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Resumo
O artigo busca compreender os novos desafios impostos pelo advento dos sites de redes
sociais  aos  movimentos  sociais  contra-hegemônicos.  Para  atingirmos  esse  objetivo
procuramos entender as mudanças de estratégias de colonização do mundo da vida pelo
sistema na passagem de um ambiente em que a mediação entre sistema e mundo da vida
era  realizada  pela  Indústria  Cultural  para  outro  em  que  as  redes  sociais  passam
gradativamente  a  exercer  essa  função.  A mudança  de  paradigma  reside  na  função
interação das redes sociais, substituindo a função programa. As redes sociais realizam
um monitoramento das interações dos usuários para distribuir conteúdo personalizado,
permitindo também a vigilância dos indivíduos pelo Estado. Três desafios se colocam
para  os  movimentos  sociais  contra-hegemônicos  nesse  ambiente:  vigilância,
mobilização e propriedade dos meios de comunicação.
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1. Introdução

Os  sites  de  redes  sociais  estão  profundamente  enraizados  no  cotidiano  dos

indivíduos, e gradualmente passam a desempenhar funções dentro do sistema capitalista

anteriormente  de  exclusividade  da  Indústria  Cultural.  Durante  o  século  XX,  com o

advento  do  capitalismo  monopolista,  os  meios  de  comunicação  de  massa

desempenharam sozinhos o papel de mediadores entre Estado e cidadãos, a partir da

função propaganda; e entre Mercado e consumidores, a partir da função publicidade

(BOLAÑO, 2010). A partir de meados da primeira década do século XXI, passam a

perder espaço para os sites de redes sociais no desempenho dessas funções. A mediação

realizada pela Indústria Cultural, e agora também pelos sites de redes sociais, é um dos

suportes do que Habermas (2012) denomina colonização do sistema pelo mundo da

vida. A passagem de um ambiente em que a Indústria Cultural ocupava uma posição de

centralidade na mediação entre sistema e mundo da vida para outro em que as redes

sociais tomam, dia após dia, esse espaço dos meios de comunicação de massa coloca

1 Trabalho apresentado no GP Economia Política da Informação, Comunicação e Comunicação do XVII Encontro
dos  Grupos  de  Pesquisa  em  Comunicação,  evento  componente  do  40º  Congresso  Brasileiro  de  Ciências  da
Comunicação.
2 Pesquisador  de Pós-Doutorado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal  de
Sergipe (UFS), e-mail: carlospfs@gmail.com

1



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017

novos desafios para as forças contra-hegemônicas, em especial,  para os movimentos

sociais. 

Esse  artigo  busca  jogar  luz  sobre  as  mudanças  ocorridas  na  atuação  dos

movimentos sociais com o advento dos sites de redes sociais. Para isso, apontamos as

mudanças de estratégias de colonização do mundo da vida pelo sistema por essas duas

tecnologias. Acreditamos que a grande mudança está na terceira função exercida pela

Indústria Cultural no sistema capitalista: a função programa. A definição de programa

de  Bolaño  (2000)  como  uma  terceira  função  visa  representar  as  determinações  do

mundo da vida sobre a estrutura mediadora. No caso da Internet e das mídias sociais,

essa função central é a interação. 

Os  sites  de  redes  sociais  constroem  um  fluxo  ininterrupto  de  conteúdos

personalizados para cada indivíduo, a partir do monitoramento de suas interações com o

perfil de outros usuários, empresas e organizações.. Um modus operandi muito diverso

do adotado pelas emissoras de televisão e de rádio que constroem uma programação

cujos  horários de transmissão dos  conteúdos são estabelecidos  a  partir  de pesquisas

quantitativas de audiência, feitas por amostragem. Esse artifício, apesar de garantir uma

certa racionalidade na organização do fluxo de conteúdos, é sujeito a erros uma vez que

é  baseado  em  perfis  demográficos.  Logo,  as  redes  sociais  apresentam  um  modo

extremamente  mais  pervasivo  de  colonização  do  cotidiano  que  os  meios  de

comunicação de massa. 

A  alta  eficiência  dos  sites  de  redes  sociais  na  distribuição  de  conteúdos,

publicidade e propaganda se dá graças à vigilância exercida sobre os usuários desses

serviços pelas empresas que gerem esses espaços dentro da internet. Um dispositivo é

central  para  garantir  essa  vigilância  constante  dos  usuários:  os  algoritmos.  Esses

códigos, que determinam as tarefas que devem ser executadas pelos softwares; regem o

funcionamento das redes sociais, organizam as interações dos indivíduos, ao imporem

os limites e os padrões dentro do qual os usuários podem interagir entre si; e recolhem

informações sobre os usuários para organizar fluxos personalizados de conteúdo para

cada  indivíduo.  Essas  informações  também  ajudam  na  vigilância  dos  indivíduos  e

grupos pelos Estados como denunciado, em 2013, por Edward Snowden, antigo analista

de sistemas da National Security Agency (NSA). Foster e McChesney (2014) nomeiam

essa fase do capitalismo monopolista baseada no monitoramento dos indivíduos pelo

Estado e pelas empresas digitais de capitalismo de vigilância. 
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Essas transformações trazem, portanto, três novos desafios para os movimentos

sociais contra-hegemônicos. O primeiro desafio posto a esses movimentos é a vigilância

ostensiva de seus militantes pelos Estados com a ajuda das empresas proprietárias dos

sites  de  redes  sociais.  Outro  desafio  colocado  aos  movimentos  sociais  contra-

hegemônicos nesse novo ambiente comunicacional é a mobilização. A personalização

dos conteúdos acaba gerando o que Parisier (2012) chama de bolha de filtros. Dessa

forma,  os  algoritmos  distribuem conteúdos  e  propõem interações  de  acordo  com o

comportamento anterior do usuário, reforçando ideias prévias dos indivíduos. Por serem

contra-hegemônicos, a tendência é que esses movimentos sociais encontrem dificuldade

para colocarem-se como alternativa ao senso comum. O terceiro obstáculo é a mudança

na configuração da propriedade dos sites de redes  sociais.  A posse de infraestrutura

ainda é um dos alicerces do poder de empresas como Google e Facebook. Entretanto, o

grande  poder  dessas  empresas  reside  nos  seus  algoritmos,  tratados  como  segredos

comerciais (PASQUALE, 2015). Nosso objetivo, nesse artigo, é buscar respostas para

esses  impasses  a  partir  da  articulação  entre  conceitos  da  Economia  Política  da

Comunicação e da Teoria dos Movimentos Sociais.

2. Redes Sociais, Algoritmos e Movimentos Sociais

A internet é uma tecnologia surgida em fins da década de 1960 a partir de uma

parceria  público-privada.  A  pesquisa  que  desembocou  na  criação  do  que  hoje

conhecemos como internet tem raízes militares e fora financiada pelo Departamento de

Defesa dos EUA. O objetivo da criação da então recém-criada Arpanet era ser uma rede

descentralizada que continuasse a funcionar mesmo após um possível ataque nuclear

soviético. Ou seja, a internet tem raízes militares e, também, acadêmicas, já que houve o

envolvimento  de  pesquisadores  de  universidades  norte-americanas  em  seu

desenvolvimento. Os militares estavam voltados para aplicações de segurança nacional,

enquanto os cientistas tinham a difusão do conhecimento como motivação das pesquisas

que levaram ao surgimento da Arpanet. 

Entretanto, a rede tal como é conhecida contemporaneamente não seria possível

sem a colaboração de programadores  aficionados e  influenciados  pelos  movimentos

contraculturais de fins da década de 1960, responsáveis por inovações com o modem,

que buscavam tornar a rede mais aberta e ampla. Para estes últimos atores, a internet

deveria ser um bem comum a disposição de todos. Era esse o ânimo desses indivíduos.
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A configuração final do desenvolvimento da internet veio com a criação da World Wide

Web pelo pesquisador do Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERF) Tim

Berner-Sanders, que segundo Curran (2012) seria a quarta força por trás da criação da

internet: o ideal de serviço público europeu. 

Após a sua desmilitarização na década de 1980, a rede passa a ser gerida pela

agência  governamental  norte-americana  National  Science  Foundation  (NSF).  Em

meados da década de 1990, a internet é privatizada e passa a ser gerida pela organização

não governamental Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN),

cujo conselho executivo é formado, em sua maioria, por indivíduos ligados às grandes

empresas  de  tecnologia,  como  pontuam  Powers  e  Janblonski  (2015).  Entretanto,  o

governo norte-americano nunca perdeu seu poder de decisão sobre a rede, uma vez que

qualquer mudança implantada na governança da internet realizada pela ICANN deve

passar pelo crivo do Congresso norte-americano. Tal organização da ICANN mostra

uma sintonia fina entre o Estado norte-americano e as grandes empresas da internet.

Autores como Kidd (2004) e Boyle (2003) consideram que a privatização da internet, e

seu  posterior  sequestro  por  grandes  corporações  podem  ser  comparados  aos

cercamentos  ocorridos  durante  à  passagem  do  feudalismo  para  o  capitalismo  na

Inglaterra  em  que  bens  anteriormente  de  usufruto  comum,  como  água,  madeira,  e

estradas; passam a ser geridos de forma privada para atender aos interesses do capital.

É justamente a partir de meados da década de 1990, que a internet começou a, ao

mesmo  tempo  em que  se  popularizava,  tomar  as  feições  comerciais  observadas  no

presente.  Depois  de  várias  tentativas  frustradas  de tornar  a  internet  lucrativa,  como

assinaturas  por  conteúdo e publicidade  através  de pop-ups,  as  empresas  de sites  de

busca  e  de  redes  sociais  conseguiram  desenvolver  a  solução  aplicada

contemporaneamente: venda de publicidade individualizada através do monitoramento

da navegação dos usuários. O rastreamento dos usuários para venda de publicidade era

uma realidade já na década de 1990 com o advento de arquivos  chamados  cookies,

baixados pelo navegador dos usuários quando estes entravam em determinados sites.

Contudo, são as redes sociais que conseguem integrar a publicidade personalizada ao

cotidiano  dos  indivíduos  usando  de  um  artifício  mais  sutil  do  que  os  pop-ups3,  o

desenvolvimento  de  algoritmos  capazes  de  distribuir  publicidade,  propaganda  e

3 O fracasso da publicidade através pop-ups, janelas que eram abertas automaticamente quando o usuário acessava
determinados  sites,  deve-se  ao  seu  caráter  disruptivo  na  experiência  de  navegação  do  usuário.  Os  usuários
consideravam que esse tipo de publicidade atrapalhava a navegação e o carregamento dos sites. (VAN DIJCK, 2013;
MCCHESNEY, 2013)
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conteúdos de acordo com os dados acerca do histórico de navegação dos indivíduos

coletados pelos cookies e das interações dos indivíduos nas redes sociais. Dessa forma,

os algoritmos são dispositivos centrais para a vigilância dos usuários e dominância das

grandes empresas de internet. Mas como operam os algoritmos empregados nos sites de

redes sociais?

Cormen  et  al.  (2009:  5)  definem  algoritmo  como  “um  procedimento

computacional bem definido que toma algum valor, ou conjunto de valores como input

(entrada/subsídio),  e  produz  algum  valor,  ou  conjunto  de  valores,  como  output

(saída/resultado)”. Os códigos computacionais por trás dos softwares que usamos são

exemplos de algoritmos.  Nesses algoritmos,  estão as instruções de como o software

reagirá (output) aos comandos do usuário (input). Algoritmos não são necessariamente

softwares,  podendo  serem comparados  a  fórmulas  ou  receitas.  São  um instrumento

desenvolvido  a  partir  dos  avanços  da  ciência  matemática.  Os  algoritmos  regem  a

interatividade  entre  homem  e  computador  no  caso  dos  softwares,  e  também  as

interações humanas mediadas pelo computador nas redes sociais. Para os algoritmos das

redes sociais, os dados extraídos do rastreamento das interações do usuário com perfis

de  outros  usuários  e  empresas  seriam  o  input enquanto  os  anúncios  e  conteúdos

recomendados para esse usuário seriam o  output,  o resultado de cálculos estatísticos

feitos  a  partir  de  grandes  quantidades  de  dados,  compilados  com  a  ajuda  de

computadores com alta capacidade de processamento. 

Algoritmos, portanto, são dispositivos que regem e normatizam as interações dos

indivíduos  nas  redes  sociais.  A partir  dessa  constatação,  Van  Dijck  (2013,  p.12-3)

considera  que  os  sites  de  redes  sociais  são  instâncias  que  codificam  determinadas

relações sociais, engendrado-as e manipulando-as com o objetivo de rastrear os usuários

e  descobrir  suas  preferências  para  distribuir  conteúdo,  publicidade  e  propaganda

personalizados.  Os sites  de  redes  sociais  automatizam as  interações  entre  pessoas  e

ideias ao mesmo tempo em que promovem essas mesmas interações como um valor

social. O funcionamento dos algoritmos é a chave para o entendimento das mudanças

operadas de um contexto em que as mediações entre o sistema e o mundo da vida eram

desempenhadas pela Indústria Cultural para um novo momento em que as redes sociais

assumem paulatinamente a proeminência no desempenho dessa função.

Van Dijck e Poell (2013) consideram que quatro características são centrais para

o  entendimento  da  lógica  das  redes  sociais:  programabilidade,  popularidade,
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conectividade  e  dataficação.  Todas  essas  funções  são  automatizadas  através  do

funcionamento de algoritmos. A programabilidade é uma característica já presente nos

meios  de  comunicação  de  massa.  É  o  estabelecimento  de  um  fluxo  de  conteúdos,

publicidade e propaganda que na radiodifusão possuía significado econômico e cultural

(WILLIAMS,  2016),  e  era  organizado  a  partir  do  perfil  demográfico  dos

telespectadores.  Nas  redes  sociais,  os  algoritmos  organizam  o  fluxo  a  partir  das

interações anteriores dos indivíduos.  A segunda característica é o gerenciamento e a

legitimação  da  popularidade,  também  gerenciada  por  algoritmos.  Os  indivíduos  ou

organizações  que  dominarem  as  lógicas  e  possuírem  capital  para  impulsionar  suas

interações tendem a vencer as disputas nessa arena.

As outras  duas  características  segundo Van Dijck e  Poell  (2013,  p.8)  seriam

próprias das redes sociais, e não são observadas nos meios de comunicação de massa.

Conectividade  seria  a  capacidade  sociotécnica  de  conectar  conteúdos  e  anúncios  às

atividades  dos  usuários.  Preferimos  o  termo  Interação  mediada  pelo  Computador

(PRIMO, 2007),  à  conectividade ou interatividade.  Assim como a origem do termo

conectividade, interatividade foi inicialmente usado para designar as interações homem-

máquina, e possui um caráter eminentemente técnico e comercial. Por último, estaria a

dataficação  que  é  a  capacidade  das  plataformas  em rede  de  transformar  em dados

muitos  aspectos  do  mundo  que  nunca  foram  quantificados  antes.  Essas  duas

características são centrais para o entendimento de como operam as redes sociais na

função  de  mediação  entre  o  sistema  e  o  mundo  da  vida,  pois,  envolvem  a

mercantilização das interações sociais em forma de dados e a vigilância e controle dos

indivíduos. A vigilância das interações e sua transformação em dados são o cerne do que

chamamos função interação, substituindo a função programa dos meios de comunicação

de massa.

Os algoritmos dos sites de redes sociais, portanto, normatizam e controlam as

relações  sociais  realizadas  neste  âmbito,  delimitando  determinados  aspectos  do

cotidiano. É um poder que funciona “não pelo direito, mas pela técnica, não pela lei,

mas pela normatização, não pelo castigo, mas pelo controle, e que se exercem em níveis

e formas que extravasam do Estado e de seus aparelhos” (FOUCAULT, 1999, p. 86). A

política  dessas  plataformas  aproxima-se  dessa  forma  do  que  Foucault  chama  de

Biopolítica, ou seja, “a entrada da vida e seus mecanismos no domínio dos cálculos

explícitos  que  faz  dos  poderes  e  saberes  agentes  da  transformação  humana”
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(MARTINS, 2006, p.187). A técnica responsável por normatizar determinados âmbitos

da vida dos indivíduos nas redes sociais é a codificação dos algoritmos. Como observa

Lessig (2006), “o código é a lei” do ciberespaço, e os usuários não conhecem os códigos

que  regem  suas  interações,  pois  estes  são  caixas-pretas,  segredos  industriais

(PASQUALE, 2015). 

As ações coletivas dos movimentos sociais no ciberespaço são codificadas assim

como as interações sociais dos usuários individuais. Logo, usamos o termo “ativismo

codificado”, pois expressa as dificuldades enfrentadas por movimentos sociais contra-

hegemônicos nas redes sociais. A presença dos movimentos sociais contra-hegemônicos

apresenta contradições, pois esses grupos apresentam demandas que vão de encontro à

mercantilização  da  vida,  entretanto  redes  sociais  são  plataformas  cujo  objetivo  é

mercantilizar  o  cotidiano  dos  usuários  através  de  sua  transformação  em  dados

(LEISTERT, 2015, p.36). 

Leistert (2015, p.35-6) aponta ainda os seguintes perigos a vigilância realizada

por  essas  plataformas,  onde  os  militantes  podem  inadvertidamente  revelarem  as

estratégias dos movimentos sociais, e questão da liberdade de expressão nas redes que

passa  de  uma  questão  de  direito  civil  para  uma  questão  de  benevolência  dessas

plataformas, uma vez que os usuários estão sujeitos a uma série de restrições impostas

pelo funcionamento dos algoritmos e pelos termos de uso impostos aos usuários no

momento em que se tornam membros de determinadas redes sociais. 

O título do texto de Leistert é provocativo: “A Revolução não será Curtida”. O

autor sugere que os militantes de movimentos por democratização de mídia apostem em

ações  localizadas  com menos  alcance,  construindo  assim vários  nós  dentro  de  uma

estrutura rizomática, dificultando a vigilância através das redes sociais, e apostando na

deliberação local.  Segundo o autor, é preciso abandonar o fetiche da cobertura e do

alcance, e usar uma abordagem tática em relação ao uso das redes sociais (LEISTERT,

2015, p.45-6).

Já Milan (2015) trata do tema da mobilização de militantes a partir das redes

sociais. Milan entende que os algoritmos transformam a política de identidade em uma

política de visibilidade,  facilitando a  formação do que Melucci  (1996) chama “Nós

coletivo”, pois facilitaria que indivíduos identificados com as demandas de determinado

movimento social possam fazer parte de sua organização. Milan considera ainda que as

redes sociais dão visibilidade aos protestos fazendo com que as informações cheguem
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àqueles identificados com suas ações, o que ela chama de “protesto em nuvem”, cujas

informações se dispersam a partir das redes sociais. Por outro lado, a personalização das

audiências pelos algoritmos cria as chamadas bolhas de filtro ou o que Gillespie (2014)

chama de públicos calculados. A mobilização nas redes sociais esbarraria, portanto, na

personalização  dos  conteúdos.  Os  movimentos  sociais  contra-hegemônicos  falariam,

dessa  forma,  apenas  para  os  crentes.  Logo,  o  debate  para  formação  de  consenso  e

construção de um novo senso comum estaria bloqueado. 

Ligada a essas duas questões está uma terceira: a questão da propriedade das

redes sociais e da democratização das comunicações. A luta pela democratização das

comunicações sempre foi pautada pela necessidade pluralidade dentro dos sistemas de

mídia, o que significa a dispersão da propriedade dos meios de comunicação a partir de

regulação  estatal,  impedindo  assim  os  monopólios.  Esse  argumento  precisa  ser

repensado  em  função  dos  algoritmos,  encarados  pelos  gigantes  da  Internet  como

segredos  industriais,  e  um  dos  segredos  de  seu  domínio  no  mercado.  Diminuir  o

tamanho  desses  conglomerados  e  impedir  a  concentração  é  de  suma  importância.

Entretanto, os algoritmos são os dispositivos que permitem que essas empresas realizem

a mediações que permitem ao sistema colonizar o mundo da vida.  Grande parte  do

poderio  de  empresas  como  Google  e  Facebook  está  na  posse  de  centros  de

processamento capazes de armazenar grande quantidade de dados e processá-los em alta

velocidade,  impondo a novos concorrentes um altíssimo investimento para entrar no

mercado.  Entretanto,  a  grande  força  dos  gigantes  da  internet  está  nos  algoritmos

responsáveis por recolherem e processarem os dados dos usuários.

Apesar  de  os  padrões  tecnoestéticos,  como  aponta  Bolaño,  se  apresentarem

como  barreira  de  entrada  a  novos  competidores  na  radiodifusão,  a  posse  de

infraestrutura  e  as  integrações  verticais,  horizontais  e  cruzadas  realizadas  pelas

empresas desse setor da Indústria Cultural tinham um papel central no seu poder de

oligopolizar o mercado. O desmembramento de grandes conglomerados de mídia é um

dos  motes  dos  movimentos  pela  democratização  da  comunicação,  mas  como

desmembrar  um  algoritmo  tratado  como  segredo  comercial?  Algoritmos,  estes,

responsáveis  pela  vigilância,  tanto  pelo  mercado  quanto  pelo  estado,  imposta  aos

usuários.
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3. Capitalismo de Vigilância e o Complexo Militar-Digital

Controle e vigilância são objetivos constantes no sistema capitalista. A cada crise

enfrentada pelo sistema, surge um novo regime de acumulação acompanhado de um

novo modo de regulação que tem a função de justificar a disciplina necessária para que

o  regime  de  acumulação  recém-adotado  seja  funcional.  A passagem  do  modo  de

regulação fordista para o que Harvey (2012) chama de acumulação flexível pode ser

encarada como a passagem das sociedades disciplinares para as sociedades de controle.

Deleuze (1992) propôs esse conceito para entender a transformação de uma “sociedade

disciplinar” organizada de forma analógica (FOUCAULT, 2004), na qual a submissão

do indivíduo está relacionada à divisão do espaço em lugares fechados e ao subsequente

ordenamento do tempo de trabalho; em uma sociedade organizada numericamente, na

qual os espaços se interpenetram sem limites definidos, e há o estabelecimento de um

tempo contínuo, tornando impossível que os indivíduos terminem suas tarefas.

Há  uma  mudança  no  exercício  da  vigilância,  na  passagem  da  sociedade

disciplinar  à  sociedade  de  controle.  Na  primeira,  vigiar  estava  relacionado  ao

confinamento. “O problema era o movimento físico dos indivíduos, seu deslocamento

espacial.  Vigiar  era,  basicamente,  regular  os  passos  das  pessoas,  era  olhar.  Com a

explosão das comunicações, uma nova figura ganha força: a vigilância das mensagens,

do  trânsito  de  comunicações”.  (Costa,  2004,  164).  Após  o  advento  da  Internet,  a

preocupação, graças à própria arquitetura da rede, passa como os indivíduos acessam

informações. A vigilância é exercida sobre a dinâmica da comunicação não apenas entre

as pessoas, mas entre as pessoas e as empresas, serviços em rede, sistema financeiro, ou

seja, a vigilância se estende aonde quer que as mensagens circulem. 

A vigilância e controle são vitais tanto para o poder dos conglomerados digitais

quanto  para a  capacidade estatal  de vigiar  os  indivíduos.  Logo,  há um conjunto de

interesses que unem governo e mercado nos EUA na vigilância pervasiva dos cidadãos .

Essa nova coalizão entre gigantes da economia digital e o governo norte-americano é o

que pesquisadores como Powers e Jablonski (2015) e McChesney (2013) chamam de

Complexo Militar-Digital, uma atualização do Complexo Militar-Industrial pensado por

Daniel Guérin. As gigantes de tecnologia norte-americanas, de acordo, com McChesney

(2013: 162) possuem grande interesse em firmar parcerias com as agências de segurança

do governo norte-americano, sejam civis ou militares. Esse interesse é justificado pelos

seguintes  fatos:  (1)  as  grandes  quantias  de  dinheiro  envolvidas  no  fornecimento  de
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serviço de dados ao governo; (2) os militares investem no desenvolvimento de grande

parte das tecnologias que os gigantes da internet comercializam; (3) os gigantes têm

grande interesse em questões como taxação, subsídios governamentais e regulações; (4)

fora dos EUA, o governo atua como defensor dos interesses das grandes empresas de

tecnologia e (5) os EUA agem como uma polícia privada no sentido de garantir  os

interesses relativos à propriedade intelectual e copyright das empresas de tecnologia ao

redor do mundo. Essa convergência de interesses é o que sustenta aquilo que Foster e

McChesney (2014) nomeiam capitalismo de vigilância, uma fase do capitalismo tardio

em que a racionalidade instrumental do sistema se espalha para espaços do cotidiano

nunca invadidos anteriormente. 

A economia digital, segundo McChesney (2013), é um mercado que tende ao

monopólio por três motivos. Primeiro e mais importante, são os chamados efeitos de

rede, o fato de que quase todo mundo ganha ao partilhar de um serviço ou recurso. As

empresas  que  possuem  grande  parte  mercado  tornam  quase  impossível  para

competidores com participação declinante continuarem atrativos ou competitivos. Um

segundo fato que encoraja  monopólios  é  a  importância  de padrões  técnicos,  que se

tornam imperativos se firmas e consumidores diferentes pretendem ser capazes de usar a

internet efetivamente. Uma vez que esses padrões são estabelecidos, a firma que detém

a patente ou mesmo que chegou primeiro tem uma grande vantagem competitiva. Por

fim,  McChesney  cita  a  infraestrutura  dos  conglomerados  digitais,  donos  de  vários

centros de processamento de dados, que entre coisas permitem a chamada computação

em nuvem, tecnologia que promete tornar tênue a barreira entre hardware e software.

Acrescentamos  também  o  uso  de  algoritmos  que  são  encarados  como  segredos

industriais, e que garantem a eficiência da função interação nas redes sociais. Esse é o

grande  desafio  dos  movimentos  pela  democratização  da  comunicação  e  que  pode

determinar o futuro dos demais movimentos contra-hegemônicos no futuro.

4. Conjuntura Crítica e Internet de Código Aberto

Google, Facebook, Netflix e outros gigantes digitais não apenas estão tornando

as regulações midiáticas obsoletas. Essas empresas estão exercendo uma regulação de

fato  sobre  a  comunicação  de  massa  e  interpessoal.  “Ao  mesmo  tempo  que

desempenham um papel ativo em moldar os usos de suas plataformas, intervêm no que

pode ser  publicado e distribuído.  Google,  Facebook,  Apple e  outras  empresas  estão
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criando regras que limitam o alcance de conteúdo aceitável, provedores de recursos e

infraestrutura como PayPal e Amazon excluíram clientes, como o WikiLeaks, de seus

serviços” (HINTZ, 2015, p.109-10). Hintz (2015, p.121-2) observa que essas grandes

empresas acabam por estabelecer um conjunto de políticas públicas em áreas sensíveis

como  Copyright,  na  medida  em  que  o  Estado  vai  saindo  de  cena.  Enquanto  os

movimentos sociais ao invés de se preocuparem com saídas que foquem no papel do

Estado como regulador, acabam por procurarem soluções técnicas ou individuais para

questões como vigilância, reproduzindo a lógica neoliberal. 

Hintz (2015) traz como exemplo desse fenômeno o enfoque de ciberativistas em

ferramentas digitais de ocultamento e encriptação de dados ao invés de focarem em

soluções que estabeleçam um marco regulatório para a questão do rastreamento e da

privacidade de dados de indivíduos na internet. O uso de ferramentas de ocultamento

como Tor,  VPN ou sistemas  de  escamoteamento  digital  como o  Tales,  baseado  em

Linux, exigem uma expertise técnica ou um investimento de tempo que muitas vezes os

indivíduos não possuem. Esses artifícios são de grande importância para a comunicação

entre dissidentes, entretanto não transformarão a internet em uma Esfera Pública aberta

a todos, mas no que Roberts (2009) chama de Esfera Pública Competente em que para

ter  voz  ou  cidadania  o  indivíduo  deve  estar  investido  de  conhecimentos  restritos  a

poucos iniciados.

A  popularização  da  internet  trouxe  também  a  esperança  de  que  houvesse

mudanças na direção de uma maior democratização da comunicação. Enquanto grandes

corporações não conseguiam torna o novo ambiente rentável, essa esperança persistiu.

O crack da Nasdaq em fins do século XX parecia apontar para a incompatibilidade entre

a internet e as grandes corporações, embora autores como Lessig (2006) já apontassem

para  a  possibilidade  de  a  internet  sofrer  com  um  processo  de  “cercamento”  por

corporações  e  governos.  Realmente  naquele  momento  parecia  uma  Junção  Crítica,

conceito usado no campo do institucionalismo histórico. Segundo Capoccia e Kelemen

(2007, p.441), a história das instituições é marca por grandes períodos de estabilidade

intercalados  por  curtos  momentos  de  flexibilidade  institucional  em  que  mudanças

dramáticas são possíveis. Os impactos das mudanças realizadas dentro dessa janela de

oportunidades durarão muito tempo até surja outra janela de oportunidades dentro da

qual tornam-se possíveis mudanças drásticas novamente. Usando termos gramscianos,

trata-se de uma crise de hegemonia. 
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(…) junções críticas são caracterizadas por uma situação em que as
influências  estruturais  (isto  é,  econômicas,  culturais,  ideológicas,
organizacionais) sobre a ação política são significativamente relaxadas
por  um  período  relativamente  curto,  com  duas  consequências
principais:  a  gama de escolhas  plausíveis  abertas  a atores  políticos
poderosos se expandem substancialmente e as consequências de suas
decisões para o resultado de interesse são potencialmente muito mais
importantes.  Contingência,  em outras  palavras,  torna-se  primordial.
(CAPOCCIA e KELEMEN, 2007, p.343, tradução nossa)

De  acordo  com  McChesney  (2008),  conjunturas  críticas  em  comunicação

ocorrem  quando  dois  ou  três  das  seguintes  condições  ocorrem:  (1)  há  uma  nova

tecnologia revolucionária  da comunicação que enfraquece o sistema existente,  (2)  o

conteúdo do sistema midiático é visto como crescentemente desacreditado ou ilegítimo,

(3) há uma grande crise política – severos desequilíbrios sociais  – no qual a ordem

existente não está mais funcionando, instituições dominantes são desafiadas e há amplos

movimentos de reforma social. Para McChesney, estamos em meio a uma conjuntura

crítica,  pois  dois  dos pré-requisitos  estão preenchidos:  a  revolução digital  e  a  baixa

legitimidade do jornalismo. 

Seria  o  momento  para  que  os  movimentos  sociais  contra-hegemônicos

pressionassem  por  mudanças  que  levassem  a  uma  democratização  dos  meios  de

comunicação,  e  permitissem um melhor  posicionamento  das  forças  progressistas  na

batalha pelo senso comum. Entretanto, a cada dia que passa vemos cercamentos digitais

em torna da internet, seja através de leis que fortalecem o copyright e criminaliza a troca

de arquivos, seja através do domínio da rede por grandes conglomerados. Dessa forma,

a internet deixa de ser um espaço de partilha de bens comuns, como no seu começo em

que havia maior influência de elementos da contracultura nascida na década de 1960,

para  se  tornar  um  ambiente  de  dominado  pela  racionalidade  instrumental  dos

subsistemas econômico e administrativo. 

Uma proposta para recuperar a noção de economia moral que o historiador E.P.

Thompson (1966, p.62-3) identificou como uma forma de as classes subalternas em fins

do século XVIII resistirem aos mecanismos “impessoais” do mercado. Dessa forma,

essas classes subalternas se sublevavam cada vez que os preços de itens caros à sua

subsistência  aumentavam  de  forma  que  consideravam  abusiva  ainda  que  fossem

justificadas pela lei de oferta e procura. Esse tipo de revolta da multidão era comum

nos casos em que os preços dos alimentos subiam de forma a tornar impossível sua

obtenção. As explicações baseadas na ideia de que desastres naturais e outras causas
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sazonais  afetavam  a  oferta  desses  produtos  não  satisfazia  aqueles  que  dependiam

daqueles produtos para sua subsistência. O uso de bens comuns também se baseia em

uma economia moral. Há bens que devem ser compartilhados pela comunidade, muito

importantes para ficarem nas mãos de poucos.

Entre os movimentos que lidam com ativismo nas redes digitais, parece-nos que

o movimento pelo Software Livre é o que apresenta as premissas mais próximas de uma

economia moral, e que poderia servir de inspiração para os movimentos que lutam pela

democratização  da  comunicação.  Os  militantes  do  movimento  pelo  Software  Livre

defendem que os códigos dos softwares devem ser abertos e disponibilizados, e não

caixas  pretas.  Dessa  forma,  qualquer  um dotado  de  conhecimento  técnico  pode  ter

acesso  aos  algoritmos  de  determinado  software  e  identificar  códigos  maliciosos  ou

propor  melhoramentos.  Sabemos  que  não  é  possível  adotar  todas  as  premissas  do

movimento por Software Livre, mas a abertura do código dos algoritmos que regem as

interações dos usuários no ciberespaço deveria estar na pauta do dia dos movimentos

pela democratização da comunicação. 

5. Conclusão

As  drásticas  mudanças  tecnológicas  ocorridas  nas  últimas  três  décadas

colocaram oportunidades e desafios diante dos movimentos sociais contra-hegemônicos.

Os desafios enumerados nesse trabalho foram: a vigilância, a mobilização e a questão da

propriedade  dos  meios  de  comunicação.  As  oportunidades  estão  justamente  na

superação  desses  desafios.  A  aposta  no  trabalho  localizado,  apostando  na

horizontalidade; o uso da internet para levar as demandas a pessoas geograficamente

distantes e a formulação de uma economia moral capaz de formular demandas por bens

coletivos  são  maneiras  de  superar  esses  desafios,  mas  também  se  colocam  como

oportunidades para repensar ações, valores e repertórios de protestos. 

A história  da  internet  passando  de  uma  parceria  público-privado  de  origem

acadêmica e militar, pela influência da contracultura até a privatização acontecida em

1995; mostra que o que determina o uso de uma tecnologia são as forças sociais em

disputa, e não um zeitgeist, um espírito que paira sobre as cabeças dos homens, algum

tipo de essência original de determinada tecnologia. Portanto, os movimentos sociais

contra-hegemônicos  devem  estar  preparados  para  a  disputa  hegemônica  pelo  senso
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comum, e dada a centralidade que vão ocupando na função de mediação entre sistema e

o mundo da vida, as novas tecnologias são umas das arenas dessa disputa.
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