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"Se as pessoas forem esclarecidas, atuantes e se 

comunicarem em todo o mundo; se as empresas 

assumirem sua responsabilidade social; se os 

meios de comunicação se tornarem mensageiros, e 

não apenas mensagem; se os atores políticos 

reagirem contra a descrença, e restaurarem a fé na 

democracia; se a cultura for reconstruída a partir de 

experiências; se a humanidade sentir a 

solidariedade da espécie em todo o globo; se 

consolidarmos a solidariedade inter-regional, 

vivendo em harmonia com a natureza; se partirmos 

para exploração de nosso ser interior, tendo feito as 

pazes com nós mesmos; se tudo isso for 

possibilitado por nossa decisão bem informada, 

consciente, compartilhada, enquanto ainda há 

tempo, então talvez, finalmente, possamos ser 

capazes de viver, amar e ser amados." 

Manuel Castells, 1942- 
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RESUMO 

 
 
Desde a virada do século XXI temos convivido com a rede mundial de 
computadores, acompanhando a sua evolução, e percebendo o papel cada vez mais 
presente que esse meio de comunicação tem desempenhado sobre a sociedade 
como um todo. Evoluímos para a plena condição de uma sociedade digital, em que o 
tempo que passamos conectados na rede mundial de computadores não pode mais 
calculado, e a própria conexão com a rede alcança hoje patamares de serviço 
essencial; meios de comunicação tradicionais foram substituídos, e passamos a 
viver a vida não só no território físico, mas no espaço virtual. Isso abriu um leque de 
possibilidades para que novas ideias pudessem ser apresentadas, discutidas, e ao 
mesmo tempo deu espaço para que as pessoas pudessem dar voz aos seus 
anseios e às mais diferentes pautas sociais. A mobilização online se tornou uma 
realidade que não podemos mais ignorar, já que tem potencial para mudar os rumos 
da política moderna, o que afetou os próprios paradigmas da representatividade e 
governança, descentralizando as opiniões e pensamentos, e dando protagonismo a 
uma pluralidade cada vez maior de vozes. Nesse diapasão, importante ressaltar o 
papel do agente de Desenvolvimento Local como articulador e mediador desses 
debates, para que as mobilizações atinjam de fato os objetivos propostos. Por essa 
razão, a presente tese tem por objetivos gerais discorrer acerca do fenômeno do 
ativismo social na Internet, bem como a ascensão da telecidadania e seu potencial 
transformador da realidade dos cidadãos, trazendo a Internet como uma ferramenta 
indispensável para o exercício da cidadania, e como objetivo específico demonstrar 
a importância do papel do agente de Desenvolvimento Local como alguém capaz de 
mediar e moderar os debates horizontalizados que giram em torno de pautas 
convergentes. Conclui-se que os movimentos organizados em redes sociais 
permitem o protagonismo a qualquer cidadão, dispensando a figura da liderança 
centralizada que dita as pautas a serem seguidas pelo grupo, em razão do 
fenômeno da estigmergia. O método aplicado para a pesquisa foi o dedutivo, com 
estudos de caso e revisões bibliográficas.  
 
Palavras-chave: 1. Ciberativismo; 2. Telecidadania; 3. Liberdade de Expressão; 4. 
Desenvolvimento Local; 5. Internet. 
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ABSTRACT 
 

 
Since the turn of the 21st century we have been living with the world wide web, 
following its evolution, and realizing the increasingly present role that this medium 
has played on society as a whole. We have evolved into the full condition of a digital 
society, where the time we spend connected on the world wide web can no longer be 
calculated, and the connection itself to the network today reaches the levels of 
essential service; Traditional media have been replaced, and we live life not only in 
physical territory, but in virtual space. This opened a range of possibilities so that 
new ideas could be presented, discussed, and at the same time gave space for 
people to give voice to their desires and to the most different social agendas. Online 
mobilization has become a reality we can no longer ignore, as it has the potential to 
change the course of modern politics, which has affected the very paradigms of 
representativeness and governance, decentralizing opinions and thoughts, and 
leading to an ever-increasing plurality. biggest of voices. In this tuning, it is important 
to emphasize the role of the local development agent as the articulator and mediator 
of these debates, so that the mobilizations actually reach the proposed objectives. 
For this reason, the present thesis aims to discuss the phenomenon of social 
activism on the Internet, as well the rise of cyber-citizenship and its transforming 
potential of the reality of citizens, bringing the Internet as an indispensable tool for 
the exercise of citizenship, and The specific objective is to demonstrate the 
importance of the role of the local development agent as one capable of mediating 
and moderating the horizontal debates that revolve around converging agendas. It is 
concluded that the movements organized in social networks allow protagonism to 
any citizen, dispensing with the figure of centralized leadership that dictates the 
guidelines to be followed by the group, due to the phenomenon of stigmergy.The 
applied method for the research was the deductive one, with case studies and 
bibliographical reviews. 
 
Keywords: 1. Cyber-ativism; 2. Cyber-citizenship; 3. Freedom of speech; 4. Local 
Development; 5. Internet. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

“Por baixo desta máscara não há só carne... Por baixo desta máscara há uma ideia, 

e ideias são à prova de balas.” 

(Alan Moore, 1953- ) 

 

 

A humanidade alcançou, com a tecnologia, incontáveis avanços científicos, e 

com tais avanços, construiu-se um novo modelo de informação, nos quais os dados 

passaram a circular cada vez mais em menos tempo, superando fronteiras 

geográficas e culturais. A revolução das comunicações era o próximo passo nessa 

evolução, e o fim da Guerra Fria trouxe a rede mundial de computadores. Em pouco 

tempo, o mundo estaria interligado. A rede mundial de computadores reinventou a 

relação humana com as informações, e a forma como elas eram acessadas por 

cada cidadão.  

O novo paradigma de relações sociais trouxe ainda força para que a 

sociedade se organizasse de novas formas. Os modelos clássicos de lideranças 

centralizadas e de grupos representados por indivíduos passou a dar lugar a 

comunidades orgânicas, descentralizadas, e o mais interessante, uníssonas em 

objetivos e metas. Entender essa dinâmica e os meios utilizados por esses grupos é 

necessário para que os agentes de Desenvolvimento Local possam desempenhar 

um papel de fomento nessas iniciativas, uma vez que os espaços digitais, dentro da 

ideia de “aldeia global”, impõe um novo cenário para a atuação dos princípios do 

Desenvolvimento Local.  

O objetivo da presente tese é demonstrar o papel do agente de 

Desenvolvimento Local nos movimentos organizados na internet como participante 

ativo dos debates dos movimentos organizados que, diante da nova realidade 

imposta pela cibercultura, dispensam a figura da liderança centralizada, de forma 

que seja possível compreender o fenômeno da estigmergia na construção de ideias 

coletivas em torno de pautas em comum.  
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Após a introdução, presente no capítulo 1 deste trabalho, o capítulo 2 

abordará a metodologia que foi empregada para o desenvolvimento dessa pesquisa, 

indicando os meios que foram utilizados para a revisão dos conceitos apresentados, 

bem como os projetos analisados para embasar, empiricamente, os pontos 

debatidos.  

O capítulo 3, por sua vez, abordará a chamada sociedade digital, e como os 

meios de comunicação eletrônicos passaram a fazer parte de forma indissociável da 

sociedade, formando as chamadas comunidades virtuais em razão dos diferentes 

momentos da Internet no Brasil e no mundo. Dentre os aspectos estudados, estarão 

as características fundamentais da Internet como elemento de organização social, 

bem como, por outro lado, o seu potencial individualizador sobre as pessoas, de 

forma a entender o papel da rede mundial de computadores nas manifestações 

sociais modernas.  

No quarto capítulo faremos uma análise estruturada dos direitos e garantias 

fundamentais pertinentes ao tema proposto para debate, diferenciando as duas 

categorias, e trazendo os seus respectivos fundamentos constitucionais, as 

diferentes dimensões dos direitos humanos debatidos, dando especial atenção ao 

direito de reunião, de liberdade de expressão, e ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. Debater-se-á ainda a relação existente entre a liberdade de expressão e o 

seu exercício no âmbito das redes sociais, e como essa garantia fundamental tem o 

potencial de organizar a sociedade em torno de pautas comuns para a mobilização 

necessária para a concretização dos anseios coletivos. Também será analisada a 

legislação nacional e internacional que trata desse direito fundamental, e os 

eventuais limites que podem recair sobre a liberdade de expressão. 

No capítulo 5, discutiremos a ascensão do ativismo social nos meios digitais 

fora e dentro do Brasil, até a sua transição para os movimentos organizados que 

representam a telecidadania, ou cibercidadania na segunda metade da década de 

2010. Serão expostas as características fundamentais do exercício democrático em 

espaços virtuais, suas vantagens, vulnerabilidades, dando especial atenção à 

questão das fake news, que podem levar a premissas equivocadas, e 

desmobilização social.  



12 

 

 

Por fim, o capítulo 6 tratará do papel do agente de Desenvolvimento Local 

nessa mobilização em espaços eletrônicos, quebrando o modelo clássico da 

necessidade de lideranças centralizadas que sirvam de ponte entre o catalisador de 

potencialidades e a comunidade a ser atendida, uma vez que os espaços eletrônicos 

representam um ambiente de igualdade plena com a horizontalidade das relações 

nele estabelecidas. Na oportunidade, serão indicados exemplos empíricos que 

corroboram essa tese, para que sejam devidamente analisados dentro do contexto 

deste trabalho.  

No que tange ao estado da arte, a base fundamental do pensamento 

desenvolvido nessa tese usa como tripé fundamental os valores constitucionais da 

Carta Magna de 1988, o pensamento acerca da telecidadania de Perez Luño, e os 

estudos acerca dos movimentos sociais em rede de Manuel Castells. A conjugação 

das ideias expostas em tais obras auxiliaram na construção de um entendimento 

sobre como a Internet e a sociedade digital passaram a desempenhar papel 

fundamental no exercício da cidadania, e a necessidade de cautela frente ao grande 

volume e velocidade de informações que circulam para que este não desviem a 

atenção das pautas que de fato sejam de interesse coletivo, tomando ainda como 

base as ideias de autores como Marshall McLuhan e Pierre Levy.  

Na presente tese, optou-se por uma abordagem do tema em várias frentes, 

com estudos de caso, revisão bibliográfica, análise de reportagens e a convergência 

de todas essas informações com a chamada cibercultura, fragmentando e 

compartimentalizando os aspectos que constituem o objeto central desse estudo, 

para depois reconstituir tal elemento do desenvolvimento a ser focado. 

Inicialmente, é preciso estabelecer um contexto para o que chamamos de 

sociedade digital, ou seja, como a Internet evoluiu de um simples meio de 

comunicação para uma condição sine qua non para o desempenho de uma série de 

atividades humanas. Estudar essas transformações também ajuda a compreender o 

papel do usuário na rede mundial de computadores, e os desafios que recairão 

sobre o agente de Desenvolvimento Local na participação ativa de tais debates. 

Para esta primeira parte, optou-se por uma pesquisa bibliográfica, por meio de 

análise de reportagens e artigos publicados na última década, a fim de estabelecer a 
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construção de uma linha do tempo que nos permitiu melhor compreender como 

partimos de uma Internet de simples consumo de conteúdo, até o modelo da web 

participativa e o atual status da Internet semântica.  

Num segundo momento, para melhor entender como o exercício da cidadania 

foi levado para dentro do espaço das redes sociais, foi preciso compreender os 

conceitos de direitos e garantias fundamentais, a ideia de cibercidadania (ou 

telecidadania), cidadania.com, e os movimentos sociais organizados em espaços 

virtuais que ultrapassaram as barreiras da Internet para tomar os espaços públicos 

com os discursos que representam o anseio daqueles que participaram ativamente 

de tais discussões. Aqui, mais uma vez foi realizada a pesquisa bibliográfica, em 

obras voltadas para o Direito Constitucional e o Direito Constitucional Eletrônico, 

bem como a análise e estudo de modelos de governança, dentro e fora da Internet, 

para que um paralelo pudesse ser estabelecido. 

A partir daqui, o trabalho passa a analisar uma série de estudos de caso 

registrados no Brasil e no mundo, confrontando as manifestações descentralizadas 

organizadas por meio de redes sociais e outros meios eletrônicos, com paradigmas 

clássicos do Desenvolvimento Local, entre eles, o da necessidade de uma liderança 

ou de uma representatividade frente a um determinado grupo para o 

estabelecimento de um diálogo com o agente de Desenvolvimento Local. É a partir 

da observação metódica dos casos levantados de ativismo online que se observa a 

capacidade de a população de se organizar em torno de uma pauta, ainda que 

inicialmente se note uma certa desorganização, até o ponto em que as pautas em 

comum ganham forma e passem a ser o foco do grupo. Para isso, optou-se também 

por identificar os eventuais problemas com os quais a organização social 

descentralizada pode esbarrar, como número de acessos reais à Internet hoje 

registrados no Brasil e presença dos meios de comunicação online nas diferentes 

regiões e estados do Brasil, bem como a presença ou não da mobilidade para os 

meios de conexão das pessoas que participam de tais reuniões. Para tal, foram 

analisados dados consolidados levantados por meio da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C), realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE (dados consolidados de 2018 referentes ao período 
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total até 2016). Outro aspecto de problematização diz respeito à orientação para a 

filtragem de notícias falsas que podem ser usadas para a manipulação da opinião 

pública, afetando diretamente as manifestações sociais pelos meios digitais.  

Por fim, propõe-se uma revisão do papel do agente de Desenvolvimento 

Local, por meio de revisão bibliográfica, frente a esse novo paradigma de 

manifestação social, uma vez que ele não será mais um elemento exógeno ou 

estimulador dos comportamentos humanos, mas deverá sim desempenhar um papel 

mediador e orientador dos debates realizados pelos grupos sociais. O trabalho foi 

pautado no método dedutivo. 
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2. SOCIEDADE DIGITAL 

 

 

“Não questionei seus poderes de observação, apenas enfatizei o paradoxo de 

perguntar a um mascarado quem ele é.” 

(Alan Moore, 1953- ) 

 

 

A Internet revolucionou os meios de comunicação e reinventou a forma como 

as pessoas mantinham contato nas últimas duas décadas. Quando chegou 

comercialmente em território nacional, em meados da década de 1990, o acesso à 

rede mundial de computadores era extremamente restrito, em razão do baixíssimo 

número de provedores e do alto custo de navegação, já que se ocupava a linha 

telefônica durante a conexão com a grande rede. Na última década, com a 

popularização da banda larga, segundo o estudo "Características gerais dos 

domicílios e dos moradores 2017"1, publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE, em julho de 2018, o número de domicílios com acesso à Internet 

no Brasil atingiu a marca de 70,5%; destes, cerca de 69% também acessam a 

Internet por plataformas móveis, e 49% acessam apenas por plataformas móveis.  

Várias razões explicam esse fenômeno: passamos pela popularização das 

conexões ADSL (Assymmetric Digital Subscriber Line)2, depois, pela instalação 

maciça das chamadas lan houses (estabelecimentos que permitem o acesso por 

hora), até a era da fibra ótica, em que a Internet pode ser acessada por meio de 

cabos óticos, ou das redes 4G e 4.5G, com conexões móveis de alta velocidade, 

com muito mais estabilidade e versatilidade. Os preços passaram a ser mais 

acessíveis, os pontos de acesso gratuito se proliferaram pelos grandes centros, e a 

Internet passou a fazer cada vez mais parte do cotidiano do brasileiro médio.  

 
1 “As informações divulgadas se referem à Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - PNAD 
Contínua e representam a consolidação de dados de aproximadamente 168 mil domicílios que participaram da 
amostra da pesquisa ao longo dos quatro trimestres dos referidos anos.” Disponível em 
<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101566_informativo.pdf> 
2 "Linha Digital Assimétrica para Assinante", em uma tradução livre. 
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A ideia de uma grande rede de comunicações, e como a tecnologia nos 

afetaria enquanto sociedade, porém, não é um conceito moderno. O pesquisador 

Marshall McLuhan, em sua obra “A Galáxia de Gutenberg” (1962), elaborou estudos 

acerca dos efeitos das chamadas mídias de massa como um elemento capaz de 

promover mudanças na sociedade. Em sua obra, McLuhan propunha que as 

tecnologias não seriam apenas invenções a serem utilizadas pelas pessoas, mas um 

meio pelo qual a própria sociedade se reinventa, desenvolvendo assim o conceito da 

chamada Ecologia de Mídia. O autor descreveria ainda em sua obra o que ele 

classificava como quatro momentos de mudança e revolução na sociedade, que 

ocorreram por influência das novas tecnologias e meios de comunicação: a) Cultura 

tribal oral; b) Cultura dos manuscritos, marcada pelo desenvolvimento da escrita; c) 

Galáxia de Gutenberg, com o surgimento da prensa; e d) Era eletrônica, com o 

advento da eletricidade. Segundo Bereta e Pires (2017, online): 

 

Ele propõe que os meios eletrônicos acabariam por substituir a 
cultura visual com uma cultura muito mais aural/oral, que vai resultar 
em uma sociedade mais afastada do individualismo e da 
fragmentação em direção à uma identidade mais coletiva com uma 
base tribal. Ele crê que isso aconteceria a partir de uma nova mídia 
que será uma extensão da nossa consciência via a eletricidade. 
Assim surge a ideia da Aldeia Global, um dos conceitos mais 
importantes dos estudos de McLuhan. 

 

A aldeia global de McLuhan (1972) se configura como um importante 

elemento na difusão da cultura nos ambientes digitais, uma vez que ela supera as 

barreiras que se impõem sobre os meios de mídia tradicional (LIMA e BOMFIM, 

2016). De acordo com o autor, que fundou sua análise na TV via satélite – mas que 

somente hoje, com o advento da Internet é que podemos perceber a real extensão 

de suas ideias –, as novas tecnologias transformariam o mundo em uma aldeia, 

onde a interação seria constante, e a “tribalização” se daria por meio da 

convergência das pessoas em torno de interesses em comum. 

 

Essa situação [a de uma sociedade oral onde a interdependência 
resulta da interação necessária às causas e aos efeitos na totalidade 
da estrutura] é típica de uma aldeia e, desde o advento dos meios 
eletrônicos de comunicação da aldeia global. Também é o mundo da 
publicidade e das relações públicas que é o mais consciente dessa 
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nova e fundamental dimensão que é a interdependência global 
(MCLUHAN, 1972, p. 38). 

 

A classificação dos diferentes momentos da Internet nos auxilia a 

compreender a sua evolução, dividindo-a em três momentos distintos: a web 1.0, 

web 2.0, e por fim, a web 3.0. Tal classificação foi construída a partir da observação 

dos conceitos desenhados por diferentes autores, os quais serão devidamente 

creditados ao longo da explicação. Importante ressaltar, porém, que tais 

classificações não representam espécies diferentes de Internet, mas tão somente 

diferentes momentos da rede mundial de computadores de acordo com a tecnologia 

agregada em seu desenvolvimento. Além do mais, a transição de uma etapa anterior 

para uma posterior não exclui aquela; cada etapa vai se sobrepondo e se somando 

ao paradigma já estabelecido – dessa forma, a Internet 2.0 não “apagou” a ideia da 

1.0, assim com a web 3.0 não apagou a 2.0.  

Inicialmente, a web 1.0 não possuía essa classificação. Tal nomenclatura foi a 

ela atribuída indiretamente pelo mesmo autor do conceito da web 2.0, Tim O’Reilly 

(2005), para diferenciar esses dois momentos. Ela representa a Internet original, 

com pouca ou nenhuma interação entre seus usuários, páginas estáticas e mais 

leves (para possibilitar o acesso com conexões discadas), e marcada 

manifestamente pelo consumo de conteúdo. Os serviços mais utilizados nesse 

momento da rede mundial de computadores era o e-mail (correio eletrônico).  

Com o advento da banda larga e a popularização de blogs e redes sociais, foi 

realizada a transição para a web 2.0, termo também criado em 2005 por Tim 

O’Reilly, em artigo intitulado Design Patterns and Business Models for the Next 

Generation of Software3, para se referir à Internet social, caracterizada pela criação 

de conteúdos pelos próprios usuários e seu maciço compartilhamento, em oposição 

à Internet clássica. 

Acerca da Web 2.0 e a origem do termo (O’REILLY, 2005, s/p): 

 

O conceito de "Web 2,0" começou com uma sessão de brainstorming 
em uma conferência entre O’Reilly e a MediaLive Internacional. Dale 
Dougherty, pioneiro da Web e vice-presidente da O’Reilly Media, 

 
3 “Patentes de Design e Modelos de Negócios para a próxima geração de software”, publicado no portal 
O’Reilly Media, em 30 de setembro de 2005, e disponível em 
<https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html>. 
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observou que longe de ter "caído", a Web foi mais importante do que 
nunca, com novas aplicações emocionantes e sites aparecendo com 
regularidade surpreendente. Além do mais, as empresas que haviam 
sobrevivido ao colapso pareciam ter algumas coisas em comum. 
Poderia ser que o colapso ponto-com marcou algum tipo de guinada 
para a Web, de tal forma que uma chamada para a ação, como "Web 
2,0" pode fazer sentido? Concordamos que sim, e assim nasceu a 
Web 2,0 Conference. Um ano e meio, desde então, o termo "Web 
2,0" claramente se consolidou, com mais de 9,5 milhões citações no 
Google. Mas ainda há uma enorme quantidade de discordâncias 
sobre apenas o que a Web 2,0 significa, com algumas pessoas 
condenando-o como uma jogada de marketing sem sentido, 
enquanto outros aceitam-no como a nova sabedoria convencional.4 
(tradução nossa) 

 

Também conhecida como “Internet social”, a Web 2.0, segundo O’Reily 

(2005), trouxe maior grau de interatividade entre os usuários com a possibilidade de 

produção de conteúdos em grande quantidade graças à popularização dos blogs, 

bem como o compartilhamento de informações e ideias em escala geométrica por 

meio das ferramentas de compartilhamento sociais. A participação do usuário 

passou a ser muito mais presente na grande rede, principalmente com a 

popularização da Internet móvel a partir do ano de 2007.  

O terceiro momento, representado pela Web 3.0, traz o que conhecemos 

como “Internet semântica”, já que a rede mundial de computadores passa a ser 

marcada pela presença de algoritmos e inteligência artificial para coleta de dados 

estruturados e não-estruturados de usuários, bem como com a popularização da 

chamada Internet das coisas. A expressão “Web 3.0” foi cunhada pelo jornalista do 

The New York Times, John Markoff (2006, online), num artigo para o jornal intitulado 

Entrepreneurs See a Web Guided by Common Sense5: 

 

 
4 “The concept of "Web 2.0" began with a conference brainstorming session between O'Reilly and MediaLive 
International. Dale Dougherty, web pioneer and O'Reilly VP, noted that far from having "crashed", the web was 
more important than ever, with exciting new applications and sites popping up with surprising regularity. 
What's more, the companies that had survived the collapse seemed to have some things in common. Could it 
be that the dot-com collapse marked some kind of turning point for the web, such that a call to action such as 
"Web 2.0" might make sense? We agreed that it did, and so the Web 2.0 Conference was born. In the year and 
a half since, the term "Web 2.0" has clearly taken hold, with more than 9.5 million citations in Google. But 
there's still a huge amount of disagreement about just what Web 2.0 means, with some people decrying it as a 
meaningless marketing buzzword, and others accepting it as the new conventional wisdom.”, no original. 
5 “Empreendedores veem uma Internet guiada pelo senso comum”, publicado no The New York Times em 12 
de novembro de 2006, e disponível em < https://www.nytimes.com/2006/11/12/business/12web.html> 
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Web 2,0, que descreve a capacidade de conectar facilmente 
aplicativos (como mapeamento geográfico) e serviços (como 
compartilhamento de fotos) através da Internet, tem nos últimos 
meses se tornado o foco do estilo ponto-com do vale do silício. Mas o 
interesse comercial na Web 3,0 -ou a "web semântica," para a ideia 
de acrescentar significado - só está surgindo agora. (tradução 
nossa)6 

 

Para Markoff (2006, s/p), o potencial para a mineração de dados dos usuários 

por algoritmos na Web 3.0 poderia representar lucros imensuráveis para as 

empresas de tecnologia – uma realidade que se concretizou mais de uma década 

depois da publicação de seu artigo. Porém, ainda que nos encontremos nesse 

terceiro momento da rede mundial de computadores, é seguro afirmar que a Web 

2.0 ainda possui uma forte presença na construção do conceito de uma sociedade 

digital, uma vez que a interação por parte dos usuários em suas redes sociais 

representa a base para a ideia do florescimento daquilo que podemos chamar de 

“sociedade digital”. 

Em síntese, podemos caracterizar as diferentes fases da Internet da seguinte 

forma: 

 

Tabela 1: Fases da Internet 

Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0 

Internet clássica Internet Social ou 
Participativa 

Internet Semântica ou 
smartweb 

 
Pouca ou nenhuma 

interatividade entre os 
usuários, era marcada 

manifestamente por sites 
estáticos e com poucos 

recursos voltados 
exclusivamente para o 
consumo de conteúdo.  

 
Ascensão dos blogs, salas 

de bate papo, fóruns de 
discussão e redes sociais. 

Passou a permitir maior 
interação entre os 

usuários, que não mais 
apenas consumiam 

conteúdo, mas passavam 
a produzir e compartilhar 

em tempo real.  
 

 
Adoção de tecnologias 
inteligentes na Internet, 

por meio de linguagens de 
programação, como o Big 

Data, biometria, 
inteligência artificial, entre 

outros. Marcada 
fortemente pela presença 
de algoritmos, captura e 

tratamento de dados.  

 
6 “Web 2.0, which describes the ability to seamlessly connect applications (like geographic mapping) and 

services (like photo-sharing) over the Internet, has in recent months become the focus of dot-com-style hype in 
Silicon Valley. But commercial interest in Web 3.0 — or the “semantic Web,” for the idea of adding meaning — 
is only now emerging.”, no original. 
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Podemos estabelecer, neste diapasão, que a ideia de sociedade digital está 

relacionada diretamente aos próprios usuários das tecnologias de comunicação 

utilizadas para a estruturação da rede mundial de computadores. Esses usuários 

utilizam servidores de aplicação, a exemplo das redes sociais, ou outras ferramentas 

que possuam à disposição, para produção e compartilhamento de conteúdos. A 

presença de tais tecnologias e do meio de comunicação que a Internet representa é 

tão marcante, que se torna praticamente indissociável da rotina destes usuários, que 

lançam mãos dos recursos online para atividades do dia a dia – como compras, 

pesquisas, trabalho, e até mesmo atividades banais, como conversar com um 

amigo.  

Como conceito, a sociedade digital já está consolidada em países 

desenvolvidos, e em ampla expansão em países em desenvolvimento, 

caracterizando-se por um espaço sem fronteiras em que é possível uniformizar a 

linguagem com o uso de signos e expressões típicos do espaço digital (SILVA, 

2013), o que possibilita a usuários de diferentes países estabelecer pontes de 

comunicação uns com os outros de forma plenamente inteligível (a exemplo da 

linguagem memética7).  

É interessante notar que a tecnologia já evolui num ritmo diferente do 

habitual: era comum que os avanços viessem para atender demandas dos usuários; 

na sociedade digital, a tecnologia avança sem demanda, trazendo novos modelos 

que influenciarão diretamente no comportamento da sociedade, a exemplo da 

proliferação dos smartphones a partir do ano de 2007, e a tecnologia empregada em 

Big Data, carros autônomos e sistemas embarcados. A sociedade já não pauta suas 

ações com base nos mesmos padrões, não se comunica pelos meios tradicionais, e 

tão pouco procura se socializar pelos mesmos canais (SILVA, 2013). Mais do que se 

adaptar às demandas do mercado, as pesquisas e avanços no campo da tecnologia 

nos oferecem soluções para demandas que sequer sabíamos que existiam. 

Ao mesmo tempo em que os usuários das tecnologias de comunicação as 

utilizavam para satisfazer seus anseios, essa mesma tecnologia teve de se 

aproximar de um tipo diferente de consumidor, para o qual não bastaria preencher 

as lacunas trazidas pela tecnologia, mas, como exposto, que fossem capazes de 
 

7 Referente a memes, uma forma de se expressar na Internet por meio de imagens, que empresta o seu 
conceito do termo homônimo criado em 1976 por Richard Dawkins, em sua obra “O Gene Egoísta”. 
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antever as necessidade que o uso constante das mesmas representaria como 

demanda, representando novas oportunidades e valores para a sociedade em geral 

(TURKLE, 2012, in SILVA, 2013). Ao mesmo tempo que a tecnologia parece criar 

mais pontes entre os usuários, nota-se porém um aumento de seu individualismo, já 

que a figura do usuário passa a figurar no centro das tecnologias que utiliza para 

satisfação de seus desejos pessoais (SILVA, 2013). 

Segundo Lunenfeld (2011), não é raro que o usuário da rede mundial de 

computadores permaneça muitas vezes “preso” à sua conexão, sem notar o quão 

dependente desta ele se torna, e o quanto passa a depender dela para o seu dia a 

dia. Ainda segundo o autor, esse fenômeno pode ser observado em razão da 

crescente portabilidade dos meios eletrônicos digitais, o que faz com que o usuário 

permaneça conectado 24 horas por dia, e cada vez menos esteja ciente de sua 

condição de usuário de um produto ou de um serviço, para se ver cada vez mais 

integrado ao ambiente digital no qual participa.  

Nessa dicotomia entre ser usuário ou o produto de um provedor de 

aplicações, o ponto central da discussão repousa sobre as redes sociais – também 

referenciada por alguns autores como “mídias sociais”, a exemplo de Silva (2013), 

que as definem como sendo uma ferramenta social de comunicação customizável 

pelo próprio usuário, que possui controle total sobre acessos, permissões e filtros 

que permitirão ou não o acesso de terceiros a suas informações e interações. Tais 

redes, a exemplo do Facebook, Twitter, e Instagram, permitem que jovens do mundo 

inteiro possam catalogar seus amigos, seus compromissos, seus hobbies, 

interesses, além de trocar mensagens e se divertirem com jogos eletrônicos com 

qualquer pessoa que tenha entre seus contatos pessoais.  

Podemos afirmar que a Internet social permitiu às pessoas tornarem públicos 

os seus pensamentos: tais ideias ganharam eco com os compartilhamentos, e 

grupos organizados passam a se mobilizar por meio desses espaços virtuais, com 

as mais diversas finalidades. Tais ideias ganham forma, e se manifestam com 

ações, emoções e objetivos concretos, permitindo que esses grupos defendam seus 

interesses de forma descentralizada, mas ainda assim, uníssona. As redes sociais 

trouxeram a possibilidade de oferecer instrumentos que permitem o estabelecimento 

de comunidades virtuais entre usuários que compartilhem os mesmos interesses, ao 
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mesmo tempo em que cada usuário é interpretado como um produtor de conteúdo 

digital individual.  

Esse impacto na cultura é explicado na obra de Pierre Lévy, que se dedicou 

aos estudos acerca do que chama de “cibercultura”: o crescimento do espaço digital, 

segundo o autor, passa a ser orientado por três princípios fundamentais: a 

interconexão, a criação de comunidades virtuais e a inteligência coletiva. A 

interconexão representa o princípio básico do ciberespaço, uma vez que sua 

dinâmica nasce a partir dos diálogos nela estabelecidos. Já as comunidades virtuais 

“são construídas sobre afinidades de interesses, de conhecimentos, sobre projetos, 

em um processo mútuo de cooperação e troca” (LÉVY, 1999, p.127).  

Por fim, a inteligência coletiva representa o aspecto principal que rege os 

objetivos da sociedade digital, uma vez que é ela quem representa uma espécie de 

inteligência compartilhada, nascida da colaboração de muitos indivíduos em suas 

diversidades. “É uma inteligência distribuída por toda parte, na qual todo o saber 

está na humanidade, já que, ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa” 

(LÉVY, 2007, p. 212). 

As redes sociais representam canais de comunicação digital acessados por 

meio da rede mundial de computadores, marcados pela interatividade entre os 

usuários, e capazes de servir às necessidades de quem busca informações mais 

específicas e/ou detalhadas sobre qualquer tema do que as disponíveis em meios 

de comunicação tradicionais. As redes sociais também permitem o 

compartilhamento amplo de quaisquer informações (SILVA, 2013). 

Marcados pela forte interatividade entre seus usuários, as redes sociais 

permitem a publicação de mensagens e ideias, sobre as quais ficam registradas 

reações e respostas de outros usuários, num processo de interação que pode levar 

a discussões, debates, formações de grupos de interesse, até comunidades 

completas em torno de um mesmo tema. Um serviço online que representa isso 

muito bem é o site Reddit, o qual é composto por uma infinidade de sub-reddits8, que 

abordam os mais variados temas de interesse dos usuários da plataforma, conforme 

a figura a seguir: 

 
8 Nome que se dá às seções dentro da página. Cada sub-reddit é focado em uma temática específica, não 
havendo restrições (fora as legais) acerca dos temas ou assuntos abordados. As comunidades virtuais se 
formam em torno dessas áreas de interesse.  
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Figura 1. Homepage do portal “Reddit” 

 

Fonte: Reprodução (https://www.reddit.com/) 

 

A formação dessas comunidades digitais influencia diretamente a própria 

geração que cresceu com acesso à rede mundial de computadores, uma vez que 

esta foi influenciada não só pelas tecnologias à disposição, mas também pelas 

revoluções da comunicação à disposição, o que permitiu a construção de uma visão 

global acerca da realidade em que estão inseridos (SILVA, 2013). A geração nascida 

na sociedade digital passa a ser capaz de realizar ações que antes, pela limitação 

da tecnologia de seu tempo, gerações anteriores não eram capazes de concretizar 

(LUNENFELD, 2004), razão pela qual a cultura vai sendo construída e permanece 

em constante estado de transformação de acordo com os conteúdos acessados e 

produzidos por essa geração digital. 

O avanço da tecnologia digital também passou a afetar drasticamente objetos 

tradicionais das casas dos usuários, em razão do crescimento da Internet das 

coisas9. Aparelhos de televisão passaram a agregar sistemas embarcados que os 

elevaram ao status de smart tvs, que permitem que o usuário não só assista à 

 
9 O conceito de Internet das coisas (do inglês Internet of things) diz respeito à interconexão digital de objetos 
cotidianos com a rede mundial de computadores, como, por exemplo, televisores, automação residencial, 
veículos etc. É a conexão dos objetos à Internet a partir do uso de um sistema embarcado, sem foco primário 
nas pessoas. 
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programação tradicional, mas também o uso de aplicações de serviços digitais, 

como aluguel de filmes on demand, servidores de streaming – como Netflix, Prime 

Video e Hulu –, além de serviços de mídia, como o YouTube (para vídeos) e o 

Spotify (para música e podcasts). Além do mais, conversores de TV por assinatura 

passaram a agregar mais funções, como gravações de programas, que permitem ao 

usuário determinar o que quer ver e quando quer ver. Curiosamente, o computador 

também se aproximou dos meios tradicionais de mídia como a TV, rádio e jornais, já 

que todos os conteúdos produzidos por esses meios, passam a ser acessados 

também por aparelhos pessoais, como tablets, notebooks, e principalmente, 

smartphones.  

Alguns alertas precisam ser destacados, porém, em face desse arquipélago 

digital que se construiu em torno das pessoas em razão do mar de informações que 

as cercam por todos os lados. O atual padrão de informações céleres e entregues a 

nossa mão em tempo real, por um lado, pode ser enxergado como uma comodidade 

no que tange ao consumo em massa de conteúdos online em um curto espaço de 

tempo, ao mesmo tempo em que pode ser ainda compreendida como uma “fuga” do 

usuário, que busca em determinados momentos afastar-se do excesso de 

informações que possam ser conflitantes, manipuladas, exageradas, ou que 

possam, de qualquer sorte, causar a sensação de ansiedade ou desconforto. É 

como se as relações estabelecidas no ambiente digital substituíssem as relações 

tradicionais, uma vez que são mantidas sob estrito controle do usuário, ao contrário 

das expectativas que giram em torno de relacionamentos estabelecidos fora do 

ambiente digital – o que, em parte, explica o crescente vício na Internet ou em jogos 

eletrônicos, sendo este último caso inclusive classificado como doença pela 

Organização Mundial de Saúde10. 

Um dos efeitos da crescente presença da tecnologia na vida dos usuários é 

uma desconstrução do sentimento coletivo em favor de uma individualização do 

usuário. Nas palavras de Lipovetsky (2010), in. Silva (2013), é como se a sociedade 

abraçasse o individualismo como um “sistema de valores que instala o indivíduo livre 

e igual como valor central da nossa cultura, como fundamento da ordem social e 

 
10 A revisão mais recente do manual de classificação de doenças da Organização Mundial de Saúde (OMS), 
realizada em 2019, descreve o vício por jogos eletrônicos como um "padrão de comportamento persistente ou 
recorrente" podendo causar “a perda de preferência sobre outros interesses da vida". 
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política”, ou seja, desperta-se no usuário o desejo de reconhecimento individual, seja 

por suas ideias, seja por suas características, pelo que defende ou pelo que pensa, 

num processo classificado pelo autor supracitado como “hiperindividualização”. 

Essa individualização exacerbada pode ser notada pela proliferação 

descontrolada de perfis em redes sociais, páginas pessoais, blogs, canais em sites 

de streaming, tudo girando em torno da individualidade do criador de conteúdo, o 

que permite a exploração individual de diferentes personalidades entre um clique e 

outro, uma rede social e a próxima, e assim por diante, por meio da participação em 

quaisquer das já mencionadas plataformas digitais.  

A valorização das relações digitais, com fulcro nessa hiperindividualização, 

podem ser facilmente justificadas pela impessoalidade com a qual elas se 

estabelecem. Sem laços próximos e sem o sentimento de intromissão alheia, opta-

se por uma relação mais superficial com seus pares, que pode ser descartada com a 

mesma facilidade com a qual se iniciou a mesma. Isso não significa, porém, que as 

relações estabelecidas nos meios eletrônicos não devam ser observadas com 

atenção.  

O que ocorre é que a superficialidade dessas relações permite posturas mais 

descontraídas e menos preocupadas por parte dos usuários da rede mundial de 

computadores, que não raramente expõem abertamente seus segredos, sua 

intimidade, e seus problemas pessoais na Internet, afastando-se das relações 

tradicionais no ambiente fora do digital – ou seja, para o usuário, as relações 

formadas no ambiente digital, por sua conveniência e por sua importância pessoal, 

podem facilmente substituir aquelas que tradicionalmente seriam construídas nos 

ambientes externos à Internet.  

É o paradoxo mais complexo com o qual a sociedade digital precisa lidar: a 

sensação de se estar sozinho em meio a uma multidão, uma vez que se vê cercado 

por pessoas, mas ao mesmo tempo, isolado na rede mundial de computadores. Isso 

ocorre porque os laços construídos no ambiente digital podem ser facilmente 

administrados, enquanto relações interpessoais demandam uma capacidade de 

concentração e interesse no outro, uma dicotomia com a qual o usuário inserido na 

sociedade digital muitas vezes não tem a paciência ou o desejo de fazer. 
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O acima exposto permite afirmar que a sociedade digital é fortemente 

marcada por significativas alterações na forma como os usuários da rede mundial de 

computadores consomem conteúdo, comunicam-se entre si e se relacionam uns 

com os outros. Porém, destarte o processo de hiperindividualização sobre o qual 

discorremos, e o seu crescimento por parte dos usuários em razão de valores 

pessoais que ganham espaço na grande rede, concomitantemente, esta sociedade 

tem aproximado as pessoas, servindo de ponte para diferentes grupos sociais e 

culturais, democratizando o espaço da rede, unindo os diferentes em uma só voz, e 

promovendo a universalização de posturas e valores individuais. 
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3. DIREITOS HUMANOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS  

 

 

“Igualdade, justiça e liberdade são mais que palavras; são perspectivas!" 

(Alan Moore, 1953- ) 

 

 

A noção de direitos e garantias é absolutamente necessária para a devida 

compreensão de seu papel dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Considerando 

o impacto que representa na vida dos cidadãos protegidos pela lei brasileira, 

entender o seu significado é fundamental para que se saiba exatamente como 

distinguir quais os direitos aptos a receberem tal classificação, como classificá-los, 

suas respectivas posições dentro da Constituição Federal de 1988, suas 

características-chave e as normas que os preveem. 

Preliminarmente, podemos conceituar direitos fundamentais como sendo 

direitos humanos expressamente previstos no ordenamento jurídico nacional. Não 

há de fato na doutrina um entendimento pacificado quanto à equivalência existente 

entre direitos humanos e direitos fundamentais, razão pela qual, assevera Novelino 

(2010, p. 351) que: 

 

[...] apesar da inexistência de um consenso acerca da diferença em 
relação aos direitos humanos, a distinção mais usual é no sentido de 
que ambos contemplam, em planos distintos, direitos relacionados à 
liberdade e à igualdade criados com o objetivo de proteger e 
promover a dignidade da pessoa humana. Nessa concepção, os 
direitos humanos se encontram consagrados nos tratados e 
convenções internacionais (plano internacional), ao passo que os 
direitos fundamentais são os direitos humanos consagrados e 
positivados na Constituição de cada país (plano interno), podendo o 
seu conteúdo e conformação variar de Estado para Estado.  

 

Diante do exposto, podemos considerar que os direitos fundamentais, da 

mesma forma como se nota ocorrer com os direitos humanos, podem ser 

classificados como aqueles que o ser humano possui intrinsicamente em razão de 

sua própria humanidade, estando, portanto, diretamente relacionados com o 



28 

 

 

princípio da dignidade da pessoa humana, o qual será tratado em um tópico a parte, 

e, que por sua vez, representa a base sólida sobre a qual repousam os diretos e 

garantias fundamentais (FERNANDES, 2010).  

A doutrina, a exemplo de professores como Paulo Bonavides (2003), 

classifica os direitos fundamentais em diferentes “dimensões” de direitos, levando 

em consideração a forma como se deu seu reconhecimento no ordenamento 

jurídico. Tais dimensões permitem uma melhor compreensão destes direitos, pois 

denotam como as garantias fundamentais foram sendo conquistadas de acordo com 

as demandas por mais direitos humanos. 

A primeira dimensão faz referência ao direito de liberdade e à limitação da 

intervenção do Estado sobre o indivíduo. Estes representam direitos individuais de 

caráter mais liberal, reconhecidos na Declaração Francesa de Direitos do Homem e 

do Cidadão11, datada de 1789, e composta por 17 artigos. Seu reconhecimento 

decorreu dos confrontos protagonizados pela burguesia contra o absolutismo 

monárquico, com base nas ideias do iluminismo.  

A segunda dimensão dos direitos fundamentais diz respeito ao direito da 

isonomia, que trata especificamente da igualdade entre as pessoas, reflexo direto 

das manifestações sociais por melhores condições de trabalho, no início do século 

XX, registradas em documentos como a Encíclica Papal Rerum Novarum12, sobre as 

condições dos empregados. Foi nesse período que foram reconhecidos em larga 

escala os chamados direitos sociais, econômicos e culturais como elementos 

necessários para o exercício da liberdade em uma sociedade desigual. 

A terceira dimensão de direitos teve seu reconhecimento décadas mais 

tarde, após o fim da 2ª Guerra Mundial. As ações do Partido Nazista, com seus 

campos de concentração e crimes contra a humanidade revelaram a necessidade de 

se estabelecer e reconhecer os chamados direitos difusos e coletivos, bem como os 

transindividuais. Esta terceira etapa teve como momento histórico mais marcante o 

nascimento da Organização das Nações Unidas (ONU), em 1945, e a aprovação da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Todos os direitos de primeira, 

segunda e terceira gerações foram paulatinamente sendo incorporados ao 

ordenamento jurídico brasileiro, passando a ser considerados direitos fundamentais. 
 

11 “Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen”, na original. 
12 “Das Coisas Novas” 
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O professor Paulo Bonavides (2003, p. 561), ainda defende a existência de 

uma quarta e quinta dimensões dos direitos fundamentais. 

A quarta dimensão diria respeito aos chamados direitos relacionados ao 

futuro da cidadania e da liberdade de todos os povos em face do processo de 

globalização, no que diz respeito ainda ao próprio direito à democracia, ao direito à 

informação e ao direito ao pluralismo. Tais direitos decorrem do avanço da 

tecnologia da informação e da chamada bioengenharia – ou engenharia genética. 

Já a quinta dimensão seria representada pela paz, que, segundo o autor, se 

trata de um direito superior e garantidor da sobrevivência humana como um todo. 

Sintetizando o pensamento de Bonavides (2004), podemos caracterizar, 

conforme a tabela 2, as dimensões dos Direitos Humanos da seguinte forma: 

 

Tabela 2. Dimensões dos Direitos Humanos 

1ª Geração 2ª Geração 3ª Geração 4ª Geração 5ª Geração 

 
Direito de 
liberdade e à 
limitação da 
intervenção do 
Estado sobre o 
indivíduo. 
 

Direito da 
isonomia, 
(igualdade entre 
as pessoas). 

Direitos Difusos 
e Coletivos. 

Direitos 
relacionados ao 
futuro da 
cidadania e da 
liberdade de 
todos os povos 
(globalização). 

Direito à paz 
para a comum 
convivência dos 
povos.  

Fonte: BONAVIDES, Paulo, Curso de Direito Constitucional. 14. ed., São Paulo: Saraiva, 2004. 

 

Na nossa Constituição Federal de 1988 estão previstos, em seu Título II, 

como direitos fundamentais, os direitos e deveres individuais, os direitos sociais, os 

direitos de nacionalidade e os direitos políticos. O artigo 5º da nossa Carta Magna é 

famoso por trazer um longo rol de direitos individuais, a exemplo da liberdade de 

expressão, do direito de reunião pacífica, da liberdade de credo e pensamento, da 

privacidade, dentre vários outros; já no que tange aos direitos sociais, prevê o Art. 7º 

da Constituição, por exemplo, o direito ao trabalho, ao salário mínimo, ao décimo 

terceiro, observados os requisitos legais inerentes para o exercício de cada arte, 

ofício ou profissão.  

Por sua vez, o Capítulo III do supracitado título estabelece os chamados 

direitos de nacionalidade, bem como os critérios para definição dos brasileiros natos 

e naturalizados, garantindo dessa forma um direito a uma pátria; por fim, no Capítulo 
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IV, arrolam-se os chamados direitos políticos, a exemplo do direito ao sufrágio 

universal. Destarte o fato de apenas essas espécies de direitos estarem previstas no 

título relativo aos direitos fundamentais, muitos outros encontram-se dispostos em 

outras partes de nossa Constituição, a exemplo do artigo 225 que trata de um direito 

difuso e coletivo – o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

No que tange às características destes direitos fundamentais, dividem entre si 

o fato de serem considerados “inalienáveis, imprescritíveis, indisponíveis, relativos, 

históricos, universais e interdependentes entre si” (FERNANDES, 2010, p. 231). 

Consideram-se inalienáveis, uma vez que não existe a possibilidade de 

transferência destes para outrem. Não se vislumbra, por exemplo, como seria 

factível crer que a dignidade de uma pessoa poderia ser transmitida para outra, pelo 

fato de ser um valor intrínseco estritamente humano, pertencente a cada um. Pela 

mesma razão, são também considerados indisponíveis, ou seja, assim como não 

podem ser transferidos, uma pessoa também não pode simplesmente renunciar a 

sua dignidade, ou seja, não pode dispor livremente dessa. Consideram-se também 

imprescritíveis uma vez que não se extinguem pelo decurso do tempo – pelo 

contrário, ampliam-se. 

Possuem ainda caráter de universalidade, uma vez que são reconhecidos a 

todos os seres humanos, independentemente de etnia, gênero, idade, origem, 

cultura ou quaisquer outras características. Já com relação à historicidade, esta se 

caracteriza pelo fato de que o direito é per si uma construção social, erigido por meio 

de conflitos e conquistas sociais, resultando na ampliação real na relação existente 

de direitos humanos. Por fim, consideram-se os direitos fundamentais como sendo 

relativos, uma vez que não possuem caráter absoluto e tão pouco possuem entre si 

uma relação hierárquica. 

Importante destacar que é preciso que haja uma contrapartida por parte do 

Poder Público aos direitos previstos à população, que se traduzem na forma de 

deveres a serem cumpridos igualmente por todos dentro da ordem constitucional do 

Estado. Segundo Martins (2014), tais deveres são implícitos e não dotados de 

autonomia, ou seja, dependem de uma conduta proativa por parte do Poder Público 

para sua concretização, a exemplo do dever efetivar os chamados direitos sociais, a 

serem realizados com ações apropriadas, como normas infraconstitucionais, 
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projetos, empreendimentos, ações sociais, etc. Há ainda obrigações do Estado que 

vão ao extremo oposto destes, sendo classificados como explícitos, a exemplo da 

imposição de dever de indenizar aquele que venha a ser injustamente condenado 

pelo Poder Judiciário, além de deveres autônomos, como a garantia da segurança 

pública e a criminalização de condutas que atentem contra a ordem pública. Aos 

particulares também recaem deveres individuais, como a proteção do meio ambiente 

(Art. 225 da CF), o dever ao voto (Art. 14, § 1º da CF/1988), o de cumprir as leis 

vigentes. 

Pode-se afirmar então que direitos são disposições declaratórias que visam 

assegurar determinados bens jurídicos e vantagens (um fim em si mesmo), 

enquanto as garantias são disposições assecuratórias que visam limitar o Poder 

Público e desta forma, garantir ao cidadão acesso aos seus direitos (um meio para 

se assegurar um fim). 

As garantias, quando se referem à organização política que possibilita a 

existência real dos direitos fundamentais e de uma sociedade democrática, 

classificam-se como garantias gerais, enquanto as limitações impostas ao Poder 

Público que visam à estrita obediência aos direitos fundamentais, classificam-se 

como garantias constitucionais (SILVA, 2002). Há ainda a possibilidade de 

classificação das garantias de acordo com a natureza do direito fundamental 

assegurado. Assim, de acordo com a Constituição Federal de 1988, as garantias 

podem ser classificadas em individuais, coletivas, sociais e políticas. 

Segundo a Constituição Federal de 1988, no campo das garantias individuais, 

é possível encontrar arroladas todas as medidas assecuratórias relacionadas aos 

princípios da legalidade, da inafastabilidade do controle jurisdicional, do 

contraditório, da ampla defesa, da estabilidade dos direitos adquiridos, e do devido 

processo legal, bem como os remédios constitucionais, a exemplo do Habeas 

Corpus e do Habeas Data. Com relação às garantias dos direitos coletivos, são 

previstos pelo texto constitucional o mandado de segurança coletivo, o mandado de 

injunção coletivo, e a ação popular, instrumentos judiciais de proteção que permitem 

ao cidadão o protagonismo na proteção de seus direitos. Quanto às garantias 

sociais, menciona-se o acesso à Justiça gratuita para os declaradamente mais 

pobres, bem como a possibilidade de adesão à greve. Por fim, no campo das 
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garantias políticas, tem-se o sigilo do voto e a gratuidade dos atos necessários ao 

exercício da cidadania (como a emissão da primeira via do Registro Geral). 

Realizada essa análise geral dos conceitos que permeiam a ideia de direitos e 

garantias fundamentais, é preciso aprofundar a análise em três aspectos protegidos 

por esses institutos e que estão diretamente relacionados ao exercício da cidadania 

de todo brasileiro por sua importância: a dignidade da pessoa humana, a liberdade 

de expressão, e o direito de reunião.  

 

3.1 Dignidade da Pessoa Humana  

 

A dignidade da pessoa humana é um dos aspectos mais fundamentais da 

nossa Carta Magna, e decorre da proteção clássica ao direito à vida, que já era 

celebrado na esfera constitucional muitos anos antes da promulgação de nossa 

atual Constituição, vindo a sofrer profundas alterações nas últimas décadas.  

A Constituição Federal de 1988, ao prever tal direito, deu um passo além da 

simples ideia de preservar a vida por sua própria existência: não bastava assegurar 

o direito à vida e à saúde, era preciso assegurar o direito à vida digna e saudável 

(JACOB, 2017, online). Nesse contexto, Novelino (2010, p. 352), dispõe que: 

 

Enquanto atributo inerente a todo ser humano, a dignidade não é, e 
nem pode ser, concedida pelo ordenamento jurídico, razão pela qual, 
neste sentido, não deve ser considerada um direito fundamental. 
Contudo, existe uma relação de mútua dependência entre eles, pois, 
ao mesmo tempo em que os direitos fundamentais surgiram como 
uma exigência da dignidade de proporcionar o pleno 
desenvolvimento da pessoa humana, somente por meio da 
existência desses direitos a dignidade poderá ser respeitada e 
protegida. 

 
A partir desse debate é possível traçar as linhas gerais para o Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, o mais fundamental de todos os princípios que se 

concretiza, por exemplo, pelo direito de termos protegidos nosso nome, nossa 

reputação, nossa moral, e acima de tudo, nossa dignidade. Uma disposição 

constitucional não pode ser considerada de forma isolada nem pode ser interpretada 

exclusivamente a partir de si mesma. Nota-se que não é mais possível isolar-se o 

valor humano “vida” dentro da norma: nas palavras de Barroso (2005, p. 182), “ela 
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está em uma conexão de sentido com os demais preceitos da Constituição, a qual 

representa uma unidade interna”, ou seja, o direito à vida hoje estar inserto dentro 

de um contexto muito maior, do qual decorrem os direitos à honra, à saúde, os à 

liberdade de locomoção e muitos outros (JACOB, 2017, s/p). 

Tal princípio, segundo Moraes (2013, p. 13), encontra-se previsto de forma 

expressa no Art. 1.º, inciso III da Constituição Federal, e pode ser definido como: 

 

[...] valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 
vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 
pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 
jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 
ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 
sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos. 

 

Partindo para uma análise mais estruturada dos elementos que compõem 

esse princípio, podemos compreender que a expressão “dignidade” pode possuir 

diversos significados, mas dentro da hermenêutica jurídica, geralmente é associada 

com a ideia de um “merecimento ético”, decorrente de um agir ético e alinhado às 

leis vigentes. Já a expressão “pessoa humana” baseia-se em critérios biológicos e 

filosóficos para a definição da identidade jurídica da pessoa, discriminando-o dos 

demais objetos ou bens tutelados pela lei (como animais, patrimônios etc.).  

Exatamente pela condição humana, independentemente de quaisquer 

variáveis como origem, religião, etnia e classe social, a dignidade é um atributo 

intrínseco das pessoas, e representa um princípio fundamental que incide sobre 

qualquer um desde a concepção13, totalmente desligado da personalidade civil, que 

é adquirida tão somente com o nascimento com vida. Trata-se, portanto, de uma 

convergência de todos os direitos fundamentais, aos quais os direitos humanos se 

referem, destarte a sua relativização – considerando que não se vislumbra a 

possibilidade de um direito ou princípio se apresentar de forma absoluta, como já 

fora debatido. 

A partir de uma análise dos conceitos ora debatidos, e dos ordenamentos 

jurídicos nacionais e estrangeiros, bem como dos instrumentos de direito 

 
13 Art. 2º do Código civil Brasileiro: “A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei 
põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro.” (grifo nosso) 



34 

 

 

internacional vigentes, é possível concluir que a dignidade da pessoa humana tem 

seu conceito constituído por duas faces: uma interna e outra externa. A face 

externa o identifica como sendo um direito natural, humano, fundamental, e, ao 

mesmo tempo, um princípio de hermenêutica, orientando os demais princípios, 

direitos e deveres, atuando dessa forma como um referencial para os direitos mais 

básicos de cada cidadão. Por outro lado, a face interna traz para o princípio da 

dignidade da pessoa humana um eixo de tolerabilidade, ou seja, uma linha tênue 

que separa até que ponto algo deverá ser ou não tolerado por determinada 

coletividade, de acordo com as circunstâncias de tempo, lugar e desenvolvimento 

sociocultural (JACOB, 2017, s/p).  

Analisar o princípio da dignidade da pessoa humana a partir apenas de sua 

face externa é insuficiente, e pode levar à conclusão de que o dito princípio não 

possui um conceito único. Porém, o que ocorre, é que estamos diante de uma 

cláusula aberta, ou seja, uma espécie de fórmula lógica e abstrata, na qual suas 

variáveis e seu conteúdo são preenchidos a partir de determinadas circunstâncias 

de tempo, lugar e desenvolvimento sociocultural de acordo com o espaço em que se 

tem como referência.   

A questão da tolerância, levantada pela face externa do princípio, em geral, 

serve como um parâmetro para a edição de normas e atos jurídicos – a exemplo do 

princípio da adequação social14, utilizado no Direito Penal Brasileiro. A tolerância da 

sociedade diante de um fato deve ser analisada caso a caso, uma vez que ao 

legislador é impossível vislumbrar a possibilidade de previsão jurídica da totalidade 

de fatos que poderão ocorrer. 

Uma vez que a sociedade aceita aquilo que tolera, por outro lado tudo aquilo 

que for considerado intolerável será enxergado como um ato violador da dignidade 

da pessoa humana. Tais fatos serão tratados pelo Poder Público e pela coletividade 

como ações as quais seria possível exigir que um indivíduo não as praticasse. O 

indivíduo, na qualidade de pessoa humana, pode até optar por tolerar determinadas 

situações consideradas intoleráveis pela coletividade, desde que diante de um bem 

jurídico por ele disponível; porém, considerando a intolerabilidade geral sobre o fato, 

 
14 Segundo esse princípio, condutas que são aceitas pela sociedade e que estejam de acordo com a 
Constituição Federal, seja pelos costumes, folclore ou cultura, serão consideradas atípicas, uma vez que tudo 
aquilo que a sociedade aceita ou tolera não pode ser considerado crime (SANTOS, 2012, s/p). 
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não existe a possibilidade de o Poder Público obrigá-lo a tomar tal decisão, uma vez 

que isso representaria uma afronta direta ao princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Essa tolerância não pode ser observada sob o escopo individual, não 

estamos diante de um critério subjetivo e que pode variar de acordo com as 

circunstâncias particulares de cada pessoa. Pelo contrário, a tolerabilidade 

representa a realidade de um determinado juízo objetivo, ou seja, uma variável que 

precisa necessariamente ser observada tendo como base os parâmetros gerais da 

coletividade na qual cada indivíduo está de fato inserido, ou seja, faz-se a análise 

sob a ótica do “homem médio”, para que possam ser garantida a segurança jurídica 

dentro de um determinado sistema, e necessária para a própria existência da 

autoridade do Estado sobre os indivíduos.  

Conclui-se, portanto, que o princípio da dignidade da pessoa humana 

representa um dos aspectos fundamentais a ser debatido dentro do universo digital, 

sendo, indubitavelmente, o valor fundamental mais atacado em diversas condutas 

delituosas realizadas na grande rede de computadores. Sua ligação com a questão 

do ciberativismo e da telecidadania, que serão discutidos no momento oportuno, 

está diretamente relacionada com as manifestações pelos direitos da população.  

 

3.2 Liberdade de Expressão  

 

A ideia de liberdade de expressão esteve presente no ordenamento jurídico 

vigente em nosso país, expressa desde a nossa Constituição Federal de 1937, em 

seu Art. 122, item 1515, até nossa atual Carta Magna de 1988, no seu Art. 5º, inciso 

IV16. Em todo esse período, somente em 1942 testemunharam-se vários direitos 

básicos sendo suprimidos de nossa Constituição em face do Decreto-Lei nº 

10.358/42, que declarava o chamado “estado de guerra”17 em todo o território 

 
15 “Todo cidadão tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente, ou por escrito, impresso ou por 
imagens, mediante as condições e nos limites prescritos em lei.” 
16 “É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. 
17 O estado de guerra pode ser caracterizado como sendo toda situação em que um determinado país, com ou 
sem declaração de guerra, dá início a uma série de hostilidades contra outro país, suspendendo as garantias 
constitucionais dos seus cidadãos que venham a ser consideradas prejudiciais à segurança nacional. Em 
dezembro de 1935, uma emenda constitucional trouxe a possibilidade de se declarar estado de guerra diante 
de "comoção intestina grave", com objetivos escusos vindos das instituições político-sociais da época.  
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nacional, lançando o Brasil sob a sombra de uma ditadura que se estendeu por 

décadas, cerceando, inclusive, a liberdade de pensamento e de expressão. 

Superada essa página negra de nossa história, e com o advento da era digital, é 

possível verificar que a liberdade de expressão alcançou um novo patamar com um 

alcance que supera barreiras da comunicação tradicional. 

Segundo Torres (2013), a liberdade de expressão se destaca de todas as 

demais garantias fundamentais pelo fato de estar diretamente relacionada à 

estrutura democrática do Estado. Nas palavras do autor, a liberdade de expressão 

garante aos cidadãos uma voz na manifestação de suas várias correntes políticas e 

ideológicas. Portanto, além da consolidação do direito fundamental de liberdade de 

expressão e de sua relevância na busca da proteção da dignidade da pessoa 

humana e do próprio Estado Democrático de Direito (TORRES, 2013), é necessário 

que se observe como tal garantia se comporta frente à sociedade e o que estão 

dispostos a tolerar, devendo portanto se refletir em normas de caráter 

infraconstitucional que podem regular os discursos – a exemplo dos crimes de 

calúnia (Art. 138 do CP), difamação (Art. 139 do CP), injúria (Art. 140 do CP), além 

de manifestações de ódio e de preconceito, que não são aceitas num Estado 

Democrático de Direito. 

Freitas e Rodrigues (2016) corroboram tal assertiva ao demonstrarem que a 

relação estabelecida entre a garantia da liberdade de expressão, tutelada pela 

Constituição Federal, e o discurso de ódio, o qual se apresenta como um elemento 

borderline entre o discurso e o desrespeito à dignidade da pessoa humana, 

corrobora a posição de que nenhum direito é absoluto quando há espaço para esse 

tipo de conflito de valores (liberdade de expressão x dignidade, por exemplo).  

A liberdade de expressão não pode ser usada para atingir a intimidade e os 

valores morais dos seres humanos. Neste diapasão, é possível verificar pela 

observação que a relativização de um direito se dá de acordo com o seu uso 

inadequado, de sorte a que este entre em conflito com um bem jurídico tutelado de 

outrem. 

O discurso do ódio supramencionado está representado pela utilização de 

expressões, frases ou palavras que visam insultar, intimidar ou assediar membros de 

uma determinada raça, cor, etnia, crença, gênero, origem, bem como representado 
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pelo seu potencial para o induzimento ou instigação de atos de violência, ódio ou 

discriminação contra tais grupos (SCHAFER; LEIVAS; SANTOS, 2015). 

Para Schafer, Leivas e Santos (2015, p. 143), o “[...] discurso do ódio deve ser 

mais que uma manifestação de antipatia, deve indicar a hostilidade contra 

determinado grupo”, ou seja, não basta que seja uma manifestação de discordância 

ou antipatia a alguém, mas algo que pode servir de fio condutor para uma conduta 

mais grave, como a violência – daí a importância de se verificar o real potencial para 

a instigação ou incitação de atos que possam vitimar grupos sociais.  

Voltando à relativização ao direito de livre expressão, vale rememorar que a 

essência da liberdade já era discutida nos debates acerca da teoria tridimensional do 

conceito ético, na obra “A República”, de Platão: 

 

A prática do bem e da justiça envolve um agir ético de forma 
consciente, responsável e com liberdade. Assim, a virtude pode ser 
trabalhada de forma crescente e contínua, ao mesmo tempo em que 
se afasta a ideia do vício, onde nasce a liberdade sem 
responsabilidade. O agir ético é conduta universal na qual o indivíduo 
erguerá templos a virtude e cavará masmorras ao vício. 
 

Não existe liberdade sem responsabilidade: essa é a essência do 

pensamento platônico, e deve ser lembrada com muita atenção quando passarmos 

ao debate do ciberativismo. Ninguém pode usar tal liberdade como desculpa para 

cometer abusos, como caluniar, difamar, ou ainda injuriar alguém. O direito à 

liberdade de expressão é inerente da personalidade, fundamental inclusive para a 

concretização do princípio da dignidade da pessoa humana. Trata-se de garantia 

individual, que visa à proteção da sociedade contra o abuso de poder de qualquer 

natureza, seja público ou privado (JACOB, 2017). Nesse sentido, asseveram Freitas 

e Rodrigues (2016, s/p): 

 

Fica assim evidenciada a divergência entre a necessidade de 
assegurar quaisquer formas de expressão, de modo a fortalecer a 
circulação e o pluralismo de ideias, fatores estes, tidos como base de 
uma democracia, frente a manifestações de ódio e intolerância, que 
visam apenas à discriminação, e ferem o direito de igualdade e o 
próprio princípio da dignidade humana. 
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Torres (2013) reforça a ideia de que a liberdade de expressão não representa 

um valor absoluto, imune a consequências para quem abusa dela em seus 

discursos, considerando que a proteção constitucional não protege a ação violenta, 

razão pela qual tal garantia é limitada pelas demais disposições constitucionais e 

legais. O autor completa indicando que o direito de expressar livremente o seu 

pensamento não pode servir à prática de um ato ilícito. Por isso o autor reforça a sua 

tese de que qualquer mecanismo que busque regulamentar e/ou limitar de alguma 

forma a liberdade de expressão, encontrará seu fundamento legítimo única e 

exclusivamente na condição da “[...] atuação do Estado direcionada à garantia de 

mediação entre grupos sociais minoritários e majoritários no domínio da 

comunicação” (TORRES, 2013, s/p). 

A partir da ideia de que a liberdade de expressão não representa um valor 

absoluto, infere-se que a intervenção do Estado no que diz respeito ao discurso de 

ódio deve ser mantida num patamar de neutralidade até que sejam verificadas a 

presença ou não de determinados caracteres do discurso que tenham 

eventualmente o potencial para estimular reações violentas e discriminatórias que 

podem levar à completa discriminação dos grupos sobre os quais recaem tais 

ataques (SCHAFER; LEIVAS; SANTOS, 2015).  

Tal intervenção, segundo os autores supracitados, somente poderá ocorrer no 

plano da regulação de termos ou expressões consideradas provocadoras e no 

próprio discurso do ódio. Essas restrições somente serão possíveis a partir do 

momento em que é feita a análise e interpretação do caso, e, diante da possibilidade 

real de que o discurso verificado possa evoluir para ações mais graves contra os 

grupos hostilizados. 

Há, porém, a necessidade da indicação de padrões e critérios objetivos que 

possam estabelecer linhas gerais para indicar o que representa de fato um discurso 

de ódio ou não; permitir que o apontamento desse tipo de manifestação recaia ao 

livre arbítrio do julgador pode representar um flerte com o cerceamento da liberdade 

de pensamento, razão pela qual a Convenção Interamericana contra Toda Forma 

de Discriminação e Intolerância18 representa um importante instrumento para o 

 
18 A Convenção Contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância reafirmou e 
aprimorou os parâmetros de proteção internacionalmente consagrados, além de incluir formas 
contemporâneas de racismo e suprir lacuna no âmbito regional, pois até o momento inexistia documento 
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enriquecimento deste debate, uma vez que se trata de um instrumento internacional 

que estabelece uma série de conceitos jurídicos que visam esclarecer de forma 

objetiva as características do chamado “discurso de ódio”, em consonância com as 

normas que visam o combate à discriminação. 

Definida pela Organização dos Estados Americanos (OEA), a Convenção 

supracitada estabelece, em seu artigo 4, que os Estados devem se comprometer 

com a prevenção, proibição, eliminação, e punição, de acordo com suas regras e 

seu ordenamento jurídico pátrio, de todos os atos e manifestações discriminatórios e 

de intolerância, incluindo:  

 
I. apoio público ou privado a atividades discriminatórias ou que 

promovam a intolerância, incluindo seu financiamento;  
II. publicação, circulação ou difusão, por qualquer forma e/ou 

meio de comunicação, inclusive a Internet, de qualquer 
material que: a) defenda, promova ou incite o ódio, a 
discriminação e a intolerância; e b) tolere, justifique ou 
defenda atos que constituam ou tenham constituído genocídio 
ou crimes contra a humanidade, conforme definidos pelo 
Direito Internacional, ou promova ou incite a prática desses 
atos;  

III. violência motivada por qualquer um dos critérios estabelecidos 
no artigo 1.1;  

[...]. 
 
 

Nota-se, portanto, que não somente os discursos que podem levar a atos 

violentos e discriminatórios estão no alvo da convenção, como também aqueles que 

podem causar danos de ordem moral às pessoas, diminuindo-as ou afetando as 

suas autoestimas, também devem ser combatidos, uma vez que tais situações, no 

campo do direito, são passíveis de responsabilização da esfera cível (dano moral) e 

até mesmo na esfera criminal (no caso da violência doméstica, que estende suas 

proteção contra a violência moral e psicológica).  

 
vinculante específico sobre o tema da discriminação racial no âmbito da Organização dos Estados Americanos. 
Os textos foram resultado de longa negociação, iniciada em 2005, quando a Missão Permanente do Brasil junto 
à OEA apresentou à Assembleia Geral projeto de resolução que criou o Grupo de Trabalho encarregado de criar 
uma Convenção contra o racismo e todas as formas de discriminação, em resposta aos compromissos 
assumidos pelos Estados da Região no processo preparatório à III Conferência Mundial Contra o Racismo, a 
Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada em Durban/África do Sul em 2011. O Brasil 
assumiu a presidência do GT por quatro vezes e desempenhou papel de liderança no processo de negociação 
(Nota 197 do Ministério das Relações Exteriores do Governo Federal).  
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Desde o advento da Internet comercial no Brasil em meados da década de 

1990, somente o preceito constitucional fundamental previsto no Art. 5º, inciso IV de 

nossa Carta Magna regulava o exercício da liberdade de expressão na Internet, e 

não raramente era extrapolado por alguns usuários. A primeira mudança significativa 

nesse sentido veio com a publicação da Lei n.º 12.965/2014, o Marco Civil da 

Internet, que trouxe a liberdade de expressão como um dos seus princípios 

basilares. Destacam-se inicialmente as redações dos Arts. 2.º e 3.º da lei para que 

os princípios que fundamentam o Marco Civil fiquem claros de pronto: 

 

Art. 2º A disciplina do uso da Internet no Brasil tem como 
fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: 
(grifo nosso) 
 
I - o reconhecimento da escala mundial da rede; 
II - os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o 
exercício da cidadania em meios digitais; 
III - a pluralidade e a diversidade; 
IV - a abertura e a colaboração; 
V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 
VI - a finalidade social da rede.  

 

Começamos notando logo no caput que o uso da Internet no Brasil terá como 

um de seus fundamentos o exercício e a proteção da liberdade de expressão. Tal 

disposição é reforçada pelo artigo seguinte: 

 

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; (grifo nosso) 
II - proteção da privacidade; 
III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; 
IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; 
V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, 
por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões 
internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; 
VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, 
nos termos da lei; 
VII - preservação da natureza participativa da rede; 
VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na Internet, 
desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos 
nesta Lei. 
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Parágrafo único. Os princípios expressos nesta Lei não excluem 
outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à 
matéria ou nos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte. 

 

A liberdade de expressão representa então uma das manifestações mais 

básicas das garantias fundamentais dos cidadãos, necessária para a base da 

própria República e para o exercício da cidadania. O Marco Civil da Internet, ao 

trazer em seu corpo tal princípio como fundamento para o uso da Internet no Brasil, 

reforçou tais disposições, em resposta àqueles que viam em sua aprovação um risco 

de controle de discursos por parte dos governos ou de censura de pensamentos 

publicados online. É preciso destacar, porém, que, ao mesmo tempo em que a lei 

trouxe para si essa proteção especial, passou a prever também instrumentos de 

proteção ao direito de terceiros que, de qualquer sorte, venham a ser ofendidos pelo 

exercício inadequado da liberdade de discurso de outrem, em razão da prática de 

atos abusivos que extrapolem os limites dentro do ambiente digital.  

A questão do exercício da liberdade de expressão na Internet, por si só, já 

representa um desafio a ser constantemente observado, uma vez que esta – a 

Internet – se comporta como um meio de comunicação, aplicando-se sobre os 

discursos por ela veiculados as mesmas regras tradicionais que se aplicariam às 

relações fora do ambiente digital, com o diferencial da amplitude do alcance desses 

discursos, e a velocidade com a qual os mesmos se propagam. A questão torna-se 

ainda mais complexa, porém, nas manifestações organizadas – o chamado ativismo 

eletrônico, ou ciberativismo – uma vez que não fica claro, muitas vezes, até aonde 

vai a linha que separa a manifestação válida de um ato delituoso praticado por meio 

da grande rede. Sobre o ativismo social online como exercício da cidadania, 

trataremos em um tópico próprio a seguir.  

Uma alternativa para o controle externo desse tipo de situação é o uso de 

filtros que controlem a exposição de conteúdo online para seus usuários, medida 

que adotada por alguns países e estudaremos a seguir. Nos Estados Unidos, por 

exemplo, são filtrados em larga escala todo e qualquer material que venha a ser 

considerado nocivo para menores nas escolas; já na China, a Internet é 

completamente controlada pelo Estado, que permite o acesso somente de 

conteúdos e serviços previamente aprovados – gigantes como Yahoo!, Facebook e 
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Google não operam nesse país em razão das severas restrições impostas pelo 

governo chinês em razão do controle do conteúdo online naquele país19.  

O mesmo Google, porém, a exemplo de outros gigantes do campo da 

tecnologia, desempenham um protagonismo que não pode ser ignorado no ambiente 

online, considerando que possuem recursos aplicados diretamente sobre a 

manutenção e promoção da liberdade de expressão dos usuários por meio de filtros 

de conteúdo que, uma vez aplicados pelos usuários, permitem que acessem 

somente informações que os interessem, e, muitas vezes, que estejam de acordo 

com os seus pensamentos, o que representa um claro potencial de manipulação.  

Soma-se a isso ainda o fato de que esses mesmos gigantes de tecnologia 

possuem controle total sobre as informações publicadas e replicadas em seus 

servidores, o que os permite aumentar ou diminuir o alcance ou a relevância de 

determinadas postagens de acordo com seu próprio alvedrio, ou ainda mesmo 

excluir completamente a informação de seus servidores. Resumidamente, os valores 

de uma empresa de tecnologia acabam sendo refletidos sobre os seus usuários, que 

indiretamente deverão submeter-se aos mesmos. 

Considerando o que já fora exposto acerca dos direitos e garantias 

fundamentais, bem como dos fundamentos da sociedade digital e a forma como os 

conteúdos se propagam no ambiente, é necessário que os direitos de liberdade de 

pensamento sejam devidamente protegidos no espaço digital. Nesse sentido, em 

2013, foram estabelecidos pela Organização dos Estados Americanos (OEA), pela 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), e pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), uma série de 

princípios orientadores voltados para o uso da Internet, baseados no artigo 13 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos20, a saber: 

 

 
19 A empresa Google encerrou suas atividades na China em 2010, após denúncias de espionagem do governo 
chinês em seus servidores, tendo tentado retornar àquele país em 2018, com o Project Dragonfly, que restou 
malsucedido. O Yahoo!, por sua vez, encerrou suas operações no solo chinês em 2015, após seis anos operando 
naquele país. O Facebook, apesar de bloqueado na China, obteve licença para instalação de um escritório em 
solo chinês em 2018, para estabelecimento de um “pólo de inovação”. 
20 O documento foi elaborado pela Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão, da Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, e publicado em 31 de dezembro de 2013, tendo como relatora Catalina 
Botero Marino, tendo sua elaboração e publicação apoiada ainda pelo governo da Finlândia e pela rede Open 
Society Foundations. 
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Artigo 13. Liberdade de pensamento e de expressão. 
1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de 
expressão. Esse direito compreende a liberdade de buscar, receber e 
difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de 
fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 
artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 
2. O exercício do direito previsto no inciso precedente não pode estar 
sujeito a censura prévia, mas a responsabilidades ulteriores, que 
devem ser expressamente fixadas pela lei e ser necessárias para 
assegurar: 

a. O respeito aos direitos ou à reputação das demais pessoas; ou 
b. A proteção da segurança nacional, da ordem pública, ou da 
saúde ou da moral públicas. 

3. Não se pode restringir o direito de expressão por vias ou meios 
indiretos, tais como o abuso de controles oficiais ou particulares de 
papel de imprensa, de frequências radioelétricas ou de equipamentos 
e aparelhos usados na difusão de informação, nem por quaisquer 
outros meios destinados a obstar a comunicação e a circulação de 
ideias e opiniões. 
4. A lei pode submeter os espetáculos públicos a censura prévia, 
com o objetivo exclusivo de regular o acesso a eles, para proteção 
moral da infância e da adolescência, sem prejuízo do disposto no 
inciso 2. 
5. A lei deve proibir toda propaganda a favor da guerra, bem como 
toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua 
incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência. 
 

O documento que versa sobre o uso recomendado para a Internet define 

como princípios base o acesso universal, o pluralismo, a não-discriminação e a 

privacidade.  

De forma objetiva, é possível construir o conceito de acesso universal como 

sendo a efetiva necessidade de garantir a conexão à Internet de forma universal e 

isonômica, ficando a cargo do Poder Público a definição dos meios mais adequados 

para garantir a sua efetiva implementação, assim como garantir que os provedores 

de acesso não imponham limites ou discriminações no que tange ao acesso à rede 

mundial de computadores. No Brasil o acesso universal está previsto no Art. 7º, 

caput, do Marco Civil da Internet21, bem como no princípio da neutralidade de rede.  

O pluralismo diz respeito à maximização e diversificação das vozes que 

podem participar da deliberação pública com finalidade de garantir um processo 

democrático que permita a busca e difusão de ideias de toda a natureza, sempre 

 
21 Art. 7o O acesso à Internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes 
direitos [...]. 
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respeitando claro, o supracitado artigo 13 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos - CADH. 

Os Estados Americanos são obrigados a adotar medidas para rever o quadro 

de discriminações existentes em seu país, ou modificar situações que comprometam 

o direito ao efetivo exercício da liberdade de expressão de certos grupos. O princípio 

da não discriminação apenas estende essa regra ao ambiente digital, ele nada mais 

é que uma extensão do princípio do acesso, garantindo que os grupos vulneráveis 

não sejam excluídos. 

Cabe ainda ao Estado respeitar e proteger a privacidade dos indivíduos, 

assim como estabelecido no artigo 11 da Convenção Americana de Direitos 

Humanos: 

 

Artigo 11. Proteção da honra e da dignidade. 
1. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao 
reconhecimento de sua dignidade. 
2. Ninguém pode ser objeto de ingerências arbitrárias ou abusivas 
em sua vida privada, na de sua família, em seu domicílio ou em sua 
correspondência, nem de ofensas ilegais à sua honra ou reputação. 
3. Toda pessoa tem direito à proteção da lei contra tais ingerências 
ou tais ofensas. 
 

O princípio da privacidade tem como base o mesmo fundamento, porém, 

quando o assunto é respeito à privacidade na era digital, estamos diante de uma 

tarefa delicada de ser concretizada pelo Estado, uma vez que esse tem o dever de 

proteger os dados e informações dos usuários, devendo, por outro lado, evitar a todo 

custo intervenções arbitrárias nas atividades de empresas provedoras de acesso, 

além de garantir que outros também não o façam. Dessa forma, a proteção à 

privacidade deve ser garantida com vistas a critérios razoáveis e proporcionais. 

Além dos princípios estabelecidos no artigo 13 da CADH, foram definidas 

condições mínimas a serem observadas para o pleno gozo da liberdade de 

expressão na Internet. Por exemplo, em declaração comum firmada entre a 

Organização das Nações Unidas (ONU), Comissão Africana de Direitos Humanos e 

dos Povos (CADPH), a Organização dos Estados Americanos (OEA), e a 

Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), restou 

estabelecido que a neutralidade da rede deve ser garantida a todos os usuários, ou 

seja, seus dados transmitidos não podem estar sujeitos a quaisquer tipos de 
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bloqueio, filtros ou ainda intervenções, não podendo ainda ser direcionados, 

redirecionados ou restringidos.  

A neutralidade da rede representa o ideal sobre o qual se construiu a Internet, 

sendo um elemento fundamental para garantir a diversidade de informações que 

circulam no meio digital. Só será admitida a restrição ou o bloqueio de informações 

quando estritamente necessário e, mesmo dentro dessas condições, a liberdade de 

expressão em sua forma mais plena só estará verdadeiramente garantida com o 

acesso sem interferências à Internet. Para tal, faz-se necessária a observação 

sistemática de três medidas: as políticas de inclusão e democratização de acesso à 

Internet; investimentos em infraestrutura para garantir a médio e longo prazo o 

acesso universal; e, por fim, políticas que visem impedir restrições ou bloqueios 

arbitrários de acesso aos meios de comunicação digital.  

No Brasil, a neutralidade de rede está prevista no Marco Civil da Internet – Lei 

n. 12.965/2014, no Capítulo III, seção I, e foi regulamentada pelo Decreto n. 

8.771/2016, em seu capítulo II. Tal decreto relacionou de forma objetiva - e 

exaustiva - quais seriam as hipóteses de exceção permitida à neutralidade de rede. 

De acordo com seu Art. 5º, os requisitos técnicos indispensáveis à prestação do 

serviço seriam a) o tratamento de questões de segurança, como restrição ao spam e 

controle de ataques de negação de serviços (DDoS), e b) o tratamento de situações 

excepcionais de congestionamento de rede. Com relação às exceções à 

neutralidade de rede decorrentes da priorização de serviços de emergência, ficam 

estabelecidas as situações de comunicações destinadas aos prestadores de 

serviços de emergência ou necessárias para informar a população de situações de 

risco de desastre, emergência ou estado de calamidade pública. Nestas situações, a 

transmissão dos dados deverá inclusive ser gratuita. 

A liberdade de expressão figura no rol de direitos e garantias fundamentais 

previstos no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 em diversos de seus incisos, 

destacando-se em especial os de número IV22 e X23. Além do mais, a liberdade de 

expressão também possui especial proteção no artigo 220 da Carta Magna, ao 

proteger a manifestação de pensamento, expressão e informação sob todas as 

 
22 IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 
23 X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
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formas24. Neste diapasão, é vedado ao poder público estabelecer meios de censura 

ou controle prévio de informações que circulem em quaisquer meios, incluindo os 

eletrônicos. 

Ao proteger a liberdade de expressão, e concomitantemente vedar o 

anonimato, a Constituição Federal estabelece que o autor deve ser identificado, 

ainda que por meio de um pseudônimo, de forma que responda por eventuais 

abusos perpetrados no exercício dessa garantia – conforme estabelece o inciso X do 

artigo 5º da CF/1988, ressalvadas as hipóteses do artigo 19 do Código Civil 

Brasileiro de 2002. Tais limites também devem ser observados no ambiente digital, 

uma vez que uma liberdade absoluta para se expressar como quiser teria potencial 

de atentar diretamente contra bens jurídicos protegidos de outrem, a exemplo da 

honra e da privacidade. O Art. 220, por conseguinte, aprofunda a proteção à 

liberdade de expressão trazendo as já mencionadas vedações de políticas de 

censura e controle de informações, cabendo ressaltar que sua eficácia é plena, 

sendo, portanto, autoaplicável sem a necessidade de uma legislação esparsa que o 

regulamente.   

Podemos então notar que a Constituição Federal de 1988, ao tratar da 

liberdade de expressão, preocupou-se num primeiro momento em construir essa 

garantia e em todos os prismas disponíveis, para somente num segundo momento 

estabelecer camadas extras de proteção para evitar a relativização arbitrária desse 

direito, reconhecendo, de forma objetiva, as hipótese em que o sujeito que 

extrapolasse os limites responderia pelos danos causados – mas sempre vedando a 

censura prévia sob todas as formas.  

A sociedade de informação evoluiu, e com isso entramos na era da sociedade 

digital, por meio de mudanças de paradigmas sociais que ensejam a evolução da 

própria norma, uma vez que os meios de manifestação de pensamento tornaram-se 

não apenas mais céleres, mas também mais amplos, com ferramentas que permitem 

a fácil replicação da informação em escala geométrica com o simples clique de um 

botão. A lei, sendo uma construção social, precisa acompanhar a evolução da 

 
24 Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação 
jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no Art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 
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sociedade e dos meios de comunicação, razão pela qual leis como o Marco Civil da 

Internet foram aprovadas. 

Tanto a liberdade de expressão quanto o direito à privacidade são garantias 

fundamentais protegidas e asseguradas expressamente tanto na Constituição 

Federal de 1988, quanto na Lei n. 12.965/2014. No contexto dos meios de 

comunicação digitais, a liberdade de expressão sem um elemento regulador – a 

exemplo do inciso X de nossa Carta Magna –, infelizmente, pode representar um 

instrumento de violações sistemáticas de direitos de terceiros, cabendo ao poder 

público encontrar o ponto de equilíbrio entre o direito individual e coletivo, uma vez 

que as novas tecnologias passaram a afetar profundamente o exercício da liberdade 

de pensamento e a proteção à privacidade do indivíduo. O nascimento da sociedade 

digital trouxe consigo a necessidade de repensar o papel do Estado como 

conformador de comportamentos por meio de seu poder de polícia. 

O Marco Civil da Internet surgiu exatamente para convergir com tais anseios 

da sociedade digital: nota-se em diversos dispositivos da lei a intenção clara de 

proteger a liberdade de expressão e a privacidade, a exemplo do caput do Art. 19 da 

lei, a saber:  

 

Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e 
impedir a censura, o provedor de aplicações de Internet somente 
poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de 
conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não 
tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu 
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo 
apontado como infringente, ressalvadas as disposições legais em 
contrário (grifo nosso). 

 

Exatamente por isso o Marco Civil fundou-se em três pilares essenciais: a) 

neutralidade da rede; b) privacidade dos usuários e; c) liberdade de expressão e de 

pensamento. A privacidade e a liberdade de expressão buscam ser protegidas de 

forma especial no espaço digital no artigo 8º da lei25. O aspecto formal estava 

 
25 Art. 8º A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o 
pleno exercício do direito de acesso à Internet. 
Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no caput, tais como 
aquelas que: 
I - impliquem ofensa à inviolabilidade e ao sigilo das comunicações privadas, pela Internet; ou 
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plenamente garantido, restando agora a aplicação material da norma aos casos 

concretos, tarefa a ser desempenhada tanto pelo poder público, quanto pela própria 

sociedade, de forma a equilibrar essas duas garantias evitando abusos e violações 

indevidas. 

 

3.3 Direito de Reunião 

 

A garantia de liberdade de reunião possui previsão expressa dentro dos 

chamados direitos coletivos, uma vez que, ainda que seja uma garantia individual, 

só consegue ser manifestada de fato de forma coletiva (plurissubjetiva). Segundo 

Silva (2014), tal direito permite aos indivíduos, que porventura estejam reunidos por 

qualquer motivo, pautado por um pensamento ou por um ideal em comum, exercer 

de forma plena os seus direitos individuais dentro de uma sociedade. 

Tal liberdade desempenha papel determinante na externalização do livre 

pensamento e opinião das pessoas envolvidas, representando de fato uma 

manifestação plena do poder democrático dos cidadãos, o que permite uma ponte 

direta não para a manifestação das ideias, mas para o próprio direito de protestar 

contra questões que vão de encontro à primazia do interesse coletivo. A liberdade 

de expressão e pensamento, portanto, quando manifestada de forma coletiva dentro 

de um contexto de um grupo reunido, corrobora com a ideia de que é uma peça 

fundamental para a manutenção do jogo democrático e para o exercício da 

cidadania, já que garante à sociedade organizada o devido acesso e participação no 

debate político, de forma a representar um forte instrumento de controle externo dos 

atos do Poder Público. 

Para que o direito de reunião seja de fato protegido, é mister observar o 

preenchimento de uma série de requisitos obrigatórios, que visam impedir a 

subversão desse valor. Nesses casos, a reunião deve possuir necessariamente 

caráter pacífico, temporário, consciente e ordenado de um grupo de pessoas que 

estejam intrinsicamente ligadas por uma pauta ou por um posicionamento em 

comum, e que não tenha como objetivo frustrar ou impedir de qualquer forma outra 

reunião que por ventura já estivesse agendada para acontecer naquele mesmo 
 

II - em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para 
solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil. 
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lugar, ou seja, objetivando criar, assim, um grupo de confronto (MENDES e 

BRANCO, 2012). Assevera o artigo 5º, inciso XVI, da Constituição Federal de 1988: 

 

XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais 
abertos ao público, independentemente de autorização, desde que 
não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo 
local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; 

 

Podemos estabelecer, portanto, duas condições principais que devem ser 

observadas, cumulativamente, e cuja aplicação ao pleno exercício do direito de 

reunião deverá ser de caráter imediato, para garantir que a reunião tenha a devida 

proteção constitucional e o status de um direito: a) a necessidade de prévia 

comunicação à autoridade pública para que as providências quanto à manifestação 

possam ser previamente tomadas, e b) quando forem realizadas em espaços 

públicos, que a reunião não tenha como objetivo frustrar outra reunião previamente 

organizada no mesmo dia e local.  

No caso da primeira condicionante, sempre que a reunião ocorrer em local 

público, basta que haja uma simples comunicação à autoridade – no caso, a Polícia 

Militar –, que ficará responsável pela circunscrição do local. Não se trata de um 

pedido de autorização, mas mera comunicação do fato para providências, já que se 

trata de um exercício de uma garantia constitucional de aplicabilidade plena. 

É por meio dessa notificação que a autoridade pode registrar as reuniões 

marcadas para um mesmo lugar, ordenando-as de acordo com as comunicações 

recebidas, bem como identificar os responsáveis pela organização da reunião, caso 

seja necessária a eventual responsabilização por danos que possam ocorrer durante 

o encontro. Também possibilita à autoridade pública a tomada de providências para 

evitar prejuízos ao direito de ir e vir da população, definindo rotas alternativas para o 

trânsito, bem como a proteção do patrimônio público ao longo do trajeto definido 

para o encontro. 

Com relação à segunda condição, o objetivo é simplesmente impedir que 

duas manifestações ocorram simultaneamente no mesmo dia e lugar, situação que 

pode levar a confrontos – no caso de manifestações contrárias – ou a uma situação 

muito mais complexa de se acompanhar por parte das autoridades pelo grande 

volume de pessoas participantes – no caso de manifestações convergentes.  
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É sempre importante lembrar que além dessas duas condições, a reunião só 

pode ser realizada em caráter pacífico, por disposição expressa da Constituição 

Federal26, vedando expressamente, inclusive, a presença de armas27 no local, com a 

clara finalidade de buscar impedir que haja elementos catalisadores de conflitos, 

bem como impedir o risco potencial que a mera presença desse tipo de objeto 

representa para a incolumidade pública. Na hipótese de haver confrontos físicos 

entre os presentes na manifestação, levando risco à segurança pessoal ou ao 

patrimônio público, extingue-se o caráter pacífico da reunião, ficando autorizado o 

Poder Público a tomar todas as medidas necessárias para desfazê-la. 

Segundo Mendes e Branco (2012, p. 92), o conceito de reunião pacífica é 

importante para a melhor compreensão do direito em si, corroborando ainda a 

necessidade de se evitar confrontamentos desnecessários, razão pela qual os 

autores a classificam como: 

 

[...] aquela que não se devota à conflagração física. A reunião não 
pacífica é 'aquela na qual todos os participantes ou a grande maioria 
deles põem, com seus atos, em perigo pessoas e bens alheios'. Isso 
pressupõe condutas dolosas, voltadas a romper a paz social. Não é 
violenta a reunião que atraia reação violenta de outrem. O direito de 
reunião não se descaracteriza se a violência que vem a ocorrer lhe é 
externa, sendo deflagrada por pessoas estranhas ao agrupamento. 

 

Podemos, então, emprestar o conceito de Souza (2012) para entender a 

reunião pacífica como sendo a associação de um grupo de pessoas em estado de 

tranquilidade, na qual é possível observar a completa inexistência de desordem ou 

de perturbação social em níveis superiores àqueles que seriam considerados 

aceitáveis para a sociedade, de sorte que não exista qualquer risco para a ordem e 

para a segurança pública, permitindo dessa forma o regular exercício da liberdade 

de expressão em sede coletiva. 

O direito de reunião também está diretamente relacionado com 

manifestações populares em forma de passeatas e protestos realizados em espaços 

 
26 Artigo 5º, inciso XVI da CF/1988 - Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao 
público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. 
27 Por “armas”, SOUZA (2011, p. 48) entende que o conceito deve ser ampliado e aplicado a todo e qualquer 
objeto que possa ser usado com letalidade por alguém presente em uma manifestação, ou seja, não se limita 
somente aos conceitos estabelecidos de armas de fogo ou armas brancas.  
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públicos, a exemplo dos realizados por movimentos populares que buscam destes 

expedientes para marcarem seu posicionamento político-ideológico, celebrar ou 

combater um acontecimento, uma decisão, ou simplesmente demandarem 

providências. Tal direito pode ainda ser observado sob um viés negativo e outro 

positivo. No que tange ao seu caráter negativo, tal garantia representa uma 

abstenção do Estado no sentido de realizar qualquer tipo de interferência, direta ou 

indireta, no exercício do direito de reunião. Já no que diz respeito ao aspecto 

positivo, aponta que o Poder Público deve buscar assegurar a viabilidade do 

exercício pleno desse direito, garantindo a proteção dos manifestantes e prevenindo 

a eventual ocorrência de quaisquer tipos de distúrbios (MENDES e BRANCO, 2012), 

conforme podemos vislumbrar na figura 2 abaixo: 

  

Figura 2. Pacificamente, 4 mil indígenas protestam em Brasília contra redução de direitos, em 2017 

 

Fonte: EBC – Agência Brasil / reprodução 

 

Como já debatido neste capítulo, para a persecução do direito de reunião, 

cabe ao Poder Público garantir ainda a segurança daqueles que se manifestam em 

espaços públicos na defesa de suas ideias. Cabe, portanto, ao Poder Público, o 

dever de garantir a segurança pública, com fins de manter a ordem e a integridade 
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das pessoas e do patrimônio28. Cabe, portanto, à população, ao notificar o Estado 

acerca da reunião, exigir que o Poder Público garanta a sua segurança para a 

regular manifestação de pensamento, de sorte que todos os cidadãos envolvidos 

possam receber a devida proteção nos casos de contramanifestações de terceiros 

que coloquem em risco o exercício dessa garantia fundamental. 

Sobre tais riscos e excessos no exercício da liberdade de expressão e do 

direito de reunião, assevera Fux (2013, p. 169) que: 

 

A liberdade de expressão [...] deve ser protegida apenas enquanto 
meio para a comunicação de ideias – a palavra não é acobertada 
pela garantia constitucional para veicular, por exemplo, um discurso 
de ódio. Mais ainda, não se pode admitir a barbárie a pretexto de 
transmitir uma mensagem ou proposta. Assim, ainda que alguém 
atire um tijolo contra uma vidraça para expressar que não concorda 
com certo ponto de vista ou atitude do proprietário do bem, e por 
mais clara que seja a mensagem retratada em tal ação, não é 
possível invocar a liberdade de expressão para excluir a prevenção e 
a repressão, civil e penal, contra o vandalismo. 

 

Por fim, vê-se que o direito de reunião, na qualidade de condição para o 

exercício pleno da liberdade de expressão, deve permitir comportar todo tipo de 

manifestação, mesmo que políticas e de afrontamento ao sistema legal vigente em 

um determinado Estado, considerando que o exercício da cidadania envolve não 

somente a manifestação do povo por meio do sufrágio, mas também por meio de 

discordâncias com o status quo que vige no Poder Público, suas leis, medidas e 

decisões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 Art. 144 da CF/1988. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida 
para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio [...]. 
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4. DA ASCENSÃO DO CIBERATIVISMO À TELECIDADANIA 

 

 

"Um símbolo sozinho pode não representar nada, mas se todos se juntam, um 

símbolo pode significar muito, pode significar a mudança de um país" 

(Alan Moore, 1953- ) 

 

 

O crescimento da Internet acabou por promover um espaço propício para que 

as manifestações de opinião dentro da grande rede evoluíssem, e passassem a 

assumir papéis fortemente críticos em frente a questões governamentais, políticas, 

ambientais, atingindo em cheio a realidade em que todos vivemos, mesmo que fora 

da Internet. É importante destacar que as manifestações sociais por meios 

eletrônicos foram construindo gradualmente o conceito de telecidadania que 

analisaremos neste capítulo, tendo usado, como ponto de partida, o ativismo social 

por meios digitais, ou ciberativismo, surgido na década de 1990, mas que ganhou 

seu protagonismo em meados da década de 2000, trazendo consigo grandes 

controvérsias acerca de até que ponto suas ações seriam válidas – ou até mesmo 

legais. 

O ciberativismo pode ser manifestado de forma individual ou em grupos, 

organizados ou não. Dentre os grupos organizados, um dos primeiros de destaque – 

e concomitantemente, mais conhecidos –, foi o Anonymous. Conhecidos por seu 

lema “we do not forgive, we do not forget”29, o grupo nasceu pela mobilização de 

usuários de um dos mais famosos imageboards30 da Internet, o 4chan, lançado em 

1º de outubro de 2003, pelo palestrante e assessor em fundos de investimentos 

Christopher Moot Poole, quando tinha 15 anos de idade, com o único objetivo de 

discutir com outras pessoas sobre desenhos animados japoneses. A influência do 

 
29 Uma corruptela do pensamento de Jeremias na Bíblia - “PERDOAREI SEU ERRO E NÃO ME LEMBRAREI MAIS 
DO SEU PECADO.” — JEREMIAS 31:34.  
30 Páginas de discussão em formato de fórum que permite postagem de imagens por seus usuários. Tais 
páginas podem se dividir ou não em diferentes temas ou áreas de interesse.  
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grupo Anonymous foi tão grande nos primeiros anos do século XXI, que “Moot” 

(como ficou conhecido o criador do 4Chan após sua popularização) foi considerado 

o homem mais influente do mundo segundo uma votação online feita pela revista 

Time31. A origem do nome do grupo se deu por conta do próprio 4Chan: como é um 

imageboard que não exige cadastro, muitos usuários faziam postagens “anônimas”, 

ou seja, como “anonymous”, e passaram a se tratar uns aos outros por esse nome 

(CARLI, 2017).  

Algumas ações organizadas do grupo, em razão de seus resultados, 

ganharam destaque na imprensa e na Internet: em 2011, o Anonymous organizou 

uma série de ataques a pedófilos online, desmantelando uma das maiores redes de 

pornografia infantil online da época (CIRIACO, 2011). Ainda em 2008, o grupo de 

ciberativistas já havia ultrapassado pela primeira vez a fronteira digital: o grupo 

organizara naquele ano protestos contra a Igreja da Cientologia, nos EUA. O 

primeiro encontro fora marcado naquele ano, e esperava-se menos de 50 pessoas 

no local; no final, porém, mais de 200 ativistas compareceram ao protesto (CARLI, 

2017). O símbolo do grupo escolhido é a máscara de Guy Fawkes, utilizada pelo 

personagem V, do filme “V de Vingança”, de 2005, e passaria a ser a marca do 

grupo, reconhecido mundialmente. 

No Brasil, tais iniciativas foram replicadas por grupos nacionais, a exemplo do 

LulzSecBrazil, responsável por uma série de ataques a sítios oficiais do Governo 

Brasileiro e a instituições bancárias no ano de 2011, como forma de protesto contra 

atos de corrupção e a alta dos preços dos combustíveis naquele ano (G1, 2011). 

Muitos dos atos de ciberativismo, porém, são realizados em desacordo com 

as leis vigentes, confundindo o direito constitucional de reunião e de liberdade de 

expressão com atos de exercício arbitrário das próprias razões, com atos de 

vandalismo virtual, assassinato de reputações e linchamentos online32. Esses 

 
31 “In a stunning result, the winner of the third annual TIME 100 poll and new owner of the title World's Most 
Influential Person is moot. The 21-year-old college student and founder of the online community 4chan.org, 
whose real name is Christopher Poole, received 16,794,368 votes and an average influence rating of 90 (out of 
a possible 100) to handily beat the likes of Barack Obama, Vladimir Putin and Oprah Winfrey. To put the 
magnitude of the upset in perspective, it's worth noting that everyone moot beat out actually has a job.” 
32 O vandalismo virtual pode ocorrer por ataques à páginas e portais, com o ato de descaracterizar as mesmas 
ou tirá-las do ar; o assassinato de reputações é o nome dado a campanhas difamatórias sistematizadas contra 
um determinada pessoa física ou jurídica; já os linchamentos online vão além do assassinato de reputações, 
caracterizando-se não só pelas difamações mas também por injúrias diretas à pessoa física ou jurídica. 
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desvios de finalidade dos direitos e garantias fundamentais sempre colocam em 

xeque a validade de algumas manifestações realizadas por esses ditos grupos de 

ativismo digital.  

Um outro aspecto que demanda atenção em torno do ativismo digital trata do 

fato de ser um elemento social muito recente em nossa democracia, colocando-o em 

separado do próprio desenvolvimento da Internet e das transformações dos 

mecanismos de manifestações (ALCÂNTARA, 2013). Destarte tal ponto de vista, 

insta salientar que há iniciativas – as quais trataremos brevemente mais à frente – 

na tentativa de colocar o ativismo digital como o próximo passo dentro de um 

processo de manifestações sociais, políticas ou culturais, anterior à própria Internet, 

porém, diretamente ligado ao seu desenvolvimento. 

Milhomens (2009) conceitua ciberativismo como sendo o emprego do espaço 

digital e suas tecnologias para toda e qualquer organização, manifestação, 

mobilização política, social e/ou cultural. O ciberativismo seria, segundo o autor, 

anterior a esses movimentos organizados, tendo de fato nascido com a 

popularização da Rede Mundial de computadores no início da década de 1990. Uma 

das razões do sucesso do ativismo digital repousa no fato de as informações serem 

transmitidas em grande velocidade nos mais diversos recantos, atingindo pessoas e 

setores sociais que se unam em torno de uma mesma causa comum em pouco 

tempo, e com claro engajamento.  

Ciberativismo, então, pode ser compreendido neste trabalho como a utilização 

da Internet por movimentos politicamente motivados, possuindo três ramos distintos 

de atuação: a) a conscientização ou a promoção de uma determinada causa, com a 

devida difusão de informações pertinentes que consigam “furar” o bloqueio dos 

meios de comunicação tradicionais hegemônicos; b) a organização e mobilização de 

grupos, pessoas e setores sociais a partir do uso da Internet, tendo em vista uma 

determinada ação; c) o “hacktivismo” ou “ativismo hacker”, caracterizado por 

conjuntos de ações e reações, abrangendo pontos como o apoio on-line, invasão, 

adulteração ou derrubada de sites por ataques de negação de serviço. Outras 

formas muito conhecidas de ciberativismo são as petições on-line, a organização de 

protestos, passeatas ou manifestações por meio de ambientes digitais, a criação de 
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sites e canais específicos para críticas e denúncias, bem como outros instrumentos 

marcados por uma função política e social. 

Contrapondo o argumento de Alcântara (2013), acerca do caráter incipiente 

dos conceitos que cercam a ideia do ativismo digital, e sua divisão no que diz 

respeito ao desenvolvimento da rede mundial de computadores, Moraes (2001) 

coloca os movimentos organizados dentro e fora da Internet como algo 

absolutamente inovador, uma vez que os meios eletrônicos facilitam 

exponencialmente o contato entre as pessoas para que consigam se mobilizar 

dentro de uma pauta comum, ainda que compartilham posicionamentos pessoais 

distintos. O espaço digital permite a construção de comunidades virtuais, as quais 

podem desenvolver e ver florescer ideias com a mesma força que poderíamos 

testemunhar em passeatas e protestos em espaços públicos: as distâncias, 

encurtadas pela Internet, catalisam pensamentos e unem os diferentes em um 

objetivo comum. 

Para Alcântara (2003), ao analisar estruturadamente as origens do 

ciberativismo, é possível identificar três dimensões distintas: o surgimento de novas 

mídias, as dinâmicas de organização, e os repertórios de ação coletiva. É importante 

salientar que tais dimensões evoluíram e sofreram pequenas modificações ao longo 

do tempo, de forma a adaptar-se aos diferentes momentos da sociedade civil e da 

própria Internet, nos últimos anos.  

Manuel Castells (2013), por sua vez, destaca que os movimentos sociais 

organizados na Internet possuem três características básicas: a) são grupos 

organizados que lançam mão de meios eletrônicos para a defesa e debate de seus 

princípios e valores relacionados diretamente ao seu modo de vida; b) tais grupos 

procuram tornar-se uma alternativa diante da flagrante crise moral que desgasta as 

organizações políticas tradicionais, mantidas em uma relação de verticalidade em 

relação ao povo; c) a Internet possibilita a organização de grupos sociais 

interessados, em escala local e global, de forma a erigir forças de participação e 

crítica à ordem ideológica, política, legal, e econômica, que constitui uma sociedade 

ou um Estado (establishment). 

Grupos organizados e manifestantes, independentemente das causas 

defendidas, perceberam o potencial que a Internet possuía para a mobilização 
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pessoal, principalmente por intermédio de canais de comunicação em massa, como 

blogs e redes sociais. Tais espaços passaram então a ser ocupados digitalmente, 

uma vez que neles repousava a oportunidade de ampliar o poder de comunicação e 

de defesa das pautas escolhidas, fazendo com que o meio digital seja, desde o 

início do século XXI, o principal meio de comunicação utilizado por membros da 

sociedade civil organizada. O destaque de tais meios diz respeito à horizontalidade 

da comunicação de massa sobre o qual se baseiam suas interações, o que quebra o 

paradigma de autoridade imposto pelo establishment. A comunicação digital é 

multimodal, permitindo dessa forma a constante referência a um cabedal extenso de 

informações que, por meio de hipertextos, podem ser acessados e reorganizados de 

acordo com a necessidade de cada grupo organizado no meio digital em razão de 

suas pautas específicas. Desta feita, a informatização dos meios de mobilização por 

meio do espaço digital de organização social desempenha o papel de plataforma 

para a construção da autonomia do cidadão como indivíduo ou parte de um coletivo 

(CASTELLS, 2013). 

Foi na década de 2010 que o ciberativismo começa a sua migração para o 

conceito de cidadania digital, ou telecidadania, com a preocupação cada vez mais 

crescente de organização social de forma ordeira, sem a necessidade da figura 

tradicional de lideranças centralizadoras das decisões a serem tomadas pelo grupo.  

Para demonstrar os aspectos traçados neste capítulo, passamos à análise 

acerca das manifestações realizadas no Brasil no mês de junho de 2013, 

conhecidas como “Jornadas de Junho”. Os protestos, organizados inicialmente pelo 

intitulado Movimento Passe Livre, tinha como pauta inicial os aumentos das 

passagens de ônibus em 20 centavos em São Paulo (SP). Porém, o bordão “não é 

por R$ 0,20”, reproduzido à exaustão nas redes sociais e em vários muros da capital 

paulista, deixando claro o desejo da população de ir além da reivindicação original. 

Em razão de seu caráter horizontal, livre da agenda dos partidos políticos 

tradicionais, o movimento ganhou a simpatia do público, que passou a buscar 

massivamente informações na Internet, mais especificamente nas redes sociais, que 

era o espaço eletrônico onde os próprios manifestantes publicavam textos, fotos e 

vídeos acerca dos protestos, trazendo uma visão não manipulada dos fatos, sem o 

filtro da mídia tradicional. Naquele ano, mais de 2 milhões de menções foram 
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realizadas em redes sociais como o Twitter, Facebook, e YouTube, com postagens 

alcançando um total de mais de 132 milhões de usuários, tendo esse conteúdo sido 

gerado por 941.295 usuários únicos (QUEIROZ, 2017). 

A prova do caráter global do ativismo eletrônico pôde ser verificado com a 

adesão e o apoio também de brasileiros que viviam no exterior, naquele ano, e que 

levaram às ruas em frente às embaixadas brasileira também manifestações em 

cidades como Nova York, Londres, Paris, Lisboa, Barcelona, Berlim, Tóquio, e em 

vária outras localidades de diversos países (FERNANDES e ROSENO, 2013). O 

Facebook e o Twitter foram os principais canais de informação para esses brasileiros 

residentes no exterior tomarem conhecimento das Jornadas de Junho, como 

observado na figura 3, abaixo: 

 

Figura 3: Manifestantes protestam em frente ao Congresso Nacional nas Jornadas de Junho 

 

Fonte: Jose Cruz/ABr - Agência Brasil / reprodução 
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As informações foram se proliferando de forma orgânica, “viralizando”33, o que 

se viu refletido nos próprios movimentos sociais que eram levados às ruas em 2013, 

replicando o mesmo comportamento online de quem os compartilhava. Uma das 

razões do sucesso desse movimento estava no fato de as causas defendidas por 

diferentes grupos sociais que iam sendo agregados às Jornadas servirem como 

elementos de convergência de interesses desses diferentes núcleos, num já 

mencionado espaço horizontalizado, sem que houvesse uma verticalização das 

relações estabelecidas entre os membros participantes. Segundo Castells (2013), 

conhecer as demandas do próximo, independentemente do lugar, ainda que em 

diferentes contextos ou em ambientes de culturas diversas, é o ponto de partida 

para a construção de uma mudança, uma vez que inspira a mobilização das 

pessoas para que busquem esse objetivo em comum – a quebra de um paradigma. 

Podemos afirmar que a Internet trouxe uma nova realidade para o exercício 

do ativismo social, uma vez que passou a permitir a difusão de informações e a 

mobilização de interessados em uma escala muito mais ampla, com maior 

velocidade de compartilhamento e rompimento de barreiras antes intransponíveis. 

Fica claro que a rede mundial de computadores, atingiu, nesse evento, tais objetivos 

em duas frentes distintas: a) com a dinâmica de recrutamento de interessados a se 

juntarem às causas sociais levantadas, e b) com a dinâmica de difusão de 

informação, oferecendo resistência aos meios de mídia tradicionais e ao 

establishment.  

A participação cada vez mais presente de sujeitos envolvidos com 

mobilizações sociais e lideranças sociais em meios eletrônicos, de sorte a buscar 

por meio da Internet os canais de comunicação necessários para atingir suas 

finalidades, segundo Vieira (2006), traz grandes possibilidades no campo social. 

Repousa na forma como tais oportunidades serão direcionadas aos determinados 

grupos de interesse, os processos de comunicação entre os pares, as formas de 

interação entre os seus membros, bem como à construção dos vínculos constitutivos 

da realidade. Exatamente por isso não é raro de se observar que, mesmo dentro de 

 
33 Viral é uma expressão derivada do crescimento do número de usuários de blogs e redes sociais na Internet. O 
termo é empregado para indicar conteúdos que acabam ganhando visibilidade e sendo replicados diversas 
vezes por muitas pessoas, trazendo aos mesmos igual repercussão na Internet. A palavra faz referência à 
“vírus” por conta da velocidade com que pode se espalhar no ambiente eletrônico.  
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uma mesma mobilização social, o todo é formado por núcleos menores, mais ou 

menos inter-relacionados, mantendo a coesão pelas pautas em comum, mantendo, 

em um patamar secundário, suas próprias pautas, a serem debatidas no momento 

oportuno.   

Exatamente considerando tal questão, Castells (2013) afirma que os 

movimentos sociais não têm suas origens atreladas tão somente a questões como  

pobreza ou posicionamento político, mas derivam de fato de uma mobilização 

emocional, que brota do sentimento de indignação e de esperança acerca das  

mudanças que podem ser alcançadas. O referido autor toma como base os 

movimentos sociais mundo afora, e aponta, que em cada um deles há a fagulha que 

acende o próximo, inspirado pelas informações, mensagens e imagens que circulam 

pela Internet, empoderando, assim, os atores sociais envolvidos. Destarte o fato de 

haver diferenças claras entre os contextos em que os supracitados movimentos 

possam ter surgido, não se pode ignorar a existência de caracteres fundamentais 

que estabelecem um padrão comum, segundo o autor: o modelo dos movimentos 

sociais na era digital, como exercício da chamada telecidadania. 

Para Castells (2013), a grande beleza dos movimentos sociais no espaço 

digital é que, ao contrário dos movimentos de rua, que ocorrem em datas e horários 

pré-estabelecidos, as redes de indignação e esperança são permanentes, podendo 

manter acesa a chama da mudança dentro da Internet, e alcançando um sem-

número de pessoas. Além do mais, tais movimentos quebram alguns paradigmas 

tradicionais, a partir do momento que não contam com uma liderança centralizada, 

graças ao seu caráter relacional horizontalizado, não possuem um centro 

identificável, e, ainda assim, conseguem de forma participativa, organizarem-se e 

deliberarem, pelo inter-relacionamento de múltiplos núcleos, acerca das pautas 

debatidas.  

Não existe a necessidade premente de uma liderança formal, de uma base de 

operações, ou ainda de uma organização vertical, hierarquizada, para passar 

informações ou instruções. Todos os membros envolvidos têm igualdade de voz; 

dessa forma, exercem a cidadania e a democracia em sua forma mais pura, ou seja, 

direta, e não representativa. Acerca dessa mudança de estrutura de pensamento 

coletivo, discutiremos com mais detalhes nos tópicos mais à frente desta tese.   
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4.1 Teledemocracia, Cibercidadania ou Cidadania.com 

 

A Internet representa um poderoso instrumento para o exercício da 

cidadania na era digital. O maior número de pessoas com acesso aos meios 

eletrônicos e à informática demonstra um claro avanço para os meios tradicionais, 

em especial considerando todas as características – e vantagens – que há nos 

meios telemáticos de comunicação. Os dispositivos informáticos, de mesa ou 

móveis, estão constantemente ligados à rede mundial de computadores, afastando a 

ideia de isolamento social que traziam no passado, permitindo que as vozes dos 

usuários saiam de um espaço restrito em que se encontram, e sejam ouvidas no 

mundo todo. 

Preliminarmente, é importante destacar que as expressões “telecidadania”, 

“cibercidadania” e “cidadania.com” são sinônimas, restando, para essa pesquisa, a 

escolha do termo telecidadania para evitar eventuais confusões.  

Já discorremos exaustivamente acerca da liberdade de expressão. Neste 

momento, porém, cabe ressaltar o fato de que o Marco Civil da Internet, a Lei n. 

12.965/14, reconhece com igual importância o papel da Internet para o exercício da 

cidadania, como podemos depreender da leitura de seu artigo 2º, inciso II, in verbis: 

 

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. 7º O acesso à Internet é essencial ao exercício da cidadania, 
e ao usuário são assegurados os seguintes direitos: 
[...] 

 

Art. 26. O cumprimento do dever constitucional do Estado na 
prestação da educação, em todos os níveis de ensino, inclui a 
capacitação, integrada a outras práticas educacionais, para o uso 
seguro, consciente e responsável da Internet como ferramenta 
para o exercício da cidadania, a promoção da cultura e o 
desenvolvimento tecnológico. 
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A Internet é mencionada no Marco Civil como um meio essencial para o 

exercício da cidadania em pelo menos quatro ocasiões distintas dentro de sua 

redação – há ainda referência ao dever do Estado de promover a cidadania pelos 

meios eletrônicos no Art. 24, inciso IX, da Lei n. 12.965/14. O reconhecimento do 

papel da Internet na cidadania se funda no fato de que esta circula informações, e, 

informações, obtidas e disseminadas de forma correta e verossímil, representam 

poder. Exatamente por isso existe um risco real de que as liberdades sejam 

vilipendiadas, razão pela qual cabe ao Poder Público, por meio do poder de polícia e 

pelo poder judiciário, proteger os cidadãos e os indivíduos. 

Paradigmas são rompidos com a crescente adoção dos meios eletrônicos 

nos serviços públicos, sejam eles essenciais ou não, considerando que o progresso 

tecnológico, bem como o próprio direito à informação, inexoravelmente trarão 

implicações no âmbito legal em diferentes aspectos: transparência, participação, a 

população tende a ganhar protagonismo com o avanço do espaço telemático dentro 

dos tradicionais caminhos do poder. 

 

Figura 4. Acesso à Internet no Brasil (2017) 

 

Fonte: TIC Domicílios 2007 
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Há, porém, ainda, problemas para o exercício pleno dessa nova cidadania 

digital, ou, telecidadania. O mais grave ainda é a cobertura digital no território 

brasileiro: segundo o Comitê Gestor da Internet (CGI.br), em levantamento 

denominado TIC Domicílios 2017, e publicado pela Agência Brasil, em julho de 

2018, mais de um terço (39%) dos domicílios brasileiros ainda não possuíam 

nenhuma forma de acesso à Internet – ou seja, o Brasil ainda tem cerca de 27 

milhões de residências fora da rede mundial de computadores, enquanto outras 42,1 

milhões possuem acesso em conexões fixas ou móveis. O índice de residências sem 

acesso à Internet é maior nas classes D e E, chegando na casa dos 70%. Em 

contrapartida, nas residências de classe A, 99% dos domicílios têm alguma forma de 

acesso à rede mundial de computadores, enquanto nas residências de classe B, 

esse índice chega a 93%. Na classe C, o número de domicílios atendidos é de 69%.  

Outro problema grave que se nota é a concentração dos recursos digitais 

nas mãos de um seleto grupo de empresas, que formam, entre si, uma espécie de 

poder paralelo privado em relação ao público. Em uma pesquisa realizada pela 

Mozilla, intitulada "Internet Health Report v0.1", em 2017, 55% dos brasileiros com 

acesso à rede mundial de computadores declaravam que não havia nada na Internet 

além do Facebook – ou seja, para os entrevistados, o Facebook e a Internet eram a 

mesma coisa. A pesquisa da Mozilla, em parceria com a Quartz, trazia o seguinte 

questionamento: “você concorda com a afirmação seguinte: o Facebook é a 

Internet?". O Brasil teve uma das maiores taxas de respostas positivas em relação a 

outros países, nos EUA, em contrapartida, o índice foi de apenas 5% (ver figura 5).  

A Mozilla, na mesma pesquisa, aponta ainda para os riscos da concentração 

da Internet no contexto desse oligopólio. O gigante de buscas Google, por exemplo, 

responde em 2019 por mais de 75% das pesquisas feitas na Internet, e por 95,9% 

das pesquisas feitas de smartphones. Isso dá à empresa um poder sem precedentes 

de, por exemplo, manipular resultados de pesquisa para formar opiniões de acordo 

com seus próprios interesses comerciais, ainda que isso signifique interferir em 

governos e decisões públicas. Todas as informações, bem como a metodologia 

empregada na pesquisa, estão disponíveis no sítio The Internet Health Report34.  

 

 
34 “Relatório de Saúde da Internet”. Disponível em https://Internethealthreport.org/v01/. 

https://internethealthreport.org/v01/
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Figura 5. Percepção do usuário acerca da Internet 

 

Fonte: Internet Health Report v0.1 

 

Aplicações de Internet, a exemplo do YouTube (Google) e do Facebook, têm 

potencial real para organizar e agregar grupos e comunidades virtuais de diferentes 

culturas, permitindo que os usuários sejam capazes de construir e reconstruir a 

sociedade no espaço digital, aproximando-se cada vez mais dos modos e valores da 

vida material. É possível pensar em diversas questões que busquem analisar e 

compreender o devido impacto que Internet causa na vida social de seus usuários, 

porém, tais perguntas precisam ser direcionadas às suas reais necessidades, de 

forma a contemplar as comunidades virtuais estabelecidas e as redes digitais 

envolvidas. 

A forte presença no século XXI das chamadas tecnologias da informação 

nas esferas pública e privada, alcançando, por conseguinte, as próprias práticas 

políticas, deram origem ao que Luño (2004, p. 60) conceitua como sendo a chamada 

teledemocracia (ou cidadania.com): segundo o autor, tratar-se-ia do “conjunto de 

teorias e de fenômenos relacionados à incidência das novas tecnologias na política” 

ou seja, o papel fundamental que o emprego das novas tecnologias desempenhará 
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nos processos de participação política dentro das sociedades consideradas 

democráticas. 

Luño (2004) também explica que tal processo tem potencial para conceber 

novas formas políticas, contribuindo diretamente para o fortalecimento da 

democracia. O conceito de teledemocracia apresentado pelo autor pode ser 

analisado à luz de duas modalidades distintas. A primeira versão, classificada como 

“fraca”, tem como caracteres fundamentais o reforço dos canais ordinários de 

representação parlamentar, não os substituindo, e tampouco representando de fato 

uma alternativa ao sistema democrático indireto, com articulação dos partidos 

políticos envolvidos. Caracteriza-se pela inserção da tecnologia nos processos 

políticos de países democráticos. As novas tecnologias, por exemplo, acabam sendo 

decisivas no período de campanha eleitoral, uma vez que permitem que os partidos, 

após a elaboração de seus programas eleitorais ou planos de governo, realizem 

modificações que julguem necessárias, usando como termômetro as reações dos 

cidadãos em suas redes sociais.  

A segunda versão, classificada como “forte”, por outro lado, possibilita 

determinadas experiências políticas sob o espectro da democracia direta, ou seja, a 

teledemocracia forte quebra o paradigma da simples ampliação dos meios políticos, 

representando uma real evolução para a construção de nova forma de gestão 

popular e organização social. 

A teledemocracia mais forte, segundo Luño (2004) tem o poder de 

restabelecer o protagonismo político dos partidos frente aos cidadãos, uma vez que 

os meios digitais possibilitam ao povo exercer o poder democrático sem 

intermediários ou óbices que possam, de qualquer sorte, subverter a sua vontade. 

Considerando um cenário no qual os partidos políticos permanecem alheios às 

expectativas dos cidadãos, trabalhando muitas vezes em nome de projetos de 

poder, e não para atender ao interesse coletivo, a teledemocracia desperta os 

cidadãos da letargia política, reacendendo a participação popular concedendo aos 

mesmos o protagonismo democrático de fato.  

Tal protagonismo extrapola as barreiras do Executivo, contribuindo inclusive 

para a participação real e consciente da sociedade civil no processo de elaboração 

de normas do poder Legislativo, o que é absolutamente positivo, já que diminui o 
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espaço que existe entre as leis aprovadas e o sentimento de identidade do povo 

com determinado diploma legal, já que, a partir do momento em a população 

participa ativamente, de forma direta e expressa, a favor de uma nova lei, sentir-se-

ão comprometidos a cumpri-la, indubitavelmente (LUÑO, 2004). A teledemocracia 

pode trazer para as relações políticas da sociedade com seus representantes um 

espaço para o livre exercício da cidadania responsável e solidária, em que aqueles 

que têm acesso à rede mundial de computadores. 

Há, porém, como já apresentado anteriormente, problemas a serem 

considerados. Destarte o fato de a Internet possuir um flagrante potencial para a 

ampliação da participação democrática e popular dos cidadãos, há o risco real de 

que a teledemocracia estabeleça uma estrutura vertical das relações sociopolíticas 

(LUÑO, 2004), despersonalizando o cidadão e levando-o novamente ao status de 

alienação política. Isso se deve ao fato de que sem a devida disposição popular, o 

sistema teledemocrático reforçaria o paradigma de uma comunicação vertical direta 

entre a população e seus representante públicos, desidratando as estruturas 

associativas e comunitárias horizontalizadas, como associações, organizações não 

governamentais, movimentos civis, sindicatos, que são exatamente os responsáveis 

por reforçar a coesão da sociedade civil, segundo o autor. 

Como já debatido em tópicos anteriores, ao mesmo tempo em que a Internet 

diminui distâncias e permite a organização de comunidades virtuais em torno de 

temas em comum, essa mesma tecnologia traz consigo o risco premente de 

isolamentos das pessoas em microcosmos individuais, que ficariam fechados em 

bolhas ou câmaras de eco ideológicas. Por isso mesmo, segundo LUÑO (2004), 

sem que haja um convívio social mínimo que permita acender os debates acerca de 

tópicos de interesse coletivo, os cidadãos correm o risco de voltar ao status quo ante 

bellum35, e voltarem a se desinteressar pela participação democrática mesmo no 

ambiente digital.  

Além do mais, a velocidade com que as informações circulam no meio digital 

podem representar um problema grave por duas razões muito específicas: a) 

considerando o grande volume de informações ao qual a população tem acesso, não 

é possível num primeiro estabelecer de forma clara a qualidade das mesmas: em 

 
35 “O estado em que as coisas estavam antes da guerra", numa tradução literal. 
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meio a um volume grande de informações relevantes, existe a problemática das 

notícias falsas e desinformação que podem viciar as manifestações populares em 

redes sociais, por exemplo, criando um efeito nivelador entre o que é real e o que 

não é. Acerca das notícias falsas, ou fake news, trataremos em um tópico à parte a 

seguir. Outra questão é b) a velocidade das informações impõe ao cidadão uma 

análise muitas vezes superficial dos fatos, o que pode levar a premissas 

equivocadas nos debates de interesse coletivo. 

O caráter imediatista da participação popular por meios digitais, contribui 

para a democracia, porém, a excessiva rapidez pode comprometer seriamente as 

condições necessárias para o estabelecimento de um debate político mais profundo 

(SILVA, 2013), o que levaria a voz do cidadão ao conhecimento do poder público, a 

exemplo de enquetes muitas vezes propostas em páginas oficiais do Senado 

Federal, sem que haja de fato um interesse do Estado em atender tais demandas ou 

dar ouvidos a tais opiniões.  

Alguns autores, como Nascimento e Gadenz (2014), defendem que o 

exercício da democracia direta por meios digitais, é exequível para pequenas 

comunidades, uma vez que, em escala reduzida, é possível que os membros 

dividam ideias entre si para a construção de um denominador comum, o que não 

seria possível no sistema democrático atual em larga escala. Ainda segundo 

Bertman (2001), citado por Nascimento e Gadenz (2014), em um estado ou um país 

com milhões de cidadãos, não seria possível estabelecer de forma eficaz um 

sistema de intercomunicação coletiva que tivesse sucesso em garantir a todos a 

comunicação e a discussão de ideias: ainda que tecnicamente viável, não teria a 

necessária eficácia uma vez que seria inexequível a análise de cada opinião, assim 

como o estabelecimento de um diálogo verdadeiramente produtivo para a 

construção de um consenso, especialmente quando diante de questões que exigem 

respostas complexas. 

Luño (2004) destaca ainda que a teledemocracia pode comprometer – e até 

mesmo empobrecer – o processo legislativo, uma vez que, na democracia 

representativa, uma lei precisa necessariamente passar por um longo caminho por 

diferentes casas legislativas, além de comissões especiais temáticas e outros 

trâmites, fato que não ocorre no exercício da democracia direta. Considerando a 
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impossibilidade de se analisar milhões de propostas individuais encaminhadas por 

cidadãos interessados, por meios digitais aos quais tenham acesso, todo o processo 

de elaboração de leis poderia reduzir-se a processo de referendo de propostas 

apresentadas pelo poder público, em que a vontade popular reduzir-se-ia à 

manifestação positiva ou negativa de uma determinada ideia representada em textos 

legais compactos e elaborados previamente, com a impossibilidade de quaisquer 

modificações futuras.   

É inegável o fato de que a entrada das novas tecnologias no processo sócio-

político trouxe mudanças significativas na relação que se estabelece entre o poder 

público e a sociedade civil. O impacto é tamanho, que como já visto, afeta inclusive 

os direitos e garantias fundamentais, bem como aqueles que se classificam como 

direitos humanos de primeira e segunda geração. É nesse diapasão que a 

sociedade do século XXI reclama por uma terceira geração de direitos humanos, 

que considere o efetivo papel transformador das novas tecnologias no 

desenvolvimento e melhoria da própria sociedade e de seus cidadãos. Tais direitos 

nascem do Estado do Direito, tendo a solidariedade como regra-matriz dos direitos 

de terceira geração, com o poder de, segundo Luño (2004), “redimensionar, no 

ambiente social, a imagem do homem como sujeito de direitos, dando novas 

condições de exercício político”. 

Exatamente por isso que, para o referido autor, a telecidadania pode ser 

considerada como um direito de terceira geração. Os meios digitais de informação e 

comunicação possibilitam o estímulo e o fortalecimento dos valores cívicos, trazendo 

novas formas para o exercício dos direitos por parte dos cidadãos, além de contribuir 

para o maior engajamento das sociedades democráticas nas questões pertinentes 

ao exercício público-político. Luño (2004), corroborando Castells (2003), afirma que 

um dos elementos mais importantes do último século, tanto nas sociedades 

democráticas, quanto nas que lutam pela democracia, são os movimentos sociais 

organizados no espaço público, cuja fagulha inicial nasceu dentro dos meios digitais, 

possibilitados pelas novas tecnologias. 

A efetiva participação política dos indivíduos na rede mundial de 

computadores estabelece novas práticas que vão ao encontro de ideais de 

telecidadania, permitindo, quando aplicada de forma correta, uma gestão 
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participativa da sociedade civil na fiscalização e propositura de medidas de interesse 

coletivo. 

 

4.2 Da problemática das Fake News e a manipulação de dados 

 

Um dos maiores problema em torno da mobilização social voltada às redes 

sociais são as informações falsas, que podem levar a premissas equivocadas e 

desmobilização por parte das comunidades virtuais. É sabido que a notícia 

pressupõe a informação de algo que reflita a verdade dos dados, que busca dar 

sentido à atividade jornalística como fonte precípua de informação. Apesar de não 

ser um fenômeno recente, ganhou força na década de 2010 a ideia das notícias 

falsas, ou, Fake News, muito popularizadas na eleição estadunidense de 2016. A 

expressão pode ser traduzida literalmente como “notícia falsa”, porém, é bem mais 

elaborada que um simples boato, uma vez que se trata de uma mentira contada na 

forma de notícia, ou seja, trazendo para um fato falso a credibilidade que um simples 

boato por si só não poderia ter.  

O tema das notícias falsas ganha especial relevância quando observados os 

resultados de uma pesquisa intitulada Social Clicks: What and Who Gets Read on 

Twitter?36, cujos resultados indicam de forma clara que cada vez mais os cidadãos 

com acesso à Internet usam suas redes sociais como fonte primária de notícias, o 

que, por outro lado, as torna um dos principais canais de veiculação de notícias 

falsas, já que o compartilhamentos ocorrem em escala geométrica, espalhando-se 

em uma velocidade muito superior aos dos meios tradicionais de comunicação 

(BALEM, 2017).  

Outro problema trazido pelos meios mais céleres de comunicação 

representados pelas redes sociais, é que boa parte dos usuários prendem-se tão 

somente à manchete, muitas vezes não acessando de fato seu conteúdo ou sequer 

checando a fonte da notícia. Isso pode ser comprovado por meio de uma pesquisa 

realizada pela Universidade de Columbia, que aponta que 59% dos links 

compartilhados na rede social Twitter não são abertos por quem os compartilha 

(GABIELKOV, et al, 2016, s/p). Afirmam os resultados do supracitado estudo: 

 
36 “Cliques Sociais: o que e quem é lido no Twitter”. 
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To illustrate the effect of the selection bias, [...] presents the two 
empirical distributions of CPF (click-per-follower) obtained from the 
Twitter crawl by dividing for each article its sum of clicks by its 
number of receptions (all measured after 24 h), and after re-weighting 
each value according to the above correction. We highlight multiple 
observations: First, CPF overall is low (as one could expect) given 
that what counts in our data as a reception does not guarantee that 
the user even has seen the tweet, for instance if she only accesses 
Twitter occasionally this tweet might have been hidden by more 
recent information. In fact, we estimate that a majority (59%) of the 
URLs mentioned on Twitter are not clicked at all.37 

 

As próprias redes sociais, a exemplo do Facebook, a partir de 2018, 

estabeleceram parcerias com canais de comunicação para o estabelecimento de 

equipes de checagem de fatos, de forma a aumentar o engajamento de informações 

reais, e desestimular o compartilhamento e a recomendação de notícias 

potencialmente falsas. Destarte o fato de estarmos diante de uma iniciativa 

extremamente louvável, existe sempre o risco de empresas privadas usarem seu 

poder de concentração de dados e informações para eles mesmos manipularem a 

opinião pública e os rumos de determinados estados, a exemplo dos problemas 

denunciados em razão das ações praticadas pela Cambridge Analytica, em 201638. 

Sem entrar nesse mérito, porém, o fato é que a checagem de fatos vem 

despontando como uma importante ferramenta para garantir que a desinformação 

não tome o espaço das notícias reais em um ambiente virtual – o que pode, como já 

discutido, levar à desmobilização social.  

 
37 “Para ilustrar o efeito do viés de seleção, [...] apresenta as duas distribuições empíricas de CPF (clique-por-
seguidor) obtidas do rastreamento do Twitter dividindo para cada artigo sua soma de cliques por seu número 
de recepções (todas medidas após 24 h) e após a reavaliação, cada valor de acordo com a correção acima. 
Destacamos várias observações: Primeiro, o CPF geral é baixo (como se poderia esperar), dado que o que conta 
nos nossos dados como uma recepção não garante que o usuário tenha visto o tweet, por exemplo, se ela só 
acessa o Twitter ocasionalmente este tweet pode ter sido escondido por informações mais recentes. Na 
verdade, estimamos que a maioria (59%) dos URLs mencionados no Twitter não seja clicada.” 
38 Em março de 2018 a imprensa americana denunciou que a Cambridge Analytica teria usado informações 
pessoais de cerca de 50 milhões de perfis que foram obtidas a partir da API do Facebook. A empresa, por sua 
vez, alegou que coletava os dados para fins acadêmicos, porém, o Facebook baniu a Cambridge Analytica e 
proibiu a empresa de fazer publicidade em sua plataforma. O jornal The Guardian, mais tarde, informou que o 
Facebook, na verdade, não só tinha conhecimento de que essa violação de segurança aconteceu por dois anos, 
como também não fez nada para proteger seus usuários. Mais de 87 milhões de pessoas tiveram suas contas 
atingidas em 10 países, sendo cerca de 443.117 brasileiros que tiveram seus dados usados sem consentimento 
prévio. Só nos Estados Unidos foram atingidas mais de 70 milhões de pessoas. 



71 

 

 

A checagem de fatos tem por finalidade fundamental atestar a autenticidade 

ou a precisão de um determinado conteúdo, atuando sobre quaisquer tipos de 

informações, incluindo discursos políticos. Exatamente por isso, boatos não estão no 

foco principal da checagem de fatos, mas as mentiras vendidas como notícias ou 

fatos na Internet, seja por meio de redes sociais, seja por mensageiros instantâneos. 

Excepcionalmente, quando uma informação ganha muita visibilidade, ainda que não 

circule como uma notícia, a checagem de fatos pode verificar sua veracidade ou não 

para evitar impactos sociais desnecessários. 

A principal diferença da checagem de fatos com o jornalismo propriamente 

dito está no tempo dispensado para a atividade: enquanto no jornalismo do século 

XXI, prioriza-se a velocidade da informação, na checagem de fatos toma-se o tempo 

necessário com metodologias de revisão e verificação com compromisso com a 

verdade. A checagem acaba por complementar o jornalismo tradicional, trazendo 

credibilidade para as informações diárias que circulam nos meios digitais, 

esclarecendo ainda o verdadeiro sentido das palavras publicadas (PRADO e 

MORAIS, 2018).  

Outro problema que podemos destacar é conseguir equalizar a questão das 

notícias falsas com o exercício da liberdade de expressão, já debatido em capítulo 

anterior. Ainda que o objetivo seja trazer a verdade, políticas de censura às notícias 

falsas ainda não são vistas com bons olhos, vez que podem representar uma 

limitação ao direito da liberdade de expressão – e lembremo-nos que, caso haja 

abuso desse direito, a Justiça já possui instrumentos legais para a correção das 

injustiças sociais praticadas. Além do mais, a preocupação no que tange ao 

exercício da liberdade de expressão não recai somente sobre os veículos ou canais 

de comunicação, mas também, com igual gravidade, a pessoa do leitor ou do 

ouvinte. Isso nos leva mais uma vez ao paradoxo ora debatido, uma vez que, ainda 

que se reconheça a importância do acesso do indivíduo a todo tipo de informação 

para a construção de sua própria percepção do mundo, não é possível defender a 

liberdade de expressão como sendo um direito absoluto. 

Reitera-se que este autor não considera uma boa alternativa a censura do 

Estado que vise proibir a veiculação de quaisquer tipo de informações, não sendo 

legítimo que ele (o Estado) tome o lugar dos próprios indivíduos para determinar o 
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que é real e o que é falso, o que se deve acreditar ou não: nesse diapasão ganha 

força a  importância da chamada responsabilidade individual de cada cidadão na 

análise das notícias falsas. Sempre que o indivíduo se deparar diante de uma 

informação que julgue polêmica, exagerada, ou sem repercussão na mídia 

tradicional, é necessário que faça o devido uso de seu juízo crítico sobre tal 

informação, de sorte a avaliar sua credibilidade, veracidade e precisão. Segundo 

Balem (2017, s/p): 

 

[...] o exercício pleno da liberdade de expressão, capaz de contribuir 
positivamente na construção da democracia, passa pela 
responsabilidade individual de cada na disseminação das ‘Fake 
News’”. A concepção da liberdade de expressão como instrumento 
para a obtenção da verdade parte da premissa de que, no contexto 
do debate livre entre pontos de vista divergentes sobre temas 
polêmicos, as melhores ideias prevalecerão. Sob esta perspectiva, a 
liberdade de expressão é vista não como um fim em si, mas como 
um meio para a obtenção das respostas mais adequadas para os 
problemas que afligem a sociedade. 

 

Caso seja considerado, o conflito de valores se desenrola no plano da 

defesa e proteção de um direito fundamental, que por um lado, afasta a ação do 

poder público, mas por outro lado, ao mesmo tempo, exige sua atuação, todo e 

qualquer excesso verificado na intervenção do poder público criaria precedentes 

para a instalação de um governo centralizador de discursos e controlador de toda e 

qualquer manifestação de pensamento da sociedade civil, ainda que sua letargia 

pudesse excluir o discurso público de grupos sociais menos favorecidos, e permitir a 

manipulação das informações que circulam por grupos hegemônicos que controlem 

os meios de comunicação de massa. 

A intervenção do poder público por meio de marcos regulatórios, que 

tramitam em projetos de lei em nosso país, de autoria do poder legislativo39, sobre o 

exercício da liberdade de expressão e do dever de informar da imprensa, sujeita-se 

a avaliações do debate público acerca da necessidade de sua correção pelo Estado 

ou ainda, da possibilidade de utilização do poder de polícia em nome do 

 
39 A exemplo do PLS 471/2018, de autoria do Sen. Humberto Costa, que visa alterar o Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940, a Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965, e a Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, para 
dispor sobre a definição das infrações penal, eleitoral e civil de criar ou divulgar notícia falsa, e cominar as 
respectivas penas. Disponível em https://www.conjur.com.br/dl/senado-analisa-projeto-propoe.pdf 

https://www.conjur.com.br/dl/senado-analisa-projeto-propoe.pdf
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establishment, de forma a controlar os canais de comunicação, as mídias sociais, os 

espaços digitais, e consequentemente, os ideais compartilhados e engajados junto 

ao público. O acesso amplo e irrestrito à informação de interesse público deve ser 

considerado como um direito difuso, ou seja, um direito de toda a população de ser 

adequadamente informada sobre quaisquer temas que sejam de seu interesse 

(BALEM, 2017). Exatamente por isso o controle das informações por empresas 

privadas podem representar uma ameaça ao exercício cidadão nas redes, já que, 

quem controla as informações, controla os fatos, e por conseguinte, as próprias 

narrativas.  
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5. DO PAPEL DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO LOCAL NOS MOVIMENTOS 

SOCIAIS 

 

 

"Um homem pode morrer, lutar, falhar, até mesmo ser esquecido, mas sua ideia 

pode modificar o mundo mesmo tendo passado 400 anos." 

(Alan Moore, 1953- ) 

 

Os meios digitais e a Internet permitiram à sociedade ter um espaço para 

que suas vozes fossem ouvidas, bem como para que grupos sociais, organizados 

em comunidades virtuais, pudessem manifestar-se de forma direta junto ao poder 

público, acerca dos seus anseios e desejos, num processo que Luño (2004) 

classificou como teledemocracia direta forte. Vimos ainda que o próprio autor traçou 

uma série de críticas quanto à teledemocracia em razão do grande volume de 

informações disponíveis na Internet, e a questionável qualidade de boa parte delas.  

É nesse diapasão que se verifica a importância do agente de 

Desenvolvimento Local como alguém que, inserido nessas comunidades digitais, 

possa atuar de forma mediadora para a organização das pautas de interesse 

coletivo, bem como das ideias trazidas por seus respectivos participantes, auxiliando 

com conhecimentos específicos que agreguem qualidade às discussões. Ávila 

(2006, p. 60), sobre essa temática: 

 

[...] o Desenvolvimento Local se reduz a canal de extensão das 
prerrogativas básicas do desenvolvimento, já reinante nas zonas 
desenvolvidas, às zonas ou bolsões periféricos, carentes ou pobres 
de determinado país desenvolvido. Isso se resolve - pelo menos em 
termos de amenização da injustiça social - por emprego, salário e 
participativo aproveitamento dos potenciais locais como geradores de 
renda e bem-estar social nas comunidades visadas, até porque 
outras esferas sobretudo de governo (como as federal ou nacional, 
estaduais ou provinciais e municipais ou comunais) normalmente já 
cuidam ou estão aptas a cuidar, quando ainda não existentes, das 
infra-estruturas (sic) físicas, bem como da assistência à educação, à 
saúde, ao lazer e congêneres. 

 



75 

 

 

Como se depreende do pensamento do próprio autor, o Desenvolvimento 

Local permite que se crie pontes entre as áreas mais desenvolvidas para que as 

menos desenvolvidas possam usufruir das benesses desse desenvolvimento – neste 

caso, a ponte seria estabelecida pelo papel mediador do agente de Desenvolvimento 

Local, e as benesses, pelo conhecimento potencialmente transformador das vidas 

dos membros de uma comunidade, sem que haja intervenções diretas quanto à sua 

rotina, ou alterações quanto aos seus costumes – um aspecto importante a ser 

frisado, vez que a implementação do Desenvolvimento Local não pressupõe 

alterações nas maneiras de as comunidades envolvidas se relacionarem com os 

modelos de desenvolvimento em curso. De acordo com o autor: 

 

Há, no entanto, uma coisa que pode ser feita gradativamente 
enquanto Desenvolvimento Local por qualquer povo, desde que em 
regime democrático, através de suas comunidades concretamente 
localizadas: sensibilizar-se, mobilizar-se e organizar-se para a 
geração gradativamente cooperativa de seu próprio bem-estar de 
base, como o desvelamento de autoestima, o cultivo da 
autoconfiança e o tornar-se capaz, competente e hábil para discernir 
e buscar tanto suas próprias alternativas de rumos sócio-pessoais 
futuros quanto soluções possíveis, no seu âmbito ou fora dele, para 
seus mais imediatos problemas, necessidades e aspirações. E isso 
sempre a partir daquilo que estiver ao seu alcance (principalmente o 
conhecimento e o aproveitamento de suas reais peculiaridades e 
potencialidades), bem como do simples para o complexo e do mais 
para o menos comunitariamente necessário (ÁVILA, 2006, p. 61). 

 

A possibilidade de levar conhecimento às pessoas, e permitir que a partir 

desses conhecimentos a comunidade se empodere para buscar ela mesma seus 

direitos e garantias que permitam o seu crescimento, o agente de Desenvolvimento 

Local representa um ator fundamental no fomento das potencialidades, de acordo 

com os princípios basilares do Desenvolvimento Local. 

O espaço público construído dentro das comunidades formadas por meio 

das redes sociais e outros meios eletrônicos de comunicação, traz em si a 

presunção de igualdade de direitos civis, políticos e sociais, além de uma efetiva 

discussão em razão da busca de um denominador comum entre as partes 

envolvidas. Busca-se em tais espaços identificar, compreender, classificar, 

problematizar, e traçar propostas de soluções aos problemas da sociedade civil, com 

vistas ao devido estabelecimento de políticas públicas. Nesse espaço digital, a 
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sociedade civil organizada assume o protagonismo do processo político de 

estabelecimento de uma nova dialética de desenvolvimento, ao lado do poder 

público; nesse diapasão, a visão tecnocrática do poder público deixa de ser o único 

fio condutor de propostas de intervenções (TENÓRIO, 2009). 

Segundo Costa e Ferreira (2010), é diante desse novo paradigma trazido à 

luz do Desenvolvimento Local que ganha relevo a dimensão da interação e da 

articulação entre o poder público, a sociedade civil, e o agente mediador de DL, sob 

um prisma veementemente cooperativo, em detrimento de comportamentos 

individuais ou egoísticos, dando-se aqui o devido destaque ao papel desempenhado 

pelas redes sociais. O aspecto central ora debatido diz respeito ao processo ou à 

atividade produtiva, profundamente enraizados dentro de um determinado contexto 

social imediato, “nas relações e interações sociais de atores que partilham recursos, 

estabelecendo obrigações recíprocas pautadas na confiança” sociais (COSTA e 

FERREIRA, 2010).  

Para compreender a relação do Desenvolvimento Local com o tem proposto 

na tese, é preciso conhecer as bases da disciplina para assim, estabelecer a sua 

relevância. Inicialmente, é importante ressaltar que o foco do Desenvolvimento Local 

não é o desenvolvimento econômico: o lado financeiro do crescimento deve ser 

observado como uma mera consequência da finalidade que se persegue, que é o 

Desenvolvimento Local propriamente dito a partir do fomento das potencialidades 

locais – do contrário, se resume a desenvolvimento no local ou para o local (ÁVILA, 

2006). É em torno dessa ideia que se constrói o conceito de capital social que, 

segundo Bourdieu (1986), in. Costa e Ferreira (2010), pode ser definido como sendo 

um conjunto de recursos reais ou potenciais, agregados por meio de uma rede 

permanente de relações interpessoais e de mútuo reconhecimento, ou seja, nasce 

do sentimento de pertença do indivíduo em relação a um determinado grupo. 

Podemos afirmar então que o capital social é o combustível que pode 

promover as mudanças na seara do Desenvolvimento Local, dentro dos debates 

acerca das mobilizações sociais em espaços digitais.  

Costa e Ferreira (2010, p. 34) definem, por conseguinte, capital social como 

sendo a combinação de fatores, como iniciativas, valores morais, comportamentos e 

costumes individuais e coletivos, e que se verifica a partir da “capacidade de 
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construção de espaços de mobilização e participação dos atores sociais”. São esses 

elementos que devem ser valorizados dentro do contexto de um espaço territorial, 

de sorte a formar o que podemos classificar como pertença e confiança mútua. A 

efetiva participação dos cidadãos diretamente interessados na resolução de 

problemas, bem como na proposta de soluções para tais questões, representa de 

fato o fundamento do processo de construção e potencialização dos grupos 

comunitários, fortemente interligados por elementos de identificação cultural, local e 

territorial. 

É nesse diapasão que a liderança comunitária sempre desempenhou um 

papel fundamental no processo de Desenvolvimento Local (BORGES e PINHEIRO, 

2012). Isso se deve ao fato de que uma comunidade, coordenada e gerenciada por 

uma determinada liderança, era capaz de buscar meios sustentáveis de 

desenvolvimento, florescendo em seus membros uma consciência quanto a sua 

interdependência. Tal contrato social não nascia espontaneamente, sendo preciso 

saber que o processo de estabelecimento de uma liderança não iria representar 

automaticamente a solução para as questões da comunidade. A ideia era que a 

capacidade de cada um dos membros de uma comunidade dependeria diretamente 

de uma liderança, de forma que pudessem ser levados ao protagonismo de suas 

próprias vidas, a abraçar suas potencialidades, e, dessa forma, cooperassem uns 

com os outros organizando-se em redes e parcerias.   

Nesse sentido, Borges e Pinheiro (2012, p. 51):  

 

O Desenvolvimento Local existe quando se pensa na possibilidade 
de organizar-se em grupos sociais, relativamente homogêneos, 
motivando em cada membro uma consciência de seus problemas 
históricos, fazendo com que as pessoas acreditem que a ação 
provoca uma mudança e buscando despertar em cada um a sua 
importância na solução desses problemas: esse é o papel do líder.  

 

Dentro do contexto do Desenvolvimento Local, da comunidade e da própria 

comunitarização, o papel do líder comunitário emergia como sendo fundamental no 

processo de estabelecimento de medidas que pudessem refletir positivamente para 

um determinado grupo social, uma vez que auxiliaria, por exemplo, a definir o 

próprio eixo de desenvolvimento da comunidade, estabelecendo planos e projetos a 

serem seguidos, delegando funções que fossem compatíveis o papel de cada um 
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dos membros envolvidos, entre outras várias atividades que seriam desenvolvidas 

pela comunidade de forma organizada. 

No entanto, a descentralização administrativa que acompanha o próprio 

processo de redemocratização brasileiro, destaca-se como sendo um dos mais 

importantes elementos de fomento das iniciativas de gestão local (COSTA e 

FERREIRA, 2010). Um dos efeitos desse processo foi o aumento exponencial da 

autonomia dos estados e municípios dentro da federação, o que permitiu que os 

governos locais buscassem alternativas próprias para a resolução dos problemas de 

suas comunidades com seus próprios recursos. Essa endogenia acaba refletindo o 

caractere de protagonismo das comunidades dentro do contexto do capital social 

para a busca de ações a partir da mobilização de seus próprios membros, o que, no 

início dos anos 2010, começou a deixar de lado a figura das lideranças supracitadas, 

para abraçar uma governança em meios digitais, permitindo, o florescimento da 

telecidadania de Luño (2004). Segundo Costa e Ferreira (2010, p. 35): 

 

Estamos falando, pois, na densidade e na qualidade das relações 
institucionais entre o poder público e a sociedade civil organizada 
(associações ou cooperativas de produtores, instituições de 
formação e desenvolvimento tecnológico, entidades representantes 
(e fomentadoras) de interesses comunitários diversos, ONGs etc.). 
Essa articulação, mais horizontal e mais complexa, aparece como 
elemento fundamental na concepção das iniciativas de 
Desenvolvimento Local, sobretudo nos contextos que se propõem 
mais democráticos e em que, para o êxito de qualquer programa, se 
tornam imprescindíveis a construção e a viabilização dos canais de 
comunicação, de participação (pautada na cooperação) e de controle 
social. 

 

Com a ascensão dos movimentos organizados no ambiente digital, e o 

fortalecimento do conceito de telecidadania, a figura centralizadora das lideranças 

passou a perder força no espaço do ativismo social moderno, que passou a abraçar, 

cada vez mais, relações horizontalizadas de interação entre os atores sociais 

envolvidos, ressignificando a própria ideia do capital social como um protagonismo 

social de fato, sem intermediários que possam representar os interesses da 

população. Daí a importância do agente de Desenvolvimento Local, que deve agir 

como um mediador dos interesses dos grupos atendidos, sem interferir diretamente 

nas ações que serão tomadas por eles. Num plano horizontal de diálogo, ele deixa 
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de ser um orientador de condutas, e assume ainda com mais responsabilidade o 

papel de um catalisador de potencialidades, colocando-se em pé de igualdade com 

os membros de um determinado grupo organizado, trazendo ao debate questões 

que serão consideradas por todos com igual voz e poder de decisão.  

O ciberativismo, em poucos anos, passou a influenciar diretamente no cenário 

político mundial, com o protagonismo dos movimentos organizados pelas redes 

sociais e mensageiros instantâneos podendo ser notado em episódios da geopolítica 

mundial (ver figura 6). Como exemplo desse novo paradigma, podemos citar a 

queda do então líder egípcio Hosni Mubarak, que, após semanas de protestos 

organizados por meios digitais, e realizados em diferentes cidades do Egito, acabou 

por renunciar depois de comandar o país por meio de um regime totalitário durante 

30 anos, no dia 11 de fevereiro de 201140. 

O que todos os grupos modernos de ciberativismo têm em comum é a 

descentralização das lideranças. O protesto dos caminhoneiros no Brasil, em 2018, 

por exemplo, conseguiu que a quase totalidade de suas exigências fossem 

atendidas pelo Governo Federal. A mobilização do grupo alcançou seus objetivos, 

uma vez que, apesar de a Associação Brasileira de Caminhoneiros (ABCAM) não 

possuir abrangência nacional, eles representavam um total de cerca de 700 mil 

caminhoneiros autônomos, contando ainda com o suporte de 600 sindicatos 

distribuídos pelo país. O uso maciço de meios digitais para a mobilização dos 

envolvidos, como o WhatsApp e radiocomunicadores para manter o constante 

contato acerca do direcionamento das ações do movimento foi crucial para que a 

paralisação se espalhasse rapidamente pelas rodovias do país. Não havia um 

representante que centralizasse as decisões e a vontade do grupo: tudo era 

discutido pela coletividade, e decidido por todos, num plano horizontal.  

 

 

 

 

 
40 O então presidente entregou o poder a um conselho militar e, segundo as agências de notícias, embarcou 
para o balneário Sharm el-Sheik. A renúncia levou os egípcios às ruas, dessa vez para comemorar o fim do 
regime autoritário. Foi a primeira grande revolução popular no mundo árabe, no episódio que ficou conhecido 
como “A Primavera Árabe”. 
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Figura 6. O norte da África e parte do Oriente Médio foram tomados por protestos 

 

Fonte: Revista Istoé / reprodução 

 

A descentralização pode ser verificada quando todos os tópicos debatidos por 

um determinado grupo se tornam centros de si mesmos, tendo como característica 

mais básica a comunicação direta e instantânea entre os envolvidos, a relação 

interdependente entre todos os aspectos, setores e partes, dispensando a figura da 

liderança individual que responda pelo grupo, ou seja, liderar ao centro de todas as 

partes. A transição para a organização em rede descentralizada nasce do 

amadurecimento em seus processos de funcionamento, de sorte que o feedback de 

suas atividades venham de cada membro que compõe o sistema / grupo organizado, 

para serem comparados com os feedbacks das outras partes, em que todos os 

participantes tenham condições de compreender o funcionamento do movimento, e 

tenham condições de detectar juntos quando uma parte destoa dos objetivos do 

coletivo, ou busca priorizar interesses individuais sobre os do grupo.  

No Desenvolvimento Local, essa descentralização representa uma forte 

quebra de paradigma. Segundo Borges e Pinheiro (2012, p. 50), “em uma 

comunidade, a liderança surge como uma necessidade imperiosa na condução das 

reivindicações, nas discussões dessa comunidade e no auxílio às pessoas que 

fazem parte do grupo a exercerem sua cidadania de modo ativo.” Ou seja, para o 
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agente de Desenvolvimento Local, o contato mais básico com os grupos atendidos é 

exatamente com as lideranças, para que um diálogo se estabeleça.  

Com a devida vênia, e ainda que concordemos com esse conceito tradicional 

envolvendo a ação do agente de Desenvolvimento Local, discordamos que uma 

liderança centralizada seja ainda “imperioso” para qualquer ação nesse sentido. De 

fato as comunicações telemáticas aceleraram o processo de organização de grupos 

interessados em manifestar seus anseios frente aos problemas sociais com os quais 

devem conviver e buscar superar, mas sob a luz de um novo modelo, em que os 

grupos agem de forma descentralizada, com igualdade de vozes e paridade de 

armas para o debate das ações a serem tomadas, cabe ao agente de 

Desenvolvimento Local estabelecer o diálogo com o grupo integrando-o de fato e 

fazendo parte deste, para que possa ter seu espaço e possa receber o feedback das 

pessoas envolvidas. É um processo definitivamente muito mais complexo, mas 

considerando os últimos resultados práticos registrados na história, não podemos 

negar a sua eficiência e seus resultados. 

O ativismo digital criou uma válvula de escape para a proteção da dignidade 

da pessoa humana. Questões graves puderam vir ao conhecimento do mundo, à 

revelia da vontade da manipulação dos meios de comunicação. Foi pelo ativismo 

digital que regimes caíram, violações a direitos humanos foram denunciadas, e 

garantias fundamentais foram protegidas, e, ainda que alguns de seus métodos 

possam ser questionáveis do ponto de vista legal, é incontestável sua capacidade 

transformadora quando conduzidos pelo grupo como um todo. Para o 

Desenvolvimento Local, o novo modelo de grupos que respondem por seus próprios 

interesses, conduzidos por um único sentimento e visando a um mesmo objetivo, 

representam uma manifestação pura do poder democrático, verdadeiramente 

emanado do povo, e não de seus representantes, dentro da nova ideia, construída 

em torno do conceito da teledemocracia.  

Aproveitando o ensejo em que se menciona a existência de um novo 

modelo, destacamos as lições de Thomas Kuhn, que, em sua obra “Estrutura das 

Revoluções Científicas”, de 1962, estabelece o conceito de “paradigma” no campo 

das ciências. O autor define o paradigma como “conjunto de crenças, valores e 

técnicas comuns a um grupo que pratica um mesmo tipo de conhecimento” (KUHN, 
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1991), colocando, em primeiro plano para a construção deste conceito as ciências 

exatas e naturais, referindo-se em outros momentos à ideia de que o paradigma 

representaria ainda um referencial teórico que se aceita de forma geral pela 

comunidade científica, sendo esse marco relacionado a uma área de conhecimento 

(JACOB, 2019).  

A ideia de paradigma segundo Kuhn (1991) acaba sendo necessária para 

compreender a transição do papel das lideranças centralizadas para uma 

governança de Internet descentralizada, na qual os grupos sociais são seus próprios 

protagonistas. O problema que surge num primeiro ponto da análise ora proposta é 

que mesmo o paradigma irá enfrentar limites dentro de seu próprio conceito, o que o 

torna inadequado para a construção das respostas que se busca; ao mostrar-se 

ineficaz, esse modelo passa a ser questionado na qualidade de referencial de 

conhecimento, se ainda deve ser considerado o modelo a ser perseguido, ou se 

deve ser substituído por um novo modo de se enxergar a situação (JACOB, et al, 

2019).  

O ponto central da questão, todavia, encontra-se no modo como uns e 

outros encaram esta mesma situação. Além de estar mais destacada nas ciências 

humanas e sociais esta convivência, bem como o intercâmbio entre as diversificadas 

teorias, cientistas sociais já estão acostumados com tal vivência sob diferentes 

prismas de um mesmo referencial. Os cientistas sociais, cada qual em sua área de 

atuação, mantém uns com os outros uma relação direta de intercâmbio de 

conhecimento, traduzindo seus pensamentos mutuamente para a construção de 

valores que servirão de base para a formação de novos marcos de conhecimento 

teórico (JACOB, et al, 2019). Exatamente por isso, verifica-se que o paradigma 

defendido por autores como Borges e Pinheiro (2012), que coloca as lideranças 

centralizadas como protagonistas no processo de mobilização social, encontra-se 

superado na década de 2010, uma vez que o avanço dos meios de comunicação 

digital, acentuados pela Internet 2.0, caracterizada pela forte presença do aspecto 

social e das comunidades virtuais, permitiram a horizontalização das manifestações 

populares, que passam a ser levantadas, organizadas, e convocadas no ambiente 

digital, sem a necessidade de um “líder”, uma figura com a qual o agente de 

Desenvolvimento Local estabelecerá o seu diálogo; o diálogo será estabelecido 
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diretamente com as pessoas, os interessados, aqueles que, organizados em torno 

de uma pauta comum, tendem a busca seu direitos exercendo sua cidadania em 

nova roupagem. 

Para melhor compreender esse fenômeno, é preciso entender a ideia da 

horizontalidade que rege as relações humanas que convergem em torno de uma 

pauta em comum. Segundo Borges e Martins (2018), expressões como 

“verticalidade” e “horizontalidade” foram ganhando força dentro dos estudos do 

Desenvolvimento Local, e diferenciar tais caracteres é fundamental para 

compreender o impacto da mudança de orientação do vetor das ações nas 

comunidades atendidas. Segundo os autores, a verticalidade pode ser verificada em 

ações emanadas numa relação de “cima para baixo”, o que gera uma marcante 

desvantagem pelo fato de que nem sempre tal medida irá alcançar a maioria da 

população dentro de um território. O Desenvolvimento Local não pode ficar à mercê 

de forças externas (exogenia), uma vez que retirada essa força transformadora da 

equação, retira-se o catalisador das transformações, que só ocorrem 

verdadeiramente a partir dos potenciais da própria comunidade.  

É a partir do fomento das potencialidades dentro da própria comunidade que 

se resgata sua autoestima e sua potencialidade, estimula-se a participação de todos 

e a mobilização social, o que tem o real potencial para a transformação no território 

em que vive (BORGES, ASATO, MARQUES e BUZARKIS, 2019). Essas 

transformações permitem a transição do caráter exógeno das ações aplicáveis, para 

a endogenia, permitindo que a partir de seus próprios valores e metas a sociedade 

consiga evoluir, caractere fundamental da ideia de horizontalidade defendida na 

quebra do paradigma ora apresentado. Segundo Borges, Asato, Marques e Buzarkis 

(2019, p. 2000): 

 

Sem dúvida, a busca do que poderia ser o núcleo conceitual do 
Desenvolvimento Local se pode dizer que consiste essencialmente 
no efetivo surgimento das capacidades, competências e habilidades 
de uma comunidade definida, no sentido de que ela mesma se faça 
paulatinamente ativa para gerir o aproveitamento dos potenciais 
próprios, assim como dos investimentos públicos e privados para 
solucionar os problemas que afetam a comunidade local. 
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A transição do papel do agente de Desenvolvimento Local deve ter em vistas 

a própria mudança de ambiente em que suas ações deverão ser pautadas. O 

ambiente digital possui nuances completamente novas, que Lévy (1999) traça em 

sua obra, “Cibercultura”, ao abordar de forma clara o crescimento do que chamamos 

de ciberespaço, representando este um novo meio de comunicação estabelecido por 

meio da interconexão de computadores, com o consequente surgimento da 

cibercultura.  

Segundo o autor, “a cibercultura expressa o surgimento de um novo 

universal, diferente das formas que vieram antes dele no sentido de que ele se 

constrói sobre a indeterminação de um sentido global qualquer” (LÉVY, 1999, p. 15). 

Uma nova cultura foi construída a partir do estabelecimento dessa revolução dos 

meios de comunicação, uma das maiores ao lado da era do rádio e da TV. Acerca 

do conceito de cibercultura, Lévy define a ideia como (1999, p. 17): 

 

O termo especifica não apenas a infraestrutura material da 
comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação 
que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e 
alimentam esse universo. Quanto ao neologismo ‘cibercultura’, 
especifica aqui o conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 
práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 
desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. 
 

 

Fica claro, portanto, que para que o agente de Desenvolvimento Local 

consiga de fato desempenhar o seu papel, é preciso que ele esteja sintonizado com 

a cultura do espaço digital, pois tal alinhamento será necessário no processo de 

comunicação de ideias entre os envolvidos nos debates em torno das pautas. Neste 

sentido, é possível dizer que os membros da sociedade digital estão em um 

processo de universalização da cibercultura, uma vez que estamos todos em nosso 

dia-a-dia cada vez mais envolvidos pelas novas relações de comunicação e 

produção de conhecimento que ela nos oferece. 

É importante ainda destacar que, segundo o pensamento de Lévy, a 

tecnologia estabelece de fato uma nova relação entre o homem e o próprio saber, 

uma vez que ele se torna um elemento dentro da cibercultura. O espaço digital 
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consegue amplificar, exteriorizar e modificar uma série de funções cognitivas que 

possuímos, a exemplo de nosso raciocínio, a memória e a imaginação. 

 

O que é preciso aprender não pode mais ser planejado nem 
precisamente definido com antecedência. […] Devemos construir 
novos modelos do espaço dos conhecimentos. No lugar de 
representação em escalas lineares e paralelas, em pirâmides 
estruturadas em ‘níveis’, organizadas pela noção de pré-requisitos e 
convergindo para saberes ‘superiores’, a partir de agora devemos 
preferir a imagem em espaços de conhecimentos emergentes, 
abertos, contínuos, em fluxo, não lineares, se reorganizando de 
acordo com os objetivos ou os contextos, nos quais cada um ocupa 
posição singular e evolutiva (LÉVY, 1999, p. 158). 

 

Considerando tal ponto, podemos dizer que Lévy ressignifica o próprio papel 

do agente de Desenvolvimento Local, que passa a necessariamente precisar levar 

em conta o crescimento do ciberespaço e o avanço da cibercultura. O agente de DL 

supera a clássica função centralizada de proponente de ações de transformação, 

para se tornar um mediador e catalisador daquilo que chamamos de inteligência 

coletiva. Tais ideias encontrarão obstáculos nos problemas que já debatemos em 

capítulos anteriores no que tange ao alcance dos meios digitais, porém, ainda que a 

cultura do espaço digital não represente uma verdade universal, o caminho que a 

Internet nos sugere é irreversível, sendo necessário ser agregado aos valores 

clássicos do Desenvolvimento Local. 

Analisando em retrospecto eventos de nossa história recente, a exemplo da 

Primavera Árabe e das Jornadas de Julho, tais movimentos se diferem de clássicas 

mobilizações como a das Diretas Já (1983-1984) ou dos Caras-Pintadas (1992), 

pelo fato que estas tinham seus líderes evidentes perante a sociedade, ou seja, 

possuíam atores sociais que traziam para si o protagonismo das decisões, que eram 

seguidas pela sociedade mobilizada em torno de seus anseios e objetivos, além de 

responderem pelos movimentos em si; aquelas, por sua vez, foram profundamente 

articuladas em ambientes virtuais, sem uma figura que centralizasse as decisões e 

os anseios públicos. É inegável o fato de que as redes sociais desempenharam um 

papel importantíssimo, e para demonstrar melhor tal assertiva, focaremos na análise 

dos levantes populares que ocorreram no Egito em 2011, com a Primavera Árabe.  
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Cabe inicialmente reforçar que a Internet não representa tão somente um 

espaço eletrônico onde as pessoas se reúnem para debater e organizar 

manifestações, mas um meio por onde a mobilização social acontece, com a 

construção de fato das chamadas comunidades virtuais. O protagonismo das redes 

sociais – e não de figuras de liderança centralizadoras – era tão evidente no 

episódio da Primavera Árabe, que no auge das manifestações o próprio governo 

Egípcio cortou totalmente o acesso à Internet do país, em janeiro de 2011, deixando 

20 milhões de cidadãos desconectados da rede mundial de computadores. A 

decisão, porém, ao invés de desarticular o movimento e desmobilizar as massas, 

insuflou ainda mais os cidadãos em torno de seus objetivos. Sozinha, uma rede 

social não faz uma revolução, mas o seu bloqueio foi a maior evidência que poderia 

ser exposta para revelar ao mundo a falta de democracia no Egito naquela época. 

Numa revolução de jovens conectados, a proibição da Internet é uma ofensa a um 

direito fundamental (SETTI, 2011). 

Para contrapor a ação do poder público, a empresa Google disponibilizou 

um serviço que permitia a qualquer cidadão do Egito, mesmo sem aceso à Internet, 

enviar mensagens para a rede social Twitter por meio de uma ligação telefônica, 

disponibilizando o arquivo de áudio nos tweets41. A mobilização foi retomada pela 

rede social que, na época, permitia apenas 140 caracteres. A revolução foi 

construída a partir dos hipertextos e compartilhamentos, pela articulação nos 

espaços digitais, sem que houvesse a necessidade de uma figura que liderasse os 

egípcios, mesmo diante do revés imposto pelo então governo ditatorial. O acesso 

aos meios digitais e a capacidade de dar a cada cidadão uma voz substituiu a 

necessidade de alguém que centralizasse os comandos: as decisões eram tomadas 

democraticamente em grupo, que convergia em torno de um só objetivo, o fim de um 

governo tirânico de 30 anos.  

Podemos afirmar, portanto, que dentro de uma nova realidade imposta pela 

presença da cibercultura, as pessoas se organizam em torno de pautas em comum, 

sem a necessidade de uma liderança, buscando a realização dos seus anseios em 

 
41 O serviço do Google, desenvolvido em cooperação com engenheiros do Twitter, permitia que pessoas 
ligassem para um determinado número telefônico e deixassem uma mensagem de voz, que era convertida em 
um arquivo de áudio encaminhado para o Twitter com o hashtag #egypt. 
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uma forma organizada, ainda que as ações sejam isoladas: agem em uma espécie 

de inteligência coletiva, que pode ser explicada pelo fenômeno da estigmergia.  

Estigmergia (do inglês stigmergy) define um mecanismo de coordenação 

indireta entre agentes ou ações. Tal mecanismo é utilizado para explicar o 

comportamento coordenado dentro de uma colônia de formigas por exemplo: uma 

formiga seguirá a outra de forma ordenada, ainda que não haja uma ação 

consciente regendo tal organização. O que há é uma inteligência coletiva. O termo 

foi criado pelo biólogo francês Pierre-Paul Grassé, em 1959, e baseia-se no princípio 

de que o traço deixado num determinado espaço, por qualquer ação, estimula o 

desempenho de outra ação, pelo mesmo agente ou por agentes diferentes. Segundo 

Heylighen (2015, p. 51): 

 

A definição original de Grassé de estigmergia dizia respeito à 
estimulação pelo próprio trabalho realizado: em sua observação, os 
cupins são estimulados a adicionar lama pelos montes de lama que 
já estão lá. [...] No entanto, em muitos casos, os insetos sociais 
parecem ser estimulados por traços de feromônios que são deixados 
expressamente como um sinal para os outros, não como uma 
contribuição para o próprio trabalho. De fato, mais tarde descobriu-se 
que os cupins são realmente estimulados pelos feromônios 
misturados à lama por colegas de trabalho e não pela lama em si (o 
que era esperado, considerando que os cupins são cegos).42 

 

 

O feromônio, dentro do conceito de Grassé apresentado pelo autor 

supracitado, age como um marcador que estimula o comportamento. Em seres 

humanos, tais marcadores podem ser vistos como um sinal abstrato e convencional, 

representando intencionalmente o trabalho a ser realizado, um objetivo a ser 

atingido, um desejo a ser realizado, ou seja, um elemento catalisador de 

comportamentos, ao contrário de um registro automatizado de seus efeitos. Trata-se 

de uma forma de auto-organização, cujas estruturas produzidas podem ser 

complexas, sem a necessidade de qualquer planejamento ou controle direto entre os 

 
42 “Grassé´s original definition of stigmergy concerned stimulation by the performed work itself: in his 
observation, termites are stimulated to add mud by the mud heaps that are already there. [...] However, in 
many cases social insects appear to be stimulated by pheromone traces that are left expressly as a signal for 
others, not as a contribution to the work itself”, no original.  
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agentes. Em alguns casos, dispensa-se até mesmo a comunicação, já que as ações 

serão pautadas nos estímulos e interesses convergentes (ZAIDAN, 2013, online).  

A cooperação entre pessoas dentro de um mesmo sistema requer 

compartilhamento de informações, até mesmo em microssistemas multicelulares. 

Pessoas em sociedades ou computadores na Internet geralmente não obedecem a 

comandos de algum controlador central; eles compartilham informações por 

caminhos indiretos e distribuídos (BURBECK, 2015, p. 28). Estruturas de 

estigmergia fornecem informações persistentes que servem para organizar o 

comportamento de pessoas independentes. 

Este conceito pode ser melhor observado quando consideramos o elemento 

humano dentro do contexto de uma sociedade digital. Na internet existem inúmeros 

projetos coletivos onde os usuários interagem, modificando somente partes do 

ambiente virtual compartilhado. Um usuário inicial deixa uma semente de uma ideia 

(em inglês denominam como mudball, ou, bola de lama), que atrai outros usuários 

que, em seguida, colaborativamente, podem desenvolver e modificar este conceito 

inicial, construindo uma estrutura elaborada de pensamentos interconectados 

(ZAIDAN, 2013, online). 

A base da construção de uma consciência coletiva se dá pelo fato de que o 

conhecimento, ao contrário da crença tradicional, não se forma por meio de 

reflexões íntimas apenas, mas por estímulos externos. Nesse sentido, Heylighen 

(2015, p.54): 

 

Tradicionalmente, a cognição é vista como processamento de 
informações dentro do cérebro. Abordagens mais recentes, no 
entanto, observam que tanto a informação quanto o processamento 
geralmente reside no mundo exterior - ou como chamamos, de 
médio. Por exemplo, os documentos funcionam como uma memória 
externa para armazenar conhecimento e dados, enquanto os 
cálculos geralmente são realizados em um pedaço de papel ou em 
um computador. Sem essa mídia de suporte, o raciocínio mais 
avançado - como realizado por exemplo em ciência e tecnologia - 
seria simplesmente impossível. Assim, a mente humana se estende 
ao meio ambiente, terceirizando algumas de suas funções para 
sistemas de suporte externos. O motivo é que nossas capacidades 
de processamento de memória e informações têm limitações 
bastante rígidas.43 

 
43 “Traditionally, cognition has been viewed as processing information inside the brain. More recent 
approaches, however, note that both the information and 
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É possível afirmar que, intrinsecamente, o fenômeno da estigmergia não faz 

qualquer distinção entre a atividade individual e coletiva: o traço deixado no meio por 

um indivíduo, com o devido alcance (proporcionado pelas redes sociais) coordena 

as ações, embora indiferente ao agente ou agentes específicos que iniciam essas 

ações. É necessário apenas que, para o sucesso da ação coletiva, os diferentes 

agentes não trabalhem com propósitos opostos, de modo que as ações de um 

neguem ou obstruam o outro (HEYLIGHEN, 2015, p. 56). Por outro lado, ainda que 

exista o dito conflito, esse tende a permanecer localizado em uma pequena parte do 

movimento organizado, enquanto permite que a maioria dos interessados possam 

desenvolver suas pautas sem obstáculos, com o apoio do agente de 

Desenvolvimento Local, que de forma ativa, participará na formação desses 

caminhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
the processing often resides in the outside world —or what we have called the medium. For example, 
documents function as an external memory for storing knowledge and data, while calculations are typically 
performed on a piece of paper or on a computer. Without such supporting media, most advanced reasoning — 
as performed e.g. in science and technology — would simply be impossible. Thus, the human mind extends into 
the environment, "outsourcing" some of its functions to external support systems. The reason is that our 
memory and information processing capabilities have rather strict limitations”, no original.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

“O barulho é relativo ao silêncio que o precede. Quanto mais absoluta a quietude, 

mais devastadoras as palmas." 

(Alan Moore, 1953- ) 

 

 

O exercício da cidadania é uma das garantias mais básicas do indivíduo, não 

só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Seu exercício está diretamente 

atrelado a direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, o direito de 

reunião, de questionar decisões do poder público, escolher seus governantes, pois, 

no final do dia, tudo se resume à dignidade da pessoa humana, ou seja, o direito a 

uma vida digna e saudável, minimamente capaz de suprir todas as necessidades 

básicas de cada indivíduo.  

A Internet modificou a forma como o poder democrático pode ser exercido, 

encurtando distâncias entre grupos convergentes, que passaram a encontrar maior 

eco para suas ideias e reivindicações. Governos foram erguidos e derrubados com a 

ajuda da Internet, que passou a permitir que os cidadãos se mobilizassem em torno 

de pautas comuns e participassem mais diretamente das decisões do poder público. 

Esse fenômeno, conhecido como telecidadania, permitiu que o ativismo social 

ganhasse não só força, mas a velocidade que muitas vezes carecia para promover 

as mudanças.  

É preciso, porém, entender que a Internet é apenas um meio de convergência 

de ideias e um canal para a exposição delas. Os grupos sociais que se organizam 

em torno das comunidades virtuais ainda dependem de ações humanas para que 

possam levar à frente seus objetivos, e é nesse ponto que as fragilidades dos 

sistema ficam expostas: o alcance das mídias sociais ainda não é pleno em nosso 

país, apesar da ampliação exponencial da cobertura de telecomunicações na última 

década, desde os anos 2000; muitas informações ainda são cruzadas, manipuladas, 
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podendo levar os grupos organizados a questionarem ações do poder público a 

partir de premissas equivocadas, que promovem a descentralização das ideias e a 

desmobilização social. Limites tentam ser impostos a direitos e garantias 

fundamentais, que, hoje, já são reconhecidamente como não sendo absolutos.  

Nesse diapasão, importante se faz o papel do agente de Desenvolvimento 

Local, não apenas como um mero orientador de condutas e discursos, mas como 

um mediador dos grupos organizados, participando efetivamente dos mesmos, uma 

vez que sua estrutura natural remete à uma horizontalização das relações ali 

estabelecidas. A ideia é que o agente de Desenvolvimento Local, entre outros 

papéis, possa ajudar na checagem dos fatos, ou seja, na verificação da precisão, 

veracidade e legitimidade das informações obtidas pelos grupos e que servirão de 

base para a mobilização por meios digitais, sejam as redes sociais, sejam 

mensageiros instantâneos. Dessa forma, estaria o agente de Desenvolvimento Local 

atuando de forma proativa para o fomento das potencialidades dos grupos 

organizados, e o eventual sucesso das demandas que sejam de flagrante interesse 

coletivo.  

Para isso, porém, é preciso reconhecer a quebra do paradigma clássico de 

que as ações de Desenvolvimento Local dependem da ponte estabelecida entre o 

agente de DL e as lideranças comunitárias, uma vez que essas se baseiam em um 

modelo centralizador de decisões, ao passo que a telecidadania coloca a todos os 

atores sociais em pé de igualdade, não só em voz, mas também em decisão, 

afastando a figura clássica do líder comunitário, e permitindo que a sociedade 

propriamente dita, organizada em grupos reunidos por pautas em comum, defendam 

seus respectivos interesses e os interesses da coletividade, com a devida 

participação daqueles que, de boa-fé, quiserem colaborar com os debates, decisões, 

e transformações sociais.  

Na era da informação, com tantas vozes dissonantes em torno de temas tão 

convergentes, não é possível observar a unanimidade das lideranças individuais 

como algo positivo, uma vez que podem ignorar os verdadeiros anseios da 

comunidade. Isso é algo com o qual a população já convive há décadas no modelo 

de democracia representativa, em que escolhe seus governantes, e muitas vezes 

restam frustrados diante de promessas não cumpridas ou palavras vazias de 
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significado, esquecidas após a diplomação. A Internet desempenha um poderoso 

papel de preservação da memória da população, registro real e histórico dos fatos 

recentes, com todos os lados da questão a serem observados. A desinformação e 

as notícias falsas representam um risco, porém, como já dito, ao agente de 

Desenvolvimento Local inserido nesses grupos sociais, caberá o papel de checagem 

delas.  

Outros obstáculos dizem respeito ao papel que as próprias mídias sociais 

podem desempenhar no exercício da teledemocracia, afinal, empresas privadas que 

controlam dados podem determinar o que receberá mais ou menos relevância para 

o público que utiliza a aplicação de serviços. A responsabilidade social das 

empresas de tecnologia está na pauta dos debates de 2019, bem como 

questionamentos sobre se empresas como Facebook e Google devem continuar 

sendo tratadas como provedores de serviço ou como provedores de conteúdo. 

Nesse fogo cruzado acerca das transformações que têm sido impostas pela 

Internet 3.0 – também conhecida como Internet semântica –, caracterizada pela forte 

presença de algoritmos e inteligência artificial, dados e informações despontam 

como o mais valioso commodity da Internet, não apenas pelo seu potencial 

econômico, mas pela sua capacidade transformadora de modelos tradicionais. 

Exatamente por isso o exercício da cidadania no ambiente digital depende 

necessariamente de uma Internet livre, com critérios de verificação de autenticidade 

das informações que circulam, responsabilidade social das empresas provedoras de 

acesso e de serviço, a quebra do paradigma das lideranças individuais engessadas 

e enviesadas, e da garantia de que direitos fundamentais serão protegidos no 

espaço eletrônico com a mesma força pela qual lutamos por eles todos os dias no 

nosso dia a dia.  
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CONVENÇÃO INTERAMERICANA CONTRA TODA FORMA DE 

DISCRIMINAÇÃO E INTOLERÂNCIA 

 

OS ESTADOS PARTES NESTA CONVENÇÃO, 

CONSIDERANDO que a dignidade inerente e a igualdade de todos os membros da família 

humana são princípios básicos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem e da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos; 

REAFIRMANDO o firme compromisso dos Estados membros da Organização dos Estados 

Americanos com a erradicação total e incondicional de todas as formas de discriminação e 

intolerância, e sua convicção de que essas atitudes discriminatórias representam a negação dos 

valores universais e dos direitos inalienáveis e invioláveis da pessoa humana e dos propósitos 

e princípios consagrados na Carta da Organização dos Estados Americanos, na Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem, na Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, na Carta Social das Américas, na Carta Democrática Interamericana, na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e na Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os 

Direitos Humanos; 

RECONHECENDO o dever de se adotarem medidas nacionais e regionais para promover e 

incentivar o respeito e a observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais de 

todos os indivíduos e grupos sujeitos a sua jurisdição, sem distinção por motivo de gênero, 

idade, orientação sexual, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem social, 

posição econômica, condição de migrante, refugiado ou deslocado, nascimento, condição 

infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, deficiência, sofrimento psíquico 

incapacitante ou qualquer outra condição social; 

CONVENCIDOS de que os princípios da igualdade e da não discriminação entre os seres 

humanos são conceitos democráticos dinâmicos que propiciam a promoção da igualdade 

jurídica efetiva, e pressupõem uma obrigação por parte do Estado de adotar medidas especiais 

para proteger os direitos dos indivíduos ou grupos que sejam vítimas de discriminação e 

intolerância, em qualquer esfera da atividade humana, seja pública ou privada, com vistas a 

promover condições equitativas para a igualdade de oportunidades, bem como combater a 

discriminação e a intolerância em todas as suas manifestações individuais, estruturais e 

institucionais; 

LEVANDO EM CONTA que as vítimas da discriminação e da intolerância nas Américas são, 

entre outras, os migrantes, os refugiados e os deslocados e suas famílias, além de outros 

grupos ou minorias sexuais, culturais, religiosas e linguísticas afetados por essas 

manifestações; 

CONVENCIDOS de que determinadas pessoas e grupos vivenciam formas múltiplas ou 

extremas de discriminação e intolerância, motivadas por uma combinação de fatores como 

gênero, idade, orientação sexual, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, 



103 

 

 

origem social, posição econômica, condição de migrante, refugiado ou deslocado, nascimento, 

condição infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, deficiência, sofrimento 

psíquico incapacitante, ou outra condição social, bem como outros reconhecidos em 

instrumentos internacionais; 

CONSTERNADOS pelo fato de que várias partes do mundo testemunham um aumento geral 

de casos de intolerância e violência motivados pelo antissemitismo, cristianofobia ou 

islamofobia, e contra membros de outras comunidades religiosas, inclusive as de origem 

africana; 

RECONHECENDO que a coexistência pacífica entre as religiões em sociedades pluralistas e 

Estados democráticos se baseia no respeito à igualdade e à não discriminação entre as 

religiões e na clara separação entre as leis do Estado e os preceitos religiosos; 

LEVANDO EM CONTA que uma sociedade pluralista e democrática deve respeitar a 

identidade cultural, linguística, religiosa, sexual e de gênero de toda pessoa, pertencente ou 

não a uma minoria, bem como criar as condições que lhe possibilitem expressar, preservar e 

desenvolver sua identidade; 

CONSIDERANDO que a experiência individual e coletiva de discriminação e intolerância 

deve ser levada em conta para combater a exclusão e a marginalização com base em gênero, 

idade, orientação sexual, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem social, 

situação econômica, condição de migrante, refugiado ou deslocado, nascimento, condição 

infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, deficiência, sofrimento psíquico 

incapacitante, ou outra condição social, além de outras reconhecidas em instrumentos 

internacionais, bem como para proteger o projeto de vida de indivíduos e comunidades em 

risco de exclusão e marginalização; 

ALARMADOS com o aumento dos crimes de ódio motivados por gênero, religião, orientação 

sexual, deficiência e outras condições sociais; e 

RESSALTANDO o papel fundamental da educação na promoção do respeito aos direitos 

humanos, da igualdade, da não discriminação e da tolerância, 

ACORDAM no seguinte: 

 

CAPÍTULO I 

Definições 

 

Artigo 1 

Para os efeitos desta Convenção: 

1. Discriminação é qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência, em qualquer 

área da vida pública ou privada, cujo propósito ou efeito seja anular ou restringir o 
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reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos 

humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos internacionais aplicáveis 

aos Estados Partes. 

A discriminação pode basear-se em nacionalidade, idade, sexo, orientação sexual, identidade 

e expressão de gênero, idioma, religião, identidade cultural, opinião política ou de outra 

natureza, origem social, posição socioeconômica, nível educacional, condição de migrante, 

refugiado, repatriado, apátrida ou deslocado interno, deficiência, característica genética, 

estado de saúde física ou mental, inclusive infectocontagioso, e condição psíquica 

incapacitante, ou qualquer outra condição. 

2. Discriminação indireta é aquela que ocorre, em qualquer esfera da vida pública ou 

privada, quando um dispositivo, prática ou critério aparentemente neutro tem a capacidade de 

acarretar uma desvantagem particular para pessoas pertencentes a um grupo específico, ou as 

coloca em desvantagem, a menos que esse dispositivo, prática ou critério tenha algum 

objetivo ou justificativa razoável e legítima, à luz do Direito Internacional dos Direitos 

Humanos. 

3. Discriminação múltipla ou agravada é qualquer preferência, distinção, exclusão ou 

restrição baseada, de modo concomitante, em dois ou mais dos critérios dispostos no Artigo 

1.1, ou outros reconhecidos em instrumentos internacionais, cujo objetivo ou resultado seja 

anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um 

ou mais direitos humanos e liberdades fundamentais consagrados nos instrumentos 

internacionais aplicáveis aos Estados Partes, em qualquer área da vida pública ou privada. 

4. As medidas especiais ou de ação afirmativa adotadas com a finalidade de assegurar o 

gozo ou exercício, em condições de igualdade, de um ou mais direitos humanos e liberdades 

fundamentais de grupos que requeiram essa proteção não constituirão discriminação, desde 

que essas medidas não levem à manutenção de direitos separados para grupos diferentes e não 

se perpetuem uma vez alcançados seus objetivos. 

5. Intolerância é um ato ou conjunto de atos ou manifestações que denotam desrespeito, 

rejeição ou desprezo à dignidade, características, convicções ou opiniões de pessoas por 

serem diferentes ou contrárias. Pode manifestar-se como a marginalização e a exclusão de 

grupos em condições de vulnerabilidade da participação em qualquer esfera da vida pública 

ou privada, ou como violência contra esses grupos. 

 

CAPÍTULO II 

Direitos Protegidos 

 

Artigo 2 

Todo ser humano é igual perante a lei e tem direito à igual proteção contra qualquer forma de 

discriminação e intolerância, em qualquer esfera da vida pública ou privada. 
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Artigo 3 

Todo ser humano tem direito ao reconhecimento, gozo, exercício e proteção, em condições de 

igualdade, tanto no plano individual como no coletivo, de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais consagrados na legislação interna e nos instrumentos internacionais 

aplicáveis aos Estados Partes. 

 

CAPÍTULO III 

Deveres do Estado 

 

Artigo 4 

Os Estados comprometem-se a prevenir, eliminar, proibir e punir, de acordo com suas normas 

constitucionais e com as disposições desta Convenção, todos os atos e manifestações de 

discriminação e intolerância, inclusive: 

i. apoio público ou privado a atividades discriminatórias ou que promovam a 

intolerância, incluindo seu financiamento; 

ii. publicação, circulação ou difusão, por qualquer forma e/ou meio de comunicação, 

inclusive a Internet, de qualquer material que: 

a) defenda, promova ou incite o ódio, a discriminação e a intolerância; e 

b) tolere, justifique ou defenda atos que constituam ou tenham constituído genocídio ou 

crimes contra a humanidade, conforme definidos pelo Direito Internacional, ou promova ou 

incite a prática desses atos; 

iii. violência motivada por qualquer um dos critérios estabelecidos no Artigo 1.1; 

iv. atividade criminosa em que os bens da vítima sejam alvos intencionais, com base em 

qualquer um dos critérios estabelecidos no Artigo 1.1; 

v. qualquer ação repressiva fundamentada em qualquer dos critérios enunciados no 

Artigo 1.1, em vez de basear-se no comportamento da pessoa ou em informações objetivas 

que identifiquem seu envolvimento em atividades criminosas; 

vi. restrição, de maneira indevida ou não razoável, do exercício dos direitos individuais à 

propriedade, administração e disposição de bens de qualquer tipo, com base em qualquer dos 

critérios estabelecidos no Artigo 1.1; 

vii. qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência aplicada a pessoas, devido a sua 

condição de vítima de discriminação múltipla ou agravada, cujo propósito ou resultado seja 

negar ou prejudicar o reconhecimento, gozo, exercício ou proteção, em condições de 

igualdade, de direitos e liberdades fundamentais; 
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viii. qualquer restrição discriminatória do gozo dos direitos humanos consagrados nos 

instrumentos internacionais e regionais aplicáveis e pela jurisprudência de tribunais 

internacionais e regionais de direitos humanos, especialmente com relação a minorias ou 

grupos em situação de vulnerabilidade e sujeitos à discriminação; 

ix. qualquer restrição ou limitação do uso de idioma, tradições, costumes e cultura de 

pessoas em atividades públicas ou privadas; 

x. elaboração e utilização de materiais, métodos ou ferramentas pedagógicas que 

reproduzam estereótipos ou preconceitos, com base em qualquer critério estabelecido no 

Artigo 1.1 desta Convenção; 

xi. negação do acesso à educação pública ou privada, bolsas de estudo ou programas de 

financiamento educacional, com base em qualquer critério estabelecido no Artigo 1.1 desta 

Convenção; 

xii. negação do acesso a qualquer direito econômico, social e cultural, com base em 

qualquer critério estabelecido no Artigo 1.1 desta Convenção; 

xiii. realização de pesquisas ou aplicação dos resultados de pesquisas sobre o genoma 

humano, especialmente nas áreas da biologia, genética e medicina, com vistas à seleção ou à 

clonagem humana, que extrapolem o respeito aos direitos humanos, às liberdades 

fundamentais e à dignidade humana, gerando qualquer forma de discriminação fundamentada 

em características genéticas; 

xiv. restrição ou limitação, com base em qualquer dos critérios enunciados no Artigo 1.1 

desta Convenção, do direito de toda pessoa de obter acesso à água, aos recursos naturais, aos 

ecossistemas, à biodiversidade e aos serviços ecológicos que constituem o patrimônio natural 

de cada Estado, protegido pelos instrumentos internacionais pertinentes e suas próprias 

legislações nacionais, bem como de usá-los de maneira sustentável; e 

xv. restrição do acesso a locais públicos e locais privados franqueados ao público pelos 

motivos enunciados no Artigo 1.1 desta Convenção. 

 

Artigo 5 

Os Estados Partes comprometem-se a adotar as políticas especiais e ações afirmativas 

necessárias para assegurar o gozo ou exercício dos direitos e liberdades fundamentais de 

pessoas ou grupos sujeitos a discriminação ou intolerância, com o propósito de promover 

condições equitativas para a igualdade de oportunidades, inclusão e progresso para essas 

pessoas ou grupos. Tais medidas ou políticas não serão consideradas discriminatórias ou 

incompatíveis com o propósito ou objeto desta Convenção, não resultarão na manutenção de 

direitos separados para grupos distintos e não se estenderão além de um período razoável ou 

após terem alcançado seu objetivo. 

 

Artigo 6 
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Os Estados Partes comprometem-se a formular e implementar políticas cujo propósito seja 

proporcionar tratamento equitativo e gerar igualdade de oportunidades para todas as pessoas, 

em conformidade com o alcance desta Convenção, entre elas políticas de caráter educacional, 

medidas trabalhistas ou sociais, ou qualquer outro tipo de política promocional, e a divulgação 

da legislação sobre o assunto por todos os meios possíveis, inclusive pelos meios de 

comunicação de massa e pela Internet. 

  

Artigo 7 

Os Estados Partes comprometem -se a adotar legislação que defina e proíba expressamente a 

discriminação e a intolerância, aplicável a todas as autoridades públicas e a todos os 

indivíduos ou pessoas físicas e jurídicas, tanto no setor público como no privado, 

especialmente nas áreas de emprego, participação em organizações profissionais, educação, 

capacitação, moradia, saúde proteção social, exercício de atividade econômica e acesso a 

serviços públicos, entre outras, bem como revogar ou reformar toda legislação que constitua 

ou produza discriminação e intolerância. 

 

Artigo 8 

Os Estados Partes comprometem-se a garantir que a adoção de medidas de qualquer natureza, 

inclusive aquelas em matéria de segurança, não discrimine direta ou indiretamente pessoas ou 

grupos com base em qualquer critério mencionado no Artigo 1.1 desta Convenção. 

 

Artigo 9 

Os Estados Partes comprometem-se a garantir que seus sistemas políticos e jurídicos reflitam 

adequadamente a diversidade de suas sociedades, a fim de atender às necessidades especiais e 

legítimas de todos os setores da população, de acordo com o alcance desta Convenção 

 

Artigo 10 

Os Estados Partes comprometem-se a garantir às vítimas de discriminação e intolerância um 

tratamento equitativo e não discriminatório, acesso igualitário ao sistema de justiça, processos 

ágeis e eficazes e reparação justa nos âmbitos civil e criminal, conforme pertinente. 

 

Artigo 11 

Os Estados Partes comprometem-se a considerar agravantes os atos que resultem em 

discriminação múltipla ou atos de intolerância, ou seja, qualquer distinção, exclusão ou 
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restrição baseada em dois ou mais dos critérios estabelecidos nos Artigos 1.1 e 1.3 desta 

Convenção. 

 

Artigo 12 

Os Estados Partes comprometem-se a realizar pesquisas sobre a natureza, as causas e as 

manifestações de discriminação ou intolerância nos respectivos países, em âmbito local, 

regional e nacional, bem como coletar, compilar e divulgar dados sobre a situação de grupos 

ou indivíduos que sejam vítimas de discriminação e intolerância. 

 

Artigo 13 

Os Estados Partes comprometem-se a estabelecer ou designar, de acordo com a legislação 

interna, uma instituição nacional que será responsável por monitorar o cumprimento desta 

Convenção, devendo informar essa instituição à Secretaria-Geral da OEA. 

 

Artigo 14 

Os Estados Partes comprometem-se a promover a cooperação internacional, com vistas ao 

intercâmbio de ideias e experiências, bem como a executar programas voltados à realização 

dos objetivos desta Convenção. 

 

CAPÍTULO IV 

Mecanismos de Proteção e Monitoramento desta Convenção 

 

Artigo 15 

A fim de monitorar a implementação dos compromissos assumidos pelos Estados Partes nesta 

Convenção: 

i. qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental juridicamente 

reconhecida em um ou mais Estados membros da Organização dos Estados Americanos, pode 

apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos petições que contenham 

denúncias ou queixas de violação desta Convenção por um Estado Parte. Além disso, 

qualquer Estado Parte pode, quando do depósito de seu instrumento de ratificação desta 

Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece a 

competência da Comissão para receber e examinar as comunicações em que um Estado Parte 

alegue que outro Estado Parte incorreu em violações dos direitos humanos dispostas nesta 

Convenção. Nesse caso, serão aplicáveis todas as normas de procedimento pertinentes 
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constantes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assim como o Estatuto e o 

Regulamento da Comissão; 

ii. os Estados Partes poderão consultar a Comissão sobre questões relacionadas com a 

aplicação efetiva desta Convenção. Poderão também solicitar à Comissão assessoria e 

cooperação técnica para assegurar a aplicação efetiva de qualquer disposição desta 

Convenção. A Comissão, na medida de sua capacidade, proporcionará aos Estados Partes os 

serviços de assessoria e assistência solicitados; 

iii. qualquer Estado Parte poderá, ao depositar seu instrumento de ratificação da 

Convenção ou de adesão a ela, ou em qualquer momento posterior, declarar que reconhece 

como obrigatória e de pleno direito, e sem acordo especial a competência da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos em todas as matérias referentes à interpretação ou 

aplicação desta Convenção. Nesse caso, serão aplicáveis todas as normas de procedimento 

pertinentes constantes da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, bem como o 

Estatuto e o Regulamento da Corte; 

iv. será estabelecido um Comitê Interamericano para a Prevenção e Eliminação do 

Racismo, Discriminação Racial e Todas as Formas de Discriminação e Intolerância, o qual 

será constituído por um perito nomeado por cada Estado Parte, que exercerá suas funções de 

maneira independente e cuja tarefa será monitorar os compromissos assumidos nesta 

Convenção. O Comitê também será responsável por monitorar os compromissos assumidos 

pelos Estados que são partes na Convenção Interamericana contra o Racismo, a 

Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância; 

O Comitê será criado quando a primeira das convenções entrar em vigor, e sua primeira 

reunião será convocada pela Secretaria-Geral da OEA uma vez recebido o décimo 

instrumento de ratificação de qualquer das convenções. A primeira reunião do Comitê será 

realizada na sede da Organização, três meses após sua convocação, para declará-lo 

constituído, aprovar seu Regulamento e metodologia de trabalho e eleger suas autoridades. 

Essa reunião será presidida pelo representante do país que depositar o primeiro instrumento de 

ratificação da Convenção que estabelecer o Comitê; e 

v. o Comitê será o foro para intercambiar ideias e experiências, bem como examinar o 

progresso alcançado pelos Estados Partes na implementação desta Convenção e qualquer 

circunstância ou dificuldade que afete seu cumprimento em alguma medida. O referido 

Comitê poderá recomendar aos Estados Partes que adotem as medidas apropriadas. Com esse 

propósito, os Estados Partes comprometem-se a apresentar um relatório ao Comitê, 

transcorrido um ano da realização da primeira reunião, com o cumprimento das obrigações 

constantes desta Convenção. Dos relatórios que os Estados Partes apresentarem ao Comitê 

também constarão dados e estatísticas desagregados sobre os grupos vulneráveis. 

Posteriormente, os Estados Partes apresentarão relatórios a cada quatro anos. A Secretaria-

Geral da OEA proporcionará ao Comitê o apoio necessário para o cumprimento de suas 

funções. 
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CAPÍTULO V 

Disposições Gerais 

 

Artigo 16. Interpretação 

1. Nenhuma disposição desta Convenção será interpretada no sentido de restringir ou 

limitar a legislação interna de um Estado Parte que ofereça proteção e garantias iguais ou 

superiores às estabelecidas nesta Convenção. 

2. Nenhuma disposição desta Convenção será interpretada no sentido de restringir ou 

limitar as convenções internacionais sobre direitos humanos que ofereçam proteção igual ou 

superior nessa matéria. 

 

Artigo 17. Depósito 

O instrumento original desta Convenção, cujos textos em espanhol, francês, inglês e 

português são igualmente autênticos, será depositado na Secretaria-Geral da Organização dos 

Estados Americanos. 

 

Artigo 18. Assinatura e ratificação 

1. Esta Convenção está aberta à assinatura e ratificação de todos os Estados membros da 

Organização dos Estados Americanos. Uma vez em vigor, esta Convenção será aberta à 

adesão de todos os Estados que não a tenham assinado. 

2. Esta Convenção está sujeita à ratificação pelos Estados signatários, de acordo com os 

seus respectivos procedimentos constitucionais. Os instrumentos de ratificação ou adesão 

serão depositados na Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos. 

 

Artigo 19. Reservas 

Os Estados Partes poderão apresentar reservas a esta Convenção quando da assinatura, 

ratificação ou adesão, desde que não sejam incompatíveis com seu objetivo e propósito e se 

refiram a uma ou mais disposições específicas. 

 

Artigo 20. Entrada em vigor 

1. Esta Convenção entrará em vigor no trigésimo dia a partir da data em que se depositar 

o segundo instrumento de ratificação ou de adesão na Secretaria-Geral da Organização dos 

Estados Americanos. 
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2. Para cada Estado que ratificar esta Convenção, ou a ela aderir, após o depósito do 

segundo instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no trigésimo dia 

a partir da data em que tal Estado tenha depositado o respectivo instrumento. 

 

Artigo 21. Denúncia 

Esta Convenção permanecerá em vigor indefinidamente, mas qualquer Estado Parte poderá 

denunciá-la mediante notificação por escrito dirigida ao Secretário -Geral da Organização dos 

Estados Americanos. Os efeitos da Convenção cessarão para o Estado que a denunciar um ano 

após a data de depósito do instrumento de denúncia, permanecendo em vigor para os demais 

Estados Partes. A denúncia não eximirá o Estado Parte das obrigações a ele impostas por esta 

Convenção com relação a toda ação ou omissão anterior à data em que a denúncia produziu 

efeito. 

 

Artigo 22. Protocolos adicionais 

Qualquer Estado Parte poderá submeter à consideração dos Estados Partes reunidos em 

Assembleia Geral projetos de protocolos adicionais a esta Convenção, com a finalidade de 

incluir gradualmente outros direitos em seu regime de proteção. Cada protocolo determinará a 

maneira de sua entrada em vigor e se aplicará somente aos Estados que nele sejam partes. 


