troca  um “resgate”  (ransom,  em inglês)  em criptomoedas,  como o bitcoin,  para serem
acessados novamente.

2 Para  mais  informações,  consultar  seu  sítio  eletrônico  disponível  no  seguinte  endereço:
www.ansp.br. 

http://www.ansp.br/
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(KROGERUS; GRASSEGGER, 2017). No Brasil, reportagens sobre a venda de dados

particulares de cidadãos por parte do setor público começam a ser veiculadas (PASTI;

PITA, 2017), bem como sobre a interferência de algoritmos na campanha eleitoral de

2018 (MONTEIRO, 2017), fazendo com que, ao menos na mídia, a combinação entre

cibersegurança e governança já seja pauta recorrente e cada vez mais importante.

Em  meio  a  estas  discussões,  em  maio  de  2017  um  evento  fundamental

relacionado à temática surgiu na mídia de maneira avassaladora, funcionando como

um disparador para a pesquisa ora apresentada. Com o advento do ransomware que

ficou conhecido como WannaCry4, e com sua ampla cobertura midiática, iniciou-se na

Rede ANSP um levantamento sistemático de reportagens (método conhecido como

clipping) sobre cibersegurança na mídia on-line brasileira. Ao longo de três meses, tal

exercício  permitiu  conhecer  as  principais  pautas,  os  interesses  envolvidos  e,

sobretudo,  o  papel  específico  da  mídia  na  discussão  sobre  a  cibersegurança,

configurando-a,  aparentemente,  como um agente  central  e  pouco considerado nas

atuais discussões sobre a governança multissetorial da Internet.

O argumento central do presente trabalho está divido em três partes, partindo

de uma discussão teórica mais ampla para depois apresentar alguns dados empíricos

coletados, e então esboçar uma avaliação crítica do papel da mídia na governança da

cibersegurança.  No  primeiro  item,  a  proposta  é  apresentar  um  quadro  teórico

aproximando as discussões sobre cibersegurança, governança e mídia, embasando

assim a leitura a ser feita das reportagens jornalísticas levantadas e apresentadas no

segundo item da argumentação.  A premissa básica é a de que a mídia não é um

agente neutro nas discussões sobre cibersegurança,  e que as pautas e narrativas

verificadas durante o exercício de clipping são guiadas por interesses específicos que,

por sua vez, guiam o debate mais geral sobre a questão. Assim, na terceira e última

parte do argumento esboça-se uma análise crítica da articulação entre a mídia dita

hegemônica  e  os  interesses  do  setor  privado  da  tecnologia  da  informação,

configurando o que se denominou aqui de “psicosfera corporativa da cibersegurança”.

3 Baseada em hacking de e-mails e vazamento de dados sigilosos do governo estadunidense.
Para mais informações consultar: “Por que os serviços de inteligência dos EUA acham que a
Rússia  interferiu  na  eleição  de  Trump”.  BBC  Brasil,  07  jan.  2017.  Disponível  em:
<http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38525951>. Acesso em: 12 dez. 2017.

4 Denominação  que,  além  de  significar  algo  como  “quero  chorar”  em  português,  é  uma  pequena
abreviação do nome do software malicioso (um worm) que o disseminou: o WannaCryptor.

http://www.bbc.com/portuguese/internacional-38525951
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DESENVOLVIMENTO

Cibersegurança, governança e a mídia: as bases teóricas do clipping

Foi  apenas  no  final  dos  anos  1980  que  as  primeiras  discussões  sobre

cibersegurança  vieram  à  tona,  a  partir  de  sucessivas  e  distintas  invasões

computacionais,  as  quais  se  convencionou  chamar  “ciberataques”.  Pensando  nas

motivações  por  trás  destes,  Han  e  Dongre  (2014)  esboçaram  uma  tipologia  que

compreende práticas como espionagem, hacktivismo5,  terrorismo, sabotagem, crimes

financeiros e motivações individuais, conforme mostra a Figura 1. Em relatório recente,

a Verizon (2016) estimou que 89% das atuais ameaças cibernéticas consistem em

espionagem e/ou motivações financeiras. 

Figura 1: As principais motivações por trás dos ciberataques

Fonte: Adaptado e traduzido de Han e Dongre (2014)

Quanto  aos  métodos  de  ciberataques  em si,  o  relatório  da  Verizon  (2016)

organizou-os  em  três  grandes  categorias,  a  saber:  ataques  hacker,  malwares  e

engenharia social6. Ataques hacker e malwares, que juntos correspondem atualmente

a 70% das ameaças (Gráfico 1),  diferem basicamente na combinação entre ações

5 Uma junção entre a prática de hacking (ação de ataque por parte de um hacker) e o ativismo,
ou seja, utilizar ferramentas de hacking para transformar a sociedade de acordo com os ideais
pregados por aquele(s) que executa(m) o(s) ataque(s).

6 No original, em inglês: hacking, malwares e social engeneering, respectivamente.
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humanas  diretas  e  ações  automatizadas:  nos  malwares,  a  ação  humana  consiste

fundamentalmente na criação e difusão de softwares maliciosos, mas o ataque em si é

realizado  pelo  próprio  aplicativo7;  já  no  caso  dos  ataques  hacker,  apesar  de

geralmente apoiados em ferramentas automatizadas, a ação humana é sempre seu

componente principal. A terceira categoria, a de engenharia social, consiste em uma

forma de roubar informações confidenciais por meio da interação social, podendo ser,

até  mesmo,  sem  recurso  a  nenhum  código  ou  conhecimento  de  tecnologia  da

informação8.

Gráfico 1: Principais métodos de ciberataques em 2016

Fonte: Verizon (2016)

Pensar a cibersegurança não apenas em seus aspectos técnicos, mas também

“como espaço de políticas” (KURBALIJA, 2016, p. 92), exige, contudo, traduzir essa

discussão especializada para uma linguagem acessível à sociedade civil, para que ela

possa  ser  debatida  em termos de governança -  que  no  caso  da Internet  é,  hoje,

baseada no princípio do multissetorialismo (KURBALIJA, 2016)9. Para que isso ocorra,

são  necessárias  a  criação  e  difusão  de  um  ambiente  dialógico  que  legitime  sua

importância e oriente determinadas ações de equacionamento do problema, tornando

7 É  nesta  categoria  que  se  encaixam  os  ransomwares,  como  o  WannaCry,  cujos  tipos
cresceram 752% em 2016 (TREND MICRO, 2016).

8 Dentre os tipos de engenharia social, destaca-se o método de phishing, que traduzindo para
o  português seria  algo  como “pescar”  ou  “jogar  uma isca”.  De  maneira  geral,  práticas  de
phishing envolvem meios de obter informações como senhas ou dados pessoais confidenciais
por meio de e-mails ou mensagens falsas em redes sociais, onde “joga-se uma isca” para ver
se o usuário “cai no golpe” e cede essas informações.



76

a cibersegurança, portanto, uma discussão política.

A este ambiente de produção de sentidos, pertencente ao reino das ideias, o

geógrafo Milton Santos (1996) denominou “psicosfera”, em complemento ao que seria

a dimensão técnica da discussão – a “tecnosfera”. A psicosfera, porém, tem desde um

caráter local (transmitido verbal e presencialmente) até o global, cujo alcance varia de

acordo com o poder  de difusão de informações do transmissor.  Neste sentido,  ao

discutir a ideia de globalização, Santos (2000) fala de uma “violência da informação”,

na qual  um discurso hegemônico  produz um sentido  pretensamente  universal  das

ideias,  conferindo-lhe um poder  igualmente  global.  Dentre  outros  agentes,  o  autor

parece falar, também, da mídia.

Ainda que refletindo especificamente sobre o caso estadunidense, Herman e

Chomsky (1998) elaboraram um instrumental teórico robusto para explicitar  de que

maneira  a  mídia  se  relaciona  com  o  poder,  sistematizando  um  “modelo  de

propaganda”  com pontos  importantes  para  a discussão ora proposta.  Em primeiro

lugar,  os  autores  veem  os  veículos  midiáticos  hegemônicos  como  grandes

corporações,  muitas  vezes  parte  de  grandes  conglomerados  que  visam

exclusivamente o lucro,  em um sistema financiado majoritariamente pela venda de

espaços de publicidade. Assim, as pautas veiculadas pela Mídia não teriam o pretenso

papel de informar a população, mas sim de responder aos interesses corporativos dela

e de seus patrocinadores.  Neste sentido,  Herman e Chomsky (1998)  dizem que a

Mídia  hegemônica  não  questiona  o  poder,  mais  sim  endossa-o,  e  por  sua  íntima

relação com ele veicula apenas aquilo que lhe interessa, fabricando consensos que

formarão a opinião pública e guiarão as decisões políticas, ao invés de investigá-las.

Mesmo com outros agentes tendo também seu quinhão no debate sobre a

governança multissetorial (KURBALIJA, 2016), tais decisões políticas parecem ainda

ser protagonizadas por Estados e corporações, mas mesmo essa dualidade público-

privada começa a apresentar uma possível mudança de status.   Se durante muito

tempo o debate sobre governança tinha o Estado como personagem central, Antas

Junior (2005, p. 65) discorre sobre uma “regulação híbrida do território”, na qual os

Estados  repartem  “porção  significativa  dessa  responsabilidade  com  grandes

corporações transnacionais”. Tal ideia parte, portanto, do princípio de que os agentes

estatais  e  as corporações dividem esta tarefa regulatória,  mas atualmente autores

como  Dowbor  (2017,  p.  55)  entendem  que  as  “estruturas  de  articulação

intercorporativas [...]  muito  se assemelham a governos no sentido de exercício de

9 De maneira resumida, uma governança multissetorial seria aquela em que diferentes agentes
(ou setores) seriam responsáveis por dialogar politicamente em relação a algum assunto de
interesse comum, como a Internet. Os agentes do multissetorialismo são usualmente divididos
em: governos, setor privado, terceiro setor, comunidade técnica/científica e sociedade civil.
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poder  político  direto”,  e  por  isso  já  se  fala  em  termos  de  uma  “governança

corporativa”10.

Como tais corporações dependem de uma psicosfera robusta para validar seu

paradigma de governança, é possível supor, baseado em Herman e Chomsky (1998),

uma aliança de interesses entre elas e a mídia na criação desta psicosfera. Trazendo

a discussão para o atual cenário de ameaças cibernéticas, e considerando o poder

das grandes corporações de tecnologia da informação no mundo contemporâneo, a

mídia hegemônica construiria então uma “psicosfera corporativa de cibersegurança”11

que fabricaria  consensos discursivos na opinião pública,  endossando os interesses

destas corporações. É diante deste quadro teórico que buscou-se ler as reportagens e

pautas levantadas no clipping sobre cibersegurança realizado ao longo de três meses

na mídia on-line brasileira.

O clipping em si: eventos e pautas principais ao longo de três meses

O dia 12 de maio de 2017 foi um ponto de inflexão na discussão midiática

sobre cibersegurança. Foi neste dia que, a princípio timidamente, começaram a ser

veiculadas  na  mídia  nacional  e  internacional  as  primeiras  informações  sobre  um

ciberataque  em  escala  mundial  que,  aparentemente,  havia  sequestrados  dados  e

paralisado  parcialmente  as  operações  de  centenas  de  empresas  e  órgãos

governamentais  em  vários  países.  Em  pouco  tempo,  o  ransomware  que  ficou

amplamente conhecido como WannaCry tomou conta dos noticiários pela ameaça que

representava para o mundo da Internet, e com seu advento decidiu-se monitorar esta

cobertura midiática não apenas para entender o que se passava, mas também para

perceber de que maneira a discussão sobre cibersegurança era realizada para além

de  um  seleto  grupo  de  especialistas  no  assunto.  Para  tal,  o  primeiro  passo  era

delimitar os veículos midiáticos que seriam monitorados.

O principal desafio na escolha destes foi manter um equilíbrio entre a chamada

mídia  hegemônica  brasileira,  que pelo  seu alcance aparece como fundamental  na

criação  e  manutenção  de  uma  psicosfera  de  cibersegurança,  e  alguns  veículos

midiáticos  mais  críticos  e/ou  independentes12,  que  forneceriam  um  possível

contraponto às discussões e opiniões  mais consensuais.  Em relação à primeira,  a

escolha de portais como UOL, G1 e R7, bem como jornais e revistas impressos com

10 Antas Jr (2005) fala de “hegemonia corporativa”, possibilitando uma discussão sobre se a
expressão  “governança  corporativa”  representaria  uma mudança real  de paradigma,  ou  se
apenas resgataria o vocabulário neoliberal do final dos anos 1980 e início dos 1990.

11 Adaptando a ideia de Santos (1996)

12 Não necessariamente contra-hegemômicos.
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versões  on-line bastante relevantes13,  parecem dar  conta dos grandes grupos que

encabeçam a lista  do estudo “Quem controla a  mídia  no Brasil?”14.  Dentro  destes

grandes portais (mas não só), procurou-se também levantar reportagens em veículos

on-line dedicados à tecnologia,  que trariam uma contribuição mais especializada à

discussão, como: UOL Tecnologia, Convergência Digital e Olhar Digital (os três dentro

do  portal  UOL);  TechTudo  (G1);  Baboo  (R7)  e  Tecmundo  (independente  destes

grandes  portais).  Para  contrapor  esse discurso  hegemônico  sobre  cibersegurança,

foram selecionados também veículos teoricamente mais críticos, tanto em versões on-

line de jornais e revistas impressos – como o jornal El País15 e a revista Carta Capital

-,  quanto  em  portais  exclusivamente  on-line que  funcionam  de  maneira  mais

independente, como é o caso dos portais Outras Palavras e Nexo. 

Assim,  em resumo, foram 17 os veículos selecionados,  entre hegemônicos,

especializados,  críticos  e/ou  independentes:  UOL,  G1,  R7,  UOL  Tecnologia,

Convergência  Digital  (UOL),  Olhar  Digital  (UOL),  TechTudo  (G1),  Baboo  (R7),

Tecmundo, Folha de São Paulo, O Estado de São Paulo, Valor Econômico, El País,

Carta Capital, Veja, Outras Palavras e Nexo.

Inicialmente pensado para acompanhar apenas a cobertura do  ransomware

WannaCry, verificou-se durante a execução do clipping que a cibersegurança adquirira

importância crescente na pauta semanal destes veículos, de modo que paralelamente

ao  clipping  relacionado  ao  WannaCry  iniciou-se  também  um  clipping  semanal  de

notícias  sobre  cibersegurança  nos  veículos  escolhidos,  com  12  semanas  (ou  três

meses) de duração. Com os dois exercícios em andamento, em cerca de 45 dias um

novo  ransomware,  noticiado como Petya/NotPetya16, entrou em pauta na mídia, cuja

cobertura  também foi  contemplada  por  um terceiro  trabalho  de  clipping.  Cada  um

destes  três  esforços  (WannaCry,  clipping semanal  e  Petya/NotPetya)  teve,  porém,

durações e metodologias próprias, que foram resumidos na Tabela 1:

13 Como os jornais Folha e Estado de São Paulo, o jornal Valor Econômico e a revista Veja.

14 Realizado  pela  ONG internacional  Repórteres  Sem Fronteiras  e  pelo  coletivo  brasileiro
Intervozes,  o  “Media  Ownership  Monitor  Brazil”  pode  ser  acessado  detalhadamente  em
https://brazil.mom-rsf.org/br/. 

15 Que apesar  de ser  um jornal  espanhol,  produz hoje  conteúdo relevante  em seu portal
brasileiro, do qual se coletou as reportagens contabilizadas neste clipping.

16 Assim estranhamente  batizado  pela  semelhança  com um  ransomware chamado Petya,
surgido e desaparecido em 2016, e que para diferenciá-lo deste ficou conhecido como Not
Petya (ou ExPetr).

https://brazil.mom-rsf.org/br/
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Tabela 1: Trabalhos, métodos e períodos de clipping sobre cibersegurança na mídia on-line

brasileira

Fonte: Elaboração própria

No primeiro  clipping,  relacionado ao  ransomware  WannaCry,  realizou-se um

método “narrativo”, organizando as reportagens a partir do cruzamento das datas de

publicação  com  os  temas  abordados,  visando  entender  a  construção  do  discurso

midiático hegemônico sobre os ciberataques provocados por este ransomware. Já no

segundo  trabalho,  de  clipping  semanal,  elegeram-se  algumas  palavras-chave  de

pesquisa,  combinando  conhecimento  prévio  sobre  o  assunto  com  experiências

empíricas de trabalho,  quais  sejam:  hacker,  vírus,  malware,  phishing,  ransomware,

cibersegurança,  ciberataque  e  cibernético.  A  partir  das  reportagens  levantadas,

seguiu-se um esforço, semelhante ao anterior, de classificação de pautas, mas agora

com  o  intuito  de  entender  similaridades  e  diferenças  na  pauta  cotidiana  sobre

cibersegurança. Por fim, quando do advento do ciberataque Petya/NotPetya, repete-se

a experiência narrativa realizada com o WannaCry, mas a avalanche inicial de notícias

relacionadas ao evento acaba direcionando a organização das reportagens em um

método “minuto-a-minuto”, ou seja, diário, mostrando a importância que, rapidamente,

a cibersegurança adquiriu na pauta da mídia on-line brasileira pesquisada.

Durante  a  ocorrência  do WannaCry,  foram levantadas  106 reportagens em

apenas um mês, organizadas inicialmente em 18 pautas específicas, posteriormente

reorganizadas em outras quatro pautas gerais, como se vê na Tabela 2. Após uma

apresentação  inicial  aparentemente  neutra  de  fatos  e  dúvidas,  identificam-se  os

personagens envolvidos  no  evento  do  WannaCry:  entre  um  jovem  britânico  –

funcionário de uma empresa estadunidense – que “desarmou” a ameaça, um grupo

hacker que assumiu a autoria, e uma rotineira suspeição ao governo norte-coreano,

transparece  um  embate  discursivo  e  geopolítico  em  que  a  Agência  Nacional  de

Segurança dos EUA (NSA), o governo chinês e outros agentes são manipulados de

acordo com a orientação política do veículo midiático.
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Tabela 2: Pautas e contagem de reportagens sobre o ransomware WannaCry (12/05 a

12/06/2017)

Fonte: Elaboração própria

Desponta-se,  assim,  uma  disputa  narrativa  “oculta”  levada  a  cabo  pelos

veículos  de  mídia,  desaguando  na  terceira  grande  pauta  geral,  das  análises  e

consequências do ciberataque – intercalada temporalmente com a dos personagens.

Frequentemente considerada “neutra”, é nesta pauta que a mídia fabrica consensos

discursivos  hegemônicos  (HERMAN;  CHOMSKY,  1998),  guiando  a  psicosfera  da

cibersegurança via “opinião de especialistas”.   Entre estas três pautas principais  –

“fatos e dúvidas”, “personagens”, “análises e consequências” –, surge  periodicamente

uma  pauta  denominada  curva  temporal,  que  mostra  o  movimento  do  evento  em

perspectiva cronológica:  rapidamente o WannaCry parece perder força, ressurgindo

dias depois até que um novo ciberataque17 parece tomar seu lugar na pauta midiática.

É  aqui,  aliás,  que  é  publicado  o  maior  número  de  reportagens  por  pauta,  dados

também apresentados e destacados na Tabela 2.

Disparado  pelo  esforço  de  clipping do  WannaCry,  o  clipping semanal  de

notícias sobre cibersegurança tem, no final do evento anterior, um ponto de inflexão

(Gráfico 2). Se, até o final das ocorrências do WannaCry, o número de reportagens

semanais sobre cibersegurança raramente passa de 80, na semana subsequente elas

se  aproximam  de  100,  chegando  ao  pico  de  123  na  11ª  semana.  Com  1.090

reportagens  levantadas  em  12  semanas,  o  esforço  de  sistematização  destas  em

17 Batizado de Adylkuzz.
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pautas  procurou recorrências  e efemérides  no atual  cenário  da cibersegurança  no

Brasil, de modo que cinco pautas estão presentes em todas as semanas de clipping.

Pautas como “análises gerais” e “dicas e ferramentas de segurança” reforçam o já

citado  papel  da  mídia  on-line na  construção  da  psicosfera  brasileira  de

cibersegurança, e reportagens sobre “dados, privacidades, vigilância e espionagem”

são praticamente diárias, envolvendo geralmente Estados e corporações de tecnologia

da  informação18.  Na  pauta  “ciberataques  semanais”  parece  clara  a  ameaça

representada por  ransomwares,  phishing  e ataques DDOS19.  Fechando a lista  das

principais pautas estão as reportagens sobre “moedas virtuais”, que na esteira dos

ransomwares que as utilizam como pagamento de resgate, surgem ao mesmo tempo

como ameaça à estabilidade da segurança cibernética no Brasil e como possibilidade

tecnológica de segurança para os bancos e o mercado financeiro.

Na metade do  clipping  semanal (6ª semana), o  ransomware Petya/NotPetya

vira pauta na mídia on-line brasileira, saindo, contudo, na mesma velocidade frenética

com que entra. Com uma explosão de notícias no primeiro dia de aparição (44, ao

todo), em pouco tempo este número despenca (como pode ser visto no Gráfico 3),

tendo desaparecido da pauta em 13 dias com 115 reportagens publicadas no total –

mais, portanto, do que o WannaCry, em menos da metade do período. Mesmo assim,

o Petya/NotPetya serviu, como seu antecessor, para alavancar ainda mais o número

de reportagens levantadas no  clipping  semanal, colocando de uma vez por todas a

cibersegurança na ordem do dia da mídia on-line brasileira.

18 Tais como governos de Brasil,  China, EUA, Israel, Reino Unido e Rússia, bem como as
empresas Avast, Facebook, Google, Kaspersky e Microsoft.

19 Os ataques DDOS (ou distributed denial of service, em inglês) são os chamados “ataques
de  negação  de  serviço”,  quando  uma  grande  quantidade  de  dispositivos  (geralmente
hackeados e controlados por um computador-mestre) acessa, ao mesmo tempo, determinado
servidor web para tornar seus recursos indisponíveis por sobrecarga.
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Gráfico 2: Reportagens publicadas sobre cibersegurança no clipping semanal (17/05 a

11/08/2017)

Fonte: Elaboração própria

Gráfico 3: A queda brusca e diária de notícias sobre o ransomware Petya/NotPetya em 13 dias (27/06 a

09/07/2017)

Fonte: Elaboração própria

De  maneira  geral,  os  ransomwares  WannaCry  e  Petya/NotPetya  guardam

entre si semelhanças e diferenças. De maneira semelhante, ambos os ataques tiveram

como  fonte  principal  um  exploit20 do  Windows  conhecido  como  Eternal  Blue,

descoberto pela Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA) e vazado pelo grupo

hacker Shadow  Brokers.  Além  disso,  ambos  supostamente  não  conseguiram

arrecadar o esperado em bitcoins exigidos para resgate – ainda que se questione se

20 Uma vulnerabilidade de software.
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seria este o principal objetivo de sua ação –, e  durante os dois eventos governos e

corporações trocaram acusações sobre a responsabilidade pelo ocorrido. Somando-se

WannaCry e Petya/NotPetya, foram afetadas empresas privadas como a espanhola

Telefónica,  a  francesa  Renault  e  a  estadunidense  FedEx,  bem  como  instituições

públicas brasileiras (o Tribunal de Justiça e o Ministério Público do Estado de São

Paulo, o INSS e o Hospital do Câncer de Barretos), britânicas (sobretudo o serviço de

saúde),  russas  (bancos  e  ministérios)  e  alemãs  (a  empresa  ferroviária  nacional).

Dentre as principais  diferenças entre ambos,  destacam-se uma maior  abrangência

geográfica  do Petya/NotPetya e,  sobretudo,  uma diferença criptográfica  básica:  no

caso do WannaCry, apenas a criptografia do arquivo afetado era alterada, enquanto

no caso do Petya/NotPetya, setores-chave do disco eram danificados, fazendo alguns

especialistas considera-lo não apenas um  ransomware,  mas um  malware destruidor

de dados sem recuperação (PRESCOTT, 2017).

Para além de uma contabilização de notícias e de um entendimento dos fatos,

constatou-se  também durante  os  exercícios  de  clipping uma questão  fundamental

relacionada  ao  papel  da  mídia  na  governança  da  Internet:  frequentemente,  uma

mesma reportagem foi publicada, senão literalmente, mas com pequenas mudanças,

por  diversos  veículos  da  mídia  on-line  brasileira,  repetição  explicada  nos  próprios

cabeçalhos  das  reportagens.  Grandes  agências  transnacionais  e  internacionais21

(grandes corporações midiáticas) distribuem uma quantidade relevante de pautas a

serem  publicadas  na  mídia  on-line  brasileira,  projetando  na  psicosfera  de

cibersegurança  brasileira  um  discurso  hegemônico  externo  sobre  o  assunto  e

dificultando a criação de discursos, teorias e políticas nacionais sobre a questão. É

sobre  a  atuação  destas  agências  transnacionais  e  internacionais  de  notícias  na

governança da cibersegurança (e da Internet) no Brasil, articuladas com os veículos

midiáticos hegemônicos nacionais, que se debruçará o último item deste trabalho.

A  mídia  e  a  psicosfera  corporativa  de  cibersegurança:  um  agente  da

governança?

Apesar  de  robusto  e  contemporâneo,  o  instrumental  teórico  de  Herman  e

Chomsky  (1998)  utilizado  até  aqui,  relacionando  mídia  e  poder,  não  é

necessariamente  uma  abordagem  inovadora.  Albuquerque  (2009),  por  exemplo,

retoma  a  epistemologia  desta  ideia  e  busca  identificar  algumas  particularidades

21 Pasti (2013) entende como transnacionais as agências que, embora consideradas empresas
globais,  mantém uma forte  ligação  com seus países-sede,  como a Agence  France-Presse
(AFP, da França) e a Thomsons-Reuters (articulando Inglaterra, Canadá e EUA). No caso das
internacionais, apesar de não abordadas pelo autor, pode-se considerar aquelas de alcance
global ligadas diretamente com seu Estado de origem, como a agência pública britânica British
Broadcasting Corporation (BBC).
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nacionais da discussão:  na tradição liberal britânica, a mídia é entendida como um

contra-poder que questiona as decisões políticas e serve aos cidadãos22; na tradição

estadunidense, ela é mais um ramo (do inglês “branch”) do governo; e no Brasil, para

o autor, ela seria um superpoder “transcendental e moderador”. Em todos os casos,

porém, é possível identificar uma mesma tradição em relacionar mídia e poder, sendo

este o ponto de partida para entender seu lugar na governança da cibersegurança. 

Apesar de declaradamente entender a mídia como o contra-poder da tradição

liberal britânica, Galan-Gamero (2013) reconhece, porém, que a origem do que hoje se

convencionou chamar de mídia remete a ideia, datada do século XVI, de “comércio de

informações”23. Apesar de um interstício onde o autor defende que a mídia tenha se

tornado um serviço de informação aos cidadãos,  hoje,  com a fusão dos meios de

comunicação possibilitados pela Internet (texto, imagem, áudio e vídeo), fundiram-se

também os veículos em grandes grupos midiáticos e/ou agências transnacionais  e

internacionais  de  notícias,  retomando  assim  o  viés  eminentemente  comercial  dos

primórdios da imprensa.

Segundo Pasti (2013, p. 31), as agências transnacionais de notícias “existem

há quase dois séculos e desde o início de sua atuação vêm exercendo funções de

comando nos círculos de notícias ao redor do mundo”. Nascidas “da necessidade de

informações  imediatas  sobre  a  situação  nos  demais  locais  para  a  realização  das

atividades  financeiras  (NABARRO;  SILVA,  2012,  p.  67)”,  tais  agências  sempre

estiveram imiscuídas com o poderio  econômico de sua época,  mantendo relações

estreitas com seus Estados de origem.  Agências  transnacionais,  como a AFP e a

Thomson-Reuters,  e  internacionais,  como  a  BBC,  “possuem  redes  próprias  de

escritórios e jornalistas,  coletam informações de lugares distribuídos pelo mundo e

vendem notícias  às  principais  empresas  de  mídia,  a  governos,  a  investidores  e  a

outros agentes (PASTI, 2013, p. 32)”, dotando-as, assim, de grande poder ao produzir

uma psicosfera de dimensões globais. 

Ao  longo  do  exercício  de  clipping sobre  cibersegurança  que  orienta  este

trabalho,  é  considerável  a  quantidade  de  reportagens  produzidas,  e  muitas  vezes

publicadas em mais de um veículo de mídia  on-line no Brasil,  por estas agências

citadas. É possível ter uma dimensão quantitativa destas reportagens na Tabela 3: 

22 Noção mais difundida, e diametralmente oposta à argumentação de Herman e Chomsky
(1998).

23 Entendimento reiterado e aprofundado no documentário “O Mercado de Notícias”, de Jorge
Furtado.
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Tabela 3: Quantidade de reportagens produzidas por diferentes agências internacionais de

notícias durante os exercícios de clipping realizados de 12/05 a 11/08/2017

Fonte: Elaboração própria

Dada a discussão estabelecida sobre a atuação da mídia como um agente do

poder – independente do papel  que se atribui  a ela -,  e dada a relevância destas

grandes corporações midiáticas24 na produção de conteúdo sobre cibersegurança na

mídia on-line brasileira, é possível inferir que a mídia hegemônica cria, muitas vezes

referendando um discurso externo, uma “psicosfera corporativa de cibersegurança” na

Internet brasileira.  Nesta psicosfera, cujas pautas “condicionam o debate público,  a

política e a cultura (PASTI, 2013, p. 151)”, Estados como China e Rússia, e mesmo o

governo dos EUA, são geralmente os únicos mencionados em casos de vigilância e

espionagem, isentando as grandes corporações de suas responsabilidades25. 

Nas pautas principais e emergentes identificadas ao longo do clipping semanal,

fica  clara  também  a  convergência  entre  o  conteúdo  publicado  e  os  interesses

corporativos  desses  grandes  conglomerados  de  tecnologia  da  informação.  Como

afirma Pasti (2013, p. 148), “os agentes midiáticos, em especial as agências, inserem

na psicosfera valores, preocupações e pautas ligadas [...] aos interesses de agentes

hegemônicos  —  que  são  seus  clientes”,  e  portanto,  “para  além  de  uma  leitura

reducionista ou conspiratória, é necessário compreender que trata-se de um mercado

de  notícias,  movido  pelos  interesses  econômicos  (e  políticos)  desses  agentes  (p.

147)”.

Assim, as “dicas e ferramentas de segurança”, quase invariavelmente, apontam

como solução algum produto ou serviço oferecido por uma empresa de tecnologia da

informação,  que apesar de aparentemente servir  às necessidades dos usuários de

Internet,  é  na verdade uma forma bem clara  de publicidade,  como Galan-Gamero

(2013)  reconhece  existir  desde  os  primórdios  da  imprensa.  Da  mesma forma,  as

“análises gerais” realizadas por “especialistas” geralmente depositam as esperanças

24 Apesar do caráter público da BBC.

25 Em contraposição  à mais  conhecida noção de vigilância  e  espionagem exclusivamente
estatal,  Zuboff  (2015) cunhou o conceito  de “capitalismo de vigilância”,  onde a extração e
análise  de  dados coletados por  corporações como o Google  são também mecanismos de
vigilância e espionagem que ameaçam seriamente a privacidade dos usuários de Internet.
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sobre o desenvolvimento técnico realizado pelo setor privado, e quando os Estados

entram em cena, são geralmente criticados por suas falhas, raras vezes discutindo-se

a responsabilidade das corporações de tecnologia  da informação neste cenário de

ameaças  cibernéticas.  Igualmente,  a  preocupação  parece  muito  maior  nas

reportagens  em  que  as  ameaças  recaem  sobre  os  prejuízos  financeiros  que  as

empresas podem sofrer.  No caso de reportagens em que as desenvolvedoras têm

seus dispositivos de IoT26 hackeados, ou as prestadoras de serviços on-line têm seus

dados  vazados,  a  preocupação  é  maior  do  que  nos  casos  em  que  os  usuários

(enquanto cidadãos, e não consumidores) têm sua privacidade ameaçada.

No caso do  clipping  sobre os  ransomwares WannaCry e Petya/NotPetya,  a

ameaça financeira representada pelo sequestro de dados, mais do que alavancar a

quantidade  de  reportagens  publicadas  sobre  cibersegurança,  alavancou  sobretudo

uma  (necessária,  diga-se  de  passagem)  economia  de  proteção  que  beneficia  a

indústria de segurança cibernética,  com reiteradas análises sobre a vulnerabilidade

digital de empresas, instituições e usuários, reforçando a necessidade de se investir

em  softwares e  dispositivos  mais  protegidos.  Assim,  e  pensando  novamente  na

psicosfera como um ambiente de produção de sentidos, a iconografia desta cobertura

midiática sobre os  ransomwares ilustra, como na Figura 2, uma ameaça distópica e

sombria,  aparentemente descolada  da realidade,  fazendo com que a  audiência  da

mídia on-line brasileira seja envolta pela necessidade de segurança de uma maneira

bastante maniqueísta e um tanto superficial.

Figura 2: Iconografia do clipping sobre os ransomwares WannaCry e Petya/NotPetya

Fonte: Elaboração própria a partir das reportagens levantadas

Desta  maneira,  alimentada  por  agências  de  notícias  internacionais  e  por

conglomerados midiáticos nacionais (os grupos que “controlam a mídia” no Brasil), a

26 Internet of Things, em inglês, ou Internet das Coisas, em português.
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mídia  on-line brasileira  hegemônica  atua  como  um  agente  quase  “oculto”  da

governança da cibersegurança no país, fabricando consensos discursivos através da

criação de uma psicosfera que, pela proximidade com as corporações de tecnologia

da informação, funciona como um dos pilares da chamada governança corporativa.

Neste sentido, no caso da governança da cibersegurança (que pode ser ampliada para

a governança multissetorial da Internet de modo geral), a mídia não seria o contra-

poder  da  tradição  liberal  britânica,  nem  um  ramo  do  governo  como  na  tradição

estadunidense,  mas  sim  endossaria  um  poder  corporativo  através  da  formação

transversal da opinião pública na Internet, aproximando, portanto, as discussões de

Herman e Chomsky (1998), Dowbor (2017) e Albuquerque (2009).

CONCLUSÕES (E REFLEXÕES)

Obviamente não se questiona aqui a indiscutível preocupação com as atuais

ameaças cibernéticas por parte de todos os setores que compõem a governança da

Internet, desde os Estados e corporações, passando pela comunidade científica até (e

principalmente) os próprios usuários. O objetivo neste trabalho é, sobretudo, chamar a

atenção para a urgência em se considerar a mídia como mais um destes agentes na

governança multissetorial  da Internet,  com funções e responsabilidades próprias,  e

que, no caso da cibersegurança, com o avanço da noção de governança corporativa,

atua, junto ao setor privado, para criar uma psicosfera que muitas vezes vilaniza ou

culpabiliza outros agentes. 

A despeito da função que se atribua a ela, historicamente a mídia sempre foi

entendida  como uma forma de manifestação de poder,  e  ao longo  dos diferentes

exercícios  de  clipping  realizados  pareceu  explícito  o  seu  alinhamento  com  os

interesses das corporações de tecnologia da informação em relação às discussões

sobre cibersegurança.  Desde as análises de especialistas,  passando pelas dicas e

ferramentas  sugeridas,  pelas  narrativas  construídas  em  torno  dos  eventos  de

ransomware, até chegar às articulações mais estruturais da mídia hegemônica e das

grandes  agências  de  notícias,  em  vários  aspectos  identificados  nas  reportagens

levantadas é possível verificar uma convergência discursiva entre o que interessa a

essas corporações e o que diz a mídia  on-line  brasileira (sobretudo a hegemônica).

Assim, longe de ser um agente neutro na governança da cibersegurança, a psicosfera

corporativa  que  essa  mídia  hegemônica  constrói  tem  um  papel  fundamental  nas

disputas narrativas (e consequentemente políticas) com outros setores envolvidos na

questão, como os governos, a comunidade científica e a sociedade civil. Assim, faz-se

coro aqui à discussão sobre a necessidade de regulação da mídia, que ao contrário de

uma  censura,  apenas  responsabilizaria  os  veículos  midiáticos  pelo  poder  que
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indiscutivelmente eles possuem de formar a opinião pública.

Para  além  da  mídia,  porém,  certamente  os  outros  agentes  da  governança

multissetorial  da Internet  precisam assumir  suas responsabilidades perante o atual

cenário de ameaças cibernéticas. Considerando a informação como um dos principais,

senão  o  principal  ativo  de  poder  contemporâneo  (BESSA,  2014),  como,  então,

equacionar  a enorme e crescente quantidade de dados e algoritmos em posse de

corporações  privadas  a  uma  ainda  necessária  regulação  estatal?  É  possível  uma

maior transparência em relação ao teor e ao uso destes elementos que colocam em

risco a privacidade e a segurança dos usuários da Internet,  tal como colocado por

Zuboff (2015)?

Quanto  à  comunidade  científica,  o  principal  desafio  parece,  também,  o

equacionamento entre um discurso especializado que vê no desenvolvimento técnico

a panaceia para a contenção de ciberataques e um discurso crítico que, sem esquecer

a dimensão técnica do problema, também não perde de vista as relações de poder

envolvidas  neste  desenvolvimento.  Neste  sentido,  iniciativas  acadêmicas

multissetoriais  como  a  Rede  ANSP  (que  além  da  academia,  trabalha  também

conjuntamente com os setores público e empresarial)  são um modelo interessante

para discutir  a cibersegurança no âmbito científico, levando em consideração,  com

uma visão mais crítica e totalizante, as dimensões políticas e técnicas da questão.

Por  fim,  frequentemente  ignorados  como  responsáveis  pela  difusão  e

contenção de ciberataques e indiscutivelmente  visados como alvo  de espionagem,

vigilância  e  vazamento  de  dados,  a  maior  capacitação  dos  próprios  usuários  da

Internet  parece  fundamental  para  uma  maior  capilaridade  das  estratégias  de

cibersegurança. Em um mundo onde o acesso a informações em rede é cada vez

mais ubíquo e presente no dia-a-dia da população mundial, habilidades em linguagem

de  programação  –  cruciais  para  o  entendimento  do  que  as  ameaças  cibernéticas

representam –  não  podem  mais  ser  consideradas  tarefas  de  especialistas,  e  sim

incorporadas  ao  cotidiano  mais  banal  dos  usuários  da  Internet.  Só  assim  a

compreensão  da  criptografia  e  das  suas  potencialidades  como  protetora  da

privacidade dos cidadãos poderão ser plenamente exploradas, sem que para isso os

usuários sejam dependentes de soluções comerciais elaboradas pelo setor privado e

difundidas pela mídia como parte das estratégias de marketing ligas à publicidade e à

propaganda.
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INTRODUÇÃO 

“Protocolo é a ordem dos garfos e das facas num jantar.” 
Silvio Rhatto, desenvolvedor de software livre, 2016. 

 
 “Burocracia é protocolo atrofiado; propriedade é protocolo reificado” 

Alexander Galloway, filósofo, 2004.  
 

“O IGF produz debate, a ICANN produz política.” 
Rodrigo De La Parra, vice-presidente da ICANN para a América Latina, 2016. 

 
 
 

I. UM ACORDO ENTRE REDES DE COMPUTADORES DIGITAIS 

 

Resultado da sinergia entre esforço de guerra, tecnociência, indústria e          

cultura libertária hacker (cf. MATTELART, 2001; CASTELLS, 2007), a Internet pode           

ser descrita como a maior rede de computadores conectados globalmente por um            

conjunto de padronizações técnicas, dentre as quais destaca-se o par de protocolos            

de comunicação chamado TCP/IP , sigla em inglês para “protocolo de controle de            2

transmissão” e “protocolo entre redes”. Como se vê, uma das partes desse par de              

protocolos, o IP, está na origem do nome dado a “rede de todas as redes”.               

Lembremos que internet protocol significa, literalmente, protocolo entre redes de          

computadores conectados (GETSCHKO, 2007).  

A palavra protocolo vem do grego prōtókollon (prōtó = primeiro(a) + kollon =             

cola) e significa a primeira folha de um livro. De acordo com o dicionário Littré da                

língua francesa, sua variação no baixo-latim, protocollum, está ligada ao direito           

romano. Citada pelo filólogo e historiador francês du Cange, ao se referir à 40ª              

Novela de Justiniano, seu emprego se dá no campo lexical e semântico da lei:              

protocollum é, nesse sentido, um selo de autenticidade impresso no papel sobre o             

qual os atos públicos deviam ser registrados sob a certificação do Império.  

No dicionário Oxford pode-se encontrar três eixos semânticos para a palavra           

protocol, tal como empregada hoje na língua inglesa: no 1º eixo protocolo é definido              

como o sistema de regras que rege os assuntos de Estado (em geral) e a diplomacia                

(em específico), no 2º eixo é o texto original de um documento diplomático,             

2 A flexibilidade do TCP/IP acabou impondo-se sobre outros padrões propostos por            
instituições normativas ligadas ao antigo modelo das telecomunicações fordistas como a           
Organização Internacional de Normalização (ISO) e o Comitê Consultivo Internacional          
Telefônico e Telegráfico (CCITT) (cf. CASTELLS, 2007, p. 84-85; LUCERO, 2011, p. 59).  
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particularmente sob a forma de um tratado acordado em conferência e assinado            

pelas partes e no 3º eixo é o registro formal ou oficial das observações de uma                

experiência científica. 

O primeiro eixo deriva da definição francesa protococolle ou prothocole que,           

no século XIX, significava o conjunto de uma série de formulários de etiqueta a ser               

observado pelo chefe de Estado francês e o nome do próprio departamento            

governamental responsável por isso.  

Desse 1º eixo semântico derivam duas acepções: uma relativa às interações           

sociais e outra à tecnologia. Protocolo, em sua primeira acepção, é também um             

acordo de procedimento, isto é, um código de comportamento adotado pelos           

integrantes de qualquer grupo social. E na segunda acepção, protocolo significa           

computar uma série de regras ou padrões que regem a troca ou a transmissão de               

dados entre dispositivos distintos.  

Ora, se a Internet é uma tecnologia de comunicação baseada em um            

conjunto de protocolos a exemplo do TCP/IP, do protocolo de transferência de            

hipertexto (HTML), do sistema de nome de domínios (DNS) e de tantos outros, ela              

também é uma forma de padronização – o conjunto de uma série de acordos              

resultantes das disputas ganhas e perdidas no seu processo específico de regulação            

não apenas técnica mas também política.  

Por isso Laura DeNardis (2014, p. 6) defende a tese segundo a qual             

“protocolos são políticos”. Afinal, em suas palavras, “eles controlam o fluxo global de             

informações e a tomada de decisões que influenciam o acesso ao conhecimento, as             

liberdades civis on-line, a política de inovação, a competitividade econômica          

nacional, a segurança [...] e as empresas de tecnologia que terão [ou não] sucesso”              

(Ibid., p.6).  

Protocolos entre redes não são códigos de software ou hardware, mas uma            

linguagem numérica e textual de endereçamento tal como empregamos no envio de            

uma carta. São os diagramas (blueprints) que tornam possível a interoperabilidade           

entre objetos técnicos heterogêneos. Nas palavras de DeNardis, são um 

subconjunto de normas técnicas referentes principalmente a       
padrões de rede que controlam e permitem o fluxo de          
informação entre dispositivos de computação em uma rede, em         
oposição a outros tipos de padrões técnicos como formatos de          
arquivos de dados [...] (Ibid., p.6). 

Nesse sentido, protocolos “não são necessariamente validados pela lei,         

embora nunca tenham deixado de regular o comportamento humano” (Ibid., p. 6).            
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Daí a pertinência da analogia entre a disposição dos talheres numa mesa de jantar e               

os protocolos da Internet, mencionada no início. A etiqueta social a ser seguida à              

mesa num baile de gala ou num boteco qualquer não entra em vigor por decreto,               

mas de modo informal. O que não quer dizer que esses diferentes protocolos sociais              

estejam “fora da lei”... Encontram-se apenas fora do interesse regulatório          

circunstancial do Estado.  

II. A FALHA DO PROTOCOLO ENTRE REDES E SUA EFICÁCIA 
TECNOPOLÍTICA 

Embora protocolos técnicos não necessitem de regulação estatal, será         

possível observar no decorrer desse artigo como eles são submetidos ao carimbo do             

Estado. Para entender os porquês da heteronomia dos protocolos de comunicação           

da Internet ou os limites de sua autonomia relativa, será preciso, porém, concentrar             

a atenção numa falha que os constitui e que está na base da interoperabilidade na               

rede – essa linguagem (numérica e textual) que faz a Internet conversar.  

Ao contrário do tom eufórico da geração World Wide Web (W3) de teóricos e              3

ativistas cujas análises concentraram-se na camada de conteúdo da Internet,          

Alexander Galloway (2004, p. 122), ao voltar-se para a infraestrutura lógica, deixou            

claro que a Internet não está baseada nos “princípios de liberdade” política, mas sim              

nos “da padronização”.  

Essa padronização está mais próxima da ideia de um poder que, ao contrário             

da lógica disciplinar e analógica dos moldes rígidos, é exercido, no capitalismo            

contemporâneo, sob a lógica digital da modulação (DELEUZE, 2007, p. 219-226),           

cuja relação com o protocolo (a lei) fundamenta-se numa espécie de regulação            

flexível.  

Assim, escreve, Galloway:  

talvez isso seja um tipo diferente de controle daquele que          
costumávamos ver. É um tipo de controle baseado em abertura,          

3 Até o final dos anos 1980 não havia uma linguagem geral capaz de ampliar o acesso à                  
Internet para além de uma rede colaborativa, gerenciada por usuários que constituíam, eles             
mesmos, seu “quadro sócio-técnico” (FLICHY apud MATTELART, 2001, p. 40). Esse gap            
seria ultrapassado por um novo protocolo, criado no início dos anos 1990 por Tim              
Berners-Lee, Robert Cailliau e pesquisadores da Organização Europeia para a Pesquisa           
Nuclear (CERN): o Protocolo de Transferência de Hipertexto (HTTP). A partir de então a              
Internet conheceu um crescimento exponencial, tornando-se uma rede global de          
computadores conectados. Com a W3, possibilidades inéditas de exploração foram abertas           
tanto em termos sociais, culturais e políticos quanto comerciais. Na década de 1990, a              
Internet não era apenas uma “rede mundial de computadores”, mas uma grande promessa             
de um novo mundo experimental, que se abria tensionado pelas disputas entre forças sociais              
distintas.  
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inclusão, universalismo e flexibilidade. É um controle que brotou         
dos altos níveis de organização técnica (protocolo), e não [da...]          
limitação da liberdade individual ou [da] tomada de decisão [...]”          
(Ibid., p. 122). 

Mas o que leva a lógica protocolar a contradizer-se em seus próprios termos?             

De acordo com o autor, os protocolos não realizam plenamente seu potencial, pois             

são limitados, ou melhor, têm sua autonomia atrofiada em função da heteronomia            

causada por constrangimentos tanto de ordem econômica quanto jurídico-estatal         

(Ibid., p. 122).  

É, portanto, das tensões exercidas pelas forças distintas e combinadas da           

tecnociência, do capital e do Estado que se dá o paradoxo da Internet. A lógica da                

linguagem (numérica e textual) que garante a interoperabilidade na rede não           

coincide com a lógica que rege sua própria padronização. Daí o protocolo estar             

baseado em uma contradição entre duas lógicas opostas, uma “que distribui           

radicalmente o controle em locais autônomos, e outra que concentra o controle em             

hierarquias rigidamente distribuídas”.  

Nas palavras de Galloway:  

ironicamente, então, os protocolos da internet que ajudam a gerar          
um sistema distribuído de organização são eles mesmos baseados         
em instituições burocráticas não-distribuídas – sendo elas       
entidades como a ICANN ou tecnologias como o DNS         
(GALLOWAY, 2004, p. 122). 

Isso pode ser constatado na análise da própria documentação que reúne as            

instruções técnicas da internet – a série de solicitações para comentários conhecida            

pelo acrônimo RFC, do inglês Request for Comments. 

O princípio de robustez relativo à RFC1122 , conhecido também por lei de            4

Postel, é um excelente exemplo capaz de traduzir essa contradição. Em           

computação, esse princípio consiste numa orientação geral de design para software           

que estabelece a seguinte regra: “seja conservador no que você faz e liberal no que               

você aceita dos outros” (GALLOWAY, 2004, p.143). E é precisamente esse princípio            

que dá robustez ao TCP. Em outras palavras, o código que envia comandos ou              

dados para outras máquinas (ou para outros programas na mesma máquina) deve            

estar completamente em conformidade com as especificações, mas o código que           

recebe algum input deve aceitá-lo sem que esse esteja em conforme com as             

especificações, desde que seu significado seja claro.  

4 A RFC 1122 pode ser consultada na Internet. Disponível em:           
https://tools.ietf.org/html/rfc1122. Acesso em: 15/09/2016. Para uma crítica a RFC 1122,          
consultar a RFC 3117. Disponível em: https://tools.ietf.org/html/rfc3117. Acesso em         
15/09/2016.  

 

https://tools.ietf.org/html/rfc1122
https://tools.ietf.org/html/rfc3117
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Para o autor do princípio de robustez da internet, o engenheiro           

estadunidense Jonathan Postel (†1998), três ramos foram responsáveis pelo         

sucesso da Internet: 1º, a documentação dos protocolos é pública, portanto, aberta à             

inovação; 2º, o software é livre e de baixo custo para os computadores populares, e,               

3º, e último, há uma independência comercial de vendas (GALLOWAY, 2004, p.143).  

Esses três ramos passaram a representar uma ameaça para os grupos           

comerciais proprietários, bem como para os grupos governamentais, sinalizando         

assim uma crescente tensão entre autonomia e heteronomia do ponto de vista            

técnico do protocolo. Galloway reconhece essa crescente tensão quando, em          

síntese, afirma que burocracia é “protocolo atrofiado” e “propriedade [intelectual] é           

protocolo reificado” (Ibid., p.143). O paradoxo que constitui a Internet é então um             

complexo de fluxos e contrafluxos. E nesse sentido, 

a padronização é a tática politicamente reacionária que possibilita         
uma abertura radical na Internet. Ou em termos técnicos, o DNS,           
com sua arquitetura hierárquica e sua governança burocrática, é a          
tática politicamente reacionária que possibilita a verdadeira       
arquitetura aberta e distribuída do protocolo entre redes (Ibid., p.          
143). 

Por isso Galloway (2004, p.120) afirma que a Internet protocola através de            

uma falha. Nas palavras do autor, “em certo sentido, o protocolo tem de falhar para               

acertar, falhar taticamente para acertar estrategicamente”. E nessa dialética do          

protocolo, a “falha” é então o que paradoxalmente faz com que a internet funcione              

em sua mais plena eficácia tecnopolítica: comunicação distribuída; poder         

centralizado. Algo próximo do controle, para recorrer a uma terminologia de matriz            

deleuziana.  

 

III. DIALÉTICA DO PROTOCOLO: MÉTODO MATERIALISTA ESTÉTICO 

 
Para explicitar a eficácia dessa “falha”, ou seja, para decifrar as contradições            

que movem essa dialética, Galloway (2004) retirou da teoria da ideologia, em Marx,             

sua própria teoria do protocolo.  

Se Foucault e Deleuze descrevem a lógica de controle que rege o protocolo             

nas sociedades pós-disciplinares, Marx foi capaz de prefigurar sua emergência já no            

século XIX na medida em que mostrou como o capitalismo é também um objeto              
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estético – aquilo que Galloway (2004, p.87-88) identificou como uma “segunda            5

natureza”.  

O conceito de segunda natureza, crucial para o materialismo estético          

dialético do qual o autor se filia, introduz o tema da dialética que encerra a relação                

intrínseca (e não a separação como supunha o idealismo hegeliano) entre “a coisa             

em si [natural]” e “sua aparência artificial” (Ibid., p. 87-88). 

Galloway (2004, p.87-88) observou de perto a lógica discursiva de Marx em            

O Capital, levantando um glossário vitalista que descreve essa segunda natureza,           

ou seja, aquela “segunda camada imaterial” que é, simultaneamente, a essência e a             

aparência do capital. Desse glossário, destaca-se especialmente o par dialético          

kernel e mystiche schale , presente no célebre posfácio à segunda edição alemã de             6

1873.  

A confluência do discurso econômico de Marx, central em O Capital, e de seu              

discurso vitalista, ainda que marginal à mesma obra, confirma a tese da estetização             

do capitalismo. Aqui o vitalismo de Marx é crucial pois consiste na chave teórica              

segundo a qual o capital surge como objeto estético . É então a partir dessa chave               7

que o protocolo também pode ser encarado como objeto de percepção, isto é, como              

medium (GALLOWAY, 2004 p.102).  

Seguindo os passos de Galloway (2004, p.87), pode-se dizer, grosso modo,           

que enquanto o conceito de reificação procura dar conta “da vida que se transforma              

em matéria”, o de fetichismo da mercadoria mostra, por sua vez, como a “matéria”              

pode se tornar “vida” artificial, via mistificação, “prenunciando” assim “a existência do            

protocolo” na análise que se desdobra a partir da teoria da ideologia em Marx. Para               

Galloway (2004), o conceito de segunda natureza refere-se à forma como os objetos             

materiais tendem a se tornar objetos estéticos, transformando-se também em          

“entidades autônomas e vivas”, ao menos artificialmente. Tendência essa, vista,          

5 O adjetivo derivado da palavra grega estética [aisthētikós,ḗ,ón] não é empregado aqui em              
sua acepção mais recente, que data da metade do século XVIII, quando a palavra foi               
associada à noção de beleza, primeiramente, na Alemanha. Seu emprego corresponde à sua             
acepção original, relativa à ordem da percepção. 
6 A tradução do alemão para “núcleo” e “invólucro”, em português, peca por deixar escapar a                
referência mais explícita ao vitalismo. O par “núcleo” e “casca”, por exemplo, lembraria mais              
o reino da natureza. Paralelamente, o leitor não pode perder de vista o fato de que o par                  
“kernel” e “shell” (em inglês) faz curiosamente parte do jargão da ciência da computação e               
está na “ponta da língua” de qualquer programador lusófono ou não.  
7 Em seu projeto (frustrado) de rodar um filme sobre O capital, Serguei Eisenstein (†1948) foi                
o primeiro a reconhecer as potencialidades de estetização que o capitalismo encerra (cf.             
Galloway, 2004, p. 102). 
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então, como “condição prévia necessária para o protocolo” (GALLOWAY, 2004,          

p.87-88).  

O vitalismo do par dialético kernel e mystiche schale introduz, então, o tema             

da mistificação e da desmistificação. Nesse texto, mistificação pode e deve ser            

interpretada como sinônimo de “naturalização” – processo que leva ao ocultamento,           

ao desconhecimento ou à ilusão, bem como à inversão da própria realidade das             

relações sociais. A parada de mão hegeliana mencionada por Marx no mesmo            

posfácio, por exemplo, embora não propriamente vitalista, baseia-se “na ideia de           

que a inversão está diretamente ligada à ilusão, à mistificação e ao            

desconhecimento” (GALLOWAY, 2004, p. 99).  

Para Marx, os idealistas hegelianos não podiam ver o mundo tal como ele era              

porque suas lentes estavam invertidas. Por isso, escreveu:  

A mistificação que a dialética sofre nas mãos de Hegel, de modo            
algum, o impede de ser o primeiro a apresentar sua forma geral de             
trabalho de maneira compreensiva e consciente. Com ele, se está          
de ponta cabeça. Deve-se girar para a direita o lado que está pra             
cima novamente, se você quiser descobrir o núcleo racional         
[rational kernel] dentro da concha mística [mystical shell] (MARX,         
1976, p.103).  

A metáfora vitalista da desmistificação ou desnaturalização alerta então para          

o caráter criptografado das relações sociais capitalistas que é preciso decifrar,           

referindo-se a algo que nunca está na superfície, mas escondido em seu interior, ou              

seja, nas suas profundezas. (GALLOWAY, 2004). 

Assim como Marx precisou saltar da superfície da circulação para o chão de             

fábrica da produção têxtil no capitalismo da era à vapor, Galloway (2004, p.20)             

precisou “descer até às redes distribuídas, às linguagens de programação, aos           

protocolos de computador e a outras tecnologias” que estão transformando o           

trabalho no novo chão de fábrica da chamada “economia digital”.  

Pensar a Internet inspirando-se na tese de Karl Marx (2011, p. 60) segundo a              

qual “todas as formas de produção forjam suas próprias formas de regulação”. Eis,             

portanto, o desafio colocado pela teoria do protocolo! Daí ter sido imprescindível            

para Galloway (2004) uma incursão à infraestrutura da Internet, relativa à sua            

camada lógica (kernel). Afinal, olhar para a padronização das tecnologias dessa           

rede de controle é olhar também para suas próprias formas de regulação, ou seja,              

suas instituições. 
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IV. NOVO ESPAÇO DE REGULAÇÃO: PROTOCOLO ATROFIADO E 

GOVERNAMENTALIDADE ECONÔMICA LIBERAL 

 
De olho no potencial econômico da Internet pós W3 e na reeleição , o             8

Governo Clinton criou, em novembro de 1998, após um processo de consulta pública             

via RFC, a Corporação da Internet para Atribuição de Nomes e Números (ICANN).             

Seu objetivo era assumir a gestão sobre a edição do arquivo de zona-raiz do sistema               

de nomes de domínio (DNS), que estava sendo privatizado e, com isso, estabelecer             

um mercado “competitivo” para a nova “indústria” formada pelas empresas          

operadoras dos domínios genéricos de primeiro nível (gTLDs) a exemplo da VeriSign            

Inc., operadora, entre outros nomes, do lucrativo “.com” (cf. MUELLER, 2002, 2005;            9

AFONSO, 2005; SAVIO, CUKIERMAN, MARQUEZ 2005).  

Essas são as duas principais orientações político-econômicas que deram         

origem ao arranjo entre Estado-nação, comunidade tecnocientífica, empresas e         

sociedade civil organizada para regular a Internet. Um arranjo híbrido complexo que            

exigiu e ainda exige “inovações” constantes e cada vez maiores em termos da             

própria ideia de regulação, aproximando-se mais de um “sistema guardião” do poder            

estatal do que das típicas burocracias pública dos EUA (cf. HARDT & NEGRI, 2001;              

SASSEN, 2010, p. 54). 

A configuração desse arranjo burocrático híbrido fora de um espaço          

diplomático convencional de regulação como a Organização das Nações Unidas          

(ONU), obviamente produziu uma série de novas tensões do ponto de vista das             

relações interestatais. 

Como parte do “sistema guardião” do poder estatal dos EUA (SASSEN,           

2010), o arranjo que regula esse sistema (transfronteiriço) de comunicação em rede            

não deixaria de ecoar as contradições de um outro sistema: o das próprias relações              

interestatais. Afinal, como bem colocado por José Luis Fiori (2004; 2005; 2007), não             

8 Ira Magaziner, assessor e consultor do presidente Clinton à época, narra como liderou esse               
processo em uma entrevista para o ICANN History Project. Disponível em:           
https://www.icann.org/news/multimedia/3219. Acesso em: 15/03/2018. 
9 Em 1984, Postel e Joyce Reynolds, ambos do Instituto de ciência da informação (ISI) da                
Univeridade da California do Sul (USC), escreveram a RFC 920, definindo os gTLDs “.com”,              
“.net”, “.org”, “.edu”, “.gov”, “.mil” e “.arpa”. A mesma RFC planejou a criação dos domínios de                
primeiro nível para países (ccTLDs) usando 2 letras conforme as regras da Organização             
internacional de padronização (ISO), salvo algumas exceções como a Inglaterra cujo ccTLD            
é “.uk” e não “.gb” segundo a ISO. Os “.com”, “.net” e “.org” ficaram a cargo da Network                  
Solutions Inc. (NSI), precursora da VeriSign. Mas no início de 2003, por pressão da              
sociedade civil organizada, o “.org” passou a ser operado pelo Registro Público da Internet,              
subsidiária da ISOC (cf. SAVIO; CUKIERMAN; MARQUEZ, 2005). Ver também a nota de             
roda pé de número 20. 

 

https://www.icann.org/news/multimedia/3219
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é a hegemonia ou a governança global o que move o sistema interestatal capitalista,              

mas sim a instabilidade estrutural provocada pela concorrência dos modernos          

Estados-nação. Estes, para não caírem das posições de autoridade as quais           

ascenderam, também devem seguir o imperativo da expansão ampliada permanente          

não apenas do capital mas de seu próprio poder estatal – o que fundamenta, no               

caso, o “poder global”  dos EUA nesse próprio sistema.  10

Daí resulta a opacidade do discurso “multissetorial”, que dá o tom à chamada             

“governança” global da Internet. Um discurso que acaba escamoteando as          11

contradições e tensões exercidas pelas forças distintas e combinadas da          

tecnociência, do capital e do Estado-nação. 

Afinal, se, como disse La Parra, o “[Fórum de Governança da Internet] IGF             

produz debate e a ICANN; política” , onde ficaria então o espaço de atuação dos              12

Estados-nação, em um arranjo burocrático global que, apesar de híbrido, tem seu            

centro gravitacional de poder político estabelecido pela autoridade unilateral de um           

só Estado, no caso, os EUA? E o que dizer também sobre o “multissetorialismo” dos               

outros centros gravitacionais de poder da própria ICANN?  

É sabido que o centro de poder econômico da ICANN tem sido mobilizado             

por empresas monopolistas de registro de nomes de domínio como a VeriSign Inc. ,             13

10 Poder global não equivale a conceitos como hegemonia e “governança” mundial. Ao             
contrário, tal conceito diz respeito a uma perspectiva analítica que privilegia as tensões,             
disputas, conflitos e contradições que movem o sistema político e econômico mundial,            
impedindo sua estabilização permanente ou, nos termos da utopia kantiana, a “paz perpétua”             
(cf. FIORI, 2005). 
11 A expressão “governance” foi empregada, pela primeira vez, pelo Banco Mundial, em             
1992. Seu emprego deslocou o foco da atenção das implicações estritamente econômicas da             
intervenção estatal para uma visão mais abrangente, envolvendo as dimensões sociais e            
políticas da gestão pública. A capacidade de governar não seria avaliada apenas pelos             
resultados das políticas governamentais, mas também pela forma que o governo exerce o             
seu poder (DINIZ, 1995, p. 400, GONÇALVEZ, 2006, p.197). “Governança” não é “Governo”             
(com letra “g” maiúscula): Governo implica a ideia de uma autoridade central baseada no              
monopólio legítimo da violência, garantindo assim a instituição de políticas públicas           
econômicas, sociais, etc. Já “governança” refere-se a atividades baseadas em interesses           
comuns, que podem ou não derivar de responsabilidades legais e formalmente prescritas,            
não dependendo, obrigatoriamente, do monopólio legítimo da violência para que sejam           
implantadas e “vençam resistências”. Nas palavras de Rosenau, a ideia da “governança sem             
governo” não implica a não participação dos governos nacionais ou subnacionais, mas            
presume “a ausência de alguma autoridade governamental suprema no nível internacional”           
(ROSENAU, 2000, p. 15-19). 
12 Rodrigo De La Parra é vice-presidente da ICANN para a América Latina e foi um dos                 
convidados a falar na 8a Escola do Sul de Governança da Internet (SSIG) oferecida de 29/03                
a 1/04/2016, em Washington, pela Organização dos Estados Americanos (OEA) e pelo            
Centro de Capacitação em Alta Tecnologia Latinoamericano (CCAT-LAT). O comentário feito           
por La Parra foi registrado pela autora durante as aulas em seu caderno de campo               
etnográfico. 
13 Ver nota de rodapé de número 22. 
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por escritórios de advocacia e entidades ligadas à propriedade intelectual, pelo           

grupo GAFA (Google, Amazon, Facebook e Apple) e, recentemente, pelo grupo           

WeiBAT (Weibo, Baidu, Alibaba, Tencent), das chinesas em ascensão, assim como           

por monopólios que configuram a nova economia das plataformas sócio-digitais          

(GILLESPIE, 2015, DANTAS, 2017, SRNICEK, 2017).  

Já seu centro de poder técnico, constituiu-se, por sua vez, numa tecnocracia            

cujo recrutamento foi e ainda é feito nos centros de pesquisa, universidades e             

associações técnicas de padronização, quase todos localizados nos EUA ou em           

países do norte global.  

Uma vez reconhecidas as contradições e as múltiplas tensões que          

atravessam todos e cada um desses três centros gravitacionais de poder da ICANN,             

ainda cabe olhar um pouco mais de perto para um conjunto de estratégias ou táticas               

de governo empregadas para compor seu arranjo burocrático híbrido. Esse olhar           

pode explicitar tanto as rupturas, quanto as continuidades que passam,          

normalmente, despercebidas pelo discurso oficial sobre regulação “da” e “na”          

Internet.  

Nos últimos vinte anos de “governança global” da Internet, a Administração           

Nacional de Telecomunicações e Informação (NTIA) do Departamento de Comércio          

dos EUA (DoC) fez uso de um conjunto variado de ferramentas jurídico-normativas,            

dentre as quais destacam-se um memorando, dois acordos de cooperação, uma           

afirmação de compromisso, dois contratos, uma emenda e uma declaração de           

princípios que dão provas do peso do carimbo do Estado-nação na regulação da             

Internet. Fazem parte dessa documentação:  

1. O memorando de entendimento (MoU) entre a NTIA e a ICANN, firmado             

em novembro de 1998 logo após a criação da última pelo Governo Clinton. Com              

duração máxima de três anos, o MoU foi renovado sucessivamente até sua sétima             

emenda: o acordo de projeto conjunto (JPA) que vigorou de 2006 até 2009. Esse              

último, por sua vez, foi substituído pela afirmação de compromissos entre a NTIA e a               

ICANN (AoC), em vigor de setembro de 2009 até janeiro de 2017. Reconhecidas as              

nuances entre cada um desses documento , pode-se dizer que essa documentação           14

14 Essa documentação foi digitalizada e está disponível para consulta na Internet. Na sessão              
ICANN History Project, do sítio eletrônico da própria corporação, é possível acessá-la a partir              
das sub-sessões exploratórias ICANN's Historical Relationship with the U.S. Government e           
ICANN’s Early Days. Disponível em: https://www.icann.org/en/history/. Acesso em:        
15/02/2018. Para uma visão detalhada ver o MoU. Disponível em:          
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/icann-mou-1998-11-25-en. Acesso em:   
15/02/2018. Ver também o JPA. Disponível em:       
https://www.icann.org/en/system/files/files/jpa-29sep06-en.pdf. Acesso em: 15/02/2018. E,     

 

https://www.icann.org/en/history/
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/icann-mou-1998-11-25-en
https://www.icann.org/en/system/files/files/jpa-29sep06-en.pdf
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foi, em seu conjunto, o principal mecanismo de regulação estatal sobre o            

desempenho das ações da ICANN, de 1998 até 2017. 

2. O acordo de cooperação entre a NTIA e a empresa privada VeriSign Inc.,              

que remonta aos tempos da Internet pública (pré cercamento). Essa tratativa é            

herdeira do acordo de cooperação, firmado em 1993, entre a Fundação Nacional de             

Ciência (NSF) e a então Network Solutions Inc. (NSI) , precursora da VeriSign Inc.              15

Esse acordo recebeu 34 emendas até outubro de 2016. Sob concessão estatal,            

além de explorar comercialmente o serviço de registro de nomes de domínio, a             

VeriSign Inc. também opera os servidores-raiz A e J para gerenciamento do DNS.             16 17

Sob esse acordo de cooperação, suas responsabilidades incluem editar os arquivos           

por fim, ver o AoC. Disponível em:       
https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-of-commitments-2009-09-30-en. Acesso  
em: 15/02/2018. 
15 O acordo de cooperação entre a NSF e a Network Solutions Inc. (“No. NCR 92-18742”)                
está digitalizado e pode ser consultado no site da ICANN. Disponível em:            
https://archive.icann.org/en/nsi/coopagmt-01jan93.htm. Acesso em: 15/02/2018.  
16 Em 2016, por meio da emenda 34 para renovação do acordo de cooperação entre a NTIA                 
e a VeriSign Inc., estabeleceu-se o valor de USD$ 7,85, até novembro de 2024, para               
cobrança do gTLD “.com”. Esse mesmo valor já havia sido estabelecido em 2012, por um               
período de seis meses, considerando que esse serviço de registro é de “interesse público”. A               
VeriSign Inc. é a maior operadora do mundo de gTLDs. Além dos “.com” e “.net”, hoje, ela                 
também opera os mais recentes “.tv; “.cc” e “.name”, com mais de 146,4 milhões de nomes                
de domínio, realizando 132 bilhões de transações diárias. Como mostra Marcos Dantas            
(2017, p.14), o registro dos nomes de domínio, “sem o qual ninguém pode ser identificado na                
internet”, tornou-se “um negócio, e o preço do pagamento, eventualmente necessário para a             
sustentação dessa complexa infraestrutura, inclusive seus qualificados recursos humanos,         
embute também o lucro da gestão privada. Empregando pouco mais de mil pessoas, em              
2014, a receita total da VeriSign atingiu USD 1 bilhão e seu lucro líquido foi de USD 355,3                  
milhões”. Em torno de 61% do capital dessa empresa estão nas mãos de seis instituições               
financeiras: T. Rowe Price (16,5%), Capital World Investors (14,2%), o muito conhecido            
Warren Buffet (11,9%), The Vanguard Group (7,6%), BlackRock (5,9%), New Perspective           
Fund (5,3%). “Ou seja, gerir a internet é um negócio altamente lucrativo para o capital               
financeiro” (DANTAS, 2017, p.14). Para detalhes sobre o estabelecimento dessa cobrança           
ver a emenda 34 do Acordo. Disponível em:        
https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/amendment_34.pdf. Acesso em: 15/02/2017.    
Para saber mais sobre a oferta de serviços da VeriSign, é possível consultar seu sítio               
eletrônico. Disponível em: https://www.verisign.com/. Acesso em: 15/02/2018.  
17 Os servidores-raiz são computadores de grande porte com sistema operacional UNIX – o              
“pai” de todos os sistemas operacionais, criado por Ken Thompson e Dennis Ritchie, entre              
outros cientistas da computação que trabalhavam nos Laboratórios Bell da AT&T. A maioria             
dos servidores-raiz que roda com UNIX usa um software aberto para gerenciamento de DNS              
chamado domínio de nome de internet Berkeley (BIND), criado por Paul Vixie e mantido pelo               
Consórcio de Sistemas de Internet (ISC) (cf. SAVIO; CUKIERMAN; MARQUEZ, 2005). O            
servidor-raiz L, operado pela ICANN, o K, operado pelas Redes IP Européias e Centro de               
Coordenação da Rede (RIPE-NCC), localizado na Holanda, e o H, operado pelo Laboratório             
de Pesquisa do Exército dos EUA, usam um outro software aberto chamado NSD, da NLnet               
Lab. Ambos (BIND e NSD) são compatíveis com as extensões de segurança do DNS Seguro               
(DNSSEC), um padrão internacional baseado em criptografia de chaves assimétricas. Para           
uma visão detalhada dos treze servidores-raiz, consultar o sítio “Root-Servers.org”.          
Disponível em: http://www.root-servers.org/. Acesso em: 15/03/2018.  

 

https://www.icann.org/resources/pages/affirmation-of-commitments-2009-09-30-en
https://archive.icann.org/en/nsi/coopagmt-01jan93.htm
https://www.ntia.doc.gov/files/ntia/publications/amendment_34.pdf
https://www.verisign.com/
http://www.root-servers.org/
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de zona-raiz, sob recomendação da autoridade dos EUA, publicá-los e então           

distribuí-los via anycast para os operadores que implementam cópias desses          18

servidores-raiz .  19

3. A autoridade dos EUA para políticas sobre a edição do arquivo da             

zona-raiz, formalizada pela emenda 11 de outubro de 1998 do mesmo acordo de             

cooperação com a VeriSign Inc. mencionado acima. É essa emenda que autoriza os             

EUA a “recomendar” a edição do arquivo de zona-raiz.  

Ora, com a emenda 11 de 1998 o DoC matou, via NTIA, dois coelhos com               

uma só cajadada: submeteu à NSI (acusada de formação de monopólio pela            

Name.space) aos mecanismos de concorrência da recém criada ICANN         

estabelecidos para regular as operadoras de registro (registry operators) e suas           20

revendedoras de nomes de domínio (registrars) , e, ao mesmo tempo assegurou o            21

monopólio estatal sobre a gestão da raiz do DNS, via acordo de cooperação com              

uma empresa de direito privado, a VeriSign Inc. (MUELLER, 2002; 2005).  

Mesmo que, durante a criação da ICANN, no final dos anos 1990, os EUA              

tenham sinalizado alguma intenção de abrir mão do monopólio sobre a raiz do DNS,              

exercido através da VeriSign Inc., a declaração de princípios da NTIA, de junho de              

2005, dá provas do contrário  (MUELLER, 2002; 2005).  22

4. O contrato entre a NTIA e a ICANN para realizar as funções da autoridade               

para atribuição de números na internet (IANA), firmado em fevereiro de 2002 e             

18 Anycast é uma metodologia de endereçamento e encaminhamento (rooting) de dados.            
Essa técnica consiste em tornar disponível um determinado endereço em locais múltiplos,            
discretos e autônomos, de modo que os datagramas enviados são encaminhados para um             
dos vários locais disponíveis numa rede de computadores. Para maior detalhes ver a RFC              
4786. Disponível em: https://tools.ietf.org/html/rfc4786#section-1 . Acesso em 23/07/2018. 
19 Há dez servidores-raiz nos EUA, dois na Europa (Suécia e Inglaterra) e um no Japão.                
Treze é o número máximo de computadores de grande porte que podem operar             
simultaneamente como servidores-raiz, de acordo com a versão do protocolo do DNS atual.             
Essa limitação foi contornada por uma técnica chamada anycast que permite a criação de              
servidores cópias que, uma vez em operação, não podem ser distinguidos dos originais. Em              
2012, o Núcleo de Coordenação do .br (Nic.br) recebeu 14 cópias do servidor-raiz (original)              
L, operado pela ICANN. Em 2010, o Brasil operava cinco cópias: uma do servidor-raiz L               
operada, pela ICANN; uma cópia do F, operada pelo ISC dos EUA; uma do J, operada pela                 
VeriSign Inc. dos EUA (essas três localizadas em São Paulo); uma outra cópia do              
servidor-raiz J em Brasília e uma cópia do I, operada pela sueca Netnod, em Porto Alegre.  
20 Para consultar a lista de operadoras de registro basta acessar o sítio eletrônico da ICANN.                
Disponível em: https://www.icann.org/resources/pages/listing-2012-02-25-en. Acesso em:     
15/02/2018.  
21 Para a lista das revendedoras de nomes de domínio, consultar o sítio eletrônico da ICANN.                
Disponível em: https://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html. Acesso em:     
15/02/2018.  
22 A declaração pode ser acessada no sítio eletrônico da NTIA do DoC. Disponível em:               
https://www.ntia.doc.gov/other-publication/2005/us-principles-internets-domain-name-and-add
ressing-system. Acesso em: 15/02/2018. 

 

https://tools.ietf.org/html/rfc4786#section-1
https://www.icann.org/resources/pages/listing-2012-02-25-en
https://www.icann.org/registrar-reports/accredited-list.html
https://www.ntia.doc.gov/other-publication/2005/us-principles-internets-domain-name-and-addressing-system
https://www.ntia.doc.gov/other-publication/2005/us-principles-internets-domain-name-and-addressing-system
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renovado nos anos de 2001, 2003, 2006 e 2012, até ser expirado em setembro de               

2016 . Esse contrato não comercial (sem custos e concorrência) consolidou o           23

acordo de transição firmado em dezembro de 1998, entre a Universidade da            

Califórnia do Sul (USC) e a ICANN . Foi esse acordo que transferiu para a última as                24

funções técnicas da IANA bem como as responsabilidades da USC (MUELLER,           

2002; 2005). 

Com essa transição, a IANA não pôde mais acrescentar nomes de domínio            

de primeiro nível (gTLDs) no arquivo de zona-raiz sem ter de recorrer aos processos              

internos da ICANN. Antes, a edição desse arquivo estava nas mãos de Postel,             

idealizador da IANA, e sua equipe . A transição dessas funções, da USC para a              25

ICANN, conferiu uma incômoda heteronomia à IANA na medida em que essa            

tecnocracia passou a executar apenas as políticas que orientam o desempenho de            

suas funções (SAVIO; CUKIERMAN; MARQUEZ, 2005). 

Por fim, é preciso dizer que as expirações do contrato com a IANA, em 2016,               

e da Afirmação de Compromissos (AoC), em 2017, marcaram o calendário da            

ICANN, dando início a seu processo de globalização sob “liderança” do setor            

privado, sua “missão” original. O plano desse novo calendário é de que as ações da               

ICANN não passem mais pelo carimbo estatal exclusivo dos EUA e a IANA             

pós-transição (PTI) funcione como uma empresa subsidiária da ICANN, regida          

23 Foi consultado o contrato de 2002 no sítio eletrônico da ICANN. Disponível em:              
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/iana-contract-2003-03-17-en. Acesso em:   
15/03/2018. 
24 O acordo pode ser consultado no sítio eletrônico da ICANN. Disponível em:             
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/usc-icann-transition-2012-02-25-en. 
Acesso em: 15/03/2018.  
25 O processo de privatização do DNS, obviamente, não foi passivo. Implicou uma série de               
dissensos e consensos, vitórias e derrotas políticas que marcaram a história recente da             
Internet e sua regulação nada convencional. Insatisfeito com a orientação dos EUA, cujos             
planos eram assumir a gestão da edição do arquivo de zona-raiz até que uma entidade               
privada (sem fins lucrativos) fosse criada, Postel mostrou ter alguma margem de manobra             
sobre os rumos da tecnologia que ele mesmo havia ajudado a criar, quando justapôs a lei do                 
protocolo à lei do Estado. Mas como ele fez isso? Por e-mail(!), ao reconfigurar, em fevereiro                
de 1998, vários servidores-raiz de forma que deixassem de reconhecer o servidor-raiz A             
(operado pela NSI precursora da VeriSing Inc.) e passassem a reconhecer o servidor-raiz B              
(operado pela IANA), desviando, assim, todo a tráfego da internet. A proeza, narrada com              
admiração pela geração da “velha guarda” da Internet, deve-se ao envio de um simples              
e-mail aos demais operadores, no qual ele pedia para que o endereço do servidor-raiz A               
fosse alterado. Quando o Governo dos EUA exigiu o retorno à configuração anterior, Postel              
alegou ter realizado um procedimento para ver como seria a transição quando os EUA              
deixassem de controlar o DNS, como previsto. Embora o Governo não tenha aprovado esse              
“teste” sem aviso prévio, o assunto foi encerrado. Postel, contudo, não chegou a ver os               
desdobramentos do processo de privatização do DNS, falecendo em outubro de 1998,            
praticamente um mês antes da ICANN ser criada (cf. SAVIO; CUKIERMAN; MARQUEZ,            
2005).  

 

https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/iana-contract-2003-03-17-en
https://www.icann.org/resources/unthemed-pages/usc-icann-transition-2012-02-25-en
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também pelas leis da Califórnia. Seu conselho diretor contará com quadros da            

ICANN e diretores contratados externamente para desempenhar as funções técnicas          

de acordo com as políticas estabelecidas pela Força Tarefa de Engenharia da            

Internet (IETF), pelos Registradores de Internet Regionais (RIRs) e pela própria           

ICANN (cf. CANABARRO, RODRIGUES, 2016). 

Essas mudanças significativas se deram numa conjuntura específica: a         

internet pós-Snowden. Com as denúncias sobre o programa da Agência Nacional de            

Segurança (NSA) , os EUA perderam certa legitimidade discursiva na regulação          26

global da Internet, levando o país a sinalizar alguma reforma na ICANN durante o              

encontro diplomático NetMundial, realizado na cidade de São Paulo, em abril de            

2014 .  27

Contudo, apesar da expiração da AoC e do Contrato com a IANA, em 2017, a               

autoridade dos EUA para políticas sobre a edição do arquivo de zona-raiz do DNS              

continuou em vigor via acordo de cooperação entre a NTIA e a VeriSign Inc. 

Apesar de algumas mudanças significativas na regulação da Internet, esse          

aspecto crucial acabou de fora do calendário da ICANN de 2017, relativo às             

reformas de suas estruturas burocráticas.  

Assegurado pela emenda 11 de 1998 do acordo de cooperação com a            

VeriSign Inc., o monopólio dos EUA sobre o controle ou a gestão da raiz do DNS,                

segue sob negociações a portas fechadas, sem a transparência reclamada pela           

sociedade civil organizada e pelos países que desejam aumentar sua margem de            

manobra política na Comissão Consultiva Governamental (GAC)  da ICANN.  28

O poder global dos EUA sobre a regulação da Internet continua blindado pelo             

Acordo de Cooperação entre a NTIA e a VeriSign Inc.. E essa cooperação, entre os               

interesses públicos (Estado) e os interesses proprietários (capital), é justamente a           

26 Agencias de inteligência da Inglaterra, Alemanha, China e Rússia também têm, diga-se de              
passagem, sistemas de interceptação de dados digitais em escala global. Além do Estado,             
as próprias agências de publicidade e marketing rotinizaram práticas de vigilantismo em            
massa, combinadas às plataformas do grupo GAFA e WeiBAT.  
27 O encontro diplomático NetMundial foi proposto, pela então presidenta Dilma Rousseff, em             
resposta as denúncias do ex-agente da Agência de Segurança Nacional (NSA), Edward            
Snowden, sobre a existência de um programa de vigilância em escala global via Internet              
mantido pelos EUA. Na sequência dessas denúncias, em seu discurso na ONU, proferido em              
setembro de 2013, Rousseff criticou os EUA e defendeu, entre outros princípios, a             
governança “multi-setorial”, “pluriparticipativa” e “multilateral” da Internet bem como a          
privacidade e a neutralidade da rede, regra derrubada em 2017, durante o recém-eleito             
Governo Trump. 
28 O GAC nunca teve direito a voto, ou seja, nunca teve poder de decisão no arranjo                 
burocrático híbrido que regula a Internet (cf. WAGNER, 2009) 
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inovação regulatória que integra a ICANN ao sistema guardião do poder estatal dos             

EUA.  

O caso Snowden confirmou, portanto, aquilo que era apenas uma suspeita            

(ou uma certeza velada em certos círculos especializados): “preservar a segurança”           

nunca foi propriamente a preocupação inicial que levou os EUA a monopolizar a             

gestão sobre a edição do arquivo de zona-raiz do DNS. Como já dito antes, foram               

sobretudo interesses ligados a uma política econômica específica que o levou a            

estabelecer uma gestão exclusiva sobre o arquivo-raiz do DNS. Não por acaso,            

esses interesses foram reafirmados na Declaração da NTIA, como já mencionado. 

Ao lado de preocupações mais recentes como “segurança” e “estabilidade”          

da Internet, o apoio a abordagens baseadas no mercado, sob liderança do setor             

privado, continua sendo a principal missão dos EUA em matéria de regulação da             

Internet. Daí a inovação regulatória, que se traduz na tratativa público-privada           

mencionada acima, garantir o poder global dos EUA.  

A chave, portanto, para decifrar a orientação político-econômica dos EUA          

nunca esteve no AoC, herdeiro do MoU, que regulou as próprias ações da ICANN              

até sua expiração em 2017, mas sim, como ainda está, na emenda 11 de 1998 do                

acordo de cooperação com a Verisign Inc. (MUELLER, 2002; 2005). Um pormenor            

decisivo no arranjo burocrático híbrido que regula a Internet. Pois é através dessa             

emenda, blindada pelo acordo com uma empresa de direito privado, que os EUA             

podem e devem promover o laissez-faire no novo mercado de nomes de domínio,             

criado a partir da privatização da tecnologia de endereçamento da Internet – o DNS.              

Um novo mercado, liderado pelo Estado cuja orientação política é assegurar a            

“concorrência” da “iniciativa privada”.  

Ora, essa inovação regulatória marcada pelo hibridismo entre público e          

privado não estaria inscrita em um quadro histórico mais amplo, relativo às práticas             

de governo que surgiram com a constituição do moderno Estado-nação no           

Ocidente? A hipótese é que sim. A burocracia que atrofia as possibilidades            

emancipatórias do protocolo corresponde a uma prática de governo específica: a           

racionalidade econômica que reconfigurou o moderno Estado-nação no registro do          

liberalismo.  

Se, como observa Michel Foucault (2004, p. 352), num primeiro momento da            

história da ratio gubernatoria, a “heresia dos políticos” se deu contra a soberania             

(pré-vestifaliana) dos reis ou imperadores, inaugurando assim a “razão de Estado”,           

isto é, a “governamentalidade política”, a “heresia” dos economistas consistiu em           
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propor uma nova lógica governamental, desta vez, contra a soberania (vestifaliana)           

da razão de Estado: a “governamentalidade econômica” (Ibid., p. 352). 

A última não substituiu simplesmente a razão de Estado, muito menos           

acabou com a soberania vestifaliana, mas reconfigurou sua missão, acrescentando          

uma nova forma de racionalidade ao próprio Estado-nação: a da liberdade           

concorrencial dos preços em um mercado de trocas, que deve deixar-se           

“autorregular naturalmente”, isto é, sem a artificialidade dos mecanismos de          

intervenção criados sob o registro da “governamentalidade política” (FOUCAULT,         

2004, p. 353). 

É, então, a partir da heresia econômica que o Estado passou a regular os              

interesses individuais e não mais o bem comum, finalidade última da razão de             

Estado. Nas palavras de Foucault: 

[...] a felicidade de todos e de tudo vai decorrer do que? Não             
mais [... da] intervenção autoritária do Estado que vai         
regulamentar, sob a forma da polícia , [...] o território e a           29

população. O bem de todos será garantido pelo comportamento         
de cada um desde que o Estado, [ou seja] desde que o governo             
saiba deixar agir livremente (laisser jouer) os mecanismos de         
interesse particular que se encontrarão assim, por meio dos         
fenômenos de acumulação [do capital] e de regulação ao         
serviço de todos” (ibid., p. 354).  

Logo, não se trata mais da regulação da res publica pelo Estado, mas sim de               

fazer com que o Estado intervenha apenas para deixar com que os interesses de              

cada um se auto regulem de modo que possam, assim, “servir a todos” (ibid., p.               

361). Na lógica governamental econômica, mais do que regulamentar, “será          

necessário gerenciar”. E essa gestão terá essencialmente por objetivo garantir que           

os interesses “aconteçam livremente”, ou seja, “fazer com que as regulações           

necessárias ou “naturais” ocorram sem impedimentos (ibid., 2004, p. 361).  

Se a heresia dos políticos contra a soberania pré-vestifaliana introduziu, via           

estatística, a população (ao lado do território) como objeto de intervenção do Estado,             

a heresia dos economistas (contra a razão de Estado) irá introduzir a questão da              

liberdade no interior da própria lógica governamental, transformando-a num         

imperativo. São os economistas que inauguram, portanto, uma das orientações          

fundamentais do governo moderno e contemporâneo – a nova “missão” do Estado            

de garantir a liberdade concorrencial no capitalismo.  

29 A polícia como “esplendor da cidade”, entendida aqui em seu sentido original e amplo,               
relativo às políticas públicas. 
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Ora, se, como mostrou Foucault (2004), o Estado é, sobretudo, uma           

“peripécia” da política e da economia, o Leviatã, para usar a célebre metáfora             

hobbesiana, nunca foi um intruso no salão, ou melhor, no lobby do protocolo             

atrofiado.  

Ao contrário do que poderia imaginar a vã filosofia “ciber-” da declaração de             

independência do ciberespaço , o “monstro” reconfigurado nos termos do         30

neoliberalismo foi e ainda é o convidado de honra na regulação da Internet – aquele               

cuja missão continua sendo “promover” a “liberdade” na Internet. Uma tecnologia de            

comunicação “distribuída”, “aberta” e “livre” para o mercado “competitivo” do          

capitalismo monopolista, liderado pelos EUA.  
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RESUMO

Neste trabalho busco um panorama do debate sobre a utilização de drones para fins
militares,  suas implicações éticas,  políticas  e  sociais.  Embora a  tecnologia  já  seja
adotada em larga escala, contabilizando um grande número de vítimas, não há um
consenso sobre a sua utilização, bem como uma previsão legal precisa. Se trata de
uma forma de fazer guerra diferente de tudo que já se viu na história, a tecnologia
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alvo e tecnificação do processo, deixam inúmeras lacunas em suas questões éticas e
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ainda  se  restringe  a  questões  muito  gerais  e  pouco  tratam  sobre  intervenções
possíveis;  a legislação internacional,  os acordos e tratados sobre guerra são ainda
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com soberania tecnológica e militar  desempenham ataques planejados à distância,
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INTRODUÇÃO

Como muitas  outras  tecnologias  desenvolvidas  que  conhecemos  hoje,  os

drones foram pensados e desenvolvidos em laboratórios de inteligência com amplo

investimento  preocupados  com estratégias  militares  avançadas  e  complexas.  Este

mecanismo viria a substituir a presença humana em tarefas massivas, de difícil acesso

ou excessivamente perigosas. Hoje, é sabido que este tipo de equipamento é utilizado

nas  mais  distintas  áreas,  desde  o  mapeamento  de  território,  controle  ambiental,

passando por filmagens, e ainda novas aplicações no comércio e entrega de produtos.

Comumente,  estas  são  as  aplicações  que  mais  se  tem  visibilidade  e  deslumbre

popular.  Seu emprego militar,  entretanto, toca questões humanitárias que merecem

uma reflexão urgente e um debate mais profundo que buscarei traçar a partir de uma

revisão  bibliográfica  e  pelo  conhecimento  de  dados  divulgadas  por  agências  de

jornalismo investigativo e outras mídias. 

Drones  são  máquinas  controladas  remotamente.  Inspirados  em mísseis  e

tecnologias  usadas  na  Segunda  Guerra  Mundial,  foram  aprimorados  e  hoje  são

minimizados  em  tamanho  e  maximizados  em  força  e  autonomia,  potencializando

nações  e  projetando  poderio  militar  para  além de  fronteiras.  Após  o  episódio  dos

atentados de 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos, o país investiu em drones

como  estratégia  de  segurança  nacional,  levantando  a  bandeira  do  combate  ao

terrorismo e intervindo em países como Paquistão,  Somália,  Afeganistão e Iêmen,

numa espécie de “caça ao homem”. De acordo com a plataforma Out of Sight, Out of

Mind, que apresenta dados do Bureau of Investigative Journalism, o primeiro registro

sobre ataques de drones estadunidenses no Paquistão se deu em junho de 2004, e

matou duas crianças e  seis  suspeitos. Entre  2004 e  2015,  os EUA fizeram 3.341

vítimas no Paquistão a partir de ataques de drones, e de 2015 a 2017 somam-se mais

20 ataques. Destas vítimas, menos de 2% eram realmente alvos visados: 5,7% eram

crianças, 16% eram civis, e os outros 76,8% foram categorizados como suspeitos -

uma categoria consideravelmente ampla e que tem definições variáveis de acordo com

a fonte.  Há registros  de  relatórios  dos  EUA em que consta  que qualquer  homem

saudável em idade adulta pode ser um combatente até que se prove o contrário. No

entanto, pode se tratar também de pessoas vizinhas aos verdadeiros alvos. Logo, não

há um consenso legal sobre o que se entende por militante. Mas em qualquer um dos

casos, não há a possibilidade de defesa ou averiguação da real identidade da vítima. 

O  Bureau  of  Investigative  Journalism  é  composto  por  uma  equipe  de

jornalistas  independentes  que  busca  investigar  grandes  assuntos  delicados  ou

polêmicos e expor informações.  Como jornalistas investigativos,  tem por objetivo e
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princípio  realizar  denúncias  e,  desde  2010,  o  grupo  realiza  um  estudo  sobre  os

ataques  estadunidenses  no  Paquistão,  Iêmen  e  Somália:  garimpam  documentos,

relatórios, comunicados de imprensa e notícias por jornais do mundo todo em busca

de informações. Ao disponibilizar os dados com mais clareza, a plataforma informa um

número mínimo e outro máximo para o número de mortos, uma vez que nem sempre

se encontra consenso nas fontes consultadas. No site da equipe existem informações

detalhadas sobre todos os ataques, como data e localidade, bem como explicações

metodológicas sobre o trabalho e as fontes locais consultadas. Para Somália, Iêmen e

Afeganistão, os dados incluem outros tipos de ataques aéreos, por mísseis e outras

operações. Na Somália, foram registrados 36 ataques desde 2007 até hoje, com cerca

de 339 assassinados. No Iêmen, desde 2002, 154 ataques e 398 mortos. 

DESENVOLVIMENTO

Em seu livro Máquinas de ver, modos de ser, Fernanda Bruno (2013) discorre

sobre a forma como se dá o processo de legitimação dos mecanismos de vigilância.

Nossa sociedade faz uma associação muito afim entre vigilância e segurança, num

processo  que  a  torna,  além  de  legítima,  desejável.  E,  apesar  de  estudos  não

conseguirem  evidenciar  essa  correlação  apontada  pelo  senso  comum  e  eventos

empíricos terem apontado para a direção inversa, isso não é o suficiente para que

essa  medida  seja  revista.  Ao  contrário,  pensa-se imediatamente  em reforçar  suas

capacidades de vigilância.

“Em suma,  a  associação  contemporânea  das  lógicas  do  risco,  da
segurança e da vigilância  geram uma circularidade que torna toda
falha  deste  modelo  um motivo  para  ampliá-lo  ainda  mais.  O  erro
jamais coloca em questão os princípios que lhes são próprios, mas
um déficit de conhecimento, de logística ou de tecnologia que deve
ser sanado aprimorando e reforçando o próprio modelo.”  (BRUNO,
2013, p. 41)

Nesta  lógica,  a  busca  por  mais  vigilância  atrelada  ao  seu  refinamento

tecnológico  alcança  todas  as  instâncias  sociais  e  se  mostra  imbricada  em  nosso

cotidiano. Desde a comercialização de smart câmeras e sistemas de vigilância para

residências,  passando  pela  lógica  das políticas  públicas  de segurança e  pelo  uso

estatal  desses  mecanismos  que,  além  de  vigiar,  tem  pretensões  cada  vez  mais

elaboradas.  Ao  incorporar  algoritmos  capazes  de  apontar  e  distinguir  rostos  e

comportamentos suspeitos acredita-se estar caminhando em direção a um país mais

seguro e prevenido, que possa intervir antes de ser atacado. A autora aponta ainda o

caráter normativo da prática: “tais dispositivos colocam em jogo um tipo de atenção

que está voltada para a captura do excepcional, reforçando a videovigilância como
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parte de uma arquitetura da regularidade. O possível e o extraordinário sob suspeita”

(BRUNO, 2013, p. 42). 

Nesta  lógica  também  operam  os  drones  aplicados  para  fins  militares.

Controlados remotamente, processam um aglomerado de dados em busca de padrões

que se demonstrem suspeitos -  por vezes demasiado impreciso e ainda sem uma

supervisão legal para sua atuação. Estima-se que menos de um terço dos mortos por

ataques de drones possa ser identificado pelo nome ou que se obtenha conhecimento

de  sua  real  identidade.  E,  neste  sentido,  suas  falhas  são  sempre  associadas  a

limitações tecnológicas que, por investimento e pesquisa, estariam em vias de serem

solucionadas,  mas nunca  dizem respeito  às  suas premissas de funcionamento  de

implicações  éticas  e  sociais.  Isso  acaba  por  levar  a  discussão  para  o  campo  da

técnica, onde a controvérsia se encerra e se permite a sua legitimidade a partir de um

pressuposto de que seria o meio mais eficaz para tomar uma medida inevitável. As

questões éticas e políticas que dizem respeito à governança dos corpos são tratadas

como tópicos periféricos para que a tecnicidade e precisão da máquina esteja em

evidência.  

A legitimidade jurídica dos ataques com drones é um assunto em que não se

encontra consenso, isto porque o impasse começa ao se tratar do que se entende por

drone. O DoD - United States Department of Defense (Departamento de Defesa dos

EUA)  -  entende  drone  como qualquer  veículo  não  tripulado,  à  ele  são  atribuídas

diferentes categorias, aéreos, terrestres, marítimos, espaciais. A este artigo interessa

mais os conhecidos por UAV - Uninhabited Air Vehicle- ou VANT - Veículos Aéreos

Não Tripulados. Como drone armado, entende-se todo aquele que porta uma arma ou

que pode ser usado como armamento. E como armas tudo aquilo que tem potencial

para causar danos. Um drone autônomo armado é aquele que pode discernir entre

alvos e decidir pelo ataque sem que haja intervenção humana (ainda que exija uma

autorização  geral  para  seu funcionamento);  ou  seja,  a  percepção sobre  o  que se

caracteriza  por  drone  não  é  unânime.  Armamentos  teleguiados  como  mísseis

balísticos, por exemplo, em geral não são categorizados como tal,  mas há espaço

para que se compreenda como drones. Isso interfere incisivamente na forma como os

países  lidam  com  acordos  e  tratados  internacionais  sobre  ataques  e  guerra.  Isto

porque não há uma legislação concisa e específica a respeito de drones armados que,

em geral, ainda não são contemplados por estes acordos. 

No artigo Arms control for armed uninhabited vehicles, Jürgen Altmann (2013)

apresenta  problematizações  sobre  como os  drones  são  percebidos  pelos  acordos

internacionais de guerra. O pacto que mais se aproximou de restringir a utilização de

drones para fins militares, ainda que de forma limitada foi  o CFE, Tratado sobre a

Convenção  de  Armas  na  Europa,  ratificado  por  países  da  OTAN e  a  Rússia.  Foi
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redigido em 1990 e posteriormente adaptado em 1999,  mas está suspenso desde

2007, quando a Rússia decidiu declarar “moratorium”¹, suspendendo seu compromisso

com o acordo. É um tratado único que limitava cinco categorias básicas: tanques de

guerra, veículos de combate armados, artilharia, aeronaves de combate e helicópteros

de ataque.  Estipulava a cada uma delas características relativas a peso, calibre e

tamanho da frota. Este tratado compreendia a possibilidade da utilização de máquinas

não tripuladas,  desde que caibam dentro das normas previstas para cada tipo  de

armamento.  Isto  implicava  que  drones  terrestres  não  fossem  incluídos  como

armamentos de guerra, pois eles não chegavam ao peso mínimo estipulado. Já no

caso  dos  drones  aéreos,  um  drone  equivale  a  qualquer  outro  veículo  aéreo,

independente do tamanho ou peso, uma vez que isto não estava especificado. Além

disso, esses acordos seriam válidos apenas para ataques empreendidos na Europa - o

caso dos drones Reaper e Predator utilizados pelos EUA no Oriente Médio não era

contemplado.

No mesmo artigo, o autor sugere que o mais responsável seria cessar o uso

de drones,  proibindo-os.  Isto  porque o fato de que países se preparem para uma

guerra a torna mais provável; no entanto, reconhece que é uma medida infactível, pois

ainda que para a maioria dos países isso soe como uma medida preventiva, para os

EUA e Israel isso significaria cessar o desenvolvimento que já vem sendo promovido e

sua utilização como ferramenta para políticas de segurança. Uma vez que atualmente

os drones ocupam um papel central nos ataques ao Oriente Médio por parte dos EUA. 

Oficialmente,  os  Estados  Unidos  não  está  em  guerra  com  nenhum  país.

Todavia,  intervenções vêm sendo conduzidas para além de suas fronteiras,  muitas

vezes em nome de uma ordem e paz mundial e contra o terrorismo, especialmente

depois dos ataques de 11 de setembro de 2001. Esses são discursos que facilmente

alcançam adesão e não pressupõe muita resistência.  Sete dias após os atentados

terroristas  de  11  de  setembro,  o  congresso  norte-americano  sancionou  uma

Autorização de Uso de Força Militar (AUFM) que reverberou como o marco oficial do

início da “guerra contra o terrorismo” pelos EUA, que tinha por objetivo precautelar

possíveis  novos  ataques,  gerando  uma  posição  ofensiva  para  qualquer  possível

ameaça, sem mesmo um limite territorial, contra qualquer pessoa, instituição ou nação

que se revelasse uma ameaça aos Estados Unidos e seus cidadãos. Isto se ampara

no Artigo 51 da Carta das Nações Unidas, onde é resguardado o direito de legítima

defesa aos países integrantes da ONU diante de qualquer ataque armado até que o

Conselho de Segurança tome as providências cabíveis para restabelecimento da paz

e segurança. Isto faz com que países usem o argumento de legítima defesa para se

envolver em confrontos e embates sem que passem pelo Conselho de Segurança.

Além disso, há uma grande controvérsia sobre a real eficiência da organização e sua
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capacidade  de  intervenção,  sobretudo  sobre  ações  estadunidenses.  No  livro  do

historiador  Niall  Ferguson  chamado  “Colosso  -  ascensão  e  queda  do  império

americano”,  o  autor  discorre  sobre  várias  questões  sobre  os  Estados  Unidos  e  o

mundo, sua política externa, seu envolvimento em guerras, imperialismo, e tudo que

concerne sua história. Ao falar sobre as Nações Unidas é evidenciado que, apesar do

seu propósito de auxiliar na promoção de uma “nova ordem mundial”, por vezes ela se

demonstra omissa e atada em questões de sua própria fundação e existência.

“A questão  sobre  a  ONU  não  é  ela  ser  uma  alternativa  para  os
Estados  Unidos.  Ela  é  uma  criação  dos  Estados  Unidos.  E  seus
recursos são tão menores do que os dos governos dos EUA que suas
funções nunca podem ser mais do que complementares ao poderio
americano. Para ser exato, o orçamento anual das Nações Unidas é
equivalente a cerca de 0.07% do orçamento federal dos EUA, 0,4%
do  orçamento  da  defesa  dos  EUA  e  17,6%  do  orçamento  da
assistência internacional humanitária e de desenvolvimento dos EUA.
[...]  Assim, as Nações Unidas nunca poderiam esperar ir  contra os
Estados Unidos e vender; todas as vezes em que houve diferenças,
como  quanto  à  questão  da  jurisdição  da  Corte  Internacional  de
Justiça,  os  Estados  Unidos  simplesmente  seguiram  seu  próprio
caminho. Embora a América tenha feito mais isso sob o presidente
Bush, não é uma novidade. Os Estados Unidos precisam das Nações
Unidas,  mas não precisam assinar todos os acordos internacionais
que  elas  produzem.  As  nações  Unidas  precisam  ainda  mais  dos
Estados  Unidos,  assim,  têm que  ser  tolerantes  com seu  principal
patrono. (FERGUSON, 2004, p 191) 

No  artigo Prescription  drones:  On  the  techno-biopolitical  regimes  of

contemporary ‘ethical  killing’,  o Elke Scharz (2016) apresenta a lógica de matar do

drone comparável  a  da biopolítica.  Se compreendermos o Estado como um corpo

biológico, que tem membros, órgãos, funções, e que trabalha incessantemente com

intervenções  tecnocientíficas  pela  manutenção  da  sua  vida  e  saúde,  poderíamos

enxergar os militares como os anticorpos do Estado: estes são os responsáveis por

auxiliar  o  corpo,  o  Estado,  na  preservação  da  vida  em  situações  adversas.  Ao

enfrentar  circunstâncias  de risco,  como o terrorismo para  os  Estados Unidos,  que

ameaçam a sua integridade, o Estado deveria atuar junto aos seus anticorpos para

eliminá-los. Assim, os drones são vistos e utilizados como uma remediação a fim da

própria segurança e bem de acordo com aqueles que detêm o conhecimento técnico

científico. Neste sentido, os drones se aplicariam como o tratamento mais eficaz, uma

vez que poupam o corpo e seus membros, ao mesmo tempo que elimina o que julga

ameaçador. 

No capítulo quatro do livro Teoria do Drone de Grégoire Chamayou (2015), o

autor faz apontamentos sobre os princípios de vigilância dos drone, que permitem o

olhar vigilante e incessante, que vê tudo a todo o tempo e que pode, ao mesmo tempo,

extrapolar barreiras territoriais e temporais. É construído um grande filme da vida dos

indivíduos que aglomeram uma infinidade de dados de natureza distinta que podem
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ser associados pela máquina, ligar uma chamada de voz a uma geolocalização, por

exemplo. É possível reconstruir uma história ou um acontecimento revisitando seus

dados.  Assim, a vigilância constante tem por objetivo tirar conclusões “baseado na

atividade”, e não pretende conhecer a identidade do vigiado, mas sim sua forma de

vida categorizada como potencialmente perigosa ou não. A partir  dos padrões que

indicam  o  suspeito,  acredita-se  fazer  um  discernimento  coerente  a  respeito  das

intenções individuais daqueles que são monitorados. Isso nos remete ao pan-óptico

estudado  por  Foucault,  que  tem  em  sua  própria  concepção  e  arquitetura  a

infraestrutura perfeita para o que se pretende: a vigilância ininterrupta dos corpos para

que os tornem disciplinados e regrados como desejado. Um mecanismo que permite a

gerência  e  autoridade sobre  aqueles  que  devem ser  fiscalizados e  eventualmente

punidos. Uma diferença substancial apontada por Chamayou é que não se trata, no

entanto, de uma vigilância baseada nos princípios de “vigilância, controle e correção”,

como  Foucault  descrevia  as  sociedades  disciplinares  ao  exercerem  seu  poder

controlador sobre os seus aplicando-lhes sanções. Aqui, nos deparamos com o uma

máquina que, além de tudo ver e conhecer, está armada e apta a matar, “vigiar e

aniquilar” é o precedente pelo qual operam os drones militares. 

Em  Microfísica  do  Poder,  Foucault  (1979)  evidencia  a  característica  das

sociedades modernas que não se limitam ao exercício do poder segundo as normas

do direito prescritas, mas se valem de complementos para a manutenção da disciplina,

estes complementos fariam parte de um sistema sincrônico de coerções disciplinares

pautado na normalidade, a fim de manter a coesão social e mediar o funcionamento

concomitante de disciplina e soberania que operam no cotidiano. 

“Um direito  de soberania  e  um mecanismo de disciplina:  é  dentro
destes  limites  que  se  dá  o  exercício  do  poder.  Estes  limites  são,
porém,  tão  heterogêneos  quanto  irredutíveis.  Nas  sociedades
modernas, os poderes se exercem através e a partir do próprio jogo
da  heterogeneidade  entre  um  direito  público  da  soberania  e  o
mecanismo  polimorfo  das  disciplinas.  O  que  não  quer  dizer  que
exista, de um lado, um sistema de direito, sábio e explícito − o da
soberania  −  e  de  outro,  as  disciplinas  obscuras  e  silenciosas
trabalhando  em  profundidade,  constituindo  o  subsolo  da  grande
mecânica do poder. Na realidade, as disciplinas têm o seu discurso.
Elas são criadoras de aparelhos de saber e de múltiplos domínios de
conhecimento.  São  extraordinariamente  inventivas  ao  nível  dos
aparelhos que produzem saber e conhecimento. As disciplinas são
portadoras de um discurso que não pode ser o do direito; o discurso
da disciplina é alheio ao da lei e da regra enquanto efeito da vontade
soberana. As disciplinas veicularão um discurso que será o da regra,
não da regra jurídica derivada da soberania, mas o da regra "natural",
quer dizer, da norma; definirão um código que não será o da lei mas o
da normalização; referir−se−ão a um horizonte teórico que não pode
ser  de  maneira  alguma  o  edifício  do  direito  mas  o  domínio  das
ciências humanas; a sua jurisprudência será a de um saber clínico.”
(FOUCAULT, 1979, p. 106) 
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Foucault  aponta,  ainda,  que  cada  vez  mais  tem  se  deparado  com

contradições  geradas  entre  o  direito  e  a  soberania  e,  em  busca  de  solucionar  o

impasse, é preciso recorrer a um mediador: “torna−se então cada vez mais necessária

a  presença  de  um  discurso  mediador,  de  um  tipo  de  poder  e  de  saber  que  a

sacralização científica neutralizaria”  (FOUCAULT, 1979,  p.  106).  Um mediador com

pretensão neutra e legitimidade científica, consoante com o discurso mobilizado para o

uso  de  drones,  aquele  que  teria  o  refino  técnico,  o  conhecimento  dos  padrões  e

formas de vida e a capacidade de discernimento neutro. No entanto, é preciso pontuar

que não existe uma neutralidade isenta em relação ao meio em que ela emerge, as

categorias definidas e os apontamentos defendidos pelos EUA, por exemplo, são tão

questionáveis quanto seria o de qualquer outra nação, provida de interesses e imersa

em um contexto sociopolítico. A forma como se concebem as relações de soberania, a

escolha das ferramentas e maquinários de guerra, políticas de vigilância e segurança,

e as próprias regulações referentes à governança da internet dos Estados dizem muito

a respeito do que eles entendem como legítimo e como se colocam no mundo.

O que separa um alvo de um civil comum é um diagnóstico semelhante ao

que se faz na medicina.  São criados padrões que podem ser  transcritos  em uma

linguagem binária e processador por uma máquina. Fundamentado na conduta de um

indivíduo,  os comportamentos são processados como sintomas que apontam para

determinada  categorização  e  o  denominam  como  suspeito  ou  não.  Os  militares

adotam essa metáfora para justificar os ataques com drones. Todavia, ao aplicar o

caráter  taxativo  com  base  nestes  padrões  criados,  os  indivíduos  passam  a  ser

interpretados  como  atores  previsíveis  acima  de  qualquer  instância  de  sua

humanidade. 

Do ponto de vista estratégico-militar é indubitável que os drones são a melhor

opção para desempenhar missões: é menos custoso do que enviar toda uma tropa ao

local, é também mais barato do que outros tipos de equipamentos de guerra aérea,

como aviões caça. Acima de tudo, tem-se ainda o custo político - é mais conveniente,

uma vez que o que se tem a perder,  neste caso, é um bom e caro equipamento,

enquanto  que  os  homens  e  soldados  norte-americanos  são poupados.  Criou-se  o

imaginário  de  uma  arma-humanitária,  embora  seja  uma  contradição  de  termos

sustentada pelo discurso de autoridades norte americanas sobre a eficácia e precisão

dos  drones.  O  maior  argumento  é  que  essa  seria  melhor  forma  de  combate  ao

terrorismo  causando  impactos  mínimos,  uma  vez  que  o  drone  seria  capaz  de

diferenciar com precisão um terrorista de um civil comum, além de poupar cidadãos

norte-americanos  de  missões  hostis,  diminuindo  o  risco  de  morte,  protegendo  a

população. Entretanto, colocar a precisão dos drones como ético e associar eficiência

a efetividade põe em risco a promoção da guerra ao invés de limitá-la como bem
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aponta  Elke  Schwarz  (2016)  em  Prescription  drones:  On  the   techno-biopolitical

regimes of  contemporary ‘ethical killing’. Este discurso promove uma adiaforização da

discussão,  fazendo com que a utilização dos drones seja movida a um campo da

neutralidade,  como se não fosse bom ou ruim,  mas simplesmente  o  mais efetivo,

levando-a para além da questão ética e discutindo, em suma, sua funcionalidade e

legalidade. 

Todos os drones utilizados atualmente são tutelados por um piloto que tem

autonomia sobre ele: ainda que máquinas vigiem e calculem por si só, o comando

humano é último e imperativo. É o que Jürgen Altmann (2013), que escreveu o artigo

Arms control for armed uninhabited vehicles: An ethical Issue chama de “human in the

loop”, ao discutir o lugar e agência do indivíduo neste dispositivo de morte, que, ainda

que proporcione toda frieza e  distanciamento  do alvo,  é  subordinada a  comandos

humanos que têm autonomia sobre o ataque ou não, o homem participa do ciclo da

ação.  O  autor  explana  sobre  a  situação  em  que  chegássemos  a  utilizar  drones

autônomos, isto é, sem nenhum controle humano, num caso em que o maquinário, por

si  só  seja  capaz  de  vigiar,  analisar,  discernir,  atacar  e  matar  sem  nenhuma

interferência humana. A ideia de inteligência artificial  aplicada a estes mecanismos

poderia nos levar a cenários perigosos onde o controle estaria suspenso por uma linha

demasiado  tênue.  O  autor  coloca  uma  situação  em  que  conflitos  entre  drones

autônomos  levem  a  circunstâncias  de  embate  desnecessárias  por  falta  de

discernimento  humano,  se,  por  exemplo,  um drone  faz  um ataque indevido  e  por

conseguinte  um  outro  reage,  gerando  um  conflito  que  poderia  ser  evitado.  Este

episódio hipotético, que muito se assemelha a filmes de ficção científica, pode parecer

em algum momento um desatino. Entretanto, os Estados Unidos já fomentam debates

que  vislumbram  a  opção  de  drones  autônomos  e  investem  financeiramente  em

pesquisas nesta direção. 

A  distância  entre  um  operador  de  drone  e  um  soldado  combatente  e

incomensurável,  a  realização das operações é feita  desde escritórios climatizados,

com intervalos previstos por leis trabalhistas, assim como a garantia de voltar para a

casa e encontrar a família, buscar as crianças na escola, ainda no mesmo dia. Ao

contrário de homens bravos e corajosos, agora se trabalha com homens altamente

capacitados para operar sistêmicas de tecnologias de ponta. Não mais se tem contato

com lama, com o calor ou com o frio, com ameaça de ataques e, principalmente, o

medo da morte. Isso nos leva a questionar como os operadores desempenham suas

funções  estrategicamente,  aparentemente  sem  o  menor  envolvimento  ou  mesmo

consciência do seu papel. Quando não se pode ver a dor ou o sofrimento alheio, fica

também mais difícil de se ver a humanidade, sobretudo quando se trata de pessoas

que  estão  sendo  representadas  por  pontos  gráficos  a  partir  de  uma  tela  de
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computador  e  que  podem  ser  eliminadas  depois  de  apertarem  um  botão.  Ao  se

tornarem alvos, os indivíduos são despersonalizados, reificados, convertidos em um

banco de dados processado por um algoritmo no qual, em alguma medida, é confiada

a capacidade analítica.  

Em contrapartida,  no  artigo  Drones,  information  technology,  and  distance:

mapping the moral epistemology of remote fighting, o autor Mark Coeckelbergh (2013)

trata de um efeito concomitante gerado pela utilização da tecnologia, que funcionaria

em  duas  vias.  Ao  mesmo tempo  que  o  distanciamento  físico  induz  a  uma  baixa

responsabilidade  moral  e  facilitaria  a  execução,  para  o  autor,  a  possibilidade  de

monitorar  e  vigiar  sistematicamente  um  alvo,  mesmo  que  já  nomeado  como  um

suspeito ou terrorista, constrói o que o ele denomina de “ponte empática” entre o piloto

e o atingido, ao fazer com que as observações ininterruptas de uma vida que vai além

de envolvimentos políticos sejam levados em conta. Além disso, as tarefas realizadas

com drones permitem a observação do local posterior ao ataque, fazendo com que o

piloto tenha conhecimento sobre o que se passava antes, no momento, e o que se

sucedeu. Neste sentido, o autor argumenta a possibilidade de uma empatia por parte

do piloto e os monitorados, por uma relação que prevê consciência e responsabilidade

pela decisão tomada e não pode ser  justificada pelo desentendimento.  Entretanto,

essa possibilidade de “acompanhamento” do caso não parece ser suficiente para que

se possa dizer sobre empatia. No capítulo sobre psicopatologias do drone do livro de

Gregoire Chamayou (2015), o autor demonstra como se transformou o discurso sobre

a saúde mental dos operadores de drones. A partir do momento em que o debate veio

a  esfera  pública,  era  indesejável  que  se  construísse  uma  imagem  pública  de

matadores  insensíveis,  ou  que  fossem  comparados  a  jogadores  de  vídeo  game

desprovidos de humanidade. Além disso, a presença de traumas nos operadores os

aproximava  do  imaginário  de  um  “soldado”  que  sente  a  tensão  do  combate.  No

entanto,  o que os estudos demonstraram a respeito é que os únicos sintomas de

traumas observados não diziam respeito ao trabalho desempenhado em seu sentido

moral, mas sim ao estresse comum à rotina de um laboratório, semelhante a qualquer

outro  trabalho.  Não  se  pode  dizer  que  os  combatentes  estão  imunes  a  qualquer

distúrbio  psíquico,  entretanto,  é  perceptível  que esta  nova configuração  de guerra

inaugura também uma nova compreensão dos transtornos psíquicos do combate. Os

operadores não têm sua integridade ameaçada, tampouco estão diante das vítimas e

sentindo a tensão de um campo de guerra, sendo assim, é esperado que eles não

desenvolvam os mesmos problemas que um soldado tradicional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O que causa inquietação diante de uma nova operacionalidade da guerra não

diz respeito ao seu refino tecnológico e a sua capacidade técnica tão desenvolvida.

Isso, tampouco, surpreende. A inovação em questão não toca o maquinário, mas o

discurso que os atores políticos de influência global têm mobilizado ao defender e

promover  sua utilização.  Ao  confiar  num algoritmo programado para  cruzar  dados

oriundos  de  uma  vigilância  incessante,  se  permite,  em  alguma  medida,  uma

tecnicização do processo de combate ao terrorismo e, sobretudo, uma forma de fazer

política que extrapola o que se conhecia até então. O uso de drones para operações

de morte coloca em evidência a máquina e uma política de algoritmos que tem poder

não  só  analítico  mas,  em  última  instância,  decisório.  Numa  esfera  que  autoriza

assassinatos extra judiciais segundo um parecer dado por um mediador (o algoritmo e

os drones), que tampouco possibilita qualquer negociação ou intercessão por aqueles

descritos como alvos. Nem mesmo o direito de defesa lhes é concedido, ao passo que

a margem para resistência e questionamento é estreita ou inexistente. A apropriação

de  algoritmos  pelas  esferas  de  governança  não  exprime  o  ideal  da  neutralidade

jurídica, tampouco se funda sobre um pressuposto imparcial e justo. Ao contrário, são

escolhas  políticas,  construídas  sobre  preceitos  e  padrões  compreendidos  pelo

entendimento social e político.

A inexistência de declarações oficiais de guerra ou de envolvimento oficial dos

EUA em guerras ao mesmo tempo em que conduz iniciativas que promovem inúmeras

mortes  extrajudiciais  nos  leva  a  evidenciar  e  enxergar  uma  nova  faceta  do

imperialismo,  com os  mesmos  princípios  mas  com nova  roupagem.  Em nome de

grandes causas, como paz mundial e o combate ao terrorismo, escolhas são feitas e

definidas  por  nações  com poder  político  e  econômico  desproporcional,  que  dizem

respeito a vidas e subjetividades daqueles que estão para além da fronteira.  Pela

lógica  da  segurança,  a  categorização  sistêmica  de  populações  a  partir  de

processamento de dados pessoais em busca de terroristas eventuais. 

A intervenção de órgãos globais, como as Nações Unidas, sobre o problema é

limitada ou omissa, além das controversas geopolíticas, a questão está intrincada na

carência de aparato  legal  que determine de forma precisa a regulação do uso de

drones. Nem mesmo as autoridades dos próprios países assumem uma posição clara

sobre os ataques, como o Paquistão, por exemplo. No artigo intitulado  The use of

drones in Pakistan: an Inquiry into Ethical and Legal Issues, o autor Mahmood Ahmad

(2014)  apresenta  evidências  de  algum  consentimento  por  parte  das  autoridades

paquistanesas em relação aos ataques com drones.  Publicamente,  se  rejeitam os

ataques com drones e afirmam ferir a soberania nacional, em contrapartida oferece
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dados de inteligência para o governo americano por julgar necessário o “extermínio”

de pessoas perigosas. Entre a população, no entanto, a porcentagem de aprovação da

utilização dos drones foi de 5% em 2013 e 3% em 2014. 

Muito mais complexo do que qualquer dano físico, há ainda o imensurável e

inimaginável custo psicológico de se viver sob vigilância e risco eminente de ataques

de guerra, especialmente catastrófico se desempenhado por um maquinário que tem

um ar de onipresença. O documentário jornalístico  Afghanistan: Living Beneath the

Drones,  disponibilizado  pelo  portal  independente  de  notícias  do  mundo  árabe  Al

Jazeera  Media  Network,  mostra  o  drama  de  cidadãos  afegãos  que  estão  sendo

submetidos a este tipo de terror  de viver  num dos países mais bombardeados do

mundo e que vive uma realidade de conflitos há décadas. A história e o depoimento de

pessoas que tiveram incorporado às suas rotinas a experiência do ataque e da morte,

o medo e a angústia da imprevisibilidade e insegurança. Segundo o filme, mais de

60% da população sofre de transtornos psíquicos e as possibilidades de tratamento e

cuidado são limitadas e pouco acessíveis.

Os algoritmos vêm sendo aplicados nas mais distintas esferas do mercado e

da sociedade, a fim de fazer emergir padrões e, então, traçar previsões. Fernanda

Bruno explora a dimensão preditiva e performativa dos algoritmos nos quais se confia

dados que dizem respeito ao mercado e comércio, mas também à segurança pública,

à mecanismos políticos de tomada de decisões estatais, como o caso tratado neste

texto. O desmedido banco de dados que é produzido por todos os sujeitos diariamente

é processado para se fazer ver como agirão cada indivíduo e tem um potencial de

modulação da ação muito grande. Quando percebemos que os aplicativos e redes

sociais nos colocam num lugar confortável, onde as opiniões são do nosso interesse,

as  notícias  se  encaixam  nas  nossas  preferências  políticas  e  as  publicidades  são

exatamente  aquilo  que gostaríamos de ver,  num primeiro  momento,  isto  pode ser

sedutor e satisfatório. Todavia, os rastros que se deixa são utilizados de formas que

não  se  tem  um  conhecimento  claro,  e  esta  lógica  de  racionalidade  vêm  sendo

apropriada por domínios controversos, como em decisões judiciais - ou extrajudiciais,

como vimos. Em 2016, uma agência de jornalismo investigativo dos Estados Unidos,

ProPublica, que se propõe a um jornalismo de interesse público testou programas que

vinham sendo utilizado por tribunais norte americanos e influenciavam nas medidas

judiciais com a pretensão de ser mais justo e “eliminar” preconceitos humanos. Ao

utilizar as mesmas referências processadas pelo algoritmo, o que se pôde perceber foi

uma diferente avaliação para pessoas de acordo com a cor da pele. Pessoas negras

foram  quase  duas  vezes  mais  categorizadas  como  de  “maior  risco”  e  maior

probabilidade de reincidência do que brancos, o que não se confirmou empiricamente. 



123

Primeiro,  se  despersonaliza o ato -  em virtude de uma causa maior,  pela

pátria, pela soberania nacional, pela paz no mundo e combate ao terrorismo. Depois,

se despersonalizam o processos, as ferramentas - é feito a distância, com a precisão

de  feitos  “cirúrgicos”  e  decisões  racionais.  Por  fim,  a  despersonalização  do  alvo,

convertido em dados e observado por telas - aqueles os quais não se conhecem os

nomes  nem ,  mas  sim  sua  nacionalidade  e  seus  comportamentos  julgados  como

suspeitos ou não por critérios um tanto quanto arbitrários. Dos aspectos problemáticos

intrínsecos a essa lógica, um dos mais incômodos é a pequena margem de resistência

ou questionamento. No processamento de dados não cabem subjetividades tampouco

defesa. E é assim que funciona com os ataques militares por drones autônomos. Por

isso,  o  debate  se  faz  necessário  e  urgente,  a  fim  de  produzir  um  conhecimento

responsável  e  que  nos  leve  à  respostas  ou  avanços  em  questões  que  ainda  se

apresentam foscas.
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RESUMO
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INTRODUÇÃO: O CASO

A criptografia reorganiza o poder: ela configura quem pode fazer o
que,  a  partir  de  que.  Isso  torna  a  criptografia  uma  ferramenta
inerentemente  política,  e  confere  ao  campo  uma  dimensão
intrinsecamente moral (ROGAWAY, 2015, p. 1).1

Em 2 de dezembro de 2015, um atentado terrorista deixou 14 pessoas mortas

e 22 pessoas feridas no Inland Regional Center,  em San Bernardino,  Califórnia.  O

ataque  ocorreu  durante  um  evento  de  treinamento  de  pessoal  e  festa  natalina

promovida  pelo  Departamento  de  Saúde  Pública  do  Condado  de  San  Bernardino

(SBCDPH),  e  consistiu  num  tiroteio  e  numa  tentativa  malsucedida  de  explosão

(MEDINA et al., 2015). Os atiradores, o casal Syed Rizwan Farook e Tashfeen Malik,

fugiram imediatamente após o tiroteio em um veículo alugado. Farook e Malik foram

localizados e perseguidos pela polícia algumas horas após o ataque, o que resultou na

morte de ambos em meio a uma troca de tiros com a polícia.

Nos dias seguintes ao ataque, o grupo terrorista internacional Estado Islâmico

do Iraque e do Levante (EIIL) declarou durante uma transmissão de rádio online que

Farook e Malik eram seus seguidores. O diretor da Agência Federal de Investigações

(FBI) dos Estados Unidos, James Comey, veio a público informar que as investigações

evidenciavam sinais de radicalização e inspiração por grupos terroristas por parte do

casal, embora não houvesse evidências de que os dois fizessem parte de uma rede

terrorista maior. Além disso, o FBI declarou ainda que havia recuperado dois celulares

atribuídos  ao  casal  esmagados  numa  lixeira,  pois  os  atiradores  haviam  tentado

destruir seus “rastros digitais” (SERRANO; BENNET; KARLAMANGLA, 2015).

Em 9 de fevereiro de 2016, Comey afirmou em audiência pública que o FBI

havia adquirido outro celular pertencente a um dos atiradores e que, embora a agência

estivesse trabalhando nisso pelos dois meses anteriores, o FBI não conseguia acessar

as  informações  contidas  no  dispositivo,  pois  o  conteúdo  do  aparelho  estava

encriptado2 (CURRENT... 2016, p. 43). Na ocasião, o diretor do FBI declarou que o uso

da encriptação estava “afetando de forma esmagadora” (Ibid.) as forças policiais ao

impedir o acesso tanto a comunicações trocadas através de cabos de fibra ótica –

como em aplicativos  de mensagens – quanto  a dados armazenados em celulares

protegidos por senhas – o caso do celular em questão.

1  Tradução minha, assim como todas as outras neste artigo.
2  Encriptação  é  o  processo  de  transformação  de  dados  legíveis  em dados  ininteligíveis

(dados  encriptados  ou  cifrados)  através  do  emprego  de  um  algoritmo  criptográfico.  O
processo  geralmente  visa  assegurar  a  confidencialidade  e a  integridade  dos  dados,  de
forma que estes só poderão ser tornados legíveis (decriptados ou decifrados) por aqueles
que detiverem uma informação particular conhecida como chave criptográfica. 



127

O dispositivo, um iPhone 5C, estava protegido com uma senha definida pelo

usuário sem a qual  não era possível  acessar  seu conteúdo decriptado.  Em 16 de

fevereiro, o FBI entrou com um pedido para que a Apple auxiliasse as forças policiais a

acessar o conteúdo do celular em questão (USA, 2016a). No mesmo dia, a juíza Sheri

Pym, do Tribunal Distrital da Califórnia, emitiu uma ordem judicial compelindo a Apple

a prover “assistência técnica razoável” (USA, 2016b, p. 2) para os agentes da lei no

acesso ao conteúdo do dispositivo.

Ainda  no  mesmo  dia,  a  Apple  respondeu  com  a  publicação  de  uma

mensagem  assinada  por  seu  presidente  (COOK,  2016a)  e  destinada  aos

consumidores da empresa. Na carta, a empresa fazia uma oposição contundente ao

pedido e expunha os motivos de sua recusa em cumprir a ordem judicial. Três dias

depois, o Departamento de Justiça (DoJ) entrou com um pedido para que a Apple

fosse compelida a cumprir a ordem (USA, 2016c), ao qual a empresa respondeu em

25 de fevereiro com um pedido de revogação da ordem (USA, 2016d). Uma audiência

sobre o caso foi marcada para o dia 22 de março.

Nas semanas seguintes, Tim Cook, o então presidente da companhia, falou

na mídia numerosas vezes sobre os motivos que o levaram a se opor à ordem judicial

do governo. A cobertura midiática do caso foi bastante ampla: o então presidenciável

Donald Trump convocou uma campanha de boicote à Apple (NASHRULLA,  2016),

enquanto  sua  adversária  Hillary  Clinton  caracterizou  a  situação  como  “um  difícil

dilema” (MCLAUGHLIN, 2016). Bill Gates se posicionou a favor do FBI (SOPRANA,

2016) ao passo que o ex-chefe da CIA e ex-diretor da Agência de Segurança Nacional

(NSA)  Michael  Hayden  se  colocou  a  favor  da  Apple  (WEBER,  2016).  O  então

presidente dos Estados Unidos Barack Obama se pronunciou apontando um suposto

perigo de uma visão “absolutista” em defesa da encriptação (SCOLA, 2016).

Uma enquete nacional realizada entre 11 e 15 de março pela CBS News e

The New York Times (2016) com 1.022 adultos revelou que 50% pensavam que a

Apple  deveria  desbloquear  o  iPhone,  enquanto  cerca  de  45%  pensavam  que  a

empresa não deveria cumprir com a ordem judicial. Diversas entidades3 se envolveram

no caso como amicus curiae a favor da Apple (APPLE INC., 2016), enquanto outras4 o

fizeram a favor do FBI. O caso foi rapidamente associado por jornalistas (FROOMKIN;

MCLAUGHLING, 2016)  e acadêmicos (RIDER, 2017;  SCHULZE,  2017)  às guerras

criptográficas5 dos anos 1990. Nesse sentido, as posições expressas pelos atores não

3  Amazon,  Box,  Cisco,  Dropbox,  Evernote,  Facebook,  Google,  Microsoft,  Mozilla,  Nest,
Pinterest,  Slack,  Snapchat,  Whatsapp,  Yahoo,  Eletronic  Frontier  Foundation,  Eletronic
Privacy Information Center, entre outras.

4  Associação  Nacional  de  Delegados,  Associação  Nacional  de  Promotores  de  Justiça,
Associação Nacional de Policiais, o Ministério Público do condado de San Bernardino, entre
outras (NELSON; EMERSON, 2016).

5  Crypto  Wars, ou  guerras  criptográficas,  foi  um  nome  informal  dado  ao  conjunto  de
tentativas de governos (principalmente dos Estados Unidos e  da Inglaterra)  de limitar  o
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diriam respeito somente a esse caso, mas estariam remetendo a toda a controvérsia

mais  ampla  sobre  o  papel  político  da  encriptação,  os  limites  da  vigilância

governamental e as relações entre privacidade e segurança na era digital.

No dia 21 de março, um dia antes da audiência, o FBI entrou com um pedido

de  adiamento  alegando  que  uma  terceira  parte  havia  entrado  em  contato  com  a

agência demonstrando uma forma possível de desbloquear o iPhone. O adiamento foi

autorizado e uma semana depois o FBI anunciou publicamente ter desbloqueado o

aparelho com o auxílio dessa terceira parte (DATE; LEVINE; NEWCOMB, 2016). O

Departamento de Justiça abandonou o caso,  no que poderia ser considerado uma

vitória da Apple. O presente trabalho investiga algumas das causas e consequências

do desenrolar do caso.

OBJETIVO E MÉTODOS

A  inspiração  temática  para  o  desenvolvimento  desta  pesquisa  vem  do

clássico trabalho de Laura Nader acerca das perspectivas adquiridas ao se estudar

“acima”,  isto  é,  lançar  o  olhar  etnográfico  para  os  atores  bem  posicionados  nas

relações de poder que permeiam o espaço social: os ricos, os poderosos, o centro. Ao

observar sobre a tendência da antropologia para o estudo da periferia e das margens,

a autora pondera:

Antropólogos  poderiam  de  fato  se  perguntar  se  a  totalidade  do
trabalho de campo não depende de uma certa relação de poder a
favor do antropólogo, e se tais relações de dominação-subordinação
não estão afetando os tipos de teorias que estamos tecendo. E se,
em  reinventar  a  antropologia,  antropólogos  fossem  estudar  os
colonizadores em vez dos colonizados, a cultura do poder em vez da
cultura dos impotentes, a cultura da afluência em vez da cultura da
pobreza? (NADER, 1972, p. 289).

Nesse  sentido,  o  presente  trabalho  adota  uma  abordagem  empírica  para

investigar  o  tipo  de  racionalidade  que  informa dois  tipos  de  atores  envolvidos  no

debate acerca do emprego de métodos criptográficos: as forças policiais e as grandes

empresas de tecnologia da informação. Ao analisar as demandas do FBI e a oposição

da Apple, busco compreender os tipos de racionalidade que os informam tanto em

relação a sua coerência discursiva interna (argumentos utilizados para justificar sua

ação, com base na alegação de quais valores, etc.) quanto em relação às possíveis

conexões  com  outros  fatores  de  ordem  política,  econômica  e/ou  social,  os  quais

podem figurar de modo implícito ou mesmo ausente no discurso público oficial dos

acesso da população à encriptação.
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atores. Em especial, me debruço sobre os diferentes sentidos e implicações que a

noção de “segurança” assume para esses atores.

A pesquisa aqui realizada é de orientação qualitativa. Optei por adotar como

método  a  chamada “etnografia  multissituada”  (MARCUS,  1995;  CESARINO,  2014)

desenvolvida pela antropologia pós-modernista das décadas de 1980 e 1990 como

resposta  às  críticas  ao  método  etnográfico  tradicional.  Ela  consiste  na  prática  de

seguir etnograficamente os atores conforme eles circulam e interagem no contexto de

uma rede heterogênea que envolve diferentes escalas (muitas  vezes nacionais  ou

mesmo internacionais) e atores dispersos e distribuídos (experts,  empresas, órgãos

estatais, instituições, acadêmicos, grupos de ativistas, etc.). Abordagens de inspiração

similar podem ser encontradas nos trabalhos de autores como Arjun Appadurai (1995)

e Bruno Latour (2012).

Uma vez que esta pesquisa investiga uma rede de contextos tão dispersa

espacialmente, cuja escala é tão grande e que atraiu tanto interesse da imprensa, faço

uso extenso de fontes documentais jurídicas (documentos do processo) e técnicas (os

White  papers  de  segurança  da  Apple,  as  análises  técnicas  publicadas  por

especialistas sobre o caso) e uma ampla variedade de fontes jornalísticas, tanto para

contextualizar o caso quanto para apreender, a um só tempo, as ações dos atores e

seus discursos públicos. A expectativa é que a descrição etnográfica resultante possa

oferecer uma imagem que compreenda as formas como o dito e o não-dito, o técnico e

o legal, se articulam na interação entre os atores, especialmente a relação entre a

Apple, o FBI, a imprensa e o público.

Para  compreender  a  postura  do  FBI  sobre  o  caso,  utilizo  os  seguintes

contextos: A) a palestra “Going Dark: Are Technology, Privacy, and Public Safety on a

Collision Course?”, dada pelo diretor da agência em 2014; B) o testemunho de James

Comey na audiência pública do congresso americano sobre ameaças à segurança

nacional em 2016; C) o pedido original encaminhado pelo FBI ao tribunal distrital da

Califórnia em 16 de fevereiro de 2016; D) o pedido de compelimento encaminhado

pelo DoJ no dia 19 de fevereiro.

Para apreender os argumentos da Apple sobre o caso, analiso três contextos

diretamente relacionados: A) o texto “A Message to Our Customers” publicado no site

da Apple e assinado por Tim Cook em 16 de fevereiro de 2016 como resposta à ordem

judicial assinada pela juíza Pym; B) o pedido de revogação da ordem judicial (USA,

2016a) entregue pela empresa ao tribunal em 25 de fevereiro; C) duas entrevistas

dadas por Cook nas quais o caso foi discutido amplamente, uma para o veículo de

notícias ABC News (COOK, 2016b) em 25 de fevereiro e outra para a revista Time

(COOK, 2016c) em 17 de março. 
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CRIPTOGUERRAS 1.0: O CHIP CLIPPER

Debates  em  torno  das  implicações  do  uso  de  encriptação  ocorreram

amplamente nos Estados Unidos durante a década de 1990,  e a socióloga Karina

Rider  (2017)  analisa  os  discursos  acionados  tanto  pelos  defensores  do  acesso

irrestrito do público à encriptação quanto por seus opositores. Em 1993, o governo

Clinton tentou legislar pela obrigatoriedade da adoção do chip Clipper em celulares e

computadores, um hardware de encriptação que empregava um algoritmo criptográfico

secreto desenvolvido pela NSA denominado  Skipjack, cuja chave criptográfica seria

copiada e armazenada em bancos de dados do governo americano (SCHULZE, 2017,

p. 55).

Na ocasião, diversas audiências públicas foram convocadas para debater os

prós  e  contras  da  proposta.  A justificação  para  a  implementação  do  Clipper  era

segurança nacional. Em meio às políticas de combate radical ao crime dos anos 1990,

os defensores do  Clipper argumentavam que encriptação não-regulada pelo Estado

favorecia o aumento na atividade criminosa,  em particular  crimes ligados a drogas

(RIDER, 2017, p. 7), pois os criminosos se comunicariam por canais protegidos com

encriptação que a polícia não poderia decriptar facilmente. Rider (2017) chama isso de

“problema da decriptação”.

Os opositores do Clipper, por outro lado, justificavam sua posição com base

em dois discursos:

O  primeiro  –  “liberalização  de  mercado”  (RIDER,  2017)  –  enfatizava  os

benefícios  econômicos  de  encriptação  não-regulada  pelo  Estado:  regulação

governamental nesse caso inibiria inovação no setor privado, de forma que o Clipper

atrapalharia o progresso tecnológico. Além disso, medidas de privacidade e segurança

eram  necessárias  para  que  as  empresas  estadunidenses  pudessem  competir  no

mercado global de informação, uma vez que sem tais medidas os usuários seriam

desencorajados  a  participar  na  economia  digital  por  medo  de  cibercriminosos  e

hackers.  Finalmente,  a  encriptação  era  necessária  para  o  comércio  digital

internacional,  pois  sem  ela  as  empresas  não  poderiam  enviar  dados  financeiros

sensíveis para bancos internacionais.

O  segundo  discurso  -  “ceticismo  governamental”  (RIDER,  2017,  p.  8)  –

enfatizava  a  possibilidade  de  abusos  de  poder  por  parte  do  Estado  caso  as

comunicações  dos  usuários  fossem  facilmente  acessíveis  por  ele.  Rider  (2017)

relaciona  isso  à  tendência  da  cultura  política  estadunidense  para  enxergar  a

autoridade centralizada com desconfiança e considerar  as  agências federais  como

propensas  ao  abuso  de  poder.  Esse  discurso  sugeria  que  o  mercado  era  mais
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capacitado para lidar com os riscos inerentes ao manejo de dados sensíveis e uso de

encriptação.

A eficácia desses discursos foi notória, e em meados dos anos 1990 o projeto

Clipper  foi  descartado.  Para a  autora,  a aceitação de que a  encriptação deve ser

regulada pelo mercado tornou-se tácita no século XXI, de forma que a questão central

das guerras criptográficas muda. O problema “quem deve implementar a encriptação,

o Estado ou as  empresas de tecnologia?”  dá lugar  a “as empresas de tecnologia

podem cooperar com a efetivação de mandados judiciais para a extração de dados

encriptados? Em caso afirmativo, elas devem fazê-lo?”. Ora pelo não-reconhecimento

da legitimidade de tais mandados em abrir as comunicações, ora pelo emprego de

meios  técnicos  que  impedem  as  próprias  empresas  de  acessar  o  conteúdo

comunicado, o “problema do mandado” (RIDER, 2017, p. 13) caracteriza a década de

2010. Como veremos a seguir, o conflito entre a Apple e o FBI traz à tona todas essas

questões.

CRIPTOGRAFIA DO IPHONE: ANTES DE SNOWDEN

Em  uma  análise  minuciosa  sobre  o  caso,  as  analistas  forenses  Heather

Mahalik,  Cindy  Murphy  e  Sarah  Edwards  (2016)  observam  como  os  níveis  de

encriptação aumentaram a cada lançamento do sistema operacional do iPhone (iOS).

Dispositivos iOS com o chip A4 (iPhone 4, iPad) e anteriores (operando com iOS 7 ou

mais antigos) não ofereciam grande resistência para a extração de imagens de disco6,

o  que  possibilitava  o  acesso  a  todo  ou  a  maior  parte  do  conteúdo  de  dados

armazenado no aparelho.

A partir do lançamento do chip A5 (iPhone 4S, iPad 2), em 2011, os aparelhos

ofereceram criptografia  Advance Encryption Standard (AES) de 256 bits no nível do

hardware. A implicação disso é que a extração de imagens de disco permite apenas a

visualização  do  sistema  de  arquivos  e  os  metadados7,  enquanto  o  conteúdo  dos

arquivos permanece encriptado a menos que a senha do usuário seja utilizada para

decriptação desse conteúdo antes da extração.

Isso  se  dá  devido  à  forma  como  a  encriptação  funciona  nesses  novos

dispositivos. Cada aparelho contém um identificador único e exclusivo na forma de

uma chave de 256 bits fundida no dispositivo durante sua fabricação, o chamado UID.

O UID não pode ser lido diretamente por nenhum  software ou  firmware, apenas os

resultados das operações de encriptação e decriptação que o envolvem. Além disso, o

UID assegura que os dados estejam criptograficamente atrelados àquele dispositivo

6  Arquivo único que replica a estrutura e conteúdo de uma unidade de armazenamento digital
de dados, geralmente criada a partir da cópia bit-a-bit, setor-a-setor da mídia de origem.

7  Dados sobre outros dados, por exemplo: nome do arquivo, seu tamanho e seu tipo.
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particular,  o  que  torna os  arquivos  inacessíveis  caso  os  chips  de  memória  sejam

movidos fisicamente de um aparelho para outro (APPLE INC., 2012, p. 7).

Ao configurar uma senha para o dispositivo, o usuário ativa automaticamente

uma tecnologia intitulada “Proteção de Dados”. Essa tecnologia encripta um conjunto

de arquivos a partir de uma combinação do UID com a senha do usuário. Sempre que

o usuário insere sua senha, ela é trançada8 com a UID do dispositivo, o que assegura

que  as  tentativas  de  desbloqueio  precisem  ser  realizadas  naquele  dispositivo

específico. Se a senha inserida for correta, a chave capaz de decriptar o conteúdo dos

arquivos  é  produzida  e  o  aparelho  é  desbloqueado.  Isso  significa  que  sem  o

conhecimento  prévio  da  senha  definida  pelo  usuário,  o  conteúdo  dos  dados

normalmente não pode ser decriptado.

Para  acessar  o  conteúdo  desses  dados  sem  conhecer  a  chave,  seria

necessária  então  a  utilização  de  um ataque  criptoanalítico  de  força  bruta9 com o

objetivo de descobrir a senha do usuário. Para “desencorajar ainda mais ataques de

força bruta” (APPLE INC., 2012, p. 9), a Apple adiciona duas funções: 1) um tempo de

espera crescente a partir de cada tentativa malsucedida; e 2) uma função de ativação

opcional  que  destrói  uma  das  chaves  necessárias  para  acessar  os  dados

automaticamente  após  10  tentativas  malsucedidas  consecutivas  de  digitação  da

senha. Isso torna os ataques de força bruta inviáveis, pois além do tempo absurdo que

se levaria para realiza-los, 10 tentativas falhas poderiam resultar na perda do conteúdo

que se quer ler caso a função opcional esteja ativada10.

CRIPTOGRAFIA DO IPHONE: DEPOIS DE SNOWDEN

Em 2013,  o mundo recebeu as revelações de Edward Snowden sobre os

diversos programas de vigilância massiva empregados pela Agência de Segurança

Nacional  (NSA)  dos  Estados  Unidos11.  Os  impactos  e  as  implicações  políticas,

econômicas  e  culturais  dessas  revelações  ainda  estão  sendo  debatidos  e

experienciados, de modo que é difícil avaliar com precisão sua extensão. É inegável,

contudo,  que  o  acontecimento  Snowden  elevou  significativamente  a  dimensão  do

8  O  “trançamento”  referido  nos  White  Papers  de  segurança  do  iOS  é  um processo  de
fortalecimento de chave no qual o algoritmo PBKDF2 é utilizado como função de derivação
de  chave  utilizando  AES  chaveado  com  o  UID  do  dispositivo  como  função
pseudorrandômica (PRF) em cada iteração.

9  Criptoanálise  refere-se  ao  conjunto  de  técnicas  destinadas  à  decriptação  de  texto
encriptado sem que se tenha o conhecimento prévio da chave criptográfica.  Um ataque
criptoanalítico  de  força  bruta  é  um  método  específico  que  consiste  na  verificação
sistemática de todas as senhas ou chaves possíveis até que as corretas sejam encontradas,
também conhecido como busca exaustiva de chave.

10  Gilmor (2016) sugere uma forma de contornar essa função, porém o tempo de espera
automático entre as tentativas permaneceria existindo.

11  PRISM, Xkeyscore, Upstream, Quantuminsert, Bullrun e Dishfire, para citar alguns desses
programas.
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debate público sobre a mediação sociotécnica operada pelas tecnologias digitais nas

relações entre pessoas, Estados e empresas de tecnologia, em especial no que diz

respeito a questões como privacidade, segurança e liberdades civis.

O programa PRISM, em especial, atraiu bastante atenção da mídia devido à

cooperação  de  grandes  empresas  de  tecnologia  como  Microsoft,  Yahoo,  Google,

Facebook e Apple na vigilância. Ao garantir à NSA acesso ao conteúdo de e-mails, o

histórico de buscas, os arquivos transferidos e as mensagens trocadas pelos usuários,

essas  empresas  efetivamente  tornaram-se  participantes  ativas  nas  violações  de

direitos perpetuadas pelo Estado estadunidense. Um dos documentos adquiridos pelo

jornalista  Glen  Greenwald  sobre  esse  programa  mostrava  especificamente  a

cooperação da Apple com o programa a partir de 2012. Na ocasião das revelações, a

Apple negou já ter ouvido falar no PRISM (GREENWALD, 2013).

Em setembro de 2014, pouco antes do lançamento da versão 8 do iOS, a

companhia lançou um novo site destinado a aumentar a transparência ao explicitar

sua política de privacidade de forma detalhada. A página central do site mostrava uma

carta aberta assinada por Tim Cook acerca da privacidade. Na carta, o presidente da

empresa  enfatizava  a  importância  que  a  privacidade  teria  para  a  Apple  como um

diferencial em relação a outras empresas de tecnologia. Além de negar a cooperação

prévia com a vigilância estatal no texto, Cook explicita a política de privacidade da

companhia através do que poderia ser lido como um ataque evidente aos modelos de

negócios de empresas rivais como Google e Facebook12:

Alguns anos atrás,  usuários  de  serviços  da internet  começaram a
perceber  que  quando  um serviço  online  é  gratuito,  você  não  é  o
cliente. Você é o produto. Mas na Apple, nós acreditamos que uma
ótima experiência enquanto consumidor não deveria vir às custas da
sua privacidade. Nosso modelo de negócios é bastante direto: nós
vendemos ótimos produtos. Nós não construímos um perfil baseado
no conteúdo dos seus e-mails ou hábitos de navegação para vender
para  anunciantes.  Nós não "monetizamos"  a  informação que  você
armazena no seu iPhone ou no iCloud. E nós não lemos o seu e-mail
ou suas mensagens para obter informação. (MCGARRY, 2014).

Em outra parte do site, a empresa trazia uma seção especialmente dedicada

à  política  da  Apple  em  relação  a  mandados  do  governo.  Nessa  seção,  a  Apple

assegura  seus  usuários  que  a  encriptação  utilizada  no  iOS  8  impediria  a  própria

companhia de cooperar com mandados judiciais  que demandassem a extração de

informações dos usuários a partir de dispositivos em posse do governo. Segundo a

empresa, tal conteúdo estaria inacessível para qualquer um que não conhecesse a

12  Ambas as empresas são conhecidas por monetizar os dados de seus usuários, usualmente
através do direcionamento de anúncios personalizados a partir dos dados resultantes do
monitoramento  de  seus  comportamentos.  Zuboff  (2015,  p.  77)  denomina  tal  lógica  de
acumulação de capital como “capitalismo de vigilância”. 
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senha definida pelo usuário, incluindo a própria empresa (QUIRK, 2014; APPLE INC.,

2017, p. 10).

Isso ocorre devido a uma mudança no modo como a Proteção de Dados é

empregada na nova versão do iOS:

 Na versão anterior do guia de segurança do iPhone, lançada em fevereiro de

2014, seção Encryption and Data Protection, subseção File Data Protection, lê-se: “O

Mail usa Proteção de Dados por padrão e aplicativos de terceiros instalados no iOS 7

ou  posterior  recebem essa proteção automaticamente”  (APPLE INC.,  2014a,  p.  9,

ênfase minha). Por outro lado, na versão seguinte do guia de segurança, lançada em

setembro do mesmo ano, mesma seção, mesma subseção, lê-se:

Os  aplicativos  principais  do  sistema  como  o  Mensagens,  Mail,
Calendário, Contatos, Fotos e os valores de dados do Saúde, usam a
Proteção  de  Dados  por  padrão, e  os  aplicativos  de  terceiros
instalados  no  iOS  7  ou  posterior  recebem  essa  proteção
automaticamente. (APPLE INC., 2014b, p. 10, ênfase minha).

Na época, o pesquisador e ativista Christopher Soghoian (2014) resumiu a

mudança  da  seguinte  forma:  “A política  antiga  da  Apple  para  extrair  dados  dos

usuários a partir de iPhones para a polícia: volte com um mandado. Sua política nova:

cai fora”.

 Hoboken e Schulz  (2016,  p.  10)  observam que o debate ascendido pós-

Snowden levou a um aumento notório no emprego de medidas de encriptação por

parte dos provedores de serviços de internet. Empresas como Whatsapp e Facebook,

por exemplo, passam a utilizar encriptação de ponta-a-ponta13 por padrão em seus

dispositivos, ao passo que diversos provedores de serviços-web adotam o protocolo

TLS14 em seus sites.  

Embora  a  Apple  historicamente  tenha  aumentado  a  encriptação  a  cada

lançamento do iOS, as novas medidas de segurança da versão 8 tem implicações

especialmente decisivas para as relações entre a empresa, o público e o Estado, de

forma que me parece adequado situá-las nesse contexto pós-Snowden de reforço da

privacidade  por  parte  das  empresas  de  tecnologia  da  informação.  Tal  fato  foi

observado pelo diretor  do FBI  numa palestra ministrada cerca de um mês após o

anuncio das novas medidas de encriptação da Apple. 

13  Recurso de segurança destinado a assegurar  que somente as partes se comunicando
tenham acesso ao conteúdo comunicado. Quando utilizado, a mensagem é cifrada em uma
ponta da comunicação e só é decifrada na outra ponta. Em princípio, isso asseguraria que
nenhum terceiro tenha acesso ao conteúdo comunicado, incluindo o próprio provedor de
serviço. 

14  Transport  Layer  Security,  protocolo  de  segurança  utilizado  em  serviços  web  para
autenticação das partes envolvidas e cifragem dos dados transmitidos entre elas, o que visa
assegurar a integridade e a confidencialidade dessas informações. 
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O  título  da  palestra  de  James  Comey  era  “Going  Dark:  Tecnologia,

privacidade e  segurança pública  estão em curso de colisão? ”  (COMEY, 2014).  O

argumento  central  era  que  as  revelações  de  Snowden  teriam  levado  à  uma

“perspectiva  dominante”,  porém  equivocada,  segundo  a  qual  o  Estado  estaria

coletando  todas  as  comunicações  dos  cidadãos.  Segundo  ele  “o  pêndulo  pós-

Snowden balançou demais para uma direção - a direção de medo e desconfiança”

(Ibid.)  em  relação  ao  Estado.  Para  o  diretor,  ao  contrário,  a  popularização  das

tecnologias digitais teria levado ao problema de  Going Dark15: uma lacuna existente

entre  a  autoridade  legal  das  forças  policiais  para  interceptar  comunicações  em

conformidade com mandados judiciais e sua incapacidade técnica para fazê-lo devido

ao uso de encriptação.

Nessa  narrativa,  “toda  a  esfera  das  comunicações  digitais  poderia  estar

metaforicamente envolta na escuridão, ilegível para a NSA” (SCHULZE, 217, p. 55). A

difusão  da encriptação  tornaria  essa  esfera  uma espécie  de  território  livre  para  a

atividade  criminal,  “tudo em nome da  privacidade e  segurança de  rede”  (COMEY,

2014). Nessa narrativa, a privacidade é encarada em oposição à segurança pública.

Na  ocasião  da  palestra,  Comey  explicitamente  comentou  a  respeito  das  novas

medidas de encriptação anunciadas pela Apple, afirmando que a encriptação “não é

apenas uma característica técnica, é uma jogada de marketing” (Ibid.).

“ASSISTÊNCIA TÉCNICA RAZOÁVEL”: AS DEMANDAS DO FBI

No caso San Bernardino, o dispositivo apreendido pelo FBI era um iPhone

5C,  modelo  A1532,  P/N:  MGFG2LL/A,  S/N:  FFMNQ3MTG2DJ,  IMEI:

358820052301412, chip A6, da rede Verizon, atualizado com o a versão 9 do iOS. A

propriedade do dispositivo era do SBCDPH, onde Farook trabalhava como inspetor de

saúde, e o aparelho foi designado e utilizado por ele como parte de seu emprego.

Segundo o FBI (USA, 2016a, p. 6), o iPhone foi entregue a Farook com a função de

apagamento automático após 10 tentativas falhas de inserção de senha ativada e o

último back-up do dispositivo na nuvem também a mostrava ativada. Isso significa que

ela provavelmente estava ativada na ocasião da apreensão do celular pela agência de

investigação.

O  pedido  original  encaminhado  pela  agência  alegava  que  assistência  da

Apple era necessária para determinar com quem os atiradores haviam se comunicado

para  planejar  o  ataque,  para  onde  o  casal  poderia  ter  viajado  antes  e  depois  do

15  Termo utilizado no jargão militar para designar uma interrupção súbita da comunicação. A
expressão costumava se referir a uma situação em que a comunicação parece ter cessado,
mas na verdade foi apenas deslocada de um canal passível de monitoramento para um
canal privado e protegido contra escutas.
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incidente e outras informações pertinentes acerca do incidente (USA, 2016a, p. 2). A

Apple  possuía  os  “meios  técnicos  exclusivos”  (USA,  2016a,  p.  1)  para  prover  a

assistência necessária para o exame do conteúdo do dispositivo. A assistência em

questão compreendia a produção, por parte da empresa, de um arquivo de software,

iPhone  Software  (IPSW)  ou  Software  Image  File  (SIF),  para  ser  instalado  no

dispositivo.

O arquivo deveria cumprir os seguintes requisitos, de acordo com o pedido do

FBI (USA, 2016a, p. 8): desativar a função opcional de apagamento automático dos

dados  pessoais  após  dez  tentativas  falhas  de  inserção  de  senha  no  dispositivo

existente na versão 9 do sistema operacional  do iPhone (iOS);  permitir  que o FBI

testasse senhas eletronicamente e não apenas manualmente; remover a função de

atraso do dispositivo que previne o usuário de tentar inserir sua senha por períodos de

tempo cada vez maiores a cada tentativa incorreta. 

A agência  demandava  ainda  que  o  arquivo  fosse  desenvolvido  com  um

identificador compatível apenas com aquele dispositivo específico e afirmava que a

Apple  poderia trabalhar  no aparelho em um de seus prédios e reter  o arquivo de

software, de modo que o governo trabalhasse apenas com a inserção das senhas. Isto

é: o FBI não demandava acesso ao  software em questão (o qual seria retido pela

empresa),  apenas seu desenvolvimento e  emprego no iPhone,  o  que possibilitaria

acessar o conteúdo do aparelho mediante um ataque criptoanalítico de força bruta.

No pedido de compelimento entregue ao tribunal pelo DoJ, nega-se que tal

software seja um  backdoor16 para a encriptação da Apple,  pois  a reivindicação do

governo seria da suspensão de funções “adicionais, não ligadas à encriptação” (USA,

2016c,  p.  19).  Alega-se também que o  FBI  realizaria  o ataque de força bruta  por

acesso remoto, de modo que o processo poderia ser realizado inteiramente em uma

instalação  da  Apple.  Segundo  o  documento,  isso  eliminaria  a  possibilidade  de

obtenção do software por criminosos ou atores mal-intencionados (USA, 2016a, p. 20),

pois 

[...] a Apple poderia manter custódia do software, destruí-lo após seu
propósito  sob  a  Ordem  [judicial]  ter  sido  cumprido,  recusar-se  a
disseminá-lo fora da Apple e deixar claro para o mundo que ele não
se  aplica  a  outros  dispositivos  ou  usuários  sem  ordens  judiciais
legais. (USA, 2016a, p. 15, ênfase minha).

16  Em  termos  muito  gerais,  backdoor pode  ser  definido  como  uma  vulnerabilidade
(frequentemente colocada intencionalmente) em um sistema que possibilita a um atacante
contornar os mecanismos de autenticação convencionais para obter acesso não-autorizado
a dados desse sistema.
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“UM BACKDOOR PARA O BACKDOOR”: A OPOSIÇÃO DA APPLE

A recusa  da  Apple  em  cumprir  a  ordem  judicial  fundamentou-se  numa

argumentação heterogênea que articulava questões técnicas, políticas e culturais. A

narrativa  produzida  pela  empresa  acionava  os  valores  de  privacidade,  segurança,

democracia, identidade nacional e liberdades civis. O primeiro parágrafo da introdução

ao  pedido  de  revogação  da  ordem  judicial  oferece  um  panorama  dos  pontos

levantados:

Esse caso não é sobre um iPhone isolado. Ao invés disso, esse caso
é sobre o  Departamento  de Justiça  e  o  FBI  buscando através de
tribunais um poder perigoso que o povo americano não concedeu: a
habilidade  de  forçar  companhias  como  a  Apple  a  fragilizar  a
segurança  básica  e  os  interesses  de  privacidade  de  centenas  de
milhões de indivíduos pelo globo. O governo demanda que a Apple
crie um backdoor para anular a encriptação no iPhone, tornando as
informações  mais  confidenciais  e  pessoais  vulneráveis  a  hackers,
ladrões  de  identidade,  agentes  estrangeiros  hostis  e  vigilância
governamental injustificada. (USA, 2016d, p. 1).

Para fins analíticos,  dividirei  a  argumentação utilizada pela Apple em dois

eixos, dois problemas levantados pela empresa como implicações caso as demandas

do  FBI  fossem  cumpridas:  A)  o  problema  da  chave-mestra;  B)  o  problema  do

precedente perigoso.

O primeiro argumento, de caráter mais técnico, consiste na asserção de que o

que o FBI estava demandando era o desenvolvimento de uma nova versão do iOS

sem  as  proteções  de  segurança  existentes  nas  versões  anteriores,  portanto  um

software que só poderia ser classificado como um  backdoor,  algo que fragilizaria a

segurança do iPhone de modo nunca antes realizado. Tal software é metaforizado por

Tim Cook como uma chave-mestra que, uma vez existente, poderia ser utilizada por

para obter acesso a qualquer iPhone. A ferramenta chega a ser descrita por ele como

“o equivalente em software ao câncer” (COOK, 2016b).

Cook reitera diversas vezes que o software em questão, uma vez existente,

poderia ser utilizado “milhões e milhões de vezes” (Ibid.) para desbloquear “qualquer

iPhone” (Ibid.). O presidente da empresa defende que tal tecnologia jamais deveria ser

produzida, pois sua produção implicaria no perigo de sua obtenção por parte de atores

maliciosos, como criminosos e hackers. Os valores subjacentes são a privacidade e a

segurança dos usuários do iPhone.  Nessa narrativa,  a privacidade é tratada como

condição para a segurança, uma vez que o iPhone contém dados tão sensíveis quanto

“seus dados de saúde, dados bancários, suas localizações, as localizações de seus

filhos, etc.” (Ibid).
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Eu  sei  que  todo  mundo  gosta  de  colocar  isso  como  privacidade
versus segurança, como se você pudesse abrir mão de uma e obter
mais da outra. Eu acho que isso é muito simplista e incorreto, eu não
vejo dessa forma de modo algum. (COOK, 2016c).

A Apple (USA, 2016d, p. 53-57) contrapõe a argumentação do governo de

que o  software poderia ser  facilmente destruído após sua utilização no iPhone de

Farook com os seguintes pontos: o processo de fabricação de tal software demandaria

entre  2 e  4  semanas e entre  6  e 10 engenheiros  da empresa.  Ele  precisaria  ser

registrado, armazenado e testado em todas as suas etapas caso a metodologia da

empresa  fosse  questionada  no  tribunal.  Mesmo  que  fosse  possível  erradicar

completamente o código dos servidores da Apple de forma a torna-lo irrecuperável

(possibilidade que a empresa questiona), sua metodologia de implementação existiria

nos registros da empresa e nas memórias dos engenheiros envolvidos no processo,

portanto poderia ser recriada.

O segundo argumento, de caráter mais explicitamente político, diz respeito ao

precedente  estabelecido  caso  o  tribunal  decidisse  compelir  a  Apple  a  cumprir  as

demandas  do  FBI.  Dada  a  existência  de  numerosos  casos  envolvendo  celulares

protegidos por encriptação17, o precedente estabelecido permitiria às forças policiais

demandar a produção desse software diversas vezes.

O governo diz: ‘só dessa vez’ e ‘só esse telefone’.  Mas o governo
sabe que essas declarações não são verdade. [...] Se essa ordem for
sustentada, será questão de dias até algum outro promotor, em algum
outro  caso  importante,  diante  de  algum  juiz,  busque  uma  ordem
similar usando este caso como precedente. (USA, 2016d, p. 3).

Como evidência, a empresa cita o promotor de justiça de Manhattan, Cyrus

Vance,  afirmando  ter  entre  “155  a  160”  (USA,  2016d)  celulares  que  gostaria  de

acessar.  Além  disso,  a  Apple  observa  que  seria  difícil  impor  um  limite  sobre  o

precedente estabelecido:

Se a Apple pode ser forçada a escrever  software nesse caso para
contornar recursos de segurança e criar nova acessibilidade, o que
impede o governo de demandar que a Apple escreva código para ligar
o microfone em auxílio à vigilância governamental, ativar a câmera de
vídeo, furtivamente gravar conversas, ou ligar serviços de localização
para rastrear o usuário do celular? Nada. (USA, 2016d, p. 4).

O FBI estaria tentando produzir jurisprudência que, na prática, resultaria no

aumento de suas capacidades de vigilância. Segundo Cook, isso seria uma forma de

contornar  o  debate  democrático  ao  utilizar  o  poder  judiciário  para  resolver  uma

questão que deveria ser debatida no âmbito do legislativo. O argumento questiona a

17  Comey (THE ENCRYPTION... 2016, p. 47): “As forças policiais crescentemente encontram celulares
que não podem ser desbloqueados em investigações por todos os lados”.
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legitimidade  das  demandas  do  FBI  ao  apontar  que  as  implicações  políticas  do

estabelecimento  desse  precedente  ultrapassam em muito  o  caso  em questão.  Os

valores aqui acionados são democracia, as liberdades civis e a identidade nacional,

valores dos quais a empresa se posiciona como protetora.

Se opor ao seu governo em algo não é agradável, e se opor a ele em
algo em nós estamos advogando pelas liberdades civis, – que eles
deveriam proteger  –  é  incrivelmente  irônico,  mas é  onde nós  nos
encontramos. Então, por todas as pessoas que querem ter uma voz e
tem medo, nós estamos nos levantando. (COOK, 2016b).

“Então isso pareceu como um  backdoor para o  backdoor.  Você sabe, tentar

forçar alguém a colocar um backdoor, tornar as pessoas mais vulneráveis, claramente

atropelando liberdades civis” (COOK, 2016c). “Estamos desafiando as demandas do

FBI com o mais profundo respeito pela democracia americana e amor por nosso país”

(COOK, 2016b).

“GOING DARK” x “A ERA DE OURO DA VIGILÂNCIA”: NARRATIVAS DE

SEGURANÇA EM CONTRASTE

Wolfendale (2017) discute as diferentes formas como “segurança” pode ser

definida.  Segundo  a  autora,  o  conceito  só  pode  ser  definido  negativamente:  “é  a

ausência de ameaças contra valores importantes como a vida, a integridade corporal,

a  saúde  e  a  propriedade”  (WOLFENDALE,  2017,  p.  76-77).  Além disso,  deve  ser

definida  em referência  “ao  ator  cujos  valores  devem ser  assegurados,  os  valores

envolvidos, o grau de segurança, os tipos de ameaça, as formas de lidar com tais

ameaças, os custos de fazê-lo e o período de tempo relevante” (BALDWIN, 1997, p.

17 apud WOLFENDALE, 2017, p. 76). 

No  caso  aqui  investigado,  o  FBI  e  a  Apple  constroem narrativas  opostas

acerca da segurança. Para a agência de investigação, segurança é segurança pública

ou segurança nacional, noções diretamente atreladas nessa perspectiva à capacidade

do Estado para investigar e prevenir ameaças físicas, como terrorismo. As ameaças à

segurança nesse caso são tanto os criminosos quanto, indiretamente, as empresas de

tecnologia na medida em que estas desenvolvem e empregam tecnologias cujo efeito

é impedir o acesso das forças policiais às comunicações das pessoas. A privacidade é

vista como um valor individual em oposição à ao bem-estar coletivo.

Se assumirmos, conforme a sugestão de Rider (2017), que na década atual a

responsabilidade  sobre  o  modo  como  os  métodos  criptográficos  são  empregados

tornou-se legitimamente aceita como sendo das empresas de tecnologia e não do

Estado,  isso  coloca  as  agências  de  investigação  numa  posição  delicada.  Na
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impossibilidade de interferir  no  desenvolvimento  técnico  da criptografia,  ferramenta

que,  na  perspectiva  dessas  agências,  ameaça  a  segurança  pública,  é  necessário

desenvolver outros mecanismos para minimizar ou anular o efeito de tais tecnologias

sobre a ação policial. O método adotado para tal foi legal: tratava-se de obter, através

do poder judiciário, um precedente que possibilitaria demandar o desenvolvimento de

software capaz de anular os efeitos das tecnologias de encriptação que as agências

públicas consideram como obstáculos a seu trabalho. 

Nesse  sentido,  é  compreensível  que  o  FBI  não  exija  acesso  ao  software

criado  e  restrinja  sua  aplicabilidade  técnica  ao  dispositivo  de  Farook.  O  que  se

buscava não era a capacidade técnica atual de decriptar conteúdo cifrado, e sim a

capacidade política virtual de fazê-lo: o poder de compelir empresas de tecnologia a

escrever  software que  tornaria  tal  processo  realizável.  Na  prática,  esse  poder  me

parece ainda mais perigoso devido à possibilidade das forças policias compelirem as

empresas a desenvolver outros tipos de software invasivo, como apontado pela Apple.

Ainda nesse sentido, é interessante observar que afinal o FBI foi capaz de acessar o

conteúdo do dispositivo de qualquer forma, o que sugere a possibilidade de que a

agência tivesse ciência da existência de alternativas técnicas para fazê-lo desde o

início18.

O posicionamento da Apple, por outro lado, tem como base uma noção de

segurança diretamente atrelada à privacidade. O argumento técnico aqui é que a única

forma segura de impedir a exploração de uma vulnerabilidade técnica por parte de

criminosos ou  hackers é não a permitindo existir,  em primeiro lugar,  algo que tem

como  consequência  impedir  sua  exploração  pela  polícia  do  mesmo  modo.  Nas

palavras de Tim Cook (2016b): “Não há algo como um  backdoor para os mocinhos.

Uma vez que você tem isso, os vilões vão encontrá-lo também”. Nesse sentido, os

benefícios  da  segurança  de  um  sistema  criptográfico  tão  forte  quanto  possível

simplesmente ultrapassam os malefícios no quadro geral das coisas.

Além disso, a noção de segurança atrelada à privacidade acionada aqui é

tributária do discurso de ceticismo governamental dos anos 1990.  O Estado não é

apenas  considerado  inapto  para  garantir  tal  segurança  (de  forma  que  a

responsabilidade por tal garantia seria das empresas de tecnologia da informação),

mas ele próprio é concebido como uma das ameaças a ela. A concepção de mundo

digital como imerso em trevas inacessíveis aos olhos do Estado dá lugar a uma que

aponta a multiplicação dos olhos e ouvidos de uma autoridade pública que registra,

armazena e analisa incessantemente as comunicações dos cidadãos.  No lugar  de

“Going Dark”, “a era de ouro da vigilância” (SWIRE, 2015).

18  Snowden (A CONVERSATION... 2016): “O FBI diz que a Apple possui os ‘meios técnicos
exclusivos’ para desbloquear o celular. Com todo o respeito, isso é balela”.
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A recusa da Apple em cumprir a ordem judicial e sua justificativa pautada em

valores como identidade nacional, liberdades civis e democracia assim cumprem uma

dupla função. Em primeiro lugar, tal posição reafirma a eficácia técnica dos produtos

da empresa, uma vez que sua encriptação é tão segura que nem o FBI e a NSA são

capazes  de  ultrapassá-la.  Em  segundo  lugar,  a  justificativa  da  empresa  a  situa

explicitamente  como protetora  dos  direitos  de seus  usuários,  o  que  contribui  para

ocultar  as  diferentes  formas  como  a  empresa  tem  repetidamente  participado  na

violação desses mesmos direitos19.

CONCLUSÃO

Casos  como  o  caso  Apple  contra  o  FBI  tem  se  tornado  cada  vez  mais

frequentes em todo o mundo. Na Inglaterra, o então primeiro ministro David Cameron

expressou a intenção de banir dispositivos criptografados que as autoridades policiais

não pudessem acessar (LOMAS, 2015).  Em 2017,  o Departamento de Justiça dos

Estados  Unidos  fez  reivindicações  sucessivas  por  uma  espécie  de  meio-termo

denominado como “encriptação responsável” por oposição à “encriptação à prova de

mandados”20  (PFEFFERKORN,  2017).  No  Brasil,  os  bloqueios  sucessivos  do

aplicativo WhatsApp, mediante a impossibilidade por parte das autoridades públicas

de  acessar  o  conteúdo  encriptado  das  mensagens  trocadas,  resultaram  numa

audiência pública convocada pelo Supremo Tribunal Federal (EXTRA, 2017).

Uma vez que as guerras criptográficas estão de volta e não parecem estar

indo embora no futuro próximo, me parece fundamental um esforço de engajamento

efetivo com a técnica e suas implicações para além de uma mera denúncia do teor

político existente “por trás” de toda e qualquer decisão técnica. Para além dos vícios

disciplinares e das afirmações generalistas sobre a política nos artefatos, disputar as

implicações práticas de decisões técnicas concretas. Como afirma Haraway (1995, p.

13):

Desmascaramos  as  doutrinas  de  objetividade  porque  elas
ameaçavam nosso nascente sentimento de subjetividade e atuação
histórica  coletiva  e  nossas  versões  ‘corporificadas’  da  verdade,  e
acabamos por ter mais uma desculpa para não aprendermos nada da
Física pós-Newton [...]

19  A participação da empresa com a vigilância da NSA no PRISM em 2012 e sua cooperação
com as medidas de censura do governo chinês em 2017 (CADELL, 2017) são exemplos
dessas violações da privacidade e da liberdade de expressão de seus usuários.

20  Especialistas  em  segurança  tem  observado  que  o  que  esses  termos  efetivamente
designam são encriptação fraca e forte, respectivamente. A inexistência de um meio-termo
real  apoiado  pela  comunidade  técnica  tem  levado  especialistas  a  classificar  a  tal
encriptação  responsável  como  “solução  imaginária”  (MCLAUGHLIN,  2015),  “um  mito”
(BLUE,  2017),  “encriptação  amigável  à  vigilância”  (PFEFFERKON,  2017)  e  “solução  do
pônei mágico” (MCLAUGHLIN, 2016).  



142

Finalmente,  reitero  a  importância  de observar  os  sentidos  específicos  dos

termos empregados pelos atores ao navegar pelas operações de objetos técnicos.

Esses termos, assim como as metáforas utilizadas, são acionados para a produção de

narrativas políticas. As disputas em torno dos sentidos de termos como  backdoor e

“encriptação responsável” evidenciam o peso que tais expressões adquirem no reforço

de  narrativas  específicas  sobre  segurança.  Similarmente,  metáforas  como  “Going

Dark” e “chave-mestra” são empregadas para a legitimação de certas posições. Como

nos lembra Gillespie (2014, p. 181), “mesmo o que parecem ser descrições nítidas de

um processo por-trás-das-cenas são sempre backstage performado”.
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ABSTRACT

The  public  sector  scenario  faces  new  opportunities  for  reform  and  adaptation,
constantly stimulated by innovation from the new lexicon of open government. But the
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INTRODUCTION

The open government  strategy supported by  e-participation  can significantly

benefit  the  city,  encourage  citizen  engagement,  manage policies  to  address  urban

problems, and provide better public policies.

The conclusion and results of the PhD research on open government initiatives

at the municipal level pointed to the importance of designing effective strategy in open

government  and  participation  to  consolidate  transparency,  technological  innovation,

collaboration and active participation at the local level. But there is also the urgent need

to  adopt  new perspectives  and practices  within  government  that  effectively  involve

culture, government agenda, regulation, technological structure, and political will.

The goal is to improve analytical tools and create management tools for building

a strategy on open government and e-participation that can engage citizens, provide

best practices, and expand local government management capacity. Hence, to produce

a management tool formatted in the perception of models and structure of decisions for

open public policies, through the case study of the city São Paulo.

The axis that structures this analysis is that of public policy and e-participation,

as they are elements that involve and intertwine the State, civil society, organizations

and private entities, essential components for the success of open government. Cities

bring actors and resources together to develop an open governance ecosystem, since

actors are close enough to support innovation and participation, but different models

and approaches exist, so a comparative analysis is necessary to better understand the

different models and impacts since actors are close enough to support innovation and

participation.  However,  different  models  and  approaches  exist,  so  a  comparative

analysis is necessary to better understand the different Models and impacts.

This  article  problematizes  how open  government  strategies  based  on  open

government, whose foundation is public policy and citizen, are created and executed

within the government. To answer this question, we propose the improvement of the

models in layers, in the dimension of the political project, of the democratic norms and

of the sociotechnical characteristics using the framework of criteria to analyze the case

study.

However,  public sector  faces challenges and opportunities for  reforming and

adapting in response to the openness stimulus based on transparency, participation

and  collaboration.  Aggravated  by  the  low  institutionality  of  the  initiatives,  the

precariousness  of  the  regulations,  the  low  adherence  of  the  public  agents  to  the

conversational  culture,  and  the  lack  of  feedback  and  dialogue  with  the  public,  the

opening strategies are reduced to the implementation. Although studies recognize this

complexity,  it  is not clear which perspectives are relevant for theoretical integration,
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since the open government label reflects a divergent discourse between the democratic

theoretical lens and innovations related to the technological content.

The  theoretical  mismatch  sways  technological  reductionism  or  institutional

complacency  over  open  government.  As  a  result,  the  literature  has  a  limited

development. The incomplete approach reflects both in the production of knowledge

and in the political processes in which transparency, participation, collaboration, data,

software and technology are employed.

RESEARCH QUESTION

In the face of related concerns and motivations, I propose a new lens to

address the definitions of open government, through the metaphor of the ecosystem

combining  the  different  areas  of  the  opening.  The  nuanced  conception  of  the

ecosystem,  as a network of  interdependent  systems,  provides  an understanding of

democratic  programming,  as  well  as  the  intensive  use  of  information  and

communication technologies, advancing in the discrepancies of analyses and models

of open government examination. 

The objective is reflecting an integrated framework for all domains, taking into

account the concrete form of governance, including various actors, sectors and levels

of government. This framework establishes the open governance ecosystem as a way

of designing and executing a new form of openness, anticipating strategic forecasting,

informing alternatives and functions for current policy modeling.

Why is this research important? And why now? A systematic investigation of

these processes or governance models is still  incipient (Roy, 2014, 2016; Harrison,

Pardo, Cook, 2012). It also serves to guide an open movement of data to maturity and

political participation, identifying strengths and weaknesses, appropriate technologies,

what  works,  and what  does not.  Together  they  identify  the  most  effective  ways of

implementing strategies for using participatory technologies and open government.

The key point is to establish the connection between open data and decision

structures. If there is a promise of democratic expansion behind these models of open

and  participatory  governance,  how have  governments  used  the  premises  of  open

governments  in  their  institutional  structures?  There  is  a  relationship  between

technological  appropriation  and  the  challenges  of  open  government  to  maintain

mechanisms and  forms  of  political  participation,  as  well  as  technology-driven  data

openness. The article provides a "picture" of  possible courses of  action,  but with a

scenario-dependent trajectory, policy options, and best practices.
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THEORETICAL APPROACH OR FRAMEWORK

The  debate  about  open  government  and  e-participation  brings  with  it

expectations  that  positively  affect  democracy,  promoting  transparency,  facilitating

access to the information necessary for participation and the achievement of social

control. An open government provides for the need to improve levels of transparency,

access to information, and facilitates citizen participation through collaboration. This

requires the opening of the governmental institutions for citizenship, deep change in

the administrative culture, and collective construction from the digital.

The citizen becomes an ally in the conduct of democratic governance and in the

solution of public affairs. But participation requires much more than an invitation from

the government. Participation is an active agent in the transversal development that

composes the public policy process. We propose a new route, under the lens that the

value  of  the  nature  of  open  government  is  transversal  and  permeates  technology,

innovation, information, transparency, collaboration and participation.

As such, it is the instruments or public policies themselves that are formulated,

designed, and implemented based on the principles of open government. In this way,

opening  the government  is  potentially  a  strategy of  public  policy  making.  An  open

government  is  one  that  allows  the  participation  of  citizens  and  political  actors  in

decision-making and training in public policies, but which essentially covers the whole

cycle, in a broad aspect of involvement during all phases (Cruz-Rubio, 2015).

However,  the theoretical  framework indicates  that  the participatory platforms

vary  a  lot  in  relation  to  the  implementation  of  decision-making  strategies  and  the

representation of these processes and their capacity to influence policies. Lucke and

Große (2014) argue that the debate prioritized only the first steps of the policy cycle

(formulation,  agenda  and  decision  making)  to  the  detriment  of  the  other  steps

(implementation, monitoring and evaluation). 

In  submitting  the  proposal,  models  in  participatory  and  open  governance

models are not watertight. Participation (e-participation) is my key-strategic analysis.

The most qualified participation is based on information and transparency, as well as

political  equality.  Freedom  of  expression  is  also  a  requirement  for  a  range  of

democratic  models,  so  I  do  not  understand  participation  as  an  end  to  open

government. 

Participation is a necessary consequence for the evolution of democracy and its

implication  with  public  policies  (CANTO,  2011).  The  relevance  of  participation  is

recognized at  the  theoretical  and institutional  level  (ARNSTEIN,  1969;  IAP2,  2007;

OECD, 2001),  whose levels of information,  consultation and active participation are

public spaces in the context of open government (SÁNCHEZ GONZÁLEZ, 2015). 
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Participation in public administration is a process of social construction of public

policies,  and in  most  definitions  there  is  a common element  of  mediation between

society  and  government,  but  strengthening  relations  with  public  institutions  is  not

magic, and each participatory process is a project at a particular level. Investment in

public policy formulation has always existed, but participation from open government

requires more government investment (OECD, 2006). Ortiz (2010) points out that open

participation is the heart, the systole and the diastole, of open governance. 

E-participation  repositions  open  government  and  favors  success  for  public

policies.  Oszlak  &  Kaufman’s  (2014)  comparative  study  of  best  practices  in  open

government participation has highlighted the complexity and diversity of strategies, and

a strong dependency on context, especially those countries that are more committed to

participation, deliver better results.

Roy  (2016)  analyses  how the  dialogue  between  management  capacities  is

atrophied in the face of  political  institutions and the relevance to the citizen,  which

unlocks  public  involvement,  innovation,  government,  the  economy  and  society.

Consequently,  the direction of  democratic  and open governance for  a transforming

architecture of public management depends on the insertion of those listed elements.

Only with this examination can open government be redesigned from the collaborative

essence of the citizen, as interlocutors of public policy projects. 

The practices of e-participation reflect similar stimuli to traditional practices of

participation, but also have particularized degrees. Therefore, what exists is a set of

tools  that  couple  to  an  institutional  platform,  or  even  dimensions of  digital  political

institutions (maximum standard) that can modify or reconfigure other institutions, within

an  open  government  plan.  The  strategy in  open  government  and e-participation  is

characterized  by  the  defense  of  transparence  plus  participation  and  collaboration,

these terms being representative of political values substantially related to democratic

theory, relevant to broad citizen processes and actions, from voting to choosing for

public policies, to the administrative and bureaucratic routines of government. 

But  it  is  important  to  admit  that  participation  varies  in  different  dimensions,

depending on how the exchange between information and decision-making varies, as

well  as  the  relationship  between  participation  and  decision-making.  Although

participation is a resource that carries a political promise to the dimensions of open

government,  e-democracy,  or  e-government,  ultimately  its  performance depends on

shared  understandings  and  the  performance  of  the  set  of  ideas  applied  to  e-

participation itself. 

The  new  management  paradigm  2.0  reiterates  that  models  based  on  the

formulation of  policies and technologies are complex,  and are implicitly  linked to a
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traditional policy-making activity based on the conventional cycle of public policies. It

therefore encompasses the challenge of developing metrics and evaluation models for

decision support, and simulation of tools that make the situation more precise, concrete

and holistic, but which does not distinguish or discard open government actions and/or

e-participation. 

In conclusion, thinking about models of open government and participation is to

promote  its  practical  use,  the  possibility  of  prediction,  and  the  similarity  with  the

proposed  phenomenon,  but  relating  to  concrete,  avoiding  abstract  typologies.  It  is

much more a perception of models and decision-making to create a self-sustaining

ecosystem  for  the  public,  where  engagement  is  an  open  government  effort  (LEE,

KWAK, 2011). 

METHODOLOGY AND REASONING

To evaluate the efforts of the open government and to present the instruments

and tools that support the construction of the municipal strategies, the methods and

techniques  were  selected  according  to  the  work  plan.  The  research  approach  is

qualitative and quantitative.  The work plan is  synchronized with the methodological

steps. The first stage is the refinement of the theoretical framework, improvement of

the  analysis  models  and  the  framework  based  on  relevant  literature  criteria,

benchmarking  design.  The  second  stage  is  the  comparison  of  cities  with  general

theoretical principles, and the case study that allows us to identify the elements of the

empirical description and the presentation of the results.

Through  the  deepening  of  the  theoretical  framework  were  defined  the

methodological and epistemological choices indicating the approach, categories and

relevant  criteria.  The methods and instruments are approached with the support  of

political modeling techniques, gamification and political formulation 2.0 (MUREDDU et

al., 2012; MUREDDU et al., 2014; CHARALABIDIS et al., 2012; OSIMO et al., 2013).

The execution of the analysis follows the following steps: (i) construction of the

framework for analysis of the initiatives and the models of perception of the scenario

and  their  potential,  as  well  as  the  layered  model  from  the  point  of  view  of  the

democratic and sociotechnical project (MACINTOSH, WHYTE, 2008); (ii) adaptation to

the public policy cycle (HOWLETT, RAMESH, 1995) as a heuristic model and that is in

accordance with the sequence of elements of the political-administrative process; (iii)

graphical elaboration of the models, which are narrative documents and polygons that

provide an interpretation and insights about the case of the policy (SCHERER et al.,

2015; SHERER et al., 2013). 
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The analysis of the information will be accompanied by the new contributions of

the produced knowledge identifying the cases of success, evaluating the results of the

implementation  and  the  improvement  plans.  These  instruments  with  the  reference

standard of the theoretical-methodological structure point to the best practices, the best

models, the performance indicators and the standard, resulting in the benchmarking for

the strategies of open government and e-participation. 

The methodological choices interact with the theoretical approach, integrating

technological  opportunities  and the challenges of  policy  formulation.  It  is  a  kind of

"political  formulation  2.0",  referring  to  a  set  of  methodologies  and  technological

solutions aimed at innovating the elaboration of public policies, covering all phases of

the political cycle. The execution of the models was based on gamification, allowing for

the  conversion  of  participation  as  an  activity  that  adds  elements  of  competition,

cooperation and narrative. Finally, we study policy modeling projects decision-making

processes  supported  by  information  and  communication  technologies.  This  is  the

theoretical framework that underlies the methodological matrix of the proposal and will

serve as a parameter for the ex-ante and ex post analysis of the initiatives.

The  policy  brief  can  present  policy  options  to  address  issues  of  open

government and participation, as well as recommendations. It is exclusively intended

for policy makers and other stakeholders interested in formulating or influencing such

policies, noting the importance of the host institution. 

The  evolution  of  open  government  strategies  finds  tensions  between  the

traditional culture of public management, hierarchy and control mentality, and efforts for

innovation and digital  reform. The analysis highlights that the emerging governance

ethos aims to stimulate the ubiquitous involvement in a more complete agenda. The

scenario  of  municipalities  is  cautious  and  requires  a  holistic  approach  within  the

spectrum  of  participatory  governance,  which  prioritizes  the  management  of  public

value. The perception that participation is a norm rather than an exception is justified.

The conclusion analysis emphasizes the need to research, understand and measure

the costs, benefits and resources associated with the technological and participatory

dynamics in an open governance arrangement.

CONTRIBUTION OF RESEARCH

This  reflection  provides  information  on  how  to  approach  the  open  data

ecosystem,  but  also  shows  the  intersection  in  the  mechanisms  of  electronic

participation and the initiatives of  an open government,  acting as a guide to public

management. 
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This proposal involves three approaches. It is a retrospective achievement, as

the analysis informs policymakers of their position in the field of open government and

e-participation. It  also has prospective priority, since it  assists in the identification of

points and improvements for policy makers and creation of best practice.  Finally,  it

enables accountability by creating a set of criteria and methods of policy formulation

and modeling with which it is possible to invest either for success or failure. 

The proposal brings significant contributions, since the cases studied are local

democracies,  and  it  is  important  to  understand  the  influence  on  their  democratic

potential as a permanent complement (semi-) for the formulation of national policies

with the support of the technologies. In addition, the analysis of technologies focused

on open tools of governance and electronic participation can identify trends that may

potentially contribute or impact public policies. 

The result is to reflect "much better" the realities of policy making, in often more

dynamic and complex contexts, generating need for constant involvement, not only as

consultation and information, but also as co-creation. 

Our efforts will be shaped and guided by the discussion with the organizational,

technological, social and political actors. The innovation of the research proposal, the

scrutiny of  other researchers,  and the government itself  (through new partnerships)

reveal new ways of shaping governance strategies.

The  rapid  evolution  of  research  and  narrowly  demarcated  definitions  of

openness results in the urgency of  this  proposal  as a basis  for  assessing the real

practices and effects of data technology, government, and intelligent cities. The critique

of  this  research  alerts  to  the  phenomena  of  economic  stability,  social  democratic

enlargement, empowerment, and accountability associated with the potentially blurred

and  deformed term of  open government.  There  needs  to  be more talk  about  how

government and technology support this fuzzy word of promises and deliveries.
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1  INTRODUÇÃO

Com o advento da internet como principal meio de comunicação mundial,  é

indiscutível que a ferramenta ultrapassa o limite do entretenimento e alcança a esfera

das relações jurídicas. 

É  irrefutável  que  o  Direito,  enquanto  ciência  que  se  ocupa  de  estudar  a

fenomenologia  dessas  relações,  não  pode  ser  entendido  como  ciência  exata  e

imutável,  ao passo que a interação entre indivíduos e seus consequentes direitos-

deveres sofrem constantes mutações enquanto a sociedade evolui. 

Diante da globalização e o estreitamento das interações interpessoais, também

consequências do uso da internet, essa ferramenta passa a ser cenário de diversas

transações e relações negociais, que dificilmente podem ser concretizadas por meio

de  contrato  físico,  haja  vista  a  inviabilidade  que  o  meio  físico  acarreta,  seja  com

relação ao custo para serem colhidas as assinaturas das partes, que muitas vezes não

se encontram no mesmo espaço, seja no que diz respeito ao tempo, de sorte que a

própria velocidade da informação trazida pela sociedade digital  não mais comporta

uma  delonga  nas  tratativas  em  negócios   que  devem  ser  predominantemente

imediatistas. 

Dessa maneira, o direito positivado tratou de normatizar o uso de Certificado

Digital como assinatura, cabendo a Ciência do Direito identificar se há validade jurídica

nas assinaturas digitais e a respectiva produção de efeitos no mundo fático.

Assim sendo, tem-se por objetivo geral deste estudo constatar a viabilidade e

validade jurídica de assinatura digital  por  meio  de certificação digital  em contratos

eletrônicos,  de  modo  a  concluir  pela  autenticidade,  integridade  e  não  repúdio  da

relação negocial eletrônica que se utiliza de certificado digital, de forma a se averiguar

a segurança jurídica do instrumento.

2  BREVE HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DA INTERNET E A SOCIEDADE

DIGITAL

A origem da Internet remota ao auge da Guerra Fria, em meados da década de

60, sendo inicialmente pensada para fins exclusivamente militares. Foi nos Estados

Unidos, quando o governo criou a Advanced Research Projects Agency (ARPANET),

que consistia em uma ligação entre computadores militares e industriais, por meio de

rede telefônica, com finalidade de prevenir possíveis ataques nucleares, que se viu

nascer a ideia do que se entende por Internet. Esse método, então revolucionário, foi
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arquitetado em volta da preocupação de se manter dados relevantes em uma central

que poderia sofrer ataques e consequente perda permanente de dados essenciais,

assim sendo,  a engenharia descentralizada por meio de pacotes permitiu  que,  em

caso de ataque por forças inimigas, as informações lá existentes não se perdessem

(MARTINS, 2016, p. 25).

Posteriormente, já na década de 80, a Internet passou a ser utilizada para fins

acadêmicos,  de  forma  a  estabelecer  a  comunicação  de  computadores  entre

universidades, acadêmicos e laboratórios de pesquisa norte-americanos, permitindo a

troca de informações mediante sistema de protocolos (TEIXEIRA, 2013, p. 21-22).

A saída da Internet do ambiente acadêmico teve como ponto de partida o final

da  década  de  80,  no  European  Particle  Physics  Laboratory (CERN),  quando  do

desenvolvimento por Tim Berners-Lee e um grupo de pesquisadores, de um protótipo

da  World  Wide  Web,  resultando  no  padrão  HyperText  Markup  Language (HTML),

consistente em um banco de dados de armazenamento de informações, possibilitando

que dados em diversas formas fossem visualizados em único arquivo conjuntamente

(MARTINS, 2016, p. 26).

Já na década de 90, a Internet passou por um processo de transformação e

expansão.  Foi  em  1994  que  surgiu  a  segunda  geração  da  Internet,  chamada  de

“Information Superhighway”,  sendo comparada a uma super-rodovia da informação,

posto que conseguia conjugar dados,  voz e vídeo por um único canal  (MARTINS,

2016, p. 27).

Do ponto de vista técnico, a Internet pode ser entendida como a interligação de

dispositivos  espalhados  pelo  mundo  inteiro,  mediante  a  utilização  de  um  mesmo

padrão de transmissão de dados, qual seja os protocolos Internet Protocol (IP).

Tecnicamente,  a  Internet  consiste  na  interligação  de  milhares  de
dispositivos  do  mundo inteiro,  interconectados mediante  protocolos
(IP, abreviação de Internet Protocol).  Ou seja, essa interconexão é
possível porque utiliza um mesmo padrão de transmissão de dados. A
ligação é feita por meio de linhas telefônicas,  fibra óptica,  satélite,
ondas de rádio ou infravermelho. A conexão do computador com a
rede pode ser direta ou através de outro computador, conhecido como
servidor. Este servidor pode ser próprio ou, no caso de provedores de
acesso, de terceiros. O usuário navega na Internet por meio de um
brower, programa usado para visualizar páginas disponíveis na rede,
que interpreta as informações do website indicado, exibindo na tela
do usuários textos, sons e imagens.(PINHEIRO, 2016)

Assim sendo, esta tecnologia conhecida por Internet, possibilita ao usuário, por

meio  de  um navegador  (“browser”),  seja  ele  o  Microsoft  Internet  Explorer,  Opera,

Google Chrome, ou outros, a abertura de uma página hospedada em um servidor,

permitindo seu acesso a dados, voz, vídeos e imagens.
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Juntamente  com  a  evolução  da  Internet,  acompanhou-se  a  evolução  da

sociedade,  visto  que  essa  tecnologia  propiciou  um  estreitamento  das  relações,

permitindo maior  interatividade e  possibilitando a multimedialidade (combinação de

texto, imagem e som) e a hipermedialidade (interconexão de diversos textos entre si),

o  que  acabou  por  mudar  a  forma  do  ser  humano  se  comunicar,  bem  como sua

percepção de mundo, tempo e espaço.

A sociedade atual prima pela a interatividade em tempo real, pelo acesso a

informação de forma instantânea e pela praticidade e agilidade que o meio eletrônico

proporciona. 

A complexidade de tal  sistema para a Ciência do Direito  está nas relações

jurídicas estabelecidas dessa interação, à medida que cominam em direitos e deveres.

A  Internet  trata-se  de  meio  estranho  ao  Direito  enquanto  ciência,  dada  à

impessoalidade e efemeridade daquilo que transita pela web, o que resulta em uma

insegurança jurídica para os atores. 

À medida que a tecnologia evolui, passa-se a necessitar de novas regras para

a interação dos indivíduos enquanto sujeitos de direitos e deveres, ao passo que o

Direito é resultado do conjunto de comportamento e linguagem e deve acompanhar a

evolução social, o que se pretende abordar em tópicos posteriores.

3  DOCUMENTO ELETRÔNICO

Primeiramente, necessário se faz pontuar que a documentação eletrônica pode

ser  entendida como (i)  documento  transmitido  eletronicamente  que possui  suporte

físico  e  material1,  como  seria  o  caso  de  um documento  digitalizado  por  meio  de

scanner  e  transmitido  eletronicamente  em  momento  posterior;  ou  (ii)  poder-se-ia

considerar, também, aquele documento totalmente editado em campo eletrônico.

É intrínseco à Sociedade Digital a tendência de diminuição do uso do papel –

documentos físicos – e o crescente uso de documentos eletrônicos, o que acarreta na

insegurança quanto à veracidade e autenticidade desses documentos, principalmente

quando estes são suportes de declarações de vontade entre partes detentoras de

direitos e deveres, consubstanciando relações jurídicas. 

Nesse  sentido,  cabe  esclarecer  que  o  papel  nada  mais  é  do  que  a  então

tecnologia adotada para documentar algo, sendo um tipo de suporte físico no qual

uma manifestação de vontade pode estar claramente evidenciada (PINHEIRO, 2016,

p. 258).

1 TEIXEIRA, op. cit., p.7
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O apego ao papel é facilmente esclarecido quando se compreende o aspecto

cultural  da utilização do mesmo, em via de regra,  para os indivíduos o papel  traz

segurança de que aquilo que está escrito constitui uma verdade e será cumprido, dada

a  sua  materialidade.  Todavia,  ao  contrário  deste  crença  enraizada,  o  Código  Civil

Brasileiro dispõe em seu artigo 107 que “A validade da declaração de vontade não

dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”2

Ocorre que, para haver o desapego do papel, é necessário que se crie nova

metodologia  positivada  pelo  Direito  Positivo  que  traga  certificação  do  documento

eletrônico,  no  sentido  de  lhe  confiar  autenticidade  e  executabilidade,  o  que  se

abordará nos tópicos a seguir.

4  ASSINATURA DIGITAL E O CONTEXTO GLOBAL

O uso maciço da Internet pelos indivíduos torna a tecnologia um meio no qual

se estabelecem diversas transações, tais como, transações bancárias, contratação de

serviços,  compra  e  venda  de  mercadorias  (e-commerce),  troca  de  documentos  e

informações sigilosas, entre outros. 

Ocorre que a vulnerabilidade dessas relações reside em uma série de quesitos

que podem afetar a função representativa da documentação eletrônica, tais como a)

suplantação  do  autor  e  fonte  da  mensagem;  b)  alteração  da  mensagem,  sem

conhecimento  da  outra  parte;  c)  a  circunstância  de  o  emissor  negar  ter  enviado

determinada mensagem, ou o destinatário negar ter recebido tal mensagem; e d) o

acesso do conteúdo por indivíduo não autorizado (MARTINS, 2016, p. 69).

Principalmente no que se refere à identificação das partes, a assinatura digital

vem para  preencher  esta  lacuna,  no sentido  de  constituir  prova  da  expressão  de

vontade, a fim de possibilitar não só a identificação, mas a verificação de capacidade

jurídica das partes, bem como, garantir a executabilidade do pacto.

A  assinatura  ou  firma  eletrônica  atende  à  necessidade  de
identificação das partes, como marca ou signo que assume o papel
outrora reservado ao escrito. A própria noção de assinatura passa por
uma redefinição, a partir da sua função, e não a partir da forma, de
modo não só a verificação da capacidade jurídica dos contratantes,
como também a  melhor  assegurar  o  cumprimento  das  obrigações
relativas a cada uma das partes. (MARTINS, 2016, p. 70)

Nessa linha, a assinatura digital deve ser equiparada à forma escrita a próprio

punho,  no  sentido  de  produzir  os  mesmos  efeitos  jurídicos,  de  sorte  a  conferir

2 BRASIL.  Código  Civil.  Lei  nº  10.406,  de  10  de  Janeiro  de  2002.  Disponível  em:  <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em: 21 de Jan 2018.
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reconhecimento  da  origem  da  mensagem  e  identificação  de  um  usuário  aceito  e

permitido em uma transação.

Dessa maneira, visto sua funcionalidade de contribuir para o estabelecimento

de  segurança  jurídica  na  Internet,  a  assinatura  digital  é  amplamente  utilizada  em

contratos eletrônicos e comércio eletrônico. 

Todavia,  há  que  se  pontuar  que  os  governos  estão  criando  um  cenário

regulatório cujas abordagens nem sempre coincidem. Pelo que se pode afirmar que,

atualmente, existem ao menos três abordagens vigentes da regulamentação do tema:

i. Abordagem  minimalista:  trata-se  de  abordagem  adotada  por  países  com

sistema common law: Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Especifica

que  as  assinaturas  eletrônicas  não  podem  ser  negadas  pois  estão  em  formato

eletrônico (KURBALIJA, 2016, p. 162).

ii. Abordagem maximalista: a qual especifica o quadro e os procedimentos das

assinaturas  digitais.  Geralmente  esta  abordagem  adota  criptografia  e  autoridades

certificadoras  que  certificarão  os  usuários.  É  o  caso  de  países  europeus  como

Alemanha e Itália (KURBALIJA, 2016, p. 163).

iii. Abordagem  da  Diretiva  de  Assinaturas  Eletrônicas  da  UE:  trata-se  de

abordagem mista que considera aspectos da abordagem minimalista e maximalista.

Sendo  que,  adota  entendimento  minimalista  em  relação  ao  reconhecimento  de

assinaturas  digitais  em  meio  eletrônico,  bem  como  reconhece  o  posicionamento

maximalista, ao definir maior segurança jurídica atrelada à concessão de “assinaturas

eletrônicas avançadas”, com efeitos jurídicos mais sólidos. Trata-se de posicionamento

adotado por estados-membros da União Europeia (KURBALIJA, 2016, p. 162).

No  Brasil,  através  da  Medida  Provisória  nº  2.200-2/20013 foi  instituída  a

Infraestrutura  de  Chaves  Públicas  Brasileira  (ICP-Brasil),  positivando  em  nosso

ordenamento jurídico a adoção de autoridades certificadoras que têm por uma de suas

atribuições certificar a assinatura digital de usuários, tema que será aprofundado em

tópico posterior.

Nesse  sentido,  no  território  brasileiro,  a  autenticidade  de  uma  assinatura

eletrônica depende da certificação de autoridade certificadora. Inclusive, cabe pontuar

que o Brasil é um dos únicos países a exigir reconhecimento de firma em documentos

oficiais (PINHEIRO, 2016, p. 272). 

Em um cenário  global,  no  ano  de  1996,  a  United  Nations  Commission  on

Internet Trade Law (UNCITRAL), Comissão das Nações Unidas para Leis de Comércio

3 BRASIL.  Medida  Provisória  n°  2.200-2/2001  de  24  de  Ago.  de  2001.  Institui  a  Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional
de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências.  Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm> Acesso em: 24 de Jan.
2018
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Internacional,  elaborou a Lei  Modelo  sobre Comércio  Eletrônico4 que,  embora não

adentrar  especificamente  ao  tema,  dispõe  que  os  registros  eletrônicos,  para

receberem o mesmo nível de reconhecimento legal, devem satisfazer, no mínimo, o

exato  grau  de segurança  que os  documentos  em papel  oferecem,  de  modo a  se

interpretar  que por  meio de requisitos técnicos específicos o documento eletrônico

poderia alcançar a mesma validade jurídica que um documento em papel assinado a

próprio punho.

Posteriormente,  no  ano de  2001,  a  UNCITRAL adotou  a  Lei  Modelo  sobre

Assinaturas  Eletrônicas  (MLES)  que  visa  habilitar  e  facilitar  o  uso  de  assinaturas

eletrônicas, estabelecendo critérios de confiabilidade técnica para a equivalência entre

assinaturas eletrônicas e escritas à mão (UNCITRAL, s.d.).

O MLES baseia-se nos princípios fundamentais comuns a todos os
textos da UNCITRAL relativos ao comércio eletrônico, nomeadamente
a  não  discriminação,  a  neutralidade  tecnológica  e  a  equivalência
funcional. O MLES estabelece critérios de confiabilidade técnica para
a equivalência entre assinaturas eletrônicas e manuscritas, bem como
regras básicas de conduta que podem servir de diretrizes para avaliar
os deveres e responsabilidades para o signatário, a parte confiante e
terceiros  confiáveis  que  intervêm  no  processo  de  assinatura.
Finalmente,  o  MLES  contém  disposições  que  favorecem  o
reconhecimento de certificados estrangeiros e assinaturas eletrônicas
com base em um princípio de equivalência substancial que ignora o
local de origem da assinatura estrangeira. (UNCITRAL, 2001)

Destarte,  em um nível global  resta clara a viabilidade e a confiabilidade da

utilização de assinaturas eletrônicas, haja vista sua equivalência em termos de efeitos

jurídicos  com a assinatura  manuscrita.  Sendo necessário,  agora,  entender  de que

modo o legislador brasileiro tratou tal matéria e como se dá a segurança jurídica da

assinatura digital em contratos eletrônicos.

5  DA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA

A Medida Provisória 2.200-1/20015 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira  (ICP-Brasil)  no  ordenamento  jurídico  brasileiro,  sendo  posteriormente

reeditada pela Medida Provisória 2.200-2/2001 que transformou o Instituto Nacional de

Tecnologia da Informação (ITI) em autarquia.

4 UNCITRAL. Resolução 51/162  de 16 de Dez.  de 1996.  Lei Modelo sobre Comércio
Eletrônico. Disponível em: < http://www.lawinter.com/1uncitrallawinter.htm> Acesso em: 22
de Jan. 2018

5 BRASIL. Medida Provisória n° 2.200-1 de 27 de Julho de 2001. Institui a Infra-Estrutura de
Chaves Públicas Brasileira -  ICP-Brasil,  e dá outras providências.  Disponível  em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-1.htm> Acesso em: 24 de Jan.
2018.
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Nos termos do artigo 1° da Medida Provisória n° 2.200-2/2001 determina-se

que:

Fica instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-
Brasil,  para  garantir  a  autenticidade,  a  integridade  e  a  validade
jurídica  de  documentos  em  forma  eletrônica,  das  aplicações  de
suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais,
bem como a realização de transações eletrônicas seguras. (BRASIL,
2001e)

Assim sendo, a ICP-Brasil consiste em uma estrutura hierárquica de confiança

que viabiliza a emissão de certificados digitais para identificação virtual do cidadão,

composta pelos entes a seguir:

5.1  COMITÊ GESTOR DA ICP-BRASIL

A função de autoridade gestora de políticas da ICP-Brasil é de competência do

Comitê Gestor da ICP-Brasil, vinculado à Casa Civil da Presidência da República. Nos

termos do artigo 3° da Medida Provisória  supracitada, o Comitê é composto por cinco

representantes da sociedade civil,  integrantes de setores  interessados,  designados

pelo Presidente da República, e um representante de cada um dos seguintes órgãos,

indicados por seus titulares: Ministério da Justiça; Ministério da Fazenda; Ministério do

Desenvolvimento,  Indústria  e  Comércio  Exterior;  Ministério  do  Planejamento,

Orçamento e Gestão; Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações;

Casa Civil  da Presidência da República;  e Gabinete de Segurança Institucional da

Presidência da República.

Desta maneira, dentre algumas  competências do Comitê Gestor da ICP-Brasil

estão: (i) adotar as medidas necessárias e coordenar a implantação e o funcionamento

da ICP-Brasil; (ii) estabelecer a política e as normas técnicas para o credenciamento

das Autoridades Certificadoras (AC), das Autoridades de Registro (AR) e dos demais

prestadores  de  serviço  de  suporte  à  ICP-Brasil;  (iii)  estabelecer  a  política  de

certificação e as regras operacionais da Autoridade Certificadora Raiz (AC Raiz), das

AC e  das  AR,  bem como definir  níveis  da  cadeia  de  certificação;  (iv)  homologar,

auditar e fiscalizar a AC Raiz e os seus prestadores de serviço;  (v) aprovar políticas

de certificados, práticas de certificação e regras operacionais, credenciar e autorizar o

funcionamento das AC e das AR; entre outras.6

6 BRASIL.  Medida  Provisória  n°  2.200-2/2001  de  24  de  Ago.  de  2001.  Institui  a  Infra-
Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional
de Tecnologia da Informação em autarquia, e dá outras providências.  Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/mpv/antigas_2001/2200-2.htm> Acesso em: 24 de Jan.
2018



164

5.2  ENTES DA ICP-BRASIL

Ainda,  são  Entes  da  ICP-Brasil  a  Autoridade  Certificadora  Raiz  (AC-Raiz),

Autoridades Certificadoras (AC) e Autoridades de Registro (AR).   Bem como, também

compõem a cadeia a Autoridade Certificadora do Tempo (ACT), Prestador de Serviço

de Suporte (PSS), Prestador de Serviço Biométrico (PSBio).7

5.2.1  AUTORIDADE CERTIFICADORA RAIZ

A Autoridade Certificadora Raiz da ICP-Brasil é a primeira autoridade da cadeia

de  certificação.  Dente  as  competências  da  AC-Raiz  está  emitir,  expedir,  distribuir,

revogar  e  gerenciar  os  certificados  das  autoridades  certificadoras  de  nível

imediatamente subsequente ao seu, bem como, executar atividades de fiscalização e

auditoria  das  AC e  das  AR e  dos  prestadores  de  serviço  habilitados  na  ICP,  em

conformidade com as diretrizes e normas técnicas estabelecidas pelo Comitê Gestor

da ICP-Brasil.8 

Cabe esclarecer que A AC-Raiz no Brasil é o Instituto Nacional de Tecnologia

da  Informação,  uma  autarquia  federal,  ligada  a  Casa  Civil  da  Presidência  da

República, que tem por missão manter e executar as políticas da Infraestrutura de

Chaves Públicas Brasileira.

5.2.2  AUTORIDADES CERTIFICADORAS

As Autoridades Certificadoras são entidades credenciadas a emitir certificados

digitais. Dessa forma, competem a elas emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar

os certificados,  bem como colocar  à  disposição dos usuários  listas de certificados

revogados e outras  informações pertinentes  e  manter  registro de suas operações.

Além de estabelecer e fazer cumprir, pelas Autoridades de Registro a ela vinculadas,

as políticas de segurança necessárias para garantir a autenticidade da identificação

realizada.9

Podem ser Autoridade Certificadora entidades públicas e privadas. Atualmente,

são 17 (dezessete) Autoridades Certificadoras de 1º Nível credenciadas na ICP-Brasil,

entre  elas  se  pode  citar:  Caixa  Econômica  Federal,  SERASA Experian,  Certisign,

7 ITI.  Entes da ICP-Brasil.  Disponível  em:  < http://www.iti.gov.br/icp-brasil/57-icp-brasil/76-
como-funciona> Acesso em: 24 de Jan 2018.

8 ITI.  Entes da ICP-Brasil. Disponível  em:  < http://www.iti.gov.br/icp-brasil/57-icp-brasil/76-
como-funciona> Acesso em: 24 de Jan 2018.

9 Ibidem
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Receita Federal do Brasil, Valid Certificadora Digital, Casa da Moeda do Brasil, Soluti

Certificadora  Digital,  Ministério  das  Relações  Exteriores  (AC-MRE),  AC Boa  Vista,

entre outras.10 

5.2.3  AUTORIDADES DE REGISTRO

Cabe a Autoridades de Registro identificar e cadastrar usuários na presença

destes,  encaminhar  solicitações de  certificados às  AC e manter  registros  de suas

operações, sendo a interface Autoridade Certificadora e usuários. É responsabilidade

da AR manter registros de suas operações. Pode estar fisicamente localizada em uma

AC ou ser uma entidade de registro remota.11

5.2.4  AUTORIDADE CERTIFICADORA DO TEMPO

Uma Autoridade Certificadora do Tempo é responsável pelo Carimbo do Tempo,

documento eletrônico emitido por uma parte confiável, com finalidade de comprovar

que uma informação digital existia numa determinada data e hora no passado, cujo o

uso é regulamentado pela ICP-Brasil.12 Ou seja, trata-se de selo que atesta a data e a

hora  exatas  em  que  um  documento  foi  criado  e/ou  recebeu  a  assinatura  digital,

servindo assim para comprovar sua autenticidade.

5.2.5  PRESTADOR DE SERVIÇO DE SUPORTE

O Prestador de Serviço de Suporte (PSS) se divide em três categorias, sendo

elas:  disponibilização de  infraestrutura  física  e  lógica;  disponibilização de  recursos

humanos  especializados;  ou  disponibilização  de  infraestrutura  física  e  lógica  e  de

recursos humanos especializados. Cabe ao PSS desempenhar atividades constantes

nas Políticas de Certificado (PC) e na Declaração de Práticas de Certificação (DPC)

da AC a que estiver vinculado, diretamente ou por intermédio da AR, ou nas Políticas

de Carimbo do Tempo (PCT)  e  na Declaração de Práticas  de Carimbo do Tempo

(DPCT) da ACT a que estiver vinculado, bem como nas atividades de Prestador de

10 ITI.  Estrutura  da  ICP-Brasil. Disponível  em:  <
http://www.iti.gov.br/images/repositorio/autoridades-certificadoras/estrutura_detalhada.pdf>
Acesso em: 24 de Jan 2018.

11 ITI.  Entes da ICP-Brasil. Disponível  em:  < http://www.iti.gov.br/icp-brasil/57-icp-brasil/76-
como-funciona> Acesso em: 24 de Jan 2018.

12 ITI.  Carimbo  do  Tempo. Disponível  em:  <  http://www.iti.gov.br/conteudo-do-menu-
superior/28-perguntas-frequentes/131-carimbo-do-tempo> Acesso em: 24 de Jan 2018.
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Serviço Biométrico.13 Assim como outros entes da cadeia hierárquica de certificação o

PSS deverá atender rigorosamente aos requisitos estipulados pela ICP-Brasil para que

possa atuar.

5.2.6  PRESTADOR DE SERVIÇO BIOMÉTRICO

Para a emissão de um certificado digital é necessária a coleta da biometria do

requerente, cabendo ao Prestador de Serviço Biométrico a identificação biométrica,

verificação e comparação e  biometria  através de um ou mais  bancos/sistemas de

dados biométricos para toda ICP-Brasil, de acordo com os padrões internacionais de

uso.14

Assim sendo, todos os entes da cadeia hierárquica ICP-Brasil estão envolvidos

em seu fim maior, qual seja garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica

de  documentos  em forma eletrônica,  das  aplicações  de  suporte  e  das  aplicações

habilitadas que utilizem certificados digitais,  bem como a realização de transações

eletrônicas seguras.

6  DA SEGURANÇA JURÍDICA E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO EM

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS ASSINADOS COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Primeiramente,  necessário  se faz conceituar  o  termo certificado digital,  que

consiste  em  um  arquivo  eletrônico  gerado  por  uma  Autoridade  Certificadora,

armazenado  em  um  hardware ou  software a  depender  do  caso,  com  fim  de

personificar o indivíduo na rede mundial  de computadores,  ou seja, identificar  com

segurança pessoas, físicas ou jurídicas, do autor de uma mensagem ou transação

feita em meios eletrônicos como na web, por meio de um par de chaves criptográficas

(TEIXEIRA, 2013, p. 111-112).

Nesse sentido, o certificado digital consiste em ferramenta que possibilita que

aplicações  como  comércio  eletrônico,  assinatura  de  contratos  digitais,  operações

bancárias virtuais, iniciativas de governo eletrônico, entre outras, sejam realizadas em

meio virtual, onde não é necessária a presença do interessado, porém é indispensável

a identificação das partes envolvidas.

13 ITI.  Entes da ICP-Brasil.  Disponível  em:  < http://www.iti.gov.br/icp-brasil/57-icp-brasil/76-
como-funciona> Acesso em: 24 de Jan 2018.

14 ITI.  Entes da ICP-Brasil.  Disponível  em:  < http://www.iti.gov.br/icp-brasil/57-icp-brasil/76-
como-funciona> Acesso em: 24 de Jan 2018.
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6.1  CRIPTOGRAFIA

6.1.1  CONCEITO E BREVE HISTÓRICO

A palavra criptografia tem origem grega, com significado de “escrita secreta”,

consiste  em estudo  dos  princípios  e  técnicas  pelas  quais  a  informação  pode  ser

transformada da sua forma original  para  outra  ilegível,  de  maneira  que possa ser

conhecida apenas por seu destinatário (detentor da "chave secreta"), o que a torna

difícil de ser lida por agentes não autorizados, ou seja, criptografia é a arte de escrever

em  códigos  de  maneira  a  esconder  a  informação  na  forma  de  um  texto

incompreensível (MORENO ET AL, 2005, p. 11).

O primeiro relato da história da criptografia aconteceu por volta de 1900 a.C.

quando o escriba de Khnumhotep II, então arquiteto do faraó Amenemhet II, teve a

ideia de substituir algumas palavras ou trechos de texto, em relação a monumentos

construídos para o faraó que deveriam ser documentados e mantidos em sigilo.15

Contemporaneamente,  a  criptografia  alcançou  grande  relevância  histórica

quando  a  Enigma,  máquina  para  codificar  mensagens  desenvolvida  por  Arthur

Scherbius em 1918, inicialmente utilizada para fins comerciais, levantou interesse por

parte da marinha de guerra alemã em 1926. Em 1927/28, o exército elaborou sua

própria versão, a Enigma G, sendo adotada por todo o exército alemão.16

Atualmente, a criptografia moderna é conhecida como criptografia de rede e

sua  ascensão  é  diretamente  relacionada  com  o  uso  em  massa  da  Internet.  Na

criptografia  de  rede,  a  mensagem  é  criptografada  usando-se  algoritmos,  gerando

diversos códigos que executam a criptografia.17 

6.1.2  CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA E ASSIMÉTRICA

Atualmente,  existem dois  tipos  de  criptografia,  sendo  elas,  a  simétrica  e  a

assimétrica. 

O tipo de criptografia simétrica é o mais comum e pressupõe que uma mesma

chave  usada  para  ocultar  informação precisa  ser  aplicada  para  revela-la  na outra

ponta18, ou seja, a mesma chave é usada tanto na codificação (cifragem) quanto na

15 FRANÇA,  Waldizar  Borges  de  Araújo.  Criptografia.  Disponível  em:  <
http://www.ucb.br/sites/100/103/TCC/22005/WaldizarBorgesdeAraujoFranco.pdf  >  Acesso
em: 26 de Jan 2018.

16 KRISCHER,  Thais  Cristine.  Um  Estudo  da  Máquina  Enigma.  Disponível  em:  <
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/66106/000870987.pdf>  Acesso  em  26
Jan. 2018.

17 FRANÇA, Waldizar Borges de Araújo, op. cit.
18 MORENO, Edward David; PEREIRA, Fábio Dacênio; CHIARAMONTE, Rodolfo Barros, op.

cit., p. 28.
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decodificação (decifragem). Os dois protocolos mais usados para proteção de dados

na Internet, o Secure Sockets Layer (SSL) e o Transport Layer Security (TLS) utilizam

a criptografia simétrica para proteger os dados transmitidos e armazenados.19

Já a criptografia assimétrica, utiliza-se de duas chaves, uma pública e outra

privada. A chave privada deve ser mantida em sigilo e protegida por quem gerou as

chaves, enquanto a chave pública é disponibilizada e tornada acessível a qualquer

indivíduo que deseje se  comunicar  com o proprietário  da chave privada.  Assim,  o

transmissor  cifra a mensagem usando a chave pública do destinatário pretendido, que

deverá usar a sua respectiva chave privada para conseguir recuperar a mensagem

original (MORENO ET AL, 2005, p. 28). 

Cabe ressaltar que a criptografia utilizada em certificação e assinaturas digitais

é a assimétrica, na qual utilizando-se da chave privada para criptografar o  hash  da

mensagem  a  chave  pública  irá  conferir  a  autencidade  do  documento,  ou  seja  a

assinatura digital é formada pegando  hash da mensagem e criptografando-a com a

chave privada do criador.

Para verificar a autenticidade da assinatura é necessário recorrer ao banco de

chaves  públicas  da  entidade  certificadora,  comparando-a  com a  chave  pública  de

quem enviou a mensagem e com a chave privada do autor  da assinatura.  Desse

modo, a assinatura digital é mecanismo de autentificação que possibilita ao autor da

mensagem anexar a esta um código que atue como assinatura. (STALLINGS, 2008).

6.1.3  IMPORTÂNCIA DA CRIPTOGRAFIA

Primeiramente, cabe ressaltar que o advento da rede mundial de computadores

no  final  do  século  XX  abriu  a  possibilidade  de  velocidade,  comunicação  e

interatividade em tempo real,  tendo por consequência a aceleração dos processos

globais, causando a sensação de redução de tempo-espaço, o que por si só justifica a

popularização  da  Internet,  que  deixou  de  ter  utilidade  exclusivamente  em  meio

acadêmico e por órgãos governamentais no início dos anos 90 e passou a fazer parte

da rotina da maioria da sociedade, inclusive passando a compor o rol de direitos da

população a ser garantido pelo Estado, positivado pelo artigo 2º, inciso I, da Lei Geral

de Telecomunicações, Lei nº 9.472/97.20 

19 NOBRE,  Erick  Pedretti.  Criptografia,  você  deveria  conhecer.  Disponível  em:  <
https://canaltech.com.br/seguranca/Criptografia-voce-deveria-conhecer/> Acesso em 26 de
Jan. 2018.

20  BRASIL. Lei nº 9.472, de 16 de Julho de 1997. Dispõe sobre a organização dos serviços
de telecomunicações,  a  criação e funcionamento de um órgão regulador e outros
aspectos  institucionais,  nos  termos  da  Emenda  Constitucional  nº  8,  de  1995.
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9472.htm > Acesso em: 22 de ago
2017.
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Nesse sentido, diante da rápida ascensão do meio, ainda é tema nebuloso para

a ciência, até mesmo para Ciência do Direito, tendo em vista que essa em específico

não apenas se ocupa de estudar os aspectos técnicos e históricos da rede mundial de

computadores, mas também, tem como principal objeto aquilo que transita pelo meio. 

Os  símbolos,  caracteres,  sinais,  escritos,  imagens,  sons  e  informações  de

qualquer  natureza  que  trafegam  via  Internet  ganham  significado  para  Ciência  do

Direito  quando  observados  como  relação  entre  indivíduos  que  são  detentores  de

direitos  e  deveres,  não  pode a  Internet  ser  meio  estranho,  tendo em vista  que é

realidade alheia ao mundo físico, e negligenciada pelo Direito em sentido amplo.

Nesse sentido, a nebulosidade do meio gera insegurança quanto à garantia de

cumprimento de direitos e deveres em atendimento ao direito positivado, tendo em

vista que a Internet,  cada vez mais indispensável  para a sociedade,  deixou de se

limitar  ao  entretenimento  e  alcançou  as  relações  jurídicas,  que  passam  a  ser

estabelecidas em campo frágil, efêmero e, muitas vezes, impessoal.

Um dos  mecanismos  utilizados  para  assegurar  uma experiência  segura  ao

usuário, é a criptografia, que tem por finalidade garantir a confidencialidade (garante

acesso  a  informação  apenas  aqueles  devidamente  autorizados),  autenticidade

(garante  a  identidade  do  usuário),  não  repúdio  (garante  que  a  pessoa  realizou  a

transação) e integridade (garante que a informação manipulada mantenha todas as

características  originais  estabelecidas  pelo  proprietário  da informação)  daquilo  que

trafega pelo meio, de um usuário para outro.

Dessa forma, pode-se citar que, entre outras utilidades, a criptografia é a base

para  o  funcionamento  de:  certificados  e  assinaturas  digitais;  mecanismos  de

autenticação;  conexão  segura  na  Web  (HTTPS);  conexão  segura  para  outras

aplicações na Internet (SSL/TLS, IPSec); proteção de dados armazenados em disco,

em  mídias  removíveis  e  dispositivos  móveis;  e  integridade  de  consultas  DNS

(DNSSEC).

6.2  PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E

REQUISITOS OPERACIONAIS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE CONFIANÇA

DA ICP-BRASIL

Conforme  já  mencionado  no  presente  artigo,  o  certificado  digital  constitui

arquivo digital armazenado em um hardware ou software, a depender do modelo, que

contém dados do requerente e serve como uma identidade em meio eletrônico, sendo

que, uma de suas utilidades é a assinatura digital.
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Ainda, apresentou-se neste artigo a tecnologia envolta na certificação digital,

que  é  a  criptografia  assimétrica,  que  tem  por  escopo  garantir  à  segurança  da

informação, autenticidade e identificação dos sujeitos envoltos na relação digital.

Contudo, vale, também, ressaltar que, além da criptografia assimétrica, é de

grande relevância para a segurança jurídica e segurança da informação do certificado

o processo burocrático da sua emissão.

6.2.1 PROCEDIMENTOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL

O processo de emissão do certificado digital inicia-se com a pessoa (física ou

jurídica) solicitando o mesmo perante uma Autoridade Certificadora de sua escolha.

Posteriormente,  para  a  emissão  do  certificado  digital  é  necessário  que  o

solicitante vá pessoalmente a uma Autoridade de Registro da Autoridade Certificadora

escolhida  para  validar  os  dados  preenchidos  na  solicitação.  Além  de  levar  os

documentos  obrigatórios,  o  solicitante  passará  pelo  processo  de  cadastramento

biométrico,  com a coleta  da biografia  facial  (foto)  e  das digitais.  Esse processo é

chamado de validação presencial.21

Vencidas estas etapas, o certificado estará pronto para ser armazenado em

software ou hardware homologados pelo ICP-Brasil.

6.2.2 REQUISITOS OPERACIONAIS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS DE

CONFIANÇA DA ICP-BRASIL

Ainda,  a  ICP-Brasil  estabelece  diversos  requisitos  indispensáveis  para  o

desenvolvimento  de  procedimentos  na  emissão  da  certificação  digital  pelos

Prestadores de Serviços de Confiança (PSC)22 - entidade da ICP-Brasil regulamentada

pelos DOC-ICP-17 e DOC-ICP-17.01 – tais como23:

i. Segurança Pessoal: que estabelece a política de gestão de pessoas que deve

ser obrigatoriamente adotada pelo prestadores de serviços de confiança da ICP-Brasil,

entre elas:

21 ITI.  Como  Obter.  Disponível  em:  <  http://www.iti.gov.br/certificado-digital/58-certificado-
digital/87-como-obter> Acesso em 26 de Jan, 2018.

22 O PSC tem por tarefa armazenar de chaves privadas dos usuários finais de certificados
digitais ICP-Brasil em hardwares criptográficos com acesso remoto, além de facilitar o uso e
padronizar as assinaturas digitais e as respectivas verificações.

23 ICP-Brasil.  DOC-ICP-17.01. Procedimentos Operacionais Mínimos para os Prestadores de
Serviço  de  Confiança  da  ICP-Brasil.  Versão  1.0.  Disponível  em:  <
http://www.iti.gov.br/images/repositorio/legislacao/documentos-principais/DOC-ICP-17.01-
vero_1.0_PROCEDIMENTOS_OPERACIONAIS_MNIMOS_PARA_OS_PRESTADORES_D
E_SERVIO_DE_CONFIANA_DA_ICP-BRASIL.pdf> Acesso em 26 de Jan , 2018.
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a) Todo  pessoal  envolvido  nas  atividades  realizadas  pelo  PSC,  do

próprio quadro ou contratado, deverá assinar um termo, com garantias jurídicas, que

garanta o sigilo das informações internas e de terceiros, mesmo após a demissão ou o

término do contrato;

b) O quadro  de pessoal  do  PSC e contratados  deverão  possuir  um

dossiê  contendo os  seguintes  documentos:  Contrato  de trabalho;  Comprovante  da

verificação de antecedentes  criminais;  Comprovante  da verificação de  situação de

crédito;  Comprovante  da  verificação  de  histórico  de  empregos  anteriores;

Comprovação de residência; Comprovação de capacidade técnica, entre outros;

ii. Segurança Física: apresenta requisitos mínimos do estabelecimento

do prestados de serviços de confiança da ICP-Brasil, entre eles:

a) São  definidos  pelo  menos  4  (quatro)  níveis  de  acesso  físico  aos

diversos ambientes do PSC, sendo que no quarto nível, é especificamente para os

PSC de armazenamento de chaves,  devendo obrigatoriamente estar  no interior  ao

terceiro nível, é onde deverão ocorrer atividades especialmente sensíveis da operação

PSC de armazenamento de chaves privadas. 

No quarto nível, todas as paredes, piso e teto deverão ser revestidos de aço e

concreto ou de outro material de resistência equivalente. As paredes, piso e o teto

deverão ser inteiriços, constituindo uma célula estanque contra ameaças de acesso

indevido, água, vapor, gases e fogo. Os dutos de refrigeração e de energia, bem como

os dutos de comunicação, não deverão permitir a invasão física das áreas de quarto

nível.  Adicionalmente,  esses ambientes de nível  4 –  que constituem as chamadas

salas-cofre - deverão possuir proteção contra interferência eletromagnética externa.

b) O  ambiente  físico  do  PSC  deverá  conter  dispositivos  que

autentiquem  e  registrem  o  acesso  de  pessoas  informando  data  e  hora  desses

acessos, entre outros;

iii. Segurança Lógica:  trata de requisitos de proteção de máquinas e

arquivos eletrônicos, tais como:

a) O acesso  lógico  ao  ambiente  computacional  do  PSC se  dará  no

mínimo mediante usuário individual e senha, que deverá ser trocada periodicamente;

b) Todos  os  equipamentos  do  parque  computacional  deverão  ter

controle de forma a permitir somente o acesso lógico a pessoas autorizadas;

c) Os equipamentos deverão ter  mecanismos de bloqueio de sessão

inativa;

d) As informações como log, trilhas de auditoria (do armazenamento de

chaves  privadas  e  serviço  de  assinatura),  registros  de  acesso  (físico  e  lógico)  e
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imagens deverão ter cópia de segurança cujo armazenamento será de 6 anos; entre

outros.

Assim sendo, a segurança da informação e segurança jurídica da certificação

digital  é  cuidadosamente  pensada pela  ICP-Brasil,  englobando desde a tecnologia

criptográfica  adotada,  até  todos  os  procedimentos  a  serem  adotados  pelo  entes

envolvidos na cadeia de certificação. 

7  DO POSICIONAMENTO FAVORÁVEL POSITIVADO NO CÓDIGO CIVIL

BRASILEIRO

Conforme supramencionado, o artigo 1° da Medida Provisória n° 2.200-2/2001

determina expressamente  sobre a autenticidade,  integridade e validade jurídica de

documentos  em  forma  eletrônica,  que  utilizem  certificados  digitais,  bem  como  a

realização de transações eletrônicas seguras.

Coaduna com este posicionamento, o disposto no artigo o artigo 411, inciso II,

do  Novo  Código  de  Processo  Civil  –  CPC/2015  que  considera-se  autêntico  o

documento quando “a autoria  estiver  identificada por qualquer outro meio legal  de

certificação, inclusive eletrônico, nos termos da lei”.24

Na  mesma  linha,  dispõe  o  artigo  3°  da  Lei  12.682/201225,  que  no

armazenamento de arquivos eletromagnéticos, o processo de digitalização deverá ser

realizado  de  forma  a  manter  a  integridade,  a  autenticidade  e,  se  necessário,  a

confidencialidade do documento digital, com o emprego de certificado digital emitido

no âmbito da ICP-Brasil.

8  CONCLUSÃO

A assinatura  de contratos  eletrônicos  por  meio  de  certificado digital  é  uma

realidade  mundial.  Entende-se  pela  validade  jurídica  das  assinaturas  por  meio  da

certificação,  diante da legislação brasileira citada no presente  estudo,  assim como

acredita-se  na  segurança  jurídica  do  instituto,  haja  vista  a  adoção  de  criptografia

assimétrica,  que  tem  por  escopo  assegurar  a  integridade,  a  privacidade,  a

autenticidade e não repúdio dos documentos eletrônicos assinados digitalmente. Por

24  BRASIL. Código de Processo Civil. Lei 13.105 de 16 de Março de 2015. Disponível em: <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm > Acesso em: 19 de
set 2017.

25  BRASIL. Lei 12.682 de 9 de Julho de 2012. Dispõe sobre a elaboração e o arquivamento
de  documentos  em  meios  eletromagnéticos. Disponível  em:  <
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12682.htm> Acesso em:  26 de
Jan. 2018.
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conseguinte, defende-se a produção de efeitos no mundo fático de contratos firmados

via Internet e assinados por certificado digital, vinculando as partes em seus direitos e

deveres.
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INTRODUÇÃO

Há  quase  meia  década,  os  professores  Serge  Gutwirth  e  Yves  Poullet

apontaram que “a proteção de dados pessoais estava em um ponto de virada” e em

um  “renascimento”  (GUTWIRTH  e  POULLET,  2013).  Eles  se  referiam  ao  longo

processo de elaboração e aprovação do General Data Protection Regulation (GDPR),

considerada por alguns acadêmicos como a legislação mais avançada para proteção

dos “titulares  de dados pessoais”  no mundo (DE HERT e PAPAKONSTANTINOU,

2012). Dentre as diversas mudanças observadas na legislação europeia – que tem

causado um certo frisson no circuito de tecnologia pelo seu caráter extraterritorial – e

seu  significado  para  o  direito  como  um  todo,  pesquisadores  do  campo  jurídico

apontam  para  um  processo  em  específico:  a  “risquificação”  do  direito,  onde  a

afirmação de direitos  fundamentais  é  complementada por  uma preocupação  maior

com instrumentos de regulação  ex ante,  licenças,  análises  de risco,  processos de

documentação e  accountability por  parte dos “controladores”  e “processadores”  de

dados (GELLERT, 2015; QUELLE, 2015; SPINA, 2017). O presente artigo aprofunda-

se nessa questão para explicar o que consiste a guinada teórica para regulação do

risco na proteção de dados pessoais e sua relevância para uma reproblematização,

em nível intelectual e político, dos arranjos de proteção de dados pessoais no Brasil.2

Para compreensão do processo de risquificação e a crescente importância da

“regulação  do  risco”,  é  preciso  analisar  o  modelo  teórico  dominante  na  segunda

metade do século XX, período em que surgiram as normas jurídicas de proteção de

dados  pessoais.3 Em  termos  tipológicos,  contrastarei  o  modelo  teórico  da

autodeterminação informacional com o modelo da regulação do risco.4

2 Por “guinada teórica” quero designar o processo de incorporação de novas lentes de análise
ao  debate  sobre  proteção  de  dados  pessoais  e  não  um  processo  de  colisão  jurídica  ou
substituição normativa. Não defendo, no plano normativo, a substituição da matriz de direitos
fundamentais  por  uma  matriz  de  “regulação  baseada  no  risco”.  Como  observado  por
acadêmicos da área (GELLERT, 2015; QUELLE, 2015),  a adoção da “linguagem do risco”
também pode, se utilizada de forma inadequada, fragilizar a proteção de direitos fundamentais.

3 Não é objetivo desse artigo realizar uma extensa análise histórica sobre o desenvolvimento
do direito à proteção de dados pessoais e as raízes no direito à privacidade. Para estudos
nesse sentido, ver Doneda (2006) e Mendes (2014). 

4 Alguns  leitores  poderão  reagir  contrariamente  a  essa  proposta,  alegando  que  já  havia
elementos de mitigação de riscos no direito da proteção de dados pessoais  construído no
século XX. Conforme explicado nas notas 13 e 15, não se trata de comparação de normas
jurídicas existentes ou de “gerações de normas”, mas de discussão de modelos teóricos (um
dominante e outro emergente), construídos como instrumentos heurísticos.
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1. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: DA AUTODETERMINAÇÃO
INFORMACIONAL À REGULAÇÃO DE RISCO

A literatura brasileira possui uma boa discussão sobre a formação teórica da

proteção de dados pessoais no século XX. Danilo Doneda, em tese de doutorado que

definiu  os  termos do debate  nacional  em 2006,  afirma que  o  desenvolvimento  do

direito  à  proteção  de  dados  pessoais incorpora  alguns  elementos  do  debate

estadunidense sobre controle e autonomia individual – originários do privacy law, com

sua construção casuística e posterior construção estatutária em nível federal –, mas se

torna  mais  complexo  ao  envolver  uma  concepção  de  tutela (proteção  jurídica)

enquanto elemento basilar de liberdades democráticas, ressignificando a proteção dos

direitos da personalidade a partir de uma matriz westiniana5 de autonomia e “controle

das informações pessoais”. Para Doneda, a proteção de dados pessoais transforma a

concepção  contemporânea  de  proteção  da  privacidade,  deixando  de  “dar  vazão

somente a um imperativo de ordem individualista” – o direito de ser deixado sozinho e

a não intrusão –, passando a “ser a frente onde irão atuar vários interesses ligados à

personalidade e às liberdades fundamentais da pessoa humana” (DONEDA, 2006, p.

30).

Bruno Bioni afirma que “historicamente, a proteção de dados pessoais tem sido

compreendida  como  o  direito  do  indivíduo  autodeterminar  as  suas  informações

pessoais”,  fazendo  com  que,  “por  meio  do  consentimento,  o  cidadão  emita

autorizações sobre o fluxo dos seus dados pessoais, controlando-os” (BIONI, 2018, p.

18). Tanto para Doneda quanto para Bioni, a proteção de dados pessoais relaciona-se

com a capacidade do cidadão de  controlar  suas informações,  em um contexto de

expansão das técnicas de uso de informações pessoais, metadados, e fracasso dos

modelos  de  notice-and-consent.6 Essa  concepção  de  autodeterminacação

informacional,  muito  conectada  com  o  pensamento  europeu  sobre  dignidade  e

privacidade (WHITMAN, 2004), possui raízes históricas que precisam ser claramente

compreendidas.  É justamente esse paradigma que está sendo repensado por uma

nova geração de pesquisadores europeus.

5 Por “matriz westiniana” refiro-me aos trabalhos de Alas Westin, que foram estruturantes no
campo da proteção de dados pessoais no século XX.

6 A  discussão  mais  sofisticada  sobre  o  fracasso  do  modelo  de  notice-and-consent,  que
presume a ampla cognição dos termos de uso e políticas de privacidade online para livre
contratação entre as partes, está no trabalho da filósofa Helen Nissembaum. Bioni apoia-se em
Nissembaum  para  defender  a  abordagem  de  “integridade  contextual”,  que  exige  normas
substantivas  que  considerem  contextos  específicos  para  determinação  das  expectativas
legítimas  de  privacidade  e  distorções  que  podem  ser  geradas  por  motivos  comerciais
(NISSEMBAUM, 2011).
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1.1. A FORMAÇÃO DO MODELO TEÓRICO DOMINANTE

Conforme explicado pelo professor James Whitman, da Universidade de Yale,

o debate estadunidense sobre privacidade e proteção de dados está muito conectado

com  concepções  democráticas  de  controle  da  atividade  governamental  e  de  um

necessário balanço entre segurança nacional e os direitos dos cidadãos de exercerem

controle sobre as informações que são coletadas e tratadas pelo governo,  e pelas

empresas privadas (WHITMAN, 2004). É notável, nos trabalhos de Alan Westin (1929-

2013) no final da década de 1960, um esforço para combater bases de dados opacas

e ilegítimas,  com recomendações principiológicas  ao governo estadunidense  sobre

como garantir o consentimento dos titulares e a especificação de propósito, evitando

bases de dados genéricas, como as sobre “militantes subversivos” e comunistas em

um contexto pós-macartista. Em Privacy and Freedom, Westin teorizou a privacidade

como a “capacidade de controlar o que é coletado sobre você” (WESTIN, 1967). Nas

palavras  de  Marc  Rotenberg,  esse  conceito  tornou-se  a  “pedra  basilar  do  direito

moderno à privacidade”, influenciando legislações estadunidenses e europeias durante

as décadas de 1970 e 1980 (FOX, 2013).

De fato, os trabalhos de Westin influenciaram a formação dos “Fair Information

Practice Principles” (FIPP) do Privacy Act de 1974 (TEUFEL, 2008), cujos princípios

são (i) transparência, (ii) participação individual e consentimento, (iii) especificação de

propósito,  (iv) minimização de dados,  (v)  limitação temporal de uso, (vi)  qualidade,

integridade  e  segurança,  (vii)  accountability e  (viii)  auditagem.  Essa  mesma

abordagem  foi  adotada  pelo  U.S.  Department  of  Health,  Education  and  Welfare

(HEW)7 e,  posteriormente,  pela  Organização  para  Cooperação  e  Desenvolvimento

Econômico  no  Guidelines  on  the  Protection  of  Privacy  and  Transborder  Flows  of

Personal Data de 1980, que reafirmou tais princípios regulatórios (HONDIUS, 1980).8

7 No relatório de 1973, intitulado  Records, Computers and the Rights of Citizens, o capítulo
“Redefinição do conceito de privacidade pessoal”  discute expressamente conceitos de Alan
Westin (“privacy is the claim of individuals, groups or institutions to determine for themselves
when, how and to what extern information about them is communicated to others”) e Charles
Fried (“privacy is not simply an absence of information about us in the mind of others; rather, it
is  the  control  we  have  over  information  about  ourselves”),  defendendo  que  registros  que
contenham  informações  pessoais  sejam  governados  por  procedimentos  que  permitam  a
participação do sujeito na delimitação do que será registrado e nos usos que serão feitos dessa
informação. Ver o relatório completo em:  https://www.justice.gov/opcl/docs/rec-com-rights.pdf.
Sou grato a Danilo Doneda por essa observação.

8 Na síntese de Doneda (2011, p. 100-101), os princípios defendidos pela OCDE em 1980
eram o da publicidade (autorização prévia para funcionamento de banco de dados, notificação
de autoridade e produção de relatórios), da exatidão (tratamento com cuidado e correção, com
dados  fieis  a  realidade),  da  finalidade  (utilização  conforme  finalidade  comunicada  ao
interessado), do livre acesso (livre obtenção de cópias e controle dos dados) e segurança física
e lógica (proteção contra extravio, destruição ou acesso não autorizado).

https://www.justice.gov/opcl/docs/rec-com-rights.pdf
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No final  da  década  de 1980,  uma importante  distinção  entre  privacidade  e

proteção de dados pessoais foi feita pela Corte Constitucional alemã. O direito alemão,

como notou um acadêmico na época, “mostra que a regulação da informação pessoal

em computadores não pode depender da ideia jurídica de privacidade” (SCHWARTZ,

1989, p. 675). Ao invés de uma abordagem concentrada no “segredo”, o direito alemão

prestou  “atenção  aos  possíveis  efeitos  do  processamento  de  informações  para  a

autonomia humana” (SCHWARTZ, 1989, p. 676). Com os debates constitucionais em

torno  de  um  polêmico  censo  de  1983  –  boicotado  e  acusado  de  intrusivo  pela

sociedade – a Corte alemã determinou que “o direito à autodeterminação informativa

protege o indivíduo de coletas irrestritas,  armazenamento,  aplicação e transmissão

dos dados pessoais” (SCHWARTZ, 1989, p. 689).9

Em 1995, a União Europeia realizou um grande esforço de harmonização de

diferentes  legislações  sobre  proteção  de  dados  pessoais  e  aprovou  a  Diretiva  de

Proteção de Dados Pessoais, uma norma de padronização dos direitos fundamentais

dos  cidadãos  europeus  e  de  coordenação  das  competências  regulatórias  das

Autoridades de Proteção de Dados Pessoais (BENNETT e RAAB, 1997). Em 2000,

sob a influência de juristas europeus ligados a autoridades garantes de proteção de

dados pessoais,10 a Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia11 afirmou que

“todas as pessoas têm direito à proteção de dados de caráter pessoal que lhe digam

respeito” (art. 8º, I) e que os “dados devem ser objeto de um tratamento leal, para fins

específicos e com o consentimento da pessoa interessada ou com outro fundamento

legítimo previsto por lei” (art. 8º, II).12

Essa perspectiva, dominante nos documentos da OCDE e no desenvolvimento

do direito comunitário europeu, também é influente no Brasil, a partir de uma leitura

sistemática do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e do Marco Civil da

Internet (Lei 12.965/14), que declara a proteção de dados pessoais como fundamento

para uso da internet no país. Como sintetiza Laura Schertel Mendes, “o direito básico

do consumidor à proteção de dados pessoais envolve uma dupla dimensão: (i) a tutela

da personalidade do consumidor contra os riscos que ameaçam a sua personalidade

9 Para um estudo comparativo clássico, no âmbito da proteção de dados pessoais, entre o
direito estadunidense, o alemão, o francês, o sueco e o canadense, ver Flaherty (1989).

10 Uma figura monumental,  e de enorme influência no campo jurídico europeu, foi Stefano
Rodotà (1933-2017). Para um apanhado geral de sua obra e seu papel central na formação dos
“direitos digitais”, ver Doneda & Zanatta (2017).

11 Ver a Carta de Direitos Fundamentais em: http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf 

12 No ensaio “A proteção de dados pessoais como um direito fundamental”, Doneda utiliza a
ideia  de “quatro  gerações”  das  leis  de dados pessoais  na Europa  desenvolvida por  Viktor
Mayer-Scönberger (DONEDA, 2011). Optei por não utilizar essa abordagem geracional para
construir um modelo tipológico contrastável com a regulação do risco.

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf
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em face da coleta, processamento, utilização e circulação dos dados pessoais e (ii) a

atribuição ao consumidor da garantia de controlar o fluxo de seus dados na sociedade”

(MENDES, 2016, p. 7).13

De forma sintética e tipológica em sentido weberiano,14 a formação de modelo

teórico  dominante  se  caracteriza  pelos  seguintes  elementos:  (i)  a  positivação  de

direitos individuais relacionados ao controle dos processos de coleta e tratamento de

dados pessoais,  (ii)  a  crença na conexão entre aumento do “poder  de controle”  e

autonomia  política  em  sociedades  democráticas,  a  (iii)  contratualização  do

consentimento,  garantindo-se os direitos de informação clara,  finalidade específica,

prevenção  de  riscos  e  segurança  das  informações,  e  (iv)  o  reconhecimento  da

vulnerabilidade dos cidadãos, com a possibilidade de autoridades independentes para

aplicação desses direitos.15

É esse modelo teórico que está sendo friccionado por uma nova abordagem da

proteção de dados pessoais centrada na regulação do risco.16 Trata-se menos de um

processo  de  ruptura  normativa  na  proteção  de  dados  pessoais  e  mais  como  um

processo de intensificação da regulação  ex ante  a partir  de um ferramental teórico

incorporado de outros campos. Detalha-se, a seguir, que abordagem teórica é essa e

quais processos de reflexão ela provoca no debate contemporâneo sobre proteção de

dados pessoais.

13 Além da preocupação com os “princípios de justiça”, notável na obra dos acadêmicos dos
EUA como Alan Westin, a teoria europeia de proteção de dados pessoais faz uma profunda
conexão desses direitos com os direitos da personalidade. É notável a influência de Pierre
Catala, professor francês que capitaneou os estudos de informatique juridique nos anos 1960,
na obra de Danilo Doneda (2006), por exemplo. Doneda assume integralmente a tese de que
quando  o  objeto  dos  dados  é  um  sujeito  de  direito,  a  informação  é  um  atributo  da
personalidade. Bioni, apoiando-se em Doneda e no civilista Gustavo Tepedino, defende que “os
dados pessoais não só se caracterizam como um prolongamento da pessoa (subjetividade),
mas (…) também influenciam nessa perspectiva relacional da pessoa para com a sociedade
(intersubjetividade)” (BIONI, 2018, p. 92).

14 Utilizo o recurso tipológico de Max Weber como  instrumento heurístico, isto é, como um
artefato  intelectual  para  fins  de  discussão  científica.  Não  se  trata  de  um  modelo
necessariamente aderente com realidades sociais e jurídicas. Por ser um tipo ou um modelo
teórico, ele é uma simplificação da realidade a partir da saturação de elementos históricos.

15 Como se trata de modelo tipológico, falo em possibilidade pois, no mundo real, esse é um
tema  de  intensas  disputas.  EUA  e  Brasil,  por  exemplo,  ainda  não  criaram  autoridades
independentes, apesar de fortes pressões de grupos políticos e sociedade civil.

16 Utilizo  a  expressão  “friccionado”  pois  não  creio  que  os  modelos  teóricos  sejam
diametralmente opostos ou que haja uma “substituição de paradigmas” no sentido dado por
Thomas  Kuhn.  O  friccionamento  provoca  essencialmente  uma  atividade  reflexiva  crítica.
Agradeço a Diego Canabarro por me cobrar o esclarecimento desse ponto.
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1.2. A EMERGÊNCIA DA REGULAÇÃO DO RISCO

O  modelo  teórico  da  regulação  do  risco,  aplicável  à  proteção  de  dados

pessoais, está relacionado a autores que analisam a “reformatação” da proteção de

dados  pessoais  por  um  prisma  mais  complexo  do  direito  regulatório,  envolvendo

mecanismos de contenção de abusividade e técnicas  de prevenção e mitigação a

riscos a direitos e liberdades em uma perspectiva coletiva. Nesse campo, encontram-

se  juristas  contemporâneos  majoritariamente  localizados  na  Bélgica,  Holanda  e

Inglaterra,  como  Serge  Gutwirth  &  Yves  Poullet  (2013),  Raphael  Gellert  (2015),

Claudia Quelle (2015) e Alessandro Spina (2017).

A “regulação do risco”, que foi inicialmente construída para lidar com problemas

de ameaças à saúde com relação a novos medicamentos, alimentos industrializados e

poluição ambiental (HUBER, 1983), coloca o risco como elemento central – a incerteza

quantificável, nos termos de Frank Knight, ou a probabilidade de que um malefício vá

ocorrer – e se concentra em processos de (i) reunião de informação e cognição de

riscos, (ii) criação de regras e padrões de conduta e (iii) enforcement e monitoramento

da modificação do comportamento social (HOOD, HOTHSTEIN e BALDWIN, 2001).

Em termos gerais, esse modelo de “direito do risco” busca o isolamento de questões

complexas  e  incertezas  científicas  para  agentes  decisórios  de  orientação

marcadamente tecnicista – agências especializadas em cognição e controle de risco

pela via do direito administrativo regulatório (MORGADO, 2017) –, que podem ou não

seguir um modelo decisório baseado em precaução (SUNSTEIN, 2005),17 e cria um

conjunto  de  obrigações  e  normas  jurídicas  aplicáveis  ao  setor  privado,  com  a

intencionalidade  de  modificar  o  comportamento  potencialmente  danoso  a  níveis

ótimos, evitar catástrofes e processos irreversíveis (POSNER, 2004), e aumentar o

nível  de informação disponível  para qualificação  dos processos de percepção dos

riscos, inevitavelmente marcados por vieses culturais e visões de mundo contrastantes

(SLOVIC, 2000).

Apesar de amplamente disseminado nos círculos internacionais (OCDE, 2008),

é  importante ressaltar  que o  desenvolvimento  de teorias  sobre  regulação  do risco

surgiu em sociedades com regimes jurídicos com “formantes” enraizados na common

17 Por  questões  de  economia  textual,  não  há  condições  de  um aprofundamento  na  rica
discussão  sobre  as  origens  e  polêmicas  em torno  do  “princípio  da  precaução”.  Para  uma
profunda crítica  ao princípio  da  precaução em sua  forma mais  radical  e  “paralisante”,  ver
Sunstein  (2005).  Para  uma  análise  do  desenvolvimento  do  princípio  da  precaução  no
ambientalismo  alemão,  sua  incorporação  nos  círculos  intelectuais  europeus  e  seu
desenvolvimento frustrado em razão de casos levados à Organização Mundial de Comércio,
ver Majone (2002). Para uma discussão sobre o princípio da precaução no campo da proteção
de dados pessoais,  ver  os trabalhos de Costa (2012) e Gellert  (2015).  Para uma crítica à
aplicação do princípio da precaução no campo da tecnologia enquanto bloqueio à inovação, ver
Thierrer (2014).
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law (SACCO, 1991) e forte tradição de regulation e capacidade normativa de agências

reguladoras (SUNSTEIN, 1993). Essa tradição de “estudos sobre regulação” é recente

em países como Brasil  (FARIA,  2002),  que passou por uma “adaptação tardia”  do

modelo de Estado regulador (LEVI-FAUR, 2005).

Raphaël Gellert, que realizou doutorado sob orientação de Serge Gutwirth na

Vrije Universiteit Brussel, foi um dos primeiros autores a trazer a moldura teórica da

“regulação do risco” – em especial a escola inglesa de regulação18 – explicitamente

para o campo da proteção de dados pessoais. Para Gellert, o modelo europeu gestado

na  década  de  1990  têm se  mostrado  insuficiente  para  um cenário  de  constantes

mudanças tecnológicas,  expansão de dispositivos  equipados  com sensores,  coleta

massiva de dados biométricos e aumento das técnicas de “perfilização” (profiling) e

predição de comportamentos. Em seu artigo, Gellert busca a substituição da matriz

teórica de “informational privacy” de Alan Westin para uma matriz de “risk regulation”

(GELLERT, 2015). Ao analisar o desenvolvimento da regulação do risco e seu caráter

preventivo, focado na mitigação de danos coletivos, Gellert alega que as mudanças

jurídicas europeias apontam uma clara ligação entre proteção de dados e regulação

do risco.19

Gellert elenca evidências para esse argumento: primeiro, a recomendação de

2010 do Conselho da Europa de que a perfilização pode levar a “riscos significantes

para as liberdades e direitos individuais”;  segundo,  o relatório sobre aplicação dos

princípios da Convenção 108 sobre coleta e processamento de dados biométricos, que

advoga pelo “uso do princípio da precaução, um princípio explícito de regulação do

risco” (GELLERT, 2015, p. 7). Gellert afirma também que o teste de proporcionalidade

sobre  “finalidade  legítima”  –  que  exige  uma análise  contextual  do modo como os

dados são analisados e o consentimento informado dado pelo sujeito que teve o dado

18 Por  “escola  inglesa  de  regulação”  quero  designar  o  conjunto  de  estudos  e  teorias
desenvolvidas na London School of Economics, no Centre for Analysis of Risk and Regulation
(CARR). Os autores mais influentes dessa escola são Martin Lodge, Robert Baldwin, Martin
Cave,  Christopher  Hood  e  Julia  Black.  Anteriormente  a  fundação  da  CARR,  os  principais
estudos ingleses sobre teoria do risco foram financiados pelo Economic and Social Research
Council  (ESRC).  Sobre  o  centro,  ver
http://www.lse.ac.uk/accounting/CARR/aboutUs/Home.aspx 

19 Tanto Gellert (2015) quanto Quelle (2015) atentam para a distinção entre risk regulation e
risk-based regulation.  A “regulação baseada em risco” é distinta e problemática, pois assume
que tudo é passível de gestão de risco e que a intensidade da regulação pode ser desenhada a
partir de variações e intensidades de riscos. Nos estudos ingleses sobre regulação, são muitas
as críticas sobre a quantificação da análise de risco (quantitative risk assessment), a opacidade
da interpretação dos dados coletados pelo regulador, a falsa objetividade dessa quantificação,
a dificuldade de avaliar danos potenciais, a indefinição sobre o que são “riscos aceitáveis” e o
problema de considerar frequências ao invés de consequências (HUTTLER, 2005, p. 5-10).

http://www.lse.ac.uk/accounting/CARR/aboutUs/Home.aspx
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coletado  –  é  uma  forma  de  realizar  uma  “análise  de  risco aos  riscos  a  direitos

fundamentais” (GELLERT, 2015, p. 9).

A  existência  de  autoridades  com  alta  expertise  técnica,  como  os  Data

Protection Authorities (DPA) e o grupo de trabalho Article 29 Data Protection Working

Party,  seria outra evidência  de uma racionalidade regulatória  de risco,  fundada no

conhecimento técnico e na criação de obrigações de produção de informação sobre

riscos  ao  setor  privado  (SUNSTEIN,  2002),  como  os  “estudos  de  impacto  à

privacidade” (GELLERT, 2015, p. 11-12).20 Alessandro Spina, em ensaio recente para

o European Journal of Risk Regulation, defende uma agenda de pesquisas capaz de

unir “regulação do risco e governança dos dados”. Em argumento semelhante ao de

Gellert (2015), Spina alega que, ao menos na União Europeia, está se testemunhando

uma espécie de “risquificação” do direito de proteção de dados pessoais.

A ideia de risquificação também é assumida por Claudia Quelle, doutoranda na

Universidade  de  Tilburg.  Em  um  ensaio  sobre  o  potencial  conflito  entre  uma

abordagem baseada em risco e a teoria dos direitos fundamentais, Quelle argumenta

“a proteção de dados pode ser  caracterizada como regulação do risco”  (QUELLE,

2015). Para Quelle, o direito da proteção de dados “foi desenvolvido para regular o

possível  dano  de  tecnologias  da  informação  bem  como  proteger  os  direitos

fundamentais dos indivíduos” e “acima disso, a proteção de dados pessoais também é

baseada no risco: o conceito de risco, em termos de severidade e probabilidade, é

utilizado para calibrar obrigações jurídicas” (QUELLE, 2015, p. 1).

No modelo tipológico  da regulação do risco,  a proteção de dados pessoais

“risquificada” passa a ter os seguintes elementos: (i) instrumentos de tutela coletiva e

participação de entidades civis no diálogo preventivo com autoridades independentes

de proteção de dados pessoais, (ii) obrigações e instrumentos de regulação  ex ante

atribuídas  aos  controladores  para  identificação  de  riscos  a  direitos  e  liberdades

fundamentais, (iii) disseminação de metodologias de “gestão de risco” e calibragem

entre riscos gerados pelo tratamento e uso de dados pessoais e imunidades jurídicas

construídas pela discussão ética sobre os limites do progresso técnico.

20 Como será  discutido  posteriormente,  na  Europa  avançam instrumentos  regulatórios  de
“análise de impacto de proteção de dados pessoais” (Personal Data Impact Assessment), em
uma aproximação aos Estudos de Impacto Ambiental (EIA) desenvolvidos no campo ambiental
(WRIGHT e DE HERT, 2012).
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2. O SIGNIFICADO DA RISQUIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Conforme discutido acima, por  risquificação da proteção de dados pessoais

entende-se esse processo de reformatação jurídica a partir  da ampliação da tutela

coletiva  e  sua  imbricação  com  a  autoridade  independente  de  proteção  de  dados

pessoais, a disseminação de instrumentos regulatórios  ex ante  e o uso intensivo de

metodologias de gestão de risco e calibragem entre riscos, inovações e imunidades –

um  processo  de  “negociação  coletiva”  (TUBARO  e  CASILLI,  2018)  que  supera  a

tradicional concepção bilateral entre sujeito de direito e aquele que processa dados

pessoais pessoais.

É consenso na literatura que a risquificação é um processo eminentemente

europeu (GELLERT, 2015; QUELLE, 2015; SPINA, 2017). É a partir de uma leitura

atenta  da  General  Data  Protection  Regulation  (GDPR)  que  se  compreende  a

centralidade e complexidade da regulação do risco nos mercados digitais intensivos

em dados pessoais.

2.1. EVIDÊNCIAS DA REGULAÇÃO DO RISCO NA LEGISLAÇÃO EUROPEIA

Na União Europeia, a aprovação do Regulamento n. 679/2016 (General Data

Protection Regulation)21 trouxe outra perspectiva regulatória para a proteção de dados

pessoais a partir de uma série de instrumentos de regulação  ex ante  e controle de

riscos.  É  notável  que  a  palavra  “risco”  apareça  74  vezes  no  Regulamento.  O

Regulamento impõe que o responsável pelo tratamento de dados pessoais possui a

responsabilidade de determinar se o tratamento “implica em risco para os direitos e

liberdades das pessoas titulares”. O Regulamento faz uma separação entre “risco” e

“risco elevado” e dá exemplos de critérios objetivos para determinação do risco em

determinado  contexto.  Por  exemplo,  uma  empresa  que  pretenda  desenvolver

tecnologia de reconhecimento facial e coleta de dados biométricos a partir da análise

de filmagens feitas por drones em áreas abertas claramente trará risco elevado de

lesão  a  direitos  fundamentais,  tanto  em  razão  da  coleta  de  dados  biométricos

(considerados  dados  sensíveis  que  só  podem  ser  coletados  para  finalidades

específicos e com consentimento informado dos titulares), quanto em razão da coleta

ser feita a partir de áreas geográficas abertas.

21 Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016,
relativo  à  proteção  das  pessoas  singulares  no  que  diz  respeito  ao  tratamento  de  dados
pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento
Geral  sobre  a  Proteção  de  Dados).  Disponível  em:  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A32016R0679
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 Como  forma  de  mitigação  de  tais  riscos,  o  regulador  europeu  afirma

expressamente que a “identificação dos riscos relacionados com o tratamento”, sua

“avaliação em termos de origem, natureza, probabilidade e gravidade”, bem como a

“identificação das melhores práticas para atenuação dos riscos”22 poderão ser obtidas

por (i) códigos de conduta aprovados, (ii) certificações aprovadas, e (iii) orientações

fornecidas pelo encarregado pela proteção de dados pessoais. Nota-se,  aqui,  uma

clara abordagem de “co-regulação” (HIRSCH, 2013), fortalecendo o papel dos próprios

entes  regulados  na  definição  de  códigos  de  melhores  práticas,  certificações  e

orientações  profissionais.23 A  legislação  europeia  também  adota  uma  política  de

incentivo  de  privacy  by  design,  ou  seja,  que  preocupações  com  privacidade  e

violações de direitos sejam consideradas na concepção de softwares e hardwares que

dependem da coleta de dados (LIMA e BIONI, 2015).

Além  de  riscos  de  perfilização,  discriminação  e  limitação  de  direitos  e

liberdades,  o Regulamento Europeu fala em “riscos para a segurança dos dados”,

relacionados  a  data  breaches,  ataques hackers  e  acesso  não autorizado  a  dados

pessoais transmitidos. A norma europeia impõe que “o responsável pelo tratamento,

ou  o  subcontratante,  deverá  avaliar  os  riscos  que  o  tratamento  implica  e  aplicar

medidas que os atenuem, como a anonimização e cifragem [criptografia]” (art.  32).

Uma das formas de mensurar  tais  riscos  – de discriminação  ou de segurança da

informação – é a realização de uma “avaliação do impacto à proteção de dados”24.

As  metodologias  de  avaliação  de  impacto  à  proteção  de  dados  não  são

explicitadas  no  Regulamento  de  2016,  o  que  tem fomentado  enormes discussões

sobre o papel a ser desempenhado pela Article 29 Working Party e pelos servidores e

22 Para  Spina,  a  geração  de  riscos  a  direitos  e  liberdades é  reforçada  pelo  fato  de  que
produtos industriais, cujos riscos eram controlados por arranjos regulatórios tradicionais (e.g.
segurança  do  consumidor),  agora  estão  se  tornando  “inteligentes”.  “Sensores,  micro-
dispositivos  geradores  de  dados,  objetos  vestíveis  conectados  e  a  Internet  das  Coisas
transformam nossa  experiência  do  mundo  e  apresentam outra  camada  de  riscos  para  os
consumidores”,  diz  Spina  (2017,  p.  89).  Para  ele,  a  complexidade  de  riscos  criada  pela
inovação digital demanda a criação de novos “sistemas de controle regulatório” que não se
limitem ao cumprimento formal de regras e normas de interesse público, mas que foquem nos
aspectos técnicos da coleta de informações e nos aspectos éticos do real  impacto dessas
regras (SPINA, 2017, pp. 90-92).

23 Em artigo que dialoga com Dennis Hirsch e Colin Bennet, discuti alguns dos impasses para
corregulação no Brasil e as pressões do setor privado, entre 2010 e 2012, para manutenção de
um modelo  de  autorregulação,  com interferência  mínima  de  uma autoridade  independente
(ZANATTA, 2015). 

24 De  acordo  com  Wright  (2012),  o  desenvolvimento  de  impact  assessments  é  fruto  de
pressões de consultorias  internacionais,  empresas  de  tecnologia  e  policy  experts do  setor
privado na Europa. Trata-se de uma forma de  internalização do processo de balanceamento
entre  inovação  e  riscos  a  direitos  para  dentro  das  empresas,  abrindo  mais  espaço  para
experimentação e autorregulação, ao invés de uma perspectiva de comando-e-controle rígida,
proibitiva e punitiva.
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profissionais de autoridades independentes de proteção de dados pessoais (QUELLE,

2015). Até o momento não há pesquisas de fôlego sobre as distinções, diferenças ou

convergências  entre  esse  tipo  específico  de  avaliação  de  impacto  e  instrumentos

regulatórios  mais  disseminados  como  as  diferentes  modalidades  de  avaliação  de

impacto  ambiental.25 A  hipótese  avançada  por  Claudia  Quelle  (2015)  é  que  as

metodologias  serão  influenciadas  pela  teoria  do  balanceamento  de  direitos

fundamentais  desenvolvido  pela  Corte  Europeia  de  Justiça,  onde  as  violações  de

direitos são analisadas em casos concretos. O problema, no entanto, é que a violação

de direito é potencial  e não real. É de se esperar, portanto, um crescente tecnicismo

por parte da Article 29 Working Party para criação de metodologias de identificação de

riscos potenciais e novas taxonomias para compreensão do que há de mais avançado

nas técnicas da ciência computacional para análise de dados, bem como a crescente

imbricação entre vazamento de dados pessoais (incidentes de segurança) e ameaças

a direitos, o que tende a aumentar a importância política da matemática aplicada à

criptografia e técnicas de “descentralização da privacidade” por blockchain (ZYSKIND,

2015).

Do mesmo modo que desastres ambientais prováveis precisam ser informados

aos titulares de direitos e às comunidades, a nova lei de dados pessoais obriga que o

responsável pelo tratamento deverá informar imediatamente o titular dos dados que

foram  violados  “quando  for  provável  que  desta  resulte  um  elevado  risco  para  os

direitos e liberdades da pessoa singular, a fim de lhe permitir tomar as precauções

necessárias”.  Importante ressaltar  que o GDPR cria instrumentos de tutela coletiva

para  que  organizações  não  governamentais  possam  responsabilizar  empresas  e

governos por negligência ou por danos coletivos à privacidade e proteção de dados

pessoais. Não é sem razão que Max Schrems, ativista austríaco que criou um caso

paradigmático contra a coleta de dados pessoais pelo Facebook, criou a ONG None

Of  Your  Business  (NOYB)  e  arrecadou  250  mil  de  euros  em  plataformas  de

crowdfunding  para ajuizamento de ações coletivas com base no GDPR.26 Uma das

principais  características  da  risquificação  é  justamente  a  habilitação  para  que

entidades civis tenham legitimidade ativa em processos judiciais contra empresas que

tenham violado as normas de proteção de dados pessoais, com a criação de tipos

específicos  de  data  protection  class  action  ou  privacy  class  action  (SROUJI  e

DOLHEM, 2017). Essa “coletivização da tutela” é coerente com a falha, apontada por

25 Esse é um tópico que tem sido avançado no Instituto de Energia e Ambiente da USP, em
colaboração com os professores Ricardo Abramovay e Evandro Moretto. Sobre a pluralidade
de métodos de avaliação de impactos ambientais, ver Sánchez (2013).

26 Scherms também é reconhecido na literatura especializada. Ele é conhecido por criar as
mais populares privacy class action na Europa (SROUJI e DOLHEM, 2017).
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Helen Nissembaum (2011), do ideário liberal  clássico de que as pessoas possuem

livre compreensão dos contratos, são capazes de consentir livremente com os termos

de uso de aplicações de internet e podem defender seus direitos em juízo.27

Apesar da zona cinzenta sobre como ocorrerão, em detalhes, as avaliações de

impacto  à  proteção  de  dados  pessoais,  os  relatórios  que  devem ser  enviados  às

autoridades  independentes  e  os  mecanismos  de  certificação,  é  fato  que  os

instrumentos de regulação  ex ante  já estão previstos no GDPR. Do mesmo modo,

mesmo que não haja ações coletivas notáveis sobre proteção de dados pessoais, há

instrumentos  processuais  previstos  no  regulamento,  o  que  tem  fomentado  o

surgimento  de  ONGs  especializadas  para  ajuizamento  de  ações  coletivas  e

formulação de litígios estratégicos em proteção de dados pessoais. A necessidade de

avaliação  ética  e  potencialmente  danosa  das  empresas  de  tecnologia  –

especificamente  as  intensivas  em  dados  –  também  tem  aquecido  um  mercado

interdisciplinar de compliance e comitês de autorregulação e identificação de melhores

práticas. Tudo isso faz parte do fenômeno de risquificação de que falam os europeus e

que poderá ser progressivamente visto no Brasil.

2.2. EVIDÊNCIAS DA REGULAÇÃO DO RISCO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

A adoção de instrumentos regulatórios de risco não é fenômeno exclusivo da

Europa  no  âmbito  da  proteção  de  dados  pessoais.  No  Brasil,  o  Projeto  de  Lei

5.276/16,  apresentado por  Dilma Rousseff  após elaboração participativa  conduzida

pelo Ministério da Justiça, prevê a elaboração de “estudos de impacto à privacidade”

quando  o  responsável  pelo  tratamento  de  dados  utilizar  a  hipótese  de  legítimo

interesse para dispensa do consentimento informado (art. 10). Prevê, também, que “o

responsável  deverá  comunicar  ao  órgão  competente  a  ocorrência  de  qualquer

incidente de segurança que possa acarretar risco ou prejuízo relevante aos titulares”

(art.  47).  O incidente deve conter informações sobre natureza dos dados pessoais

afetados,  informações  sobre  os  titulares  envolvidos,  a  indicação  das  medidas  de

segurança e encriptação, os riscos relacionados ao incidente, e as medidas que serão

adotadas para reverter ou mitigar os efeitos de prejuízo.28

27 Essa crítica ao ideário liberal  clássico é um dos pontos centrais da teoria consumerista
brasileira, que reconhece a hipervulnerabilidade dos consumidores e garante às organizações
civis a legitimidade para ações civis públicas. 

28 É  notável  que,  na  ausência  de  uma  autoridade  de  proteção  de  dados  pessoais  e  de
aprovação do PL 5276/16, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) tenha
criado sua própria Comissão de Proteção de Dados Pessoais em novembro de 2017, com
poderes para instruir inquéritos civis em casos de incidentes de segurança a ajuizamento de
ações  civis  públicas  para  defesa  de  direitos  coletivos  relacionados  à  proteção  de  dados
pessoais.
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Infelizmente, o Projeto de Lei 5.276/16 não possui normas muito desenvolvidas

sobre as avaliações de impacto à proteção de dados pessoais e outras obrigações que

deveriam ser assumidas de modo  ex ante  pelos controladores e processadores de

dados pessoais. Talvez isso se explique pelo fato de que as discussões estruturantes

tanto do projeto de lei elaborado pelo governo de Dilma como do Projeto de Lei do

Senado 330/2013 ocorreram  antes da guinada ao risco  do  General Data Protection

Regulation (GDPR).  Desse modo,  o direito  brasileiro  aproxima-se mais  do modelo

teórico dominante da autodeterminação informacional e menos do modelo teórico da

regulação do risco, apesar das evidências e pontos de convergência já apontados.

Por fim, importante ressaltar, como lembra Laura Mendes (2016), que o Marco

Civil  da  Internet  e  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  impõem  a  tutela  da

personalidade  do  consumidor  contra  os  riscos.  É  direito  básico  do  consumidor  “a

proteção da vida contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos

e serviços considerados perigosos ou nocivos” (art. 6o, I, Lei 8.078/90). Há também o

direito básico às informações sobre riscos que produtos e serviços apresentam (art. 6o,

II,  Lei  8.078/90).  É  certo  que  tradicionalmente,  na  linha  da  seção  que  trata  de

“proteção à saúde e segurança” no CDC, o risco tem sido compreendido como risco à

segurança  física  (safety).  Porém,  isso  não  impede  um  trabalho  dogmático  de

ressignificação  do  conceito  de  risco  de  modo  a  aproximá-lo  da  concepção  de

segurança  informacional  (security).  Isso  traria  impactos  ao  próprio  modelo  de

responsabilidade  civil  objetiva,  independente  da existência  de  culpa,  em casos  de

“informações insuficientes ou inadequadas” (art. 14, Lei 8.078/90). Tal interpretação

seria aderente com a recepção da teoria do risco no Código Civil,29 que deixa claro no

parágrafo  único  do  artigo  927  que  “haverá  obrigação  de  reparar  o  dano,

independentemente de culpa (...), quando a atividade normalmente desenvolvida pelo

autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. Mais uma

vez, a questão gira em torno da interpretação casuística sobre  o que é gerar risco

para os direitos de outrem.

De todo modo, nota-se no direito brasileiro vigente um enfoque eminentemente

civil, em termos de responsabilidade civil e instrumentos de controle ex post, fazendo

com o que risco sirva de gatilho para obrigações de reparar danos.  Como visto, a

risquificação provoca uma mudança de rota para a prevenção de danos  antes que

eles ocorram e instrumentos regulatórios que incrementem o nível de informação e

cognição  de  riscos  por  autoridades  especializadas,  bem  como  um  conjunto  de

29 Não é objetivo desse artigo discutir as origens da “teoria do risco” e sua aplicabilidade no
direito civil,  ambiental e trabalhista. Sobre o tema, ver os conhecidos estudos de Benjamin
(1993) e Pereira (1994).



189

obrigações às empresas de tecnologia, impostas pelo poder público, condicionando a

atividade  empresarial  a  comportamentos  potencialmente  éticos,  no  sentido  de

constante reavaliação de potenciais ameaças a direitos, “chilling effects” em razão de

aparatos de vigilância (WRIGHT e RAAB, 2012) e exposição de informações sensíveis

que  poderiam  retroalimentar  práticas  discriminatórias  estruturadas  por  algoritmos

(PASQUALE, 2015). O direito brasileiro ainda está longe disso.

CONCLUSÃO

A compreensão do processo de risquificação é relevante por, pelo menos, três

motivos. Primeiro, pois significa a superação de um olhar voltado exclusivamente à

regulação ex post, ou seja, às formas de punição e reparação por instrumentos civis e

penais  após  a  ocorrência  de  um dano,  retomando um debate  sobre  precaução  e

proteção  de  dados  pessoais  (COSTA,  2012).  Segundo,  pois  a  risquificação  da

proteção de dados pessoais força uma aproximação com teorias de “regulação do

risco”  utilizadas  em  outras  áreas  como  nanotecnologia,  engenharia  genética  e

regulação ambiental  (ADAMS, 2009) – e muito pouco conhecidas no debate sobre

proteção  de  dados  pessoais,  notadamente  marcado  por  um viés  de  direito  civil  e

direito  do  consumidor.  Terceiro,  pois  a  risquificação  incita  a  formulação  de  novos

problemas pouco discutidos na literatura brasileira: quais os riscos sociais existentes

em inovações tecnológicas e processos de coleta e análise de dados pessoais? Como

empresas  de  tecnologia  e  governos,  que  fazem  uso  intensivo  de  dados,  podem

dimensionar  e  mitigar  “riscos  a  liberdades  fundamentais”  (SPINA,  2017)?  Como

contestar, individualmente e coletivamente, “análises de impacto à proteção de dados

pessoais” (WRIGHT e DE HERT, 2012) eivadas de vício ou mal formuladas? Como

combinar  o  direito  civil  com  um  conjunto  regulatório,  que  combina  técnicas  de

regulação de comando-e-controle e instrumentos de corregulação, para formação de

um “direito do risco” (BARONE, 2006)?

Essas são apenas algumas questões, não respondidas, que compõem parte da

agenda  de  risquificação  da  proteção  de  dados  pessoais  e  que,  por  influência  do

debate europeu, aos poucos se descortina na América Latina e no Brasil. Além dessas

questões,  a agenda de pesquisa do campo pode se direcionar para uma profunda

comparação entre o desenvolvimento histórico da tutela coletiva e da regulação do

risco no campo ambiental e a atual risquificação da proteção de dados pessoais, em

busca  de  divergências,  convergências  e  aproximações  entre  os  instrumentos  de

regulação ex ante.
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Por fim, é preciso um debate qualificado, por toda a comunidade acadêmica e

prática, sobre os “riscos da risquificação”30 em proteção de dados pessoais. Ou seja, a

possibilidade de que uma “abordagem baseada em riscos”  no Brasil  seja  utilizada

estrategicamente  para  deslocar  a  linguagem  dos  direitos  fundamentais  e  isolar  o

cidadão comum dos impasses jurídicos da proteção de dados pessoais, fazendo com

que  as  tensões  e  “negociações  coletivas”  ocorram  somente  entre  empresas  de

tecnologia,  autoridade  reguladora  e  entidades  civis  altamente  especializadas.  Há

também o risco de que, diante de metodologias mal formuladas para identificação de

potenciais lesões a direitos por parte de empresas intensivas em dados, haja alto grau

de  judicialização  de  medidas  regulatórias  e  administrativas,  com  o  travamento

estratégico do processo de regulação por interesses econômicos específicos. Pensar

nessa  nova  moldura  teórica  implica,  também,  no  enfrentamento  dessas  difíceis

questões.
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