
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

 

Liberdade de expressão e privacidade: elementos da conversação pública em 

tempos de redes sociais digitais1 

 

 

Liliane Moiteiro CAETANO2 

 

Universidade de São Paulo, São Paulo, SP 

 

 

Resumo 

 

Nos últimos três séculos a liberdade de expressão aparece como instrumento normativo 

em democracias constitucionais, principalmente em países ocidentais. No Brasil, a Carta 

Magna de 1988 e o Marco Civil da Internet (2014) apresentam-se parte de uma 

legislação que contempla os anseios de uma sociedade que busca cada vez mais 

consolidar sua democracia. Atualmente, o Marco Civil da Internet respalda o uso da 

internet e de suas ferramentas, podendo possibilitar a ampliação de espaços de prática 

da liberdade de expressão - da conversação pública - mesmo quando esse espaço seja 

regulado por empresas, e em troca de informações sobre seus usuários pessoas 

continuam a procurar formas de exercer sua liberdade de expressão presenvando o que 

entendem por privacidade.     

 

 

Palavras-chave 

liberdade de expressão; legislação; conversação pública; regulação; privacidade.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1Trabalho apresentado no GP “Comunicação, Mídia e Liberdade de Expressão”, XVII Encontro dos 

Grupos de Pesquisas em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da 

Comunicação. Apresentado anteriormente como requisito parcial à conclusão da disciplina “O direito a 

comunicação: esfera pública, liberdade de expresão e regulação”, ministrada no 1º semestre de 2016 sob a 

responsabilidade do CJE-ECA-USP junto ao PPGCOM, pelo prof. Vitor Blotta, e após revisão 

bibliográfica como resumo e apresentação oral no evento http://obcom-usp.com.br/envio-trabalhos.html 

“Privacidade, Sigilo e Compartilhamento” - http://www3.eca.usp.br/eventos/semin-rio-privacidade-sigilo-

e-compartilhamento  em novembro de 2016.  

 
2 Doutoranda vinculada ao Programa de Pós-Graduação da Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo, junto ao OBCOM, na Linha de Pesquisa Comunicação, Cultura e Cidadania.  

http://obcom-usp.com.br/envio-trabalhos.html
http://www3.eca.usp.br/eventos/semin-rio-privacidade-sigilo-e-compartilhamento
http://www3.eca.usp.br/eventos/semin-rio-privacidade-sigilo-e-compartilhamento
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Liberdade e Igualdade como fundamentos da liberdade de expressão 

contemporânea 

 

O presente texto tem o objetivo de elencar alguns momentos históricos que, 

representados a luz de legislação, estão relacionados com a regulação cotidiana do uso 

das redes sociais digitais como espaços de conversação3 pública, bem como indicar 

algumas relações entre a liberdade de expressão e a privacidade.          

Também usaremos trechos de dois textos legais, o Marco Civil da Internet 

(2014) e a Constituição Federal brasileira (1988) para fazer algumas considerações 

sobre a liberdade de expressão e privacidade, no Brasil do início do século XXI.  

De acordo com Silva (2009) a locução “liberdade de expressão” aparece na 

Constituição dos Estados Unidos da América no fim do século XVIII. De forma mais 

estruturada, a partir de então, apresenta-se como referência nos países que se 

configuram como democracias constitucionais dos séculos XIX, XX e XXI.  

O autor faz um percurso histórico sobre as formas de interpretação da Lei norte-

americana nos três últimos séculos, faz reflexões sobre o estabelecimento das definições 

de liberdade e igualdade contidas no Texto e, principalmente, sobre seus parâmetros 

interpretativos (mais objetivos ou mais subjetivos) são o cerne da descrição de direitos 

que vão delinear a “liberdade de expressão” na atualidade. Segundo o autor:  

 

Por exemplo, ‘de um direito geral a não ser discriminado com base na raça, 

de uma compreensão mais ampla para a liberdade de expressão (...) Ainda no 

que se refere aos direitos (...) que diz respeito a harmonização dos direitos 

constitucionais. ‘Como em várias liberdades fundamentais estão fadadas a 

conflitar umas com as outras, diz Rawls ‘as regras institucionais que definem 

essas liberdades devem ser ajustadas de modo que se encaixem num sistema 

coerente de liberdades (RAWLS, 2000: 349). (SILVA, 15: 2009) 

 

Ainda segundo Silva (2009), ao tratar sobre a interpretação coletivista (uma 

mediação entre os parâmetros interpretativos mais subjetivos ou mais objetivos) dos 

textos constitucionais em sociedades democráticas, o autor lembra o debate da 

“liberdade da palavra voltada para a vida coletiva, para a discussão e deliberação de 

assuntos públicos numa democracia” em diferentes momentos históricos. Para ele:  

                                                 
3 Haverá, mais adiante, uma exposição maior sobre o conceito de conversação pública. Por ora, fica-se com a 

seguinte introdução: “Este debate também pode ser classificado como conversação civil, ocorrendo em situações 

cotidianas, sem a marca da formalidade”. MARQUES, F. P. J. A. Debates políticos na internet: a perspectiva da 

conversação civil . OPINIÃO PÚBLICA, Campinas, vol. 12, nº 1, Abril/Maio, 2006, p. 164-187. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/op/v12n1/29402.pdf  Acesso em Maio de 2016.    

http://www.scielo.br/pdf/op/v12n1/29402.pdf
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A constatação do vínculo profundo que une a liberdade de expressão e 

autogoverno coletivo não é coisa nova. A relação aparece, por exemplo, 

ainda que de forma incipiente, no discurso de Milton ao Parlamento Inglês. 

Aparece com clareza na campanha de Madison contra o Sedicttun Act. Pode 

ser notada também no livro de Stuart Mill. (...) Em suas obras republicanas, 

Maquiavel já chamava a atenção para a importância da livre exposição 

pública e troca de argumentos para a autonomia coletiva. (SILVA, 2009, 

113)  

 

O autor finaliza concluindo que para esta última - a interpretação coletivista - “a 

proteção “mais alta” deve ser vista, no entanto, como uma proteção contra a censura 

(baseada no conteúdo), não contra a regulação (de tempo, modo e lugar)”. 

(Silva,2009,123) Silva (2009) também enfatiza que a censura seria um problema na 

relação liberdade e igualdade.  (SILVA, 182)   

Em obra organizada sobre a censura, Costa (2014), afirma que a censura faz 

parte da vida social humana:    

 
“A censura é (...) a oposição entre o eu e o outro, entre sujeito e cultura, 

assim como entre diferentes grupos dentro de uma mesma cultura, tem 

levado a sucessivas tentativas de repressão de dissidências, das criticas e das 

insubordinações, com uso de diferentes recursos de autoritarismo e 

violência” (COSTA, 2014, 27)     

 

 

Liberdade de expressão e algumas interpretações do STF  

  

Ismati4 (2008), em trabalho sobre a interpretação da “liberdade de expressão” em 

um recorte de acórdãos do STF, cita o professor universitário e autor português Jonatas 

Machado (2001) para mencionar a plasticidade do conceito da liberdade de fala na qual 

expresse que: “Uma construção conceitual das liberdades comunicativas que consiga 

circunscrevê-las de modo geometricamente perfeito, parece-nos, no estado atual da 

teorização, impossível, se é que não o será todo”.  

Entretanto, apesar do indicativo de necessidade dessa plasticidade, a autora traz 

a perspectiva do mérito final dos julgamentos analisados, encontrada nos referidos 

acórdãos, e aponta que, problemas de natureza da definição conceitual mais clara do 

conceito de liberdade de expressão podem ter gerado  resultados nos quais a:  

                                                 
44 A tese de doutoramento professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Jónatas Machado, 

“Liberdade de Expressão, Dimensões Constitucionais da Esfera Pública no Sistema Social”  (Ismati 2008 apud 

Tavares 2008 apud Machado 2001)  https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/handle/10316/410  ) Jónatas Machado, 

Liberdade de Expressão, Dimensões Constitucionais da Esfera Pública no Sistema Social, apud André Ramos 

Tavares, Curso de Direito Constitucional, 6ª Ed, Ed. Saraiva, 2008, pág. 579 

 

https://estudogeral.sib.uc.pt/jspui/handle/10316/410
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“ liberdade de expressão sempre prevalece quando o mérito do caso a ser 

julgado, bem como os direitos que estão presentes não enfrentam assuntos 

referentes a religião e questões político-eleitoral.” (ISMATI, 2008, 72) 

http://www.sbdp.org.br/arquivos/monografia/119_giselafinal.pdf  

  

Ainda sobre sobre a conceituação de objetos a serem julgados por Cortes 

superiores, para Machado (2001) é da natureza da doutrina buscar “objetivos 

fundamentais” relacionados a elementos de construção da “autodeterminação”.  

Nesse sentido, Machado (2001) defende que:  

 
“a doutrina constitucional costuma debruçar-se sobre alguns objectivos 

fundamentais, como sejam, entre outros, a procura da verdade, a garantia de 

um mercado livre de idéias, a participação no processo de autodeterminação 

democrática, a proteção da diversidade de opiniões, a estabilidade social e a 

transformação pacífica da sociedade e a expressão da personalidade 

individual” (MACHADO 2001, p237 apud TAVARES 2010, p625 )     

 

 

 

A Constituição de 1988 e o Marco Civil da Internet (2014) 

 

Portanto, sob a perspectiva de regulação legal o uso cotidiano de redes sociais 

digitais expressa um discurso5, a luta por ele, assim como os conceitos de liberdade de 

expressão e privacidade também participam desse cenário.  

 Muitas partes dos textos legais de 1988 e 2014, referenciados no presente texto, 

garantem a liberdade de expressão e também definem privacidade, assim como o 

empoderamento da participação cívica na vida cotidiana brasileira.  

 Na Carta Magna de 1988, algumas das intenções relacionadas a perspectiva da 

ampliação dos espaços de fala apresentam-se abaixo:  

 

 
TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos:  
II - a cidadania; 

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 

Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

                                                 
5
Para Foucault (2006) “o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas 

aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” p10 IN: Foucault, M. A ordem do discurso, 

pg 10, 2006. 

http://www.sbdp.org.br/arquivos/monografia/119_giselafinal.pdf
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TÍTULO II 

Dos Direitos e Garantias Fundamentais 

CAPÍTULO I - DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E 

COLETIVOS 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;   

IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença;  

CAPÍTULO V - DA COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Art. 220: A manifestação do pensamento, a criação, aexpressão e a 

informação, sob qualquer forma, processo ou veículo,não sofrerão qualquer 

restrição, observado o disposto nesta Constituição.(...) 

§2º: É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e 

artística” (CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988) 

 

 

 Outro texto legal sobre a regulação diversa sobre o uso da internet e suas 

ferramentas, o Marco Civil da Internet (2014) foi um exemplo de boas práticas, como 

assegura Leonardi (2012) no texto “Internet e regulação: o bom exemplo do Marco 

Civil da Internet” e, apesar da entrevista ter sido dada antes da aprovação da Lei, 

portanto, o conteúdo da entrevista estar relacionado à a versão original, que não foi 

integralmente aprovada, é uma Lei internacionalmente apontada como exemplo positivo 

do trato na relação entre uso coletivo da internet e vida cotidiana.  

Os artigos 2º e 3º do texto do Marco Civil da Internet contam com incisos que 

descrevem a liberdade de expressão e suas finalidades coletivas, como segue:   

 
“Art. 2o A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o 

respeito à liberdade de expressão, bem como: 

(...) 

II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício 

da cidadania em meios digitais; 

(...) 

Art. 3o  A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: 

I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de 

pensamento, nos termos da Constituição Federal; 

(...) 

VII - preservação da natureza participativa da rede;” Lei 12.965 de 23 

de abril de 2014. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-

2014/2014/lei/l12965.htm  

  

 O Marco Civil da Internet (2014) também tem a marca forte da noção de 

oralidade do que se produz online, ou ainda, da não perenidade da fala pública online, 

uma característica da necessidade de conversação e deliberação públicas, tendo em vista 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
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a possibilidade de mudança de comportamento de indivíduos nas relações cotidianas, 

seja essa possibilidade de mudança materializada coletivamente (normas sociais e 

morais e valores éticos de uma dada época histórica) seja individualmente.  

 A inimputabilidade da rede seria uma condição essencial para o entendimento 

das marcas de oralidade no uso da rede mundial de computadores e seus dispositivos.  

 Bezerra e Waltz (2014) falam sobre a inimputabilidade da rede:  

 

“a inimputabilidade da rede – ou a exclusão de culpabilidade – alude À 

delimitação das responsabilidades de diversos atores envolvidos na 

disponilização e no uso da internet, com vista a impedir a censura e 

promover a liberdade de expressão” (BEZERRA e WARTZ, 2014, 168) 

 

 

Algumas considerações sobre conversação pública  

 

 Se a legislação brasileira relacionada à liberdade de expressão têm concorrido, 

desde a Carta Constitucional de 1988, para a fala coletiva, pública e deliberativa com 

vistas a ampliar as vozes de atores sociais na esfera pública contemporânea, é 

interessante que se faça a reflexão sobre como pode se caracterizar a conversação 

pública.   

 A docente universitária e intelectual Heloiza Matos (2009), cujas áreas de 

pesquisa envolvem a comunicação pública e a comunicação política, descreve o cenário 

onde se insere a conversação:  

 
“A importância da conversação deve-se a potencialidade que diferentes 

autores nela identificam de contribuir para o conhecimento do universo 

político, o questionamento de preconceitos e o engajamento associativo 

(Rojas, 2008; Kim, Wyatts e Katz, 1999; Mansbridge, 1999) (...) 

conversação como dinâmica que envolve a capacidade de atores de partirem 

de uma discussão mais sociável para avançarem rumo a uma discussão 

destinada a examinar mais de perto assuntos ou problemas de interesse 

coletivo, voltando as suas inteções para o entendimento recíproco” 

(MATOS, 2009, 107) 

 

Para Matos (2009), portanto, “é a exposição das pessoas ao conflito e ao embate 

de pontos de vista que permite fazer com que a conversação se politize”. (2009, 117)   

 Nesse sentido, tanto para autores clássicos como para autores modernos o 

conceito de conversação pública estaria intrínseco à construção do entendimento 

normativo da fala democrática promovida pela internet e suas ferramentas.  

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

 

 

As redes sociais digitais e a privacidade  

 

Refletir sobre liberdade de expressão e as redes sociais digitais demanda, 

também, a reflexão sobre privacidade, na medida em que a comunicação via 

ferramentas online deixa registros, por escrito, de ações da linguagem falada.   

Muitas áreas se debruçam sobre as discussões sobre privacidade e redes sociais 

digitais, entre elas o Direito e a Ciência da Informação. A primeira por força legal a 

segunda por força da natureza ontológica da materialidade de seu objeto: a indexação e 

recuperação de dados e informações em ambientes digitais.      

Em artigo publicado como parte de seu doutoramento em direito, Leonardi 

(2012) coloca que “não é possível tutelar todas as situações que envolvem problemas de 

privacidade na internet” (2012, 369).  

 Outra pesquisa, publicada em 2015, sobre a ocorrência de estudos sobre o 

conceito de privacidade em teses e dissertações em Ciências da Informação, 

caracterizaria a pluralidade do referido conceito bem como a necessidade de estudos 

obre a temática. Grigoto Et ali (2015) coloca que:     

 

A dificuldade de conceitualização do termo privacidade vem desencadeando 

estudos a fim de encontrar um consenso conceitual para contribuir com 

estudos futuros sobre o tema, assim tomamos como base deste trabalho o 

texto Privacy as a Fuzzy Concept: A New Conceptualization of Privacy for 

Practitioners, dos autores Vasalou, Joinson, Houghton (2014). Eles 

trabalham com a ideia de construção de um núcleo comum para a definição 

de privacidade, uma vez que a mesma é bastante complexa e de difícil 

definição, pois envolve questões sociais, culturais e políticas. (GRISOTO; 

GONÇALVES SANT'ANA; SANTAREM SEGUNDO,, 2015, 167)  

            

            Ainda de acordo com Grigoto et alii (2015):    

 

“Observa-se com a Lei de Acesso a Informação e o Marco Civil, que 

algumas medidas estão sendo tomadas para garantir a integridade e 

dignidade humana no que toca a proteção de suas informações e 

também do direito ao acesso a informações púbicas.” (GRISOTO; 

GONÇALVES SANT'ANA; SANTAREM SEGUNDO, 2015, 170 )     

 

            Para o autor, a relação entre os estudos da Ciência da Informação e privacidade 

intensifica-se notoriamente com a disseminação das novas tecnologias de comunicação 

e informação. De acordo com ele:  
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A Ciência da Informação (CI) que estuda as práticas desde a criação, gestão 

e disseminação, até a recuperação e uso de informações, está estritamente 

relacionada com os novos paradigmas que surgem com o aumento do fluxo 

informacional, este possibilitado principalmente pela criação e difusão das 

redes de computadores e Internet. O problema de privacidade surge como 

novo desafio, principalmente nos ambientes informacionais digitais, onde as 

informações e os dados são gerados a partir do uso de aparatos tecnológicos 

em uma escala exponencial (GRISOTO; GONÇALVES SANT'ANA; 

SANTAREM SEGUNDO, 2015, 169)  

 

Assim, escrever e aprovar coletivamente uma lei por representantes dos poderes 

legislativo e executivo é apenas uma etapa da apropriação social das regras de 

convivência. A aplicação de uma dada lei, ou de um conjunto delas, dependerá de uma 

série de fatos cotidianos, como a atualização na formação continuada de todo o corpo 

jurídico de uma sociedade, bem como as condições materiais conformadas pela 

sociedade capitalista.  

O ativista Julien Assange (2016)6 em entrevista, fala sobre o aspecto comercial 

gerado pela necessidade do suporte material para o uso das redes sociais digitais, bem 

como sobre a legislação. Para Assange, o aspecto comercial do uso das redes sociais 

digitais é uma característica do “ modelo de negócio é o capitalismo de vigilância”.  

Para o ativista, estamos em um momento histórico concernente  aum capitalismo 

de vigilância. Um formato de capitalismo cujo contraponto encontra-se em moderna 

legislação que tem como princípio a conversação pública, em todos os termos os quais 

ela é indicada, o que não protege totalmente os indivíduos das interdições institucionais.  

Um acontecimento que, de alguma maneira, descreve o cenário referido por 

Assange, é o caso das postagens na rede social digital Facebook, sobre a natureza 

privada (dos donos dos perfis) do que se publica, conforme a Figura 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Matéria publicada no site UOL, referente a palestra ministrada virtualmente, para o evento "Liberdade de 

Expressão, Direito à Comunicação Universal e Imprensa Plural para as Democracias do Mundo", que foi realizado 

em Santiago, parte da celebração dos 60 anos do Colégio de Jornalismo do Chile.” Disponível em 

http://economia.uol.com.br/noticias/efe/2016/07/12/google-e-facebook-coletam-mais-dados-que-eua-diz-fundador-

do-wikileaks.htm. Acesso em 12/07/2016. 

http://economia.uol.com.br/noticias/efe/2016/07/12/google-e-facebook-coletam-mais-dados-que-eua-diz-fundador-do-wikileaks.htm
http://economia.uol.com.br/noticias/efe/2016/07/12/google-e-facebook-coletam-mais-dados-que-eua-diz-fundador-do-wikileaks.htm
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Figura 1  

 
 

A notícia7 Texto que veta uso pelo Facebook de conteúdo publicado na rede social , sobre o 

grande número de compartilhamentos de uma postagem cuja primeira versão parece ter 

acontecido em 2012, talvez demonstre que para o entendimento coletivo, é lícito a 

conversação pública por meio de ferramentas da internet, e que tais conversações tem o 

caráter de promoção dos preceitos descritos tanto na Constituição Federal de 1988 

quanto no Marco Civil da Internet. Entretanto, as pessoas não estão integralmente 

dispostas a abrir mão de sua privacidade, sabendo que ela faz parte de um conjunto de 

direitos protetivos de sua liberdade de fala.    

Dessa maneira, uma relativa instabilidade jurídica parece se colocar como 

problema central, na falta de atualização formativa de trabalhadoras e trabalhadores que 

lidam com as questões de uso público e privado da fala por meio de instrumentos 

digitais e online.   

Outra notícia Jovens de SP e CE são detidos por desacato após críticas à PM em 

redes sociais8
  apresenta indícios dessa relação  conflitiva entre processos censórios e 

processos deliberativos, ou seja, momentos de interdição e momentos de liberdade fala 

quando ocorrem os debates públicos nas diversas arenas sociais, tanto nas decisões 

jurídicas locais quanto em instância superior silenciam capilarmente, e o poder censório 

está sempre alerta em tentativas de interdição discursiva.  

A disputa pelo discurso, na conversação pública, precisa de garantias legais 

como o Marco Civil da Internet (2014) e a Carta Magna de 1988 para regular o uso de 

ferramentas online e a publicização de falas e ampliação do espectro de temas e versões, 

                                                 
7 Texto que veta uso pelo Facebook de conteúdo publicado na rede social 'não serve para nada' Disponível 

em:   < http://www.bbc.com/portuguese/geral-36679677  >  Acesso em 30/06/2016 
8  

http://www.bbc.com/portuguese/geral-36679677%20%20%20%20%20%20%20Acesso%20em%2030/06/2016
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evitando a judicialização do uso de ferramentas da internet, que feriria tanto a legislação 

constitucional sobre a liberdade de expressão quanto ao direito a cidadania, a formação 

do indivíduo, a autodeterminação.   

Para Leonardi (2012), a tutela antecipada, ou seja, o impedimento de fala antes 

do processo transitar em julgado é, na verdade uma ação contraproducente em relação a 

cidadania. Os espaços virtuais para conversação não podem encolher por conta da falta 

de formação continuada sobre legislação reguladora do uso de ferramentas disponíveis 

na rede mundial de computadores. De acordo com Leonardi (2012):  

 

“a aniquilação de espaços púbicos em que o individuo possa manifestar sua 

verdadeira personalidade contraria todo o sistema protetivo da privacidade, 

voltado ao livre desenvolvimento da personalidade do individuo inserido em 

uma dimensão coletiva” (LEONARDI, 2012, 367)  

 

 

Considerações Finais  

 

A despeito do marco regulatório brasileiro, composto pelo exemplo da Carta 

Magna de 1988 e o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, existem momentos 

quando se apresentam instabilidade jurídica, em países de profunda desigualdade 

econômica e social, onde o acesso e condições de atendimento jurídico as vezes podem 

se apresentar como reflexo do que poderíamos chamar de condições de classe social, o 

que poderia fragilizar o acesso a conversação pública para cidadãs e cidadãos cujo 

aparato jurídico seja custoso.  

A atualidade do ideário contido no texto do Marco Civil da Internet é um avanço 

até para padrões internacionais, mas ainda estamos construindo garantias “para lidar 

com questões jurídicas cujas dimensões e complexidades não foram completamente 

apreendidas pelo legislador” (Leonardi, 2012, online). 

Nesse ínterim, a pesquisa acadêmica pode contribuir para o avanço das 

liberdades de fala no sentido de observar e construir elementos que incluam dispositivos 

de empoderamento de processos deliberativos em detrimento de processos censórios.  
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