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CARTA 
DOS 

EDITORES

A revista Internet&Sociedade chega em seu segundo volume em meio 
à pandemia. Faz dezesseis meses que os editores e os colaboradores da 
revista trabalham à distância, experimentando na carne a hiperdigitali-
zação do cotidiano, a ubiquidade das telas e a intermediação das comu-
nicações digitais. Desnecessário dizer, é mais uma edição que vem com 
o suor do momento e nós somos gratos pelo trabalho das editoras exe-
cutivas, dos autores, dos pareceristas, dos revisores e, também, dos dia-
gramadores que fizeram parte desse esforço.

A ultrapresença das tecnologias digitais em processos cotidianos é ob-
jeto de três produções artísticas que apresentamos neste primeiro nú-
mero de 2021 — as três dialogando com distopias a seus modos.

Dentre os artigos selecionadospara esta edição, identificamos três ten-
dências. A primeira, a consolidação de discussões em internet e socie-
dade. É o caso da publicação de Jéssica Guedes Santos, com um balanço 
da cobertura da mídia sobre reconhecimento facial (e de sua insuficiên-
cia), a de Luísa Martins Barroso Montenegro, sobre a produção acadê-
mica brasileira em governança da internet e governança digital, e o de 
Veruska Sayonara de Góis, que sistematiza como a internet é abordada na 
jurisprudência constitucional em relação à liberdade de comunicação. A 
segunda, questões de tecnologia envolvendo a pandemia: Thayla Bicalho 
Bertolozzi trabalha as invasões racistas, sexistas e lgbtfóbicas em even-
tos virtuais durante a pandemia, e Jacqueline de Souza Abreu aborda as 
consequências para o direito à privacidade trazidas por tecnologias de 
combate à Covid-19.

Por fim, esta edição traz um conjunto de peso de trabalhos sobre comu-
nicação política e pós-verdade, tema já constante na Internet&Sociedade. 
São cinco artigos tratando desde campanhas em páginas do Facebook até 
discussões jurídicas sobre desplataformização e populismo digital. A re-
senha de Artur Borghi aborda um novo clássico no assunto: “A máquina 
do ódio”, da jornalista Patrícia Campos Mello. Como essas discussões 
vêm ocupando ampla presença na mídia, no judiciário e no debate po-
lítico como um todo, vemos sua grande presença na Revista como uma 
contribuição para densificar essas discussões no Brasil.

Vale ressaltar ainda o artigo de Thiago Nagafuchi, escrito a partir 
de uma etnografia em ambientes digitais feita em seu doutorado na 
Faculdade de Saúde Pública, traz à luz relações entre internet e suicídio 
e pessoas LGBTQIA+ — e mostra a vocação interdisciplinar desta revista.

Boa leitura e até o próximo número!

Francisco Brito Cruz e Mariana G. Valente 
Os editores
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Resumo
O presente artigo explora o escopo dos direitos 
à privacidade e à proteção de dados pessoais 
no contexto de crises epidemiológicas e as li-
ções que a pandemia da COVID-19 deixa para 
a área no Brasil. Para tanto, o trabalho retoma 
discussões sobre inviolabilidade do domicílio 
no contexto de estratégias de combate à den-
gue. A seguir, apresenta as discussões sobre uso 
de dados que ganharam repercussão no Brasil 
durante a pandemia: o compartilhamento de 
dados de empresas com o IBGE e a implemen-
tação do SIMI pelo Governo de São Paulo. A 
seguir, discute como ilustram as distintas in-
tencionalidades do direito à privacidade e da 
proteção de dados. Por fim, expande as consi-
derações sobre proteção de dados pessoais no 
contexto de vigilância e controle epidemio-
lógico para extrair lições sobre (i) o encontro 
entre lógicas de precaução dessa área do direito 
com a do direito sanitário, (ii) a relevância do 
princípio da legalidade e (iii) o respeito à divi-
são informacional de poderes.

Privacidade, proteção de 
dados pessoais e crises 

epidemiológicas: racionalidades 
e lições da pandemia 
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Abstract
This article explores the scope of the rights 
to privacy and data protection in the context 
of epidemiological crises and the lessons that 
the COVID-19 pandemic leaves for the area in 
Brazil. To this end, the work resumes discus-
sions about the inviolability of the home in the 
context of strategies to combat dengue. Next, 
it presents the discussions on the use of data 
that gained repercussion in Brazil during the 
pandemic: the sharing of telcos data with the 
Brazilian Institute of Geography and Statistics 
(IBGE) and the implementation of the Smart 
Monitoring System (SIMI) by the Government 
of São Paulo. Then it discusses how they illus-
trate the different purposes of the right to pri-
vacy and data protection. Finally, the paper ex-
pands the considerations about data protection 
in the context of epidemiological control and 
surveillance to draw lessons on (i) the encoun-
ter between the precautionary logic of this area 
of   law with that of health law, (ii) the relevance 
of the legality principle and (iii) the respect for 
the informational division of powers.

Privacy, data protection, 
and epidemiological crises: 

rationalities and lessons from 
the pandemic

Key-words
privacy
data protection
epidemiological surveillance
public health 
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1. Introdução

O presente artigo1 pretende explorar como a 
compreensão jurídica dos contornos dos direi-
tos à privacidade e à proteção de dados pes-
soais se dá em meio a crises epidemiológicas 
– e, assim, como esses direitos operam frente 
a ações estatais motivadas pela proteção da 
saúde pública. De forma específica, pretende-
-se mostrar – a partir de pesquisa bibliográ-
fica e documental e análise de exemplos práti-
cos – como a discussão atual da pandemia do 
COVID-19 salientou a dimensão procedimental 
do direito à proteção de dados pessoais – vol-
tada ao resguardo de regras, princípios, méto-
dos, salvaguardas contra riscos de danos e abu-
sos no uso de dados pessoais. Esta dimensão 
também existe em nossa compreensão do di-
reito à privacidade e de como protege-lo, mas 
ganhou protagonismo com o direito à prote-
ção de dados e deixou lições sobre a natureza 
e o modo de funcionamento desse direito que 
devem ser consolidados na ainda breve história 
da área no Brasil.

Para tanto, inicia-se o trabalho retomando 
discussões sobre inviolabilidade do domicílio 
no contexto de estratégias de combate à dengue 
(Parte 1). A seguir, apresentam-se as discussões 
sobre uso de dados que ganharam repercussão 
no Brasil durante a pandemia: o compartilha-
mento de dados de empresas com o IBGE e a 
implementação do SIMI pelo Governo de São 
Paulo (Parte 2). A seguir, discute-se como esses 
casos ilustram as distintas intencionalidades do 
direito à privacidade e da proteção de dados 
(Parte 3). Por fim, expandem-se as considera-
ções sobre proteção de dados pessoais no con-
texto de vigilância e controle epidemiológico 
para extrair lições sobre (i) o encontro entre 
lógicas de precaução dessa área do direito com 
a do direito sanitário, (ii) a relevância do prin-
cípio da legalidade e (iii) a observância da divi-
são informacional de poderes (Parte 4).

2. O combate à dengue 
e a inviolabilidade do 

domicílio

Privacidade é um direito fundamental cujo 
sentido e alcance dependem do contexto de 
aplicação. Ninguém caracteriza o ingresso, me-
diante convite, de um amigo ou vizinho à pró-
pria casa como uma violação da privacidade 
do lar – da inviolabilidade do domicílio. Não é 
mesmo violação: nesse caso, se decidiu dispor 
sobre a privacidade para estendê-la ao amigo 
ou vizinho – inclusive como demonstração da 
relação íntima ou de confiança entre eles. Já o 
ingresso por terceiro não-autorizado no lar de 
alguém é crime (art. 150, Código Penal).

Quando uma autoridade policial investi-
gando crime quer ingressar em alguma resi-
dência, as circunstâncias começam a mudar. 
Também aqui, entende-se que, se o responsá-
vel autoriza espontaneamente o ingresso no lar, 
não se pode falar em violação. Caso não haja 
autorização, um mandado judicial de busca e 
apreensão baseado em indícios de que dentro 
de uma casa há elementos de prova que podem 
auxiliar a elucidação de um crime pode autori-
zar o ingresso, superando a vontade do titular. 
Também a situação de flagrante delito, desde 
que amparada em fundadas suspeitas de que 
ocorre delito dentro da casa, é capaz de justifi-
car excepcionalmente o ingresso.2 

O combate à dengue – anos atrás – pro-
vocou operadores do direito a terem de lidar 
com uma nova discussão sobre o alcance da 
inviolabilidade do domicílio resguardada 
pela Constituição Federal de 1988 (art. 5º, XI). 
Agentes de saúde encarregados de realizar o 
controle vetorial da doença, visitando casa a 
casa à procura de focos do aedes aegypti, podem 
contar com a boa vontade dos proprietários 
para seu ingresso em residências. Mas o que 
fazer com aqueles que não estão em casa ou 
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que se recusam a autorizar o ingresso dos 
agentes? Também aqui é possível imaginar que 
a existência de um mandado judicial ou até 
mesmo uma situação de flagrante delito, ba-
seada em fundadas suspeitas de que o local é 
foco da doença, poderia autorizar o ingresso 
contra ou sem manifestação de vontade. 

Mas seria possível dispensar essas exigências? 
Isto é, dispensar o mandado judicial e a veri-
ficação concreta de situação de flagrância? Em 
2002, uma edição especial da Revista de Direito 
Sanitário se dedicou ao assunto – sob a pers-
pectiva de que a situação colocava exigências 
do estado de proteção à saúde pública, de um 
lado, e o direito à inviolabilidade do domicílio, 
de outro, frente a um expressivo salto de casos 
da doença ocorrido àquela época. 

Uma das observações mais valiosas de um dos 
debatedores foi a de que o ingresso forçado no 
contexto de programa de vigilância epidemio-
lógica3 “é claramente geral, envolvendo todos os 
ambientes de uma dada região”, sem “cunho de 
pessoalidade” nem potencial de gerar um “sub-
produto negativo” para o particular (Sundfeld, 
2002, p. 104). Isso seria profundamente dis-
tinto das hipóteses de ingresso para fins poli-
ciais em investigações – em que a medida é es-
pecífica, deve ser baseada em causa legítima e 
suficiente para que não constitua abuso, e tem 
repercussões penais. De fato, no contexto epi-
demiológico, sequer há busca sobre o domicílio 
que abranja aspectos íntimos, apenas ingresso 
voltado a áreas focais da doença. Não é possível 
dizer que o Estado está intervindo na soberania 
de alguém sobre a disposição da sua identidade 
e intimidade, muito embora o faça sobre a sua 
propriedade. São contextos, portanto, diferentes 
– e que mereceriam tratamento jurídico dife-
rente. O direito à privacidade do lar não inclui 
um direito de impedir profissionais da saúde de 
combaterem focos de mosquito que transmite 
doença contagiosa.

Após anos de controvérsia4 sobre a necessi-
dade ou não de uma previsão legal específica, 

a questão foi tratada em lei federal. A Lei 
nº 13.301/16 previu o “ingresso forçado em imóveis 
públicos e particulares, no caso de situação de aban-
dono, ausência ou recusa de pessoa que possa permitir 
o acesso de agente público, regularmente designado e 
identificado, quando se mostre essencial para a con-
tenção das doenças” causadas pelo vírus da den-
gue, do vírus chikungunya e do vírus da zika 
(art. 1º, §1º, IV).

Para tanto, estabeleceu as seguintes premissas 
e condições: (i) definições precisas das situações 
que caracterizam “imóvel em situação de aban-
dono”, “ausência” e “recusa” (art. 1º, §2º). Por 
exemplo, a ausência somente poderia ser carac-
terizada na “impossibilidade de localização de 
pessoa que possa permitir o acesso ao imóvel na 
hipótese de duas visitas devidamente comuni-
cadas, em dias e períodos alternados, dentro do 
intervalo de dez dias” (art. 1º, §2º, II)”.

Também prevê que “o ingresso forçado será 
realizado buscando a preservação da integri-
dade do imóvel e das condições de segurança 
em que foi encontrado” (art. 2º), “[s]empre que 
se mostrar necessário, o agente público compe-
tente poderá requerer auxílio à autoridade poli-
cial ou à Guarda Municipal” (art. 3º, §1º) e “nos 
casos de ingresso forçado em imóveis públi-
cos e particulares, o agente público competente 
emitirá relatório circunstanciado no local” (art. 
3º). No relatório circunstanciado devem cons-
tar (art. 3º, § 2º): I - as condições em que foi 
encontrado o imóvel; II - as medidas sanitárias 
adotadas para o controle do vetor e da elimi-
nação de criadouros do mosquito transmissor 
do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do 
vírus da zika; III - as recomendações a serem 
observadas pelo responsável; e IV - as medi-
das adotadas para restabelecer a segurança do 
imóvel. Por fim, o art. 4º permite que a medida 
seja aplicada excepcionalmente ao combate a 
outras doenças que importem em grave risco 
ou ameaça à saúde pública, condicionada à de-
claração de Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional - ESPIN.
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Como se vê, a lei cria uma autorização ex-
cepcional ao ingresso em domicílio para im-
plementação de medida de saúde pública de 
eficácia inequívoca e sem danos colaterais a li-
berdades. Ao fazer isso, estabelece de forma es-
pecífica o procedimento a ser observado para 
garantir a sua integridade, nos estritos termos 
da finalidade de combate à doença. A lei foi ob-
jeto de questionamento no Supremo Tribunal 
Federal por outros dispositivos5, mas não por 
incorrer em uma violação à proteção consti-
tucional da inviolabilidade do domicílio – o 
que sugere que a forma de ajuste proposta na 
lei correspondeu às expectativas normativas 
acerca do equilíbrio entre o direito à invio-
labilidade do domicílio e as prerrogativas do 
poder de polícia atinentes à proteção da saúde 
pública, estabelecendo salvaguardas adequadas 
contra abusos. 

3. As discussões de 
proteção de dados 

trazidas pela COVID-19

A pandemia da COVID-19 fez surgir novas dis-
cussões sobre os limites do interesse público 
no controle e monitoramento epidemioló-
gico em liberdades individuais no contexto de 
propostas e iniciativas que envolviam usos de 
dados pessoais.

No Brasil, duas discussões ganharam bastante 
repercussão. Primeiro, a imposição, por me-
dida provisória (MP nº 954 de 17.04.2020), de 
uma obrigação de empresas de telecomunica-
ções compartilharem bases de dados de nomes, 
telefone e endereço com o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) para execução 
de pesquisas por telefone durante a pandemia. 
A medida em si não estava imediatamente li-
gada ao combate à doença, mas à necessidade 
de dar continuidade a pesquisas anuais que, 

inclusive, pudessem medir o impacto da pan-
demia. Segundo, a celebração de acordos entre 
governos, principalmente estaduais, e empre-
sas de telecomunicações ou empresas de inte-
ligência de marketing em geolocalização, para 
compartilhamento de dados agregados de geo-
localização, que informem taxas de isolamento 
domiciliar e mapas de calor (para identificação 
de eventuais pontos de aglomeração).

Para registro, essas não foram a únicas dis-
cussões. Cogitou-se pesquisa sobre sintomas 
por telefone – tendo o Ministério da Saúde in-
clusive coletado parecer da Advocacia-Geral da 
União (AGU) sobre o assunto.6 Em outros países, 
houve muita discussão em torno de aplicativos 
de rastreamento de contatos (contact-tracing). A 
falta de mobilização política a nível federal, en-
tretanto, desacelerou, senão esvaziou, maiores 
esforços nesse sentido no Brasil.7 Neste con-
texto, vale notar de pronto que nenhuma das 
medidas a serem analisadas se referiam dire-
tamente a uma medida de controle e combate à 
doença tão direta como é o caso das ações de 
agentes de saúde no ingresso em domicílios. A 
do caso IBGE é apenas incidental ao contexto da 
pandemia; a do SIMI, apesar de inserida em uma 
estratégia de vigilância, não foi ambiciosa em 
termos de combate e controle – como veremos. 

Isto posto, essa seção recuperará os aspec-
tos principais das controvérsias judiciais que se 
desdobraram por conta dessas medidas. Como 
pretendo delinear, a discussão sobre o acesso de 
dados pelo IBGE obrigou o Supremo Tribunal 
Federal (STF) a discutir e assentar diversos 
princípios tradicionais que norteiam o direito 
da proteção de dados pessoais. Já a discussão 
sobre o SIMI, do Governo do Estado de São 
Paulo, consistiu, notadamente, na pergunta: o 
Estado ou as operadoras de telefonia estão vio-
lando o direito à privacidade dos portadores de 
celulares? Os casos ajudam a ilustrar as dife-
rentes vocações dos direitos à privacidade e à 
proteção de dados pessoais. 
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a. STF, IBGE e o 
direito à proteção 
de dados pessoais

A MP 954 dispôs que “as empresas de tele-
comunicação prestadoras do STFC [Serviço 
Telefônico Fixo Comutado] e do SMP [Serviço 
Móvel Pessoal] deverão disponibilizar à 
Fundação IBGE, em meio eletrônico, a relação 
dos nomes, dos números de telefone e dos en-
dereços de seus consumidores, pessoas físicas 
ou jurídicas” (art. 2º). Com respeito à finali-
dade do compartilhamento, previu que “os 
dados de que trata o caput serão utilizados di-
reta e exclusivamente pela Fundação IBGE para 
a produção estatística oficial, com o objetivo 
de realizar entrevistas em caráter não presen-
cial no âmbito de pesquisas domiciliares” (art. 
2º, §1º). Nesse sentido, assentou que essa fi-
nalidade seria exclusiva (art. 3º, II) e que não 
poderia haver sub-compartilhamentos com 
outros órgãos, entidades e empresas (art. 3º, 
§1º), vedando-se ainda a utilização para fins de 
prova em qualquer tipo de processo (art. 3º, III). 
No mais, estabeleceu que a medida se aplicaria 
durante a pandemia (art. 1º, parágrafo único), 
que o IBGE informaria as hipóteses de uso e di-
vulgaria relatório de impacto em proteção de 
dados (art. 3º, § 2º) e que os referidos dados 
deveriam ser excluídos assim que superada a 
situação de emergência (art. 4º).

A MP foi objeto de cinco ações diretas de 
inconstitucionalidade no STF (ADI 6387, 6388, 
6389, 6390 e 6393), propostas pelo Conselho 
Federal da OAB, pelo PSDB, pelo PSB, pelo PSOL 
e pelo PCB. Tais ações mereceriam estudo 
próprio sobre suas nuances, manifestações de 
diferentes autoridades e intervenções de ami-
gos da corte. Entretanto, aqui serão apresenta-
das de forma objetiva apenas para atender aos 
fins desse artigo. 

Em síntese, sustentaram que a MP instituiria 
uma “estrutura contemporânea de vigilância da 

população”, e que a concentração de dados fa-
cilitaria abusos e vazamentos e outras “ilegíti-
mas interferências” sobre as pessoas. Implicaria 
desrespeito a princípios elementares do direito 
à proteção de dados pessoais, que poderiam 
ser extraídos das proteções constitucionais da 
intimidade e do sigilo de dados e do remédio 
do habeas data. A Advocacia-Geral da União, o 
Ministério Público Federal e o IBGE, por sua 
vez, defenderam que não se poderiam pressu-
por que haveria uso abusivo, que a MP envol-
veria apenas dados cadastrais e que não seria 
hipótese de quebra de sigilo, mas sim de “trans-
ferência de sigilo” (de empresas para o IBGE).

Para os propósitos desse texto, convém des-
tacar o posicionamento bastante contundente 
do STF sobre o assunto. O voto da relatora Min. 
Rosa Weber manejou, de forma sofisticada, di-
versos aspectos de proteção de dados, desde a 
suspensão liminar – referendada pelo Plenário8. 
Acolhendo diversos pontos da tese trazida pelo 
PCB em sua inicial, assentou que também os 
dados que foram objeto do pedido são protegi-
dos constitucionalmente e que a medida, com 
escopo ambíguo e alcance excessivo, não pode-
ria ser admitida. A finalidade declarada – “pro-
dução de estatística oficial” – seria inespecífica, 
o que comprometeria também a avaliação sobre 
o atendimento do princípio da necessidade. 
Ademais, não teria sido elencada qualquer indi-
cação da necessidade de uma coleta massiva de 
todos os dados, principalmente para pesquisas 
que, segundo o próprio IBGE declarou, seriam 
feitas por amostragem. Nesse aspecto, sinalizou 
que as principais pesquisas já estavam sendo 
realizadas remotamente, por dados já existen-
tes. Por fim, também observou que não foram 
previstas medidas de segurança. Todos esses 
problemas seriam potencializados pela ausên-
cia de uma autoridade de controle e supervisão 
– visto que a Autoridade Nacional de Proteção 
de Dados prevista na Lei nº 13.709/18 ainda não 
foi criada – e pelo adiamento da entrada em 
vigor da Lei Geral de Proteção de Dados. 
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A relatora foi seguida pela maioria. De forma 
complementar e contextual às observações da 
relatora, vale destacar a manifestação do Min. 
Edson Fachin acerca da dimensão procedimen-
tal de direitos. No caso concreto, nem a excep-
cionalidade da crise vivida em razão da pande-
mia nem a necessidade de produção estatística 
justificaria a violação de direitos na forma pre-
tendida. Seria sim, em tese, possível, mas ape-
nas a partir de um reforço das garantias de na-
tureza procedimental – conjunto de filtros e 
salvaguardas. Já o voto do Min. Gilmar Mendes 
fez questão de pontuar que as preocupações 
lançadas com a MP estão imbricadas com o 
reconhecimento de um direito fundamen-
tal à proteção de dados pessoais – restrições 
a esse direito estão submetidas à observância 
de princípios e parâmetros concretos, sob pena 
de serem inaceitáveis. Apenas o Min. Marco 
Aurélio discordou: entendeu haver “razão su-
ficiente” para o compartilhamento de dados 
entre teles e IBGE e que ele não seria subme-
tido a prazo indeterminado.9 

b. Sistema de 
Monitoramento 
Inteligente em 

São Paulo

Outra discussão sobre acesso e uso de dados 
que ganhou repercussão durante a pande-
mia decorreu do “Sistema de Monitoramento 
Inteligente” (SIMI), do Governo do Estado de 
São Paulo – plataforma de acompanhamento de 
índices de adesão ao isolamento social a partir 
de informações de deslocamento de telefones 
celulares produzidas por empresas de teleco-
municações. O índice seria medido pelo con-
traste entre a localização de celulares – medida 
com base na Estação Rádio Base (torre) com 
que estão conectados – em período noturno 
(22h às 02h) e a localização ao longo do dia: 

caso houvesse alteração, considerar-se-ia que 
não foi observado isolamento social (Glasmeyer, 
2020; Zanatta, Bioni, Keller, & Favaro, 2020). 
Apenas o resultado da avaliação agregada seria 
compartilhado com o Governo. 

O anúncio do sistema se deu em 9 de abril de 
2020 em coletiva de imprensa10, relatando que 
“a parceria com as operadoras de telefonia Vivo, 
Claro, Oi e TIM usa dados digitais para medir a 
adesão à quarentena em todo o Estado e tam-
bém envia mensagens de alerta para regiões 
com maior incidência da COVID-19.” Também 
se acrescentou que “não há ameaça à privaci-
dade dos usuários, uma vez que não são ana-
lisadas as trajetórias individualmente e todos 
os dados são anonimizados e apresentados de 
forma agregada”. Mais tarde, no mesmo dia, 
Doria afirmou em entrevista a programa de te-
levisão que não descartariam medidas mais ri-
gorosas, como pena de prisão, caso o índice de 
isolamento apontado pelo sistema não alcan-
çasse a 60% e as pessoas não observassem a re-
comendação de isolamento social, reportaram 
diversos canais de notícia11. 

O saldo das duas declarações no mesmo dia 
foi o de numerosas ações judiciais. Em dois 
dias, já existiam ao menos dois habeas corpus no 
Superior Tribunal de Justiça, um deles indivi-
dual (HC 572959), outro também em favor de 
toda a população de São Paulo (HC 572996), ba-
seados nos dois conjuntos de notícias (sistema 
de monitoramento e menção à prisão), para que 
o uso de dados dos impetrantes cessassem e sua 
liberdade de ir e vir fosse assegurada de ameaças. 

No segundo deles, a Min. Laurita Vaz12 logo 
indeferiu a inicial por (i) impugnar a mera pos-
sibilidade de um constrangimento, “sem que 
haja elementos categóricos de que maneira a 
suposta ameaça ao direito ambulatorial mate-
rializar-se-ia”, (iii) não tornar individualizáveis 
aqueles que se beneficiariam do HC coletivo; e 
(iii) questionar um ato em tese (medida governa-
mental) – razões que tornariam o habeas corpus 
sequer passível de ser conhecido. Ainda assim, 
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sobre o mérito, registrou que: “Ainda que sejam 
relevantes as questões relativas ao direito de pri-
vacidade que podem ser levantadas em razão do 
compartilhamento de informações obtidas pelas 
empresas a partir da localização de aparelhos de 
telefonia celular, (...), o que há de concreto é que 
tanto o Governo estadual, como as operadoras 
de telefonia celular, esclarecem que no sistema 
implementado os usuários não são especifica-
damente individualizados.” No primeiro habeas 
corpus, o Min. Napoleão Nunes Maia Filho che-
garia à mesma conclusão.13 

Foi também impetrado mandado de segu-
rança14 no Tribunal de Justiça de São Paulo 
(Processo nº 2073904-24.2020.8.26.0000, no-
tadamente), também contra o Governador, sus-
tentando violação à privacidade e à liberdade 
de ir vir – outra vez fundada nos pronuncia-
mentos que viraram notícias – e portanto a ne-
cessidade de suspensão do SIMI e declaração de 
que a conduta configurou crime de responsa-
bilidade. Em 17 de junho, o Órgão Especial de-
negou a ordem. 

A partir de informações trazidas pela 
Procuradoria Geral do Estado (PGE) acerca dos 
termos do acordo de cooperação, assentou que 
“são repassadas ao Governo do Estado de São 
Paulo informações agregadas e anônimas, não 
sendo possível identificar quem são os usuários 
da operado [sic] de telefonia que estão conecta-
dos.” Como se trata de “dados anônimos”, não 
se verificaria ofensa aos “princípios da inviola-
bilidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à intimidade”. Não haveria 
“quebra de sigilo de dados telefônicos, tam-
pouco no que diz respeito às conversações tele-
fônicas”. Impossível seria a possibilidade de efe-
tuar prisão de pessoas assim. Tais dados “já são 
compartilhados” entre as empresas para ‘viabi-
lizar estudos para a melhoria da infraestrutura 
dessas empresas”. Citou ainda o art. 72 da Lei nº 
9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações) pela 
qual “a prestadora poderá́ divulgar a tercei-
ros informações agregadas sobre o uso de seus 

serviços, desde que elas não permitam a iden-
tificação, direta ou indireta, do usuário, ou a 
violação de sua intimidade” e, também, parecer 
da AGU15 em consulta do Ministério da Saúde 
sobre o tema, além da decisão da Min. Laurita 
Vaz. O sigilo dos dados então ficaria preservado 
pelo “anonimato e agregação das informações”. 
Tendo assim concluído, ainda avançou dizendo 
que se entendesse que isso representasse uma 
ofensa à intimidade, a preservação do direito à 
saúde e da própria vida também levaria à de-
negação da ordem.

Analisando o tema sob outra perspectiva –– 
no âmbito de ações populares, são relevantes 
algumas decisões liminares de juízos de Varas 
da Fazenda Pública, inclusive antes de as im-
pugnações serem concentradas por conexão 
processual. Em uma delas (Processo nº 1019257-
34.2020.8.26.0053), sustentou-se violação aos 
princípios da publicidade e da transparência, 
já que o acordo que deu origem ao SIMI não 
foi publicado em diário oficial – não havendo 
clareza sobre seu escopo e as condições – que 
dados fazem parte do sistema, como ocorre o 
acesso, se há anuência dos titulares, se há ga-
rantia de que não serão usados para outras fi-
nalidades. Daí também decorreriam violações 
à legalidade e à moralidade administrativa; já 
a violação à privacidade decorreria do acesso a 
dados de celulares sem autorização ou ordem 
judicial. A 1ª Vara da Fazenda Pública acolheu 
parcialmente o pedido16, determinando que os 
termos da parceria fossem trazidos aos autos 
– postergando a análise da existência de vio-
lação concreta à privacidade. A Procuradoria-
Geral do Estado então juntou aos autos os ter-
mos do acordo e nota técnica do Instituto de 
Pesquisas Tecnológicas (IPT). A seguir, os autos 
foram remetidos à 4ª Vara da Fazenda Pública, 
para onde foi originalmente distribuído pro-
cesso sobre o tema. O juiz entendeu que a parte 
que diferenciava essa ação das demais já havia 
sido atendido e a extinguiu, sem resolução de 
mérito no quanto excedente.17
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Em 5 de maio de 2020, o SIMI foi instituído 
oficialmente pelo Decreto nº 64.963/2020 que 
previu que “destina-se a apoiar a formulação 
e avaliação das ações do Estado de São Paulo 
para enfrentamento da pandemia da COVID-19” 
e que “não conterá dados pessoais, assim con-
siderados aqueles relacionados a pessoa natu-
ral, identificada ou identificável, limitando-se 
a dados anonimizados.”

4. Novo cenário 
e complexidades 

conceituais 

O direito à proteção de dados pessoais encon-
trou seu campo de aplicação ideal na pande-
mia do COVID-19. No cenário de alta inovação 
tecnológica em que já estávamos, não parecia 
razoável que precisássemos de uma pandemia 
para tanto, mas o fato é que a racionalidade pro-
cedimental desse ramo do direito manifestou-
-se com força (Zanfir-Fortuna, 2020), em toda 
sua complexidade e nas suas aproximações e 
diferenças em relação ao direito à privacidade. 

Como visto de início, o direito à privacidade, 
inclusive na forma concretizada e específica do 
direito à inviolabilidade do domicílio, diz res-
peito à proteção de certos domínios privados do 
indivíduo. Não impõe uma divisão insuperável, 
mas confere a prerrogativa substantiva aos in-
divíduos para que decidam quem vai ingressar 
ou ter acesso a determinada esfera íntima, da 
sua vida privada (Ferraz Junior, 1993; Gellert & 
Gutwirth, 2013). Em meio a graves epidemias, 
a compreensão que prevaleceu é de que esse 
direito oponível ao Estado não é violado pelo 
ingresso motivado por razões de saúde pública, 
sobretudo quando regulado em lei de forma 
que não comprometa de forma excessiva o 
valor a que serve esse direito; mas pelo contrá-
rio, que o prestigie e tente acomodá-lo contra 

precipitações e abusos que possam decorrer 
dessa autorização.

Por sua vez, o direito à proteção de dados 
pessoais se refere ao próprio endereçamento 
de um conjunto de preocupações com ris-
cos decorrentes da automação que se tradu-
ziu ao longo do tempo em princípios e salva-
guardas que devem ser observadas para que o 
processamento ocorra de forma legítima e vá-
lida (Doneda 2006; Ruaru, Rodriguez e Finger, 
2011; Gellert e Gutwirth, 2013; Mendes, 2014). 
Associa-se a noções de transparência, de vin-
culação à finalidade, de limitação do uso à ade-
quação e necessidade, de observância de meca-
nismos de segurança, de responsabilização e de 
justificação em uma base legal, por exemplo. 
Refere-se a noções básicas de justiça no uso de 
dados. É um ramo do direito que constitui em 
si uma proteção regulatória que é exigida pelas 
situações de vulnerabilidade em que o titular 
de dados é posto em sua autodeterminação ao 
ser submetido a essa relação informacional de 
poder com o Estado – ainda que a operação de 
tratamento em si não viole direito individual. 

Em outras palavras, as crises epidemiológicas 
mostram como existe uma dimensão substan-
tiva de direitos que convive com as respectivas 
proteções regulatórias contras riscos e possíveis 
abusos. Enquanto o direito à privacidade tem a 
sua dimensão substantiva já consagrada, o di-
reito à proteção de dados pessoais é mais notá-
vel pela dimensão procedimental que o acom-
panha. Nos dois casos, entretanto, verificam-se 
as duas dimensões: o direito à privacidade do 
lar convive com procedimentos que prestigiam 
o valor subjacente contra abusos em nome de 
epidemia; o direito da proteção de dados pes-
soais está comprometido com uma concepção 
de autodeterminação que barra oportunismo 
e irresponsabilidade do Estado no tratamento 
de dados pessoais, também mesmo em meio a 
crise de saúde pública. Feita essa observação, 
é também certo como operam com escopo e 
ênfase distintas: um protege aspectos da vida 
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privada contra acessos de terceiros; outro, a 
justiça de relações informacionais. 

Com frequência, a confusão entre os dois di-
reitos esfumaça a própria natureza de contro-
vérsias. Como se viu nos dois casos analisados 
no tópico anterior, uma pergunta fundamental 
era se havia violação à privacidade e à intimidade, 
nas concepções tradicionais desses termos, 
gestadas sob a lógica da separação entre domí-
nio público e domínio privado. Veja-se o pri-
meiro caso: compartilhar com terceiros dados 
de nome, endereço e número de telefone fere 
a privacidade das pessoas – essas são informa-
ções que revelam algo íntimo? Mesmo se ocor-
rer “transferência de sigilo” – o novo recebedor 
se compromete a guardar sigilo? Era, em certo 
sentido, inevitável que a demanda recorresse 
à linguagem e aos fundamentos do direito à 
privacidade de forma reflexiva e com ela con-
sistente. Afinal, o que seus autores pretendiam 
era o reconhecimento de um direito não-ex-
plícito na Constituição Federal de 1988 (a prote-
ção de dados pessoais), de modo que era necessá-
rio construí-lo a partir de bases já conhecidas 
(como a de privacidade). 

No entanto, as perguntas que indiquei, mo-
bilizadas inclusive na argumentação do MPF e 
da AGU sob a lógica da privacidade, são enga-
nosas e insuficientes ao caso: ainda que seja 
respondido que não há violação a um domínio 
privado/íntimo, diversas outras questões decor-
rentes do uso de dados pessoais permanecem. 
Por exemplo: qual a finalidade do compartilha-
mento? Como vai ser operacionalizado o com-
partilhamento e o uso? É mesmo necessária 
essa escala massiva, abrangendo todos os clien-
tes? Que medidas de segurança foram adota-
das? É justamente a ausência de resposta su-
ficiente e adequada a essas últimas perguntas 
que configuram a ilicitude da medida no caso 
do compartilhamento com o IBGE. 

Essa dinâmica entre privacidade e proteção 
de dados talvez fique ainda mais clara no se-
gundo caso. Desde o início, a controvérsia foi 

alimentada por uma profunda falta de clareza 
sobre o funcionamento do SIMI. A questão de 
mérito em jogo nas diversas demandas era se 
o sistema violava a privacidade – um domínio 
privado dos indivíduos, que têm o direito de 
deixar fora do conhecimento de terceiros (in-
cluindo o Estado) pelo monitoramento da lo-
calização. A partir de informações mais robus-
tas e demonstração documental dos termos do 
acordo de cooperação técnica e da funcionali-
dade do sistema, a existência de uma violação 
à privacidade foi descartada: não passavam de 
dados anonimizados e agregados, não oferecem 
um retrato individualizado sobre mobilidade 
de indivíduos. Superada essa pergunta sobre 
privacidade, sob a lógica da proteção de dados 
pessoais, permanece a pergunta: mas haveria 
algum princípio ou salvaguarda de proteção de 
dados a ser observada? 

Como chegou a explorar a PGE, a Lei Geral 
de Proteção de Dados ainda entraria em vigor – 
e, ainda que já estivesse, não seria aplicável por 
se tratarem de dados anonimizados. A observa-
ção é válida, mas não afasta outras avaliações: 
de pronto, em atenção ao princípio da trans-
parência, os atores envolvidos deveriam ter 
dado publicidade ao modelo de uso de dados 
e a anonimização das informações, que afasta-
ria a aplicação da LGPD. Deveria haver ampla 
publicidade sobre os termos da medida e de-
monstrações de que efetivamente foram toma-
das medidas razoáveis que não sujeitariam os 
dados envolvidos a processos de reidentificação 
(Machado & Mendes, 2020), por exemplo. 

Essas, aliás, foram as observações que fez 
o European Data Protection Supervisor, Wojciech 
Wiewiórowski à Comissão Europeia no con-
texto de iniciativas para uso de dados de geo-
localização para monitoramento de isolamento 
social, “para que se evitem mal-entendidos” 
(Wiewiórowski, 2020). Esse próprio exem-
plo mostra como a existência de encarregados 
de proteção de dados e de autoridades competentes 
na matéria servem para gerar confiança sobre 
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a integridade de certas aplicações que envol-
vem uso de dados pessoais. Se algo semelhante 
já existisse no Brasil, é pouco provável que a 
controvérsia tivesse tomado a proporção que 
tomou. Sem essa sofisticação, tornou-se alvo 
fácil de disputa mais politicamente carregada 
do que técnica juridicamente (Langenegger & 
Bottino, 2020). 

5. Lições da pandemia

Como se viu, proteção de dados é um ramo do 
direito notadamente responsável por canalizar 
procedimentos que envolvem uso de dados 
pessoais, minimizando riscos e abusos pela im-
posição da observância de regras e princípios 
e pela estruturação de mecanismos de super-
visão e controle. 

Ilustrado o seu caráter em contraste com a 
privacidade, esta seção faz observações especí-
ficas sobre a interação desse direito com po-
líticas públicas de proteção da saúde pública 
– que se mostram relevantes para o enfrenta-
mento dessas discussões jurídicas sobre acesso 
a dados na pandemia, mas que são relevantes 
também para todo o debate sobre garantias 
constitucionais daqui adiante. Ao menos três 
lições podem ser tiradas. 

a. Encontro entre 
precauções

A primeira lição é que a pandemia da COVID-
19 ilustrou um encontro entre duas aplicações 
do “princípio da precaução”: de um lado, o que 
motiva a vigilância em saúde; do outro, o que 
permeia a proteção de dados pessoais. 

O princípio da precaução se refere a um 
tipo de abordagem regulatória que teve origem 
principalmente na área de direito ambiental 
para lidar com situações de risco e ameaças em 

um cenário de incerteza científica (Costa, 2012, 
p. 15-6; Bioni & Luciano, 2019, p. 209-14). Nasce 
de uma postura de prudência com relação ao 
desenvolvimento científico e tecnológico – e 
que deve nortear tanto a tomada de decisões 
quanto o acompanhamento das consequências 
dela (Aith & Dallari, 2009, p. 102; Narayanan, 
Huey e Felten, 2016, p. 371).

No campo de saúde é compreendido como 
fator motivador da criação de estruturas de 
vigilância em saúde para proteção e preven-
ção de possibilidades de danos à saúde de pes-
soas – “trata-se de vigilância calcada na pre-
caução sobre riscos incertos e desconhecidos 
que podem aparecer em decorrência das ca-
racterísticas que cercam a vida do ser humano 
no globo terrestre (um novo vírus, um terre-
moto, uma enchente)” (Aith & Dallari, 2009, p. 
105). Na Constituição Federal brasileira, está 
presente notadamente no art. 200, que atribui 
competências ao Sistema Único de Saúde, entre 
elas a de “executar ações de vigilância sanitária 
e epidemiológica”. 

Já na área de proteção de dados pessoais, o 
princípio tem sido cada vez mais utilizado para 
se referir e explicar uma nova “moldura teó-
rica” (Zanatta, 2018) desse ramo do direito, que 
vê nele o propósito de mitigar riscos decorren-
tes do uso de informações pessoais (Costa, 2012; 
Gellert & Gutwirth, 2013; Gellert, 2015). Parte 
de uma compreensão da área menos presa à 
lógica individualista de um “direito à autode-
terminação informacional”, e mais focada nos 
aspectos coletivos da proteção e prevenção de 
riscos que pretendem ser alcançados por leis 
gerais que condicionam e balizam operações de 
tratamento de dados, e instituem mecanismos 
como privacy by design e relatórios de impacto.

Nesse contexto, há incidência de dois di-
reitos de índole social – saúde e proteção de 
dados –, que exigem do Estado ações concretas 
de promoção e defesa ativa. Enquanto o direito 
social à saúde já é paradigmaticamente reco-
nhecido nesse sentido, o direito à proteção de 
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dados pessoais vem passando por esse processo 
de afirmação. Os casos estudados acima apon-
tam para esse sentido: ações estatais, mesmo 
em contexto de crise epidemiológica, devem 
ser capazes de conviver com e respeitar parâ-
metros de proteção de dados pessoais. É ne-
cessário um esforço de acomodação mútua: da 
proteção de dados para os interesses de saúde 
pública, e da saúde pública para as preocupa-
ções com proteção de dados. Nesse sentido, é 
de se esperar, na linha do que fez o STF quando 
interesses de proteção à saúde pública e ao 
meio ambiente precisaram ser conciliados18, 
que medidas empregadas para vigilância e con-
trole sanitário que envolvam dados pessoais 
devam necessitar no futuro de aprovação não 
apenas de autoridades sanitárias, mas também 
da autoridade nacional de proteção de dados 
para que possam ser implementadas.

b. Legalidade

A segunda lição é sobre a relevância do prin-
cípio da legalidade para estabelecer limites ao 
poder do Estado sobre o uso de dados pessoais 
mesmo em contexto de crise epidemiológica. 

Caro ao direito administrativo, impõe à 
Administração Pública o dever de atuar segundo 
os ditames e previsões em Lei, não sendo possí-
vel criar obrigações, conceder direitos ou impor 
vedações de qualquer espécie sem autoriza-
ção legal. Nesse sentido, também constrange 
o poder de polícia sanitário – “a faculdade que 
tem a administração pública para, por meio de 
suas autoridades sanitárias, limitar ou discipli-
nar direito, interesse ou liberdade, regulando a 
prática ou abstenção de ato, em razão de inte-
resse público concernente à detecção, preven-
ção e controle de riscos de doenças e de agravos 
à saúde” (Aith & Dallari, 2009, p. 115). 

O princípio é também de suma importância 
na proteção de dados. O modelo europeu, no 
qual o brasileiro se inspirou, exige que cada 

operação de “tratamento de dados”19 seja jus-
tificada por uma “base legal” – uma hipótese 
autorizadora. Para a Administração Pública, de 
forma específica, existe a base legal da necessi-
dade à “execução de políticas públicas previstas 
em leis ou regulamentos” (Lei nº 13.709/2020, 
arts. 7º, III; 11, II, b) 20. Supõe-se ainda a possibi-
lidade de uso de dados para “executar as compe-
tências legais ou cumprir as atribuições legais 
do serviço público” (art. 23) (Wimmer, 2021a). 
A operação de tratamento deve estar, portanto, 
vinculada a política pública ou a competência 
ou atribuição prevista em lei. “Regulamentos” 
do Executivo são também em princípio admi-
tidos – mas estes também só são válidos se ti-
verem base em autorização legal. 

Há ainda previsão de justificativa com base 
na “tutela da saúde, exclusivamente, em pro-
cedimento realizado por profissionais de saúde, 
serviços de saúde ou autoridade sanitária” (arts. 
7, VIII e 11, II, f), que a princípio não faz refe-
rência à necessidade de que a medida de tutela 
da saúde tenha previsão legal. De forma consis-
tente com o direito administrativo, a utilização 
dessa base legal, no que se refere à atuação de 
autoridade sanitária, só pode ser interpretada de 
modo a supor a existência de competência legal 
da autoridade sanitária para a atividade de tu-
tela da saúde em questão – principalmente em 
situações de emergência concreta e imediata à 
saúde de alguém, na linha do que inclui profis-
sionais e serviços de saúde. No final das contas, 
trata-se, nesse aspecto, de uma base legal especí-
fica, mas que é contemplada pelas anteriores sob 
a compreensão de que a atuação da autoridade 
sanitária se circunscreve a competências e atri-
buições legais de uma política pública em saúde 
em que suas atividades estão inseridas.

Nesse contexto, medidas de vigilância e con-
trole epidemiológico que envolvem restri-
ções a direitos devem ter previsão legal (Aith 
& Dallari, 2009, p. 121; Teixeira; Costa, Viana 
e Paim, 2009, p. 133-4). Essa consideração já 
estava presente nos debates sobre o ingresso 
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forçado em domicílios e que resultou na apro-
vação da lei federal com delimitação específica 
das hipóteses em que essa possibilidade seria 
legítima (Azevedo, 2002, p. 122). É uma me-
dida necessárias para que não haja onerosidade 
excessiva ao titular na situação de vulnerabi-
lidade em que é/será posto; para contenção de 
possíveis abusos. 

No contexto do uso de dados pessoais para 
combate à pandemia, voltou à tona a discus-
são sobre quão precisa e específica essa previ-
são deve ser: muito embora a legalidade estrita 
em si não estivesse imediatamente em questão 
por envolver uma medida proposta por medida 
provisória, foram explícitas as mensagens do 
STF quanto à imprecisão da MP do IBGE quanto 
à finalidade a ser dada, que comprometia a pró-
pria validade da medida (em especial sobre sua 
necessidade). A previsão legal não atendeu aos 
parâmetros mínimos necessários para autorizar 
medida dessa natureza. 

Digno de nota é também a articulação de ar-
gumentos que questionaram o SIMI por falta de 
previsão legal – questionando que algo desse 
tipo pudesse ser inserido em uma prerroga-
tiva geral da administração de poder de polí-
cia para segurança em saúde. Com efeito, nes-
sas circunstâncias utilizam-se um conjunto de 
dados gerados por conta e em razão da provi-
são de serviço de telefonia em finalidades di-
ferentes segundo solicitação do Poder Público. 
Por, no final das contas, estar fundado em uma 
ação voluntária de empresas e não envolver 
dados pessoais, o ponto correu por fora da dis-
cussão, mas ainda assim foi articulado e suscita 
questão importante.

Nesse contexto, está clara uma agenda de 
pesquisa sobre o princípio da legalidade e as 
bases legais que recorrem ao interesse público 
para tratamento de dados pessoais na execu-
ção de políticas públicas e competências e atri-
buições legais: quão específicas devem ser dis-
positivos legais que autorizem uso de dados? 
No caso da restrição à privacidade no ingresso 

forçado a domicílio, a restrição a direito era 
mais evidente e houve anos de discussão até 
a aprovação de lei federal específica. Quão es-
pecífica deve ser a previsão quando envolver 
uso de dados pessoais? E quanto admite espe-
cificação infralegal, por regulamento? A lógica 
de precaução por princípios e salvaguardas da 
proteção de dados deve balizar a discricionarie-
dade administrativa nesse contexto.

Cabe aqui uma observação sobre um parâ-
metro básico: não se pode supor que dados 
não relacionados à saúde possam ser objeto de 
acesso generalizado para fins de vigilância sa-
nitária nem que medidas não diretamente rela-
cionadas ao combate sejam admissíveis a partir 
de normas genéricas. A fundamentação para o 
exercício do poder de polícia sanitário deve ser 
tanto mais forte e exigente quanto a medida se 
distancia dos paradigmas de vigilância sanitária 
– passe a envolver mais coleta e uso de dados 
pessoais, cooperação com agentes privados que 
não sejam do setor de saúde, e aplicações tec-
nológicas experimentais sem comprovação de 
eficácia direta no combate à doença. De início, 
portanto, medidas dessa natureza devem envol-
ver norma específica. 

O ponto é importante porque serve para de-
limitar o escopo de um dos dispositivos da Lei 
nº 13.979/2020 – que dispõe sobre medidas de 
enfrentamento da pandemia. Na referida lei foi 
incluído um dispositivo que obriga comparti-
lhamento de informações de identificação de 
pessoas infectadas e casos suspeitos entre órgãos 
e entidades da administração pública. Dispõe o 
art. 6º que “É obrigatório o compartilhamento entre 
órgãos e entidades da administração pública federal, 
estadual, distrital e municipal de dados essenciais à 
identificação de pessoas infectadas ou com suspeita de 
infecção pelo coronavírus, com a finalidade exclusiva 
de evitar a sua propagação”. O § 1º prevê que “A 
obrigação a que se refere o caput deste artigo estende-

-se às pessoas jurídicas de direito privado quando os 
dados forem solicitados por autoridade sanitária”. Já 
o § 2º, que “O Ministério da Saúde manterá dados 
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públicos e atualizados sobre os casos confirmados, 
suspeitos e em investigação, relativos à situação de 
emergência pública sanitária, resguardando o direito 
ao sigilo das informações pessoais.”

Sob a perspectiva do direito administrativo e 
da proteção de dados pessoais, esse dispositivo 
serve bem para justificar o compartilhamento 
de informações sobre pacientes que alimentam 
as estatísticas sobre o COVID-19 no Brasil e o 
monitoramento do avanço da doença. As estatís-
ticas são divulgadas de forma que não se iden-
tifica ninguém, mas para que elas possam ser 
geradas de forma organizada e até estudadas por 
centros de pesquisa, é necessário que haja coleta 
(independente de consentimento do paciente) 
em nível integrado entre unidades de saúde, la-
boratórios, públicas e privadas, e secretarias de 
saúde, a nível municipal, estadual e federal. 

Desse dispositivo não se poderia extrair, en-
tretanto, que solicitações de acesso a dados que 
nada tem a ver com o sistema de saúde, in-
clusive detidos por agentes privados – como 
as de telefonia e geolocalização obtidos e cus-
todiados por empresas para outras finalidades 
– atenderiam à exigência de previsão legal es-
pecífica. Com efeito, a área de vigilância epide-
miológica é voltada preponderantemente para 
a coleta e análise de informações de saúde em 
primeiro grau, por assim dizer, sobre a ocorrên-
cia de doenças transmissíveis e agravos à saúde 
em si. Tanto que uma das fontes principais do 
monitoramento é a notificação compulsória – 
prevista no art. 7º da Lei nº 6.259/75.21 Na ver-
são atual, há dever de notificar22 doenças, agra-
vos e eventos de saúde listados na Portaria de 
Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, 
do Ministério da Saúde, que inclusive já conti-
nha obrigações de monitoramento de síndrome 
respiratória aguda grave associadas a coronaví-
rus. Essas informações são também usadas para 
medidas concretas de controle – como para 
que o paciente observe quarentena. Esse para-
digma deve, portanto, seguir a interpretação de 
normas gerais. Nesse sentido, o acesso a dados 

estranhos a finalidades de saúde, coletados sob 
outros contextos e regramentos, nunca se po-
deria supor possível automaticamente sem pre-
visão legal específica.

O mesmo vale para a leitura do art. 45, §2º 
do Decreto nº 10.212/2020, que internalizou o 
Regulamento Sanitário Internacional de 2005. 
Tal dispositivo previu que “Estados Partes pode-
rão revelar e processar dados pessoais quando 
isso for essencial para os fins de avaliação e 
manejo de um risco para a saúde pública”, na 
mesma linha, me parece que o dispositivo de 
que tratei acima sobre tutela da saúde por au-
toridades sanitárias. De forma específica, dis-
põe ainda que “no entanto os Estados Partes, 
em conformidade com a legislação nacional, e 
a OMS devem garantir que os dados pessoais 
sejam: (a) processados de modo justo e legal, 
e sem outros processamentos desnecessários e 
incompatíveis com tal propósito; (b) adequados, 
relevantes e não excessivos em relação a esse 
propósito; (c) acurados e, quando necessário, 
mantidos atualizados; todas as medidas razoá-
veis deverão ser tomadas a fim de garantir que 
dados imprecisos ou incompletos sejam apa-
gados ou retificados; e (d) conservados apenas 
pelo tempo necessário”. Como se vê, o dispo-
sitivo nunca poderia ser entendido como uma 
prerrogativa genérica para uso de dados, mas 
apenas balizadora de como o uso deve ser feito. 

c. Divisão 
informacional 
de poderes e 

integridade nos 
fluxos de dados

A terceira lição, relacionada, é sobre divisão in-
formacional dos poderes. Esse é um dos princí-
pios que servem para sustentar uma sociedade 
baseada na coleta e uso de dados de forma de-
mocrática: o que cada entidade pode fazer com 
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dados se circunscreve à finalidade da coleta e à 
sua competência.23 Isso vale dentro do governo, 
mas também quando estamos falando de fluxo 
de dados entre entes públicos e privados sob a 
perspectiva da integridade contextual24. Aparece 
muito forte com a LGPD e o princípio da fina-
lidade (art. 6º, I). O fato de que não existe um 
livre fluxo de dados, e que bases de dados não 
podem ser facilmente usurpadas de um agente 
pelo e para o outro, é uma garantia democrá-
tica; é um mecanismo de contenção de poder. 
Serve para que avancemos com a tecnologia e 
serviços baseados em dados, com relativa segu-
rança de que não estamos avançando para nos 
tornar um Estado de vigilância em massa. 

Então, não é porque um banco de dados 
existe dentro de uma estrutura de governo 
ou porque uma empresa tem certa estrutura, 
que automaticamente podem ser apropriados – 
nem mesmo a pandemia autorizou esse tipo de 
desvirtuação no Brasil e ao redor do mundo. 
25 Possibilidades de compartilhamento devem 
estar sujeitas a situações compatíveis, dentro 
das expectativas de titulares de dados e dentro 
de hipóteses legais específicas (Wimmer, 2021b). 

E, na medida em que possíveis, é muito im-
portante que, como qualquer outra medida de 
saúde pública, seja (i) transparente, formulada 
com amplo diálogo com e participação da co-
munidade; (ii) baseada em evidências de efi-
cácia para a contenção da doença – como é o 
caso do controle vetorial feito com relação à 
dengue e que justifica a restrição pontual e ex-
cepcional a direito; (iii) paralela à existência de 
capacidade de análise e resposta dos sistemas 
de saúde às informações levantadas26; e, sem a 
pretensão de esgotar27, (iv) temporária – aplicá-
vel só para a emergência de saúde.

6. Conclusão

Como se viu, a pandemia do COVID-19 trouxe 
reflexões sobre os limites da atuação estatal 
com respeito ao uso de dados pessoais, assim 
como fez a epidemia de dengue/zika com res-
peito à privacidade do domicílio. A aproxima-
ção entre esses dois momentos permite enxer-
gar tanto os pontos de aproximação como as 
diferenças no funcionamento e nas racionali-
dades do direito à privacidade em comparação 
ao direito da proteção de dados pessoais: aquele 
voltado à proteção da intimidade, este à obser-
vância de noções básicas de justiça no trata-
mento de dados pessoais. 

Enquanto o direito à privacidade é mais co-
nhecido por sua dimensão substantiva, mas 
não deixa de ser apoiado por proteções regu-
latórias também baseadas em procedimentos 
diante de medidas estatais que possam amea-
ça-lo, o direito à proteção de dados pessoais 
se confunde com sua própria dimensão proce-
dimental – traduz-se e ganha reconhecimento 
como aparato regulatório para conter riscos de 
diversas espécies que podem decorrer do trata-
mento de dados pessoais. 

A experiência do Brasil com relação a uso de 
dados na pandemia – embora não tenha sido 
inovadora nem agressiva – tanto permite ilus-
trar essa dimensão procedimental quanto lança 
luz sobre debates que precisam ser avançados 
no tratamento de dados pelo poder público de 
forma geral e no contexto de políticas de saúde 
pública em particular, e, portanto, sobre im-
portantes agendas de pesquisa. Há muito tra-
balho pela frente, mas noções importantes vie-
ram para ficar.



21

PRIVACIDADE, PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E CRISES EPIDEMIOLÓGICAS:
 RACIONALIDADES E LIÇÕES DA PANDEMIA 

JACQUELINE DE SOUZA ABREUV. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS 5 A 26

Referências

Aith, F. & Dallari, S. G.. Vigilância em 
Saúde no Brasil: Os Desafios dos 
Riscos Sanitários do Século XXI e a 
Necessidade de Criação de um Sistema 
Nacional de Vigilância em Saúde. 
Revista de Direito Sanitário, v. 10, n. 2, 
p. 94-125, Jul./Out. 2009.

Azevedo, P. F. Do combate ao Aedes Aegypti e 
a Liberdade do Proprietário ao Direito à 
Saúde. Revista de Direito Sanitário, vol. 
3, n.2, pp. 107-23, Julho de 2002.

Bioni, B. & Luciano, M. O princípio da 
precaução na regulação da inteligência 
artificial: seriam as leis de proteção 
de dados o seu portal de entrada? In: 
Frazão, A. & Mulholland, C.. (Org.). 
Inteligência Artificial e Direito - Ética, 
Regulação e Responsabilidade. 1ed. São 
Paulo: Thomson Reuters, p. 207-231, 
2019, p. 209-14.

Bioni, B., Zanatta, R., Monteiro, R. L. & 
Rielli, M. Privacidade e Pandemia: 
Recomendações para uso legítimo de 
dados no combate à Covid-19. São Paulo: 
Data Privacy Brasil, 2020.

Costa, L. Privacy and the precautionary 
principle. Computer Law & Security 
Review, vol. 28, pp. 14-24, 2012.

Doneda, D. Da Privacidade à Proteção de 
Dados Pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2006. 

Ferraz Junior, T. S.. “Sigilo de Dados: o direito 
à privacidade e os limites da função 
fiscalizadora do Estado”. Revista da 
Faculdade de Direito da Universidade de 
São Paulo, vol. 88, 439–59, 1993.

Figueiredo, P., “Se não elevarmos isolamento 
para mais de 60%, tomaremos medidas 
mais rígidas’, diz Doria; índice caiu para 
49% em SP”, G1, 9 de abril de 2020, 
disponível em: https://g1.globo.com/sp/sao-
paulo/noticia/2020/04/09/se-nao-elevarmos-
isolamento-para-mais-de-60percent-tomaremos-
medidas-mais-rigidas-diz-doria-indice-caiu-para-
49percent-em-sp.ghtml .

Fragoso, N., Roberto, E., Silveira, J.F. & Tavares, 
C. Privacy and Data Protection in the 
Pandemic: report on the Use of Apps 
and Alternative Measures in Brazil. São 
Paulo, InternetLab, 2021

Gellert, R. & Gutwirth, S.. The legal 
construction of privacy and data 
protection. Computer Law and Security 
Review, vol. 29, pp. 522-530, 2013.

Gellert, R. Data Protection: A Risk Regulation? 
Between the Risk Management of 
Everything and the Precautionary 
Alternative. International Data Privacy 
Law, vol. 5, no 1 3–19, 2015.

Glasmeyer, R. A implementação do Contact 
Tracing e a montagem de vigilâncias na 
pandemia da Covid-19. Revista Internet 
& Sociedade, vol. 1, n. 1, pp. 200-220, 
2020.

Greco, L. O inviolável e o intocável no 
direito processual penal: considerações 
introdutórias sobre o processo penal 
alemão (e suas relações com o direito 
constitucional, o direito de polícia e 
o direito dos serviços de inteligência). 
In: WOLTER, Jürgen. O inviolável e o 
intocável no direito processual penal: 
reflexões sobre dignidade humana, 
proibições de prova, proteção de dados 
(e separação informacional de poderes) 
diante da persecução penal. São Paulo: 
Marcial Pons, 2018, pp. 21-82.

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/09/se-nao-elevarmos-isolamento-para-mais-de-60percent-tomaremos-medidas-mais-rigidas-diz-doria-indice-caiu-para-49percent-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/09/se-nao-elevarmos-isolamento-para-mais-de-60percent-tomaremos-medidas-mais-rigidas-diz-doria-indice-caiu-para-49percent-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/09/se-nao-elevarmos-isolamento-para-mais-de-60percent-tomaremos-medidas-mais-rigidas-diz-doria-indice-caiu-para-49percent-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/09/se-nao-elevarmos-isolamento-para-mais-de-60percent-tomaremos-medidas-mais-rigidas-diz-doria-indice-caiu-para-49percent-em-sp.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/04/09/se-nao-elevarmos-isolamento-para-mais-de-60percent-tomaremos-medidas-mais-rigidas-diz-doria-indice-caiu-para-49percent-em-sp.ghtml


22

PRIVACIDADE, PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E CRISES EPIDEMIOLÓGICAS:
 RACIONALIDADES E LIÇÕES DA PANDEMIA 

JACQUELINE DE SOUZA ABREUV. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS 5 A 26

Langenegger, N. & Bottino, C.. The Renewed 
Importance of Data – and Data 
Protection – in Times of COVID-19, 
Network of Centers, 22 de junho de 
2020, disponível em: https://medium.com/
the-network-of-centers-collection/the-renewed-
importance-of-data-and-data-protection-in-
times-of-covid-19-244ba8ed4831 . 

Machado, D. C., & Mendes, L. S.. Tecnologias 
de perfilamento e dados agregados de 
geolocalização no combate à covid-19 
no Brasil. Revista Brasileira De Direitos 
Fundamentais & Justiça, vol. 14, n. 1, 
105-148, 2020. 

Mendes, L. S.. Privacidade, proteção de dados 
e defesa do consumidor: linhas gerais 
de um novo direito fundamental. São 
Paulo: Saraiva, 2014.

Mendes, L. S. & Keller, C. I.. A new 
milestone for data protection in 
Brazil. Internet Policy Review, 13 
de maio de 2020, disponível em: 
https://policyreview.info/articles/news/
new-milestone-data-protection-brazil/1471; 

Narayanan, A.; Huey, J. & Felten, E. W. A 
Precautionary Approach to Big Data 
Privacy. In: Gutwirth, S.; Leenes, R.; De 
Hert, P.. Data Protection on the Move. 
New York: Springer,p. 357–385, 2016.

Nissenbaum, H. Privacy in Context: 
technology, policy, and the integrity of 
social life. Stanford: Stanford Univerity 
Press, 2010. 

Pisaru, G., Zanatta, R. & Rielli, M. “Please 
do not share”: Brazilian Federal Court 
Rules in Favor of Privacy, Access Now, 
14 de maio de 2020, disponível em: 
<https://www.accessnow.org/brazilian-supreme-
federal-court-rules-in-favor-of-privacy/>.

Ruaru, R., Rodriguez, D. F & Finger, B. 
O direito à proteção de dados e a 
privacidade. Revista da Faculdade de 
Direito – UFPR, n. 3, pp. 45-66, 2011.

Sarlet, I. W. & Weingartner Neto, J.. A 
inviolabilidade do domicílio e seus 
limites: o caso do flagrante delito. 
Revista de Direitos Fundamentais e 
Democracia, Curitiba, v. 14, n. 14, p. 
544-562, julho/dezembro de 2013.

Sundfeld, C. A.. Vigilância epidemiológica 
e direitos constitucionais. Revista de 
Direito Sanitário, vol. 3, n. 2, pp. 90-106, 
Julho de 2002. 

Teixeira, M. G., Costa, M. C. N., Viana, 
I. & Paim, J. Vigilância em Saúde: 
É necessária uma legislação de 
emergência? Revista de Direito 
Sanitário, v. 10, n. 2, p. 126-144, 2009, p. 
130-1. 

Trindade, R. App Coronavírus SUS agora vai 
avisar quando o usuário foi exposto; 
entenda, UOL, 31 de julho de 2020, 
disponível em: https://www.uol.com.br/tilt/
noticias/redacao/2020/07/31/app-coronavirus---sus-
adiciona-rastreamento-de-contatos-entenda.htm.  
A iniciativa permanece objeto de pouco 
encorajamento público de sua utilização.

Zanfir-Fortuna, G., “Why data protection law 
is uniquely equipped to let us fight a 
pandemic with personal data”, pdpEcho, 
6 de abril de 2020, disponível em https://
pdpecho.com/2020/04/06/why-data-protection-
law-is-uniquely-equipped-to-let-us-fight-a-
pandemic-with-personal-data/ .

Zanatta, R. A. F. Proteção de dados pessoais 
como regulação do risco: uma nova 
moldura teórica? in: I Encontro da Rede 
de Pesquisa em Governança da Internet. 
Rio de Janeiro: Rede de Pesquisa em 
Governança da Internet, 2018, pp. 
175–193.

Zanatta, R., Bioni, B., Keller, C., & Favaro, I. Os 
Dados e o Vírus. Revista Brasileira De 
Direitos Fundamentais & Justiça, vol. 14, 
n. 1, 231-256, 2020.

https://medium.com/the-network-of-centers-collection/the-renewed-importance-of-data-and-data-protection-in-times-of-covid-19-244ba8ed4831
https://medium.com/the-network-of-centers-collection/the-renewed-importance-of-data-and-data-protection-in-times-of-covid-19-244ba8ed4831
https://medium.com/the-network-of-centers-collection/the-renewed-importance-of-data-and-data-protection-in-times-of-covid-19-244ba8ed4831
https://medium.com/the-network-of-centers-collection/the-renewed-importance-of-data-and-data-protection-in-times-of-covid-19-244ba8ed4831
https://policyreview.info/articles/news/new-milestone-data-protection-brazil/1471
https://policyreview.info/articles/news/new-milestone-data-protection-brazil/1471
https://www.accessnow.org/brazilian-supreme-federal-court-rules-in-favor-of-privacy/
https://www.accessnow.org/brazilian-supreme-federal-court-rules-in-favor-of-privacy/
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/07/31/app-coronavirus---sus-adiciona-rastreamento-de-contatos-entenda.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/07/31/app-coronavirus---sus-adiciona-rastreamento-de-contatos-entenda.htm
https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2020/07/31/app-coronavirus---sus-adiciona-rastreamento-de-contatos-entenda.htm
https://pdpecho.com/2020/04/06/why-data-protection-law-is-uniquely-equipped-to-let-us-fight-a-pandemic-with-personal-data/
https://pdpecho.com/2020/04/06/why-data-protection-law-is-uniquely-equipped-to-let-us-fight-a-pandemic-with-personal-data/
https://pdpecho.com/2020/04/06/why-data-protection-law-is-uniquely-equipped-to-let-us-fight-a-pandemic-with-personal-data/
https://pdpecho.com/2020/04/06/why-data-protection-law-is-uniquely-equipped-to-let-us-fight-a-pandemic-with-personal-data/


23

PRIVACIDADE, PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E CRISES EPIDEMIOLÓGICAS:
 RACIONALIDADES E LIÇÕES DA PANDEMIA 

JACQUELINE DE SOUZA ABREUV. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS 5 A 26

Wiewiórowski, W. Carta do European Data 
Protection Supervisor a Roberto 
Viola, da Comissão Europeia, datada 
de 25 de março de 2020, disponível 
em: https://edps.europa.eu/sites/edp/files/
publication/20-03-25_edps_comments_
concerning_covid-19_monitoring_of_spread_
en.pdf. 

Wimmer, M.. O Regime Jurídico do 
Tratamento de Dados Pessoais pelo 
Poder Público. In: Doneda, D., Sarlet, 
I. W., Mendes, L. S. & Rodrigues Junior, 
O. L.. (Org.). Tratado da Proteção de 
Dados no Brasil, no Direito Estrangeiro 
e Internacional. 1 Ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2021a, pp. 271-288. 

Wimmer, M. Limites e possibilidades para 
o uso secundário de dados pessoais 
no poder público: lições da pandemia. 
Revista Brasileira de Políticas Públicas, 
vol. 11, n. 1., pp. 122-142, 2021b.

https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-03-25_edps_comments_concerning_covid-19_monitoring_of_spread_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-03-25_edps_comments_concerning_covid-19_monitoring_of_spread_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-03-25_edps_comments_concerning_covid-19_monitoring_of_spread_en.pdf
https://edps.europa.eu/sites/edp/files/publication/20-03-25_edps_comments_concerning_covid-19_monitoring_of_spread_en.pdf


24

PRIVACIDADE, PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E CRISES EPIDEMIOLÓGICAS:
 RACIONALIDADES E LIÇÕES DA PANDEMIA 

JACQUELINE DE SOUZA ABREUV. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS 5 A 26

Notas finais

1 A autora agradece a Caio Gentil Ribeiro, 
Maria Luciano e os pareceristas pelos comentá-
rios atentos, que contribuíram para o aperfei-
çoamento do artigo.

2 Sobre a inviolabilidade do domicílio e 
suas exceções, ver Sarlet & Weingartner Neto, 
2013.

3 Nos termos da Lei nº  8.080/90 (Lei 
Orgânica da Saúde), “Entende-se por vigilância 
epidemiológica um conjunto de ações que pro-
porcionam o conhecimento, a detecção ou pre-
venção de qualquer mudança nos fatores deter-
minantes e condicionantes de saúde individual 
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e 
adotar as medidas de prevenção e controle das 
doenças ou agravos.” (art. 6º, §2º).

4 Azevedo, 2002 (defendendo a neces-
sidade de legislação específica sobre ingresso 
forçado); Sundfeld, 2002 (entendendo que a le-
gislação existente que autoriza autoridades sa-
nitárias a sujeitarem pessoas a medidas de con-
trole já seria suficiente). 

5 Refiro-me (i) à ADI 5592/DF, rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgada em 04.04.2019, sobre 
a possibilidade de incorporação de mecanis-
mos de controle vetorial por meio da disper-
são por aeronaves (Art. 1º, §3º, IV), em que se 
deu interpretação conforme (por maioria); e 
(ii) à ADI 5581, rel. Min. Cármen Lúcia, sobre 
a concessão de benefícios previdenciários para 
vítimas de microcefalia, julgada prejudicada em 
01.05.2020 por revogação do dispositivo. 

6 BRASIL. Advocacia-Geral da União. 
Parecer nº 00281/2020/CONJUR-MCTIC/CGU/
AGU, NUP 01250.015606/2020-12, de 02 de 
abril de 2020.

7 Ao tempo em que encerrava este artigo, 
foi anunciado que aplicativo do SUS passaria 
a utilizar tecnologia de contact-tracing (notifi-
cação de exposição de contatos). Cf. Trindade, 
2020; Fragoso, Roberto, Silveira & Tavares, 2021. 
A iniciativa permanece objeto de pouco enco-
rajamento público de sua utilização.

8 BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 
Referendo da MC nas ADIs nº 6387, 6388, 6389, 
6390 e 6393, j.. 7 de maio de 2020, DJe 12 nov. 
2020. A sessão de julgamento pode ser visua-
lizada em: <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNo-
ticiaDetalhe.asp?idConteudo=442902#:~:text=O%20
Plen%C3%A1rio%20do%20Supremo%20Tribunal,a%20
pandemia%20do%20novo%20coronav%C3%ADrus.>. 
Para referência, ver também Mendes e Keller, 
2020 e Pisaru, Zanatta e Rielli, 2020.

9 Os acórdãos com todos os votos e decla-
rações de Ministros ainda não foram publicados, 
de modo que as observações feitas se referem 
aos comentários orais feitos durante a sessão.

10 A coletiva de imprensa de 9 de abril 
de 2020 com o Governador João Doria anun-
ciando o programa pode ser visualizada em: 
https://www.youtube.com/watch?v=n9w_jdPPMRk . O 
anúncio também pode ser encontrado no site 
do Governo: “Governo de SP apresenta Sistema 
de Monitoramento Inteligência contra corona-
vírus”, 9 de abril de 2020, disponível em: https://
www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-
-de-sp-apresenta-sistema-de-monitoramento-inteligen-
te-contra-coronavirus/. 

https://www.youtube.com/watch?v=n9w_jdPPMRk
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sp-apresenta-sistema-de-monitoramento-inteligente-contra-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sp-apresenta-sistema-de-monitoramento-inteligente-contra-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sp-apresenta-sistema-de-monitoramento-inteligente-contra-coronavirus/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/noticias-coronavirus/governo-de-sp-apresenta-sistema-de-monitoramento-inteligente-contra-coronavirus/


25

PRIVACIDADE, PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E CRISES EPIDEMIOLÓGICAS:
 RACIONALIDADES E LIÇÕES DA PANDEMIA 

JACQUELINE DE SOUZA ABREUV. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS 5 A 26

11 “Se não houver neste final de semana 
consciência das pessoas, seja na capital de São 
Paulo ou em qualquer outra região neste fim 
de semana, nós estamos monitorando isso 
pelos celulares, a partir de segunda-feira o go-
verno do estado de São Paulo tomará medidas 
mais rigorosas e mais duras, inclusive com a 
penalização de prisão para as pessoas que deso-
bedecerem essa orientação; eu espero que não 
tenhamos que chegar a esse patamar”, disse o 
Governador João Doria. Ver Figueiredo, 2020.

12 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, 
HC 572996, Min. rel. Laurita Vaz, decisão mo-
nocrática de 16 de abril de 2020. 

13 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça, HC 
572959, Min. rel. Napoleão Nunes Maia Filho, 
decisão monocrática de 13 de maio de 2020. 

14 BRASIL. Tribunal de Justiça de São Paulo, 
MS 2073904-24.2020.8.26.0000, rel. Alex 
Zilenovski. julgado em 17 de junho de 2020.

15 BRASIL. Advocacia-Geral da União. 
Parecer nº 00280/2020/CONJUR-MCTIC/CGU/
AGU, NUP 01250.013581/2020-12, 01 de abril de 
2020.

16 BRASIL. Juízo da 1ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de São Paulo do TJSP, Ação 
popular nº 1019257-34.2020.8.26.0053, decisão 
de 15 de abril de 2020 (fls. 70-73).

17 BRASIL. Juízo da 4ª Vara da Fazenda 
Pública da Comarca de São Paulo do TJSP, Ação 
popular nº 1019257-34.2020.8.26.0053, decisão 
de 14 de maio de 2020 (fls. 360-1). 

18 Refiro-me à ADI 5592/DF, rel. Min. 
Cármen Lúcia, julgada em 04.04.2019, sobre a 
possibilidade de incorporação de mecanismos 
de controle vetorial por meio da dispersão por 
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gite meningocócita. Cf. Teixeira, Costa, Viana e 
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23 “’Toda tentativa de enxergar a adminis-
tração pública como uma unidade informacio-
nal é incompatível com uma proteção eficiente 
de dados’. Se saber é poder, o Estado não pode 
saber tudo, porque um Estado que tem conhe-
cimentos ilimitados tem também um poder ili-
mitado. O direito de proteção de dados, que 
começa como direito subjetivo, mostra-se, ao 
menos em boa parte, como garantia institucio-
nal, relativa à própria estrutura da sociedade 
e do Estado. Nesse nível macro o direito se 
transforma em uma exigência de separação in-
formacional dos poderes.” Greco, 2018, p. 45. 

24 Estou tomando o termo emprestado da 
teoria de Helen Nissenbaum, para me referir 
à preocupação de que fluxos de dados devem 
atender a noções do que é apropriado cole-
tar e usar em certo contexto, quais os papeis 
dos atores envolvidos (de quem e para quem 
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o fluxo. Ver Nissenbaum, 2010. 

25 Em países de tradição democrática em 
geral não se viu empresas sendo forçadas a ce-
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semelhante ao SIMI que seria imposta força-
damente vem gerando críticas da autoridade 
competente de proteção de dados. Ver, por 
exemplo, “Privacy Watchdog slams coronavi-
rus phone data mapping plan”, Dutch News, 
3 de julho de 2020, disponível em: https://www.
dutchnews.nl/news/2020/07/privacy-watchdog-slams-co-
ronavirus-phone-data-mapping-plan/.

26 No caso de muitos debates tidos no 
Brasil, mas principalmente ao redor do mundo 
quanto à criação e uso de aplicativos de notifica-
ção de exposição (inicialmente também chamado 
de “rastreamento de contatos”), pontuou-se 
que de nada valeria se não houvessem testes à 
disposição de pessoas para que pudessem con-
firmar diagnóstico sobre contaminação. 

27 Para outros princípios que devem nor-
tear o Poder Público ao avaliar soluções que en-
volvem uso de dados no combate à pandemia, e 
resguardado o entendimento exposto no artigo 
sobre a importância do princípio da legalidade, 
ver Bioni, Zanatta, Monteiro & Rielli, 2020.
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Abstract
This article presents an overview of attacks and 
invasions of virtual events in Brazil during the 
COVID-19 pandemic, based on a monitoring of 
cases that occurred between April 2020 and 
February 2021. Aiming to foster discussions on 
human rights violations and Internet anti-de-
mocracy through racism and racial injury, Male 
Chauvinism and misogyny, lgbtqia+phobia and 
other means of aggression and destabilizing the 
debate, a qualiquantitative content analysis of the 
information described in 36 documents from col-
lected sources (institutional open letters, in news 
and articles and videos from portals of affected 
institutions) was carried out. The objective was 
also to identify the tactics, the means and types 
of attack, the most used platforms, the genres 
of the most affected event and understand if the 
aggressors acted in groups. It was concluded, in 
general terms, that the most recurrent attacks, in 
decreasing order, involved racism and/or racial in-
jury, Male Chauvinism and / or misogyny, sexual 
connotation, apology for Nazism and/or neo-Na-
zism and LGBTQIA+phobia. In addition, the most 
recurrent medium was the use of offensive im-
ages and / or terms, including Nazi symbols and 
images; nudity, pornography and sexual content; 
rape and death threats; noises and music; and pro-
voking instabilities in transmissions. Google Meet 
was the most used platform, the month with the 
most attacks was July 2020 and 14% of the cases 
mentioned President Bolsonaro. The majority in-
volved more than one category concomitantly 
(racism and/or racial injury and Male Chauvinism 
and/or misogyny, for example), and 75% of the 
cases involved group attacks.

Keywords
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Hackeando o debate: analisando casos no 
Brasil de invasão e ataques racistas, machistas 
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Resumo
Este artigo apresenta um panorama de ataques e 
invasões a eventos virtuais, no Brasil, durante a 
pandemia de covid-19, com base em um monito-
ramento de casos ocorridos entre abril de 2020 e 
fevereiro de 2021. Objetivando fomentar discus-
sões sobre violações de direitos humanos e anti-
democracia na Internet através de racismo e in-
júria racial, machismo e misoginia, lgbtqia+fobia 
e outros meios de agressão e de desestabilização 
do debate, foi realizada uma análise de conteúdo 
qualiquantitativa de informações descritas em 36 
documentos de fontes coletados (notas de repú-
dio institucionais, em notícias jornalísticas e em 
artigos e vídeos de portais das instituições afeta-
das). Buscou-se identificar quais as táticas ado-
tadas, os meios e tipos de ataque, as plataformas 
mais utilizadas, os gêneros de evento mais atin-
gido e compreender se os agressores agiam em 
grupo. Concluiu-se, em termos gerais, que os ata-
ques mais recorrentes, em ordem decrescente, en-
volveram racismo e/ou injúria racial, machismo 
e/ou misoginia, conotação sexual, apologia ao na-
zismo e/ou neonazismo e LGBTQIA+fobia. Além 
disso, o meio mais recorrente foi o uso de ima-
gens e/ou termos ofensivos, incluindo símbolos e 
imagens nazistas; nudez, pornografia e conteúdo 
sexual; ameaças de estupro e de morte; barulhos e 
músicas; e provocação de instabilidades nas trans-
missões. O Google Meet foi a plataforma mais 
utilizada, o mês com mais ataques foi julho de 
2020 e 14% dos casos mencionavam o presidente 
Bolsonaro. A maioria envolveu mais de uma ca-
tegoria concomitantemente (racismo e/ou injúria 
racial e machismo e/ou misoginia, por exemplo), e 
75% dos ataques foram em grupo.
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1. Introduction

Throughout the covid-19 pandemic, there was 
an increase of 5000% in hate crimes, child por-
nography and neo-Nazism in the main social 
networks (Facebook, Twitter and Instagram, 
in addition to some anonymous user chats, 
channels and forums), according to a study 
by SaferNet Brasil, which had its results re-
published by Intercept in August 2020 (Dias, 
2020). The analysis, which used data from 
the National Crime Reporting Center, covered 
cases received in 2019 and 2020, comparing 
the situations in the two years, especially con-
sidering that, in 2020, the pandemic, circula-
tion restrictions and other measures in favor of 
social isolation had started in Brazil.

However, little research and news has been 
carried out to identify, with greater precision, 
how hate crimes and other related illicit acts 
have occurred on platforms for streaming vir-
tual events, whether academic, electoral or en-
tertainment. Even news portals have identified 
that attacks in these categories have occurred 
frequently throughout the pandemic (Universa, 
2020; Folha, 2020; Godoy, 2020; Casaletti, 2020; 
Moura, 2020).

In order to fill this gap in productions aimed 
at a careful analysis of these attack tactics, a 
monitoring of institutional open letters, jour-
nalistic news, articles and videos on portals of 
the affected institutions was prepared for the 
writing of this scientific article on cases of ag-
gression, hate speech and methods of desta-
bilizing the debate, with each situation being 
allocated to one of the categories created (rac-
ism and / or racial injury; Male Chauvinism 
and / or misogyny; sexual connotation; apology 
for Nazism and / or neo-Nazism; and LGBTQIA 
+ phobia), as will be described in section 2 
(Methodology) below.

However, the collection and analysis of these 
secondary sources alone does not provide 

sufficient elements for a more complete obser-
vation of the whole issue and how the scenario 
has worsened. To complement the study, it was 
also necessary to find out what other authors 
have already been writing about security and 
human rights on the internet during the pan-
demic, as presented in section 3 (“Pandemic 
and internet: the scenario”).

A continuation of this literature review also 
allowed the introduction of already existing 
concepts about the methods of aggression and 
invasions to such virtual seminars - such as the 
term “Zoombombing”, which was better de-
scribed in section 4 (“Invasions and / or attacks: 
identifying strategies to destabilize the debate ”).

As for the data actually collected in the mon-
itoring, all started to be worked on in section 
5 (“How were the attacks?”), which, as the title 
already says, aimed to outline, through the 
categories created and the analyzed sources, a 
panorama of which were the most used meth-
ods, and if the aggressors acted in groups or in 
isolation, in individual attacks.

In section 6 (“What type of occurrence is the 
most common in the attacks analyzed?”), the 
results of categorizing and counting the fre-
quency of cases by gender of attack were pre-
sented - such as racism and / or racial injury, 
LGBTQIA + phobia and other types highlighted 
in the Methodology section. However, it was 
also necessary to resort, again, to the literature 
review to understand the ways and the reasons 
for different categories to intersect with others: 
here, the concept of “intersectionality” elabo-
rated by Kimberlé Crenshaw (1989) was used 
in her paper “Demarginalizing the Intersection 
of Race and Sex: A Black Feminist Critique of 
Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory 
and Antiracist Politics”, published by the Legal 
Forum of the University of Chicago.

In that paper, the analysis of the situation 
of black women, especially Americans, led 
the author to an observation that the violence 
and inequalities to which these women are 
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subjected are related not only to their race / 
color, but also to their gender, class, ethnicity 
and other possible variables (Crenshaw, 1989). 
In a similar and complementary way, another 
Afro-American scientist, Patricia Hills Collins 
(2000), understands that the cultural patterns 
of oppression, while structural aspects, also in-
tersect and are related to each other.

These authors were recovered in this article 
and in section 6 because they help to under-
stand why, according to the results that will be 
presented in that section and in its subsections, 
cases of invasions and attacks during virtual 
events often refer to situations of “racism and / 
or racial insult ”(spelled out here in quotation 
marks, as it was a category created for codifica-
tion) and “Male Chauvinism and / or misogyny 
”(in quotation marks for the same reason) at the 
same time, for example - causing black women 
to be hit twice, as well as black LGBTQIA + 
women. It is worth mentioning, here, just as 
an example, a case that emerged during the 
finalization of the writing of this article and 
that, given the time frame of case collection 
that occurred until February 2021, it was not 
possible to include it in the monitoring, but it 
is worth mentioning: according to an article 
published by Portal Uol (Lopes, 2021), the vet-
erinarian Talita Santos suffered a racist attack 
during a virtual lecture. She was returning to a 
study group at Unesp in Botucatu, when a user 
opened his microphone to curse and transmit 
a lot of loud noises. Shortly thereafter, the sci-
entist was informed that a “collective invasion” 
was taking place, with other users broadcasting 
their screens and projecting sounds and im-
ages of primates and the current President of 
the Republic, Jair Bolsonaro.

In section 7 (“Where?”), the results of which 
types of events had the greatest number of 
cases will be displayed, as well as which plat-
forms and software are most used for trans-
mission. Section 8 presents which sources 
mention who were the most specific targets, 

in addition to all the other participants - uni-
versity professors, congressmen/ congress-
women, players, electoral candidates and oth-
ers. In section 9 (“When?”), in turn, graphs will 
be shown reflecting the periods with the most 
cases collected, within the time frame used. 
And, in section 10 (“Inside the sources”), the 
documents used as sources will be addressed, 
in order to understand whether the amount 
of disapproval notes from the institutions pro-
moting the events was equal to or greater than 
the amount of journalistic news found, seek-
ing, in addition to complementing the topics 
covered in the Methodology section, to identify 
how the debate has emerged in civil society 
and which mechanisms and spaces for reaction 
have been adopted.

Finally, in the Final Considerations, all the 
central results will be presented, mainly an-
swering the questions that this article aims 
to answer and that is present, as described, 
in each section and subsection - how, which, 
where, against whom and when such attacks 
and invasions occurred?

2. Methodology

For this article, mostly qualitative methodol-
ogies were used, although the content analy-
sis employed is qualitative and quantitative be-
cause it considers, in addition to the categories 
and codifications created to observe the quali-
tative data, the frequency or the number of ap-
pearances of each of them, allowing the gen-
eration of graphs with percentages and gross 
numbers of cases by type.

In addition to the bibliographic review, 
mainly qualitative data were also collected up 
to February 2021 - news in the media, open let-
ters and articles on portals of host institutions 
that had cases of invasion and / or racist, sex-
ist, lgbtqia + phobic and other related attacks 
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to the participants of lives, online classes and 
virtual congresses. In total, 36 cases were iden-
tified, with 28 documents (news, notes etc.), al-
ways prioritizing the collection initially of in-
stitutional open letters and, in their absence, 
journalistic articles on the subject and, finally, 
articles or videos on portals, and news reports 
from the affected institutions, respecting the 
limit of only one document per case, since the 
objective was not to understand how the same 
case was reflected in different sources, but to 
collect qualitative information about each case.

In order to have access to this data, Google 
alerts (Google Alerts) and searches in the same 
search engine were elaborated with the fol-
lowing keywords, in Portuguese, usually asso-
ciated: “open letter”, “online class”, “racism”, 
“Male Chauvinism”, “Misogyny”, “homophobia”, 
“LGBT”, “invasions”, “attacks”, “live”, “meeting”, 
“congresses”, “academic congresses”. The links 
found were allocated to a spreadsheet with in-
stitution, month and year of occurrence, and 
the PDF documents from the links were also 
stored for analysis in the Atlas.ti software.

Both in the spreadsheet and in the indicated 
software, categories were created to list each 
available case in a link (in some situations, the 
same open letter, news or article refers to more 
than one case, and each was categorized sepa-
rately, preserving it if only its common source) 
to one (or more) type (s) of attacks and / or in-
vasions occurring involving: 1. racism and / or 
racial injury; 2. Male Chauvinism and / or mi-
sogyny; 3. Nazism; 4. LGBTQIA + phobia; 5. sex-
ual connotation.

Therefore, the variables used were the lo-
cation (university, group etc.), the target (s), 
the institution where the case occurred, the 
year, the month, access link to the source 
document, type of document, type (s) of oc-
currence, whether there was mention of 
President Bolsonaro (Boolean or binary var-
iable, which can be set to 0 to indicate that 
there was no mention, and 1 to indicate that 

there was mention based on the search for the 
word “Bolsonaro”, according to the reports in 
the documents used - in the event that such 
information does not exist in the sources, it 
was decided to register “N / A”), platform used 
for broadcasting the event (Zoom, Hangouts, 
Google Meet etc.), event privacy setting (if fully 
open, if it was open but depended on prior 
registration or if it was restricted ), whether 
the performance was in group or an individ-
ual attack and the method (s) of attack (such 
as the transmission of noise and music, offen-
sive language, etc., as will be described in the 
following paragraphs). The categories created 
for each variable are indicated in the follow-
ing table:
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VARIABLE CATEGORY 01 CAT. 02 CAT. 03 CAT. 04 CAT. 05

Place/Event Type Academic Event

Electoral 
Streaming Game Streaming Artistic Streaming

PP Managers 
Meeting

Target(s) Academics and 
the Public

Political 
Candidates

Gamers Artists PP Managers

Institution NO CATEGORY NO CATEGORY NO CATEGORY NO CATEGORY NO CATEGORY

Year NO CATEGORY NO CATEGORY NO CATEGORY NO CATEGORY NO CATEGORY

Month NO CATEGORY NO CATEGORY NO CATEGORY NO CATEGORY NO CATEGORY

Link (Source) NO CATEGORY NO CATEGORY NO CATEGORY NO CATEGORY NO CATEGORY

Source Type NEWS IN MEDIA / 
PRESS

OPEN LETTER NEWS / 
ARTICLES ON 
INSTITUTIONAL 
PORTALS

- -

Occurrence Type Racism and/or 
racial injury

Male Chauvinism 
and / or 
Misogyny

LGBTQIA+phobia Supporting 
Nazism and/or 
Neonazism 

Sexual Overtone

Mentions 
Bolsonaro?

0 (NO) 1 (YES) NO DATA - -

Platform ZOOM YOUTUBE GOOGLE MEETS INSTAGRAM UNSPECIFIED

Privacy Settings 100% OPEN OPEN W/REGIST. PRIVATE - -

Group or indivi-
dual attack?

Group Attack Individual Attack NO DATA - -

Attack Methods Offensive images 
and / or terms

Nudity, porno-
graphy and / or 
sexual content

Threats (Rape 
and/or Death)

Noises / Songs Transmission 
instability

[Table 1] Variables and Categories used Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.
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To categorize a particular case in a type of 
occurrence as racism and / or racial injury, 
source documents were analyzed looking for 
the very terms “racism”, “racist”, “racial” or 
“race”, but also reading and understanding 
whether the case involved racism, albeit in 
other words - for example, there was an ex-
plicit mention of the racist lines of attackers, 
such as “monkey”, but there was no explicit 
mention of the term racism in the document. 
The same method was applied to the catego-
ries Male Chauvinism and / or misogyny, look-
ing for “Male Chauvinism”, “misogyny” and 
related words, and to the categories LGBTQIA 
+ phobia (searching for “homophobia”, “trans-
phobia”, “lesbofobia”, “LGBTQIA +” , “LGBT”), 
nazism (with the very clear terms “neo-na-
zism”, “neo-nazis”, “nazism” and “nazis”) and 
sexual connotations (“nudity”, “sex”, “sexual”, 
“porn”, “ pornography ”and“ mutilation ”).

Furthermore, aiming to categorize the 
method (s) of attack adopted, it was observed, in 
the sources, whether the case descriptions in-
volved offenses, noises to interrupt the speakers, 
presence of many users simultaneously, threats, 
instabilities, projection of aggressive and nudity 
images, as well as if the medium was an inva-
sion and / or attack. In addition, it also sought to 
identify in which and how many those involved 
made reference to President Jair Bolsonaro. This 
was not an isolated action and it was precisely 
similar to cases that appeared frequently among 
those collected during this work.

Finally, the variables that not categorized 
were those that did not need to create codes 
since the values   found in the documents are, 
by themselves, sufficient to explain its content 
(such as month and year of occurrence and 
publication of notes, news and articles, as well 
as access links).

3. Pandemic and internet: 
the scenario

During the covid-19 pandemic and the result-
ing social isolation, many different types of cy-
ber-attacks began to happen with even more 
intensity and frequency.

As Mouton and De Coning (2020) found, 
phishing attacks (such as emails sent in the US 
about alleged tax refunds that could provide fi-
nancial relief to citizens during the pandemic 
but which, in fact, were a scheme to collect 
bank and personal data), fake URLs (scam-
mers that redirected users to malicious web-
site addresses, usually about campaigns against 
covid), fake donation sites for families in so-
cioeconomic vulnerability, misinformation 
about covid-19 and other tactics have become 
increasingly popular in this period.

In addition, for Khan, Brohi and Zaman 
(2020), mobile applications, malicious mes-
sages on social networks, websites and do-
mains, DDoS attacks and other types of aggres-
sive media content? have also intensified and 
were considered major threats to cybersecurity 
in the midst of the pandemic.

However, both in Brazil and abroad, little was 
said about invasions and / or attacks directed at 
the lives of academics and artists - and, in par-
ticular, those that promoted debates on agen-
das considered progressive, such as anti-racism, 
feminism, environmental preservation, deinsti-
tutionalization of the Military Police or criti-
cism, in some way, of the Federal Government, 
as Godoy (2020) observes in an article published 
by Estadão. The author also observed how these 
attacks occur, especially those that use “zoom-
bombing” (a technique that will be better ex-
plained in the following section) to destabilize 
or make the debate unfeasible. 
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4. Invasions and / or 
attacks: identifying 

strategies to destabilize 
the debate

4.1. Invasions

Both before and during the pandemic, inva-
sions of private online rooms, usually subject, 
in the case of open events, to prior registration 
to receive links and passwords, have become a 
common phenomenon on the Internet.

In these cases, what happens is usually ei-
ther, in fact, an invasion attack due to cryp-
tographic breaches and a failure in the security 
of the platform, or the supply of false and / or 
third party data for the requested prior regis-
tration, as occurred in the case of one of the 
events analyzed in the monitoring - the MaRIas 
seminar, organized by the feminist collective of 
the Institute of International Relations of the 
University of São Paulo, during 2020, in which 
malicious users made their registration using 
data from students and professors of that insti-
tution, so that they could go “unnoticed” when 
accessing and following the discussion.

The problem with these intrusions is that, 
in addition to the exposure of the participants 
and being a serious breach of privacy, “intru-
sive” users also tend to promote a series of at-
tacks that will be better described in the follow-
ing subsection. And, even when the conference 
rooms and online events are totally open and 
public, although it is more difficult to argue 
for an “invasion”, what happens is the massive 
presence of large groups of users who, united 
in favor of destabilizing the debate, begin to 
attack speakers. Increasingly common on the 
Zoom platform, this type of attack was called 
“Zoombombing”, favoring what researcher Sarah 
Young calls a true “privacy crisis” (Young, 2020).

4.2. Attacks

Zoombombing, despite its name, is not re-
stricted to Zoom. On the contrary: it is just 
a new name given to a phenomenon that is 
already very old on the Internet and that 
has existed for longer than the platform 
mentioned, being also recurrent in virtual 
events and other types of streaming such 
as Youtube, Twitch, Google Meet, Hangouts, 
Discord and other apps.

Among the possible attacks that can occur 
within this modality, are: 1. speaking over the 
speakers and / or presenters, preferably in 
large groups, so that it is not possible to hear 
them, or even make noises, insert music and 
videos in high volume for the same purpose; 2. 
turn on the camera and / or present the screen 
to display pornography, nudity and other ex-
plicit images to participants; 3. offend by text 
over the broadcast chat, by voice, video and / 
or other types of offensive images; 4. threaten 
(from death, rape, disclosure of personal data 
or any other type of threat); 5. promote insta-
bilities in transmission, either through a really 
invasive attack via hacking or by other means 
that do not involve invasion, such as calling 
many users to make the connection unstable.

Such behaviors, generally used during the 
attacks studied here, are very common in three 
types (concurrently or not) of users: “fakes” 
(false profiles of people), “trolls” and “haters” 
- the latter two, according to Kalil (2018), have 
aggressive and disproportionate attitudes, in 
addition to making use of jokes and offenses 
to provoke the destabilization of the debate 
or reproduce hatred free of charge, but hat-
ers tend to reproduce more hate speech and 
have more aggressive behaviors than trolls, 
whose speeches are more based on “pranks”, 
“traps” or “jokes”. Still for the author, in the 
2018 presidential campaigns in Brazil there was 
an expressive number of users of this category 
among the current president Jair Bolsonaro’s 
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supporters. It is worth noting, then, that, in at 
least 14% of the cases observed in this article, 
there was an explicit mention, by the attackers, 
of the aforementioned president.

5. How were the attacks?

In the cases analyzed during the monitoring, 
the use of images and / or offensive terms 
during online events was the most recurrent 
method [Graph 1], followed by nudity (own or 
pornography) or sexual content, threats, noises 
and instabilities in the streaming.

[Graph 1] Cases of attack tactics 
for virtual events
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.

As for the first category, messages related 
to different types of occurrences are high-
lighted, which will be addressed in the fol-
lowing section - racism and / or racial injury, 
Male Chauvinism and / or misogyny and oth-
ers. Offenses such as “THERE ARE SO MANY 
POORS HERE! UGHH, BLACK PEOPLE!” - re-
ceived during the IFPR virtual seminar (Moura, 
2020) -, “stop talking, you blacks” - speech 
given during a meeting of the State Council 
for Human Rights of Santa Catarina ( Caldas, 
2020), “Preto = Macaco” - message displayed 
at the IFTO seminar (IFTO, 2020) -, in addi-
tion to offensive images - such as Nazi symbols 
and references displayed during an event from 

Revista África e Africanidades 
(Correio do Amanhã, 2020) 
, in a meeting on anti-racist 
practices promoted by Icom - 
Instituto Comunitário Grande 
Florianópolis (Senra, 2020) and 
in lives of other institutions - 
were extremely recurring.

In terms of “nudity, pornog-
raphy and / or sexual content”, 
which appears in second place 
and includes both nudity itself, 
as well as pornography and sex-
ual language, the following stand 
out: the Icom seminar, with im-
ages of a man masturbating 
(Senra, 2020); the IFPR event, 
with pornography and geni-

tal mutilation (Moura, 2020); a live from Ifes, 
which was the target of pornographic images 
and threats to participants (Sinasefe Ifes, 2020); 
a NEABI seminar, which also had to deal with 
the display of pornographic videos (Amorim, 
2020); in addition to other events.

Threats of rape and death were also frequent. 
Here, it is possible to highlight the following 
cases of virtual events promoted by the follow-
ing institutions and people: IFTO (2020); Ana 
Lucia Martins, elected councilor of the PT and 
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black woman (Estadão Content; IstoÉ, 2020); 
a seminar for teachers and students from an 
unidentified public school in Belém (O Liberal, 
2020); IFPR (Moura, 2020); Ifes (Sinasefe Ifes, 
2020); and UFSM (2020).

The fourth tactic (inserting music at high 
volume or making noise to destabilize the de-
bate or prevent speakers from being heard) is a 
relatively common strategy in cases of zoom-
bombing, as presented in the previous section. 
In the cases analyzed, although it was one of 
the least recurring means, this mode of attack 
reached lives and hindered the oral presenta-
tion of an event promoted by Unicamp (2020) 
- while the speakers were talking, several users 
simultaneously opened their microphones and 
spoke over them - , from a meeting promoted 
by the Gender and International Relations 
Study Group of IRI / USP (MARIAS, 2020) - 
with screams and loud music -, from an Ifes 
event already mentioned (Sinasefe Ifes, 2020), 
from a seminar promoted by UNB Institute of 
International Relations (Estadão Content; Carta 
Capital, 2020) and many other virtual events.

In the last position, there is the least used 
method and the one that perhaps requires 
more technical knowledge to cause problems: 
the provocation of instabilities in the trans-
mission of events. Unless the platform used 
does not support or optimize a large number 
of users connected simultaneously, the only 
means of causing instability in streaming, and 
not just in the debate, depend on a more spe-
cialized knowledge about invasion techniques, 
repetition attacks and other related means. The 
few cases in which this category was mentioned 
were the artistic lives of singer Teresa Cristina 
(O Globo; Yahoo, 2020) and actress Maria Zilda 
Bethlem (Casaletti, 2020). The live situation pro-
moted by Ineac (Estadão Content; Carta Capital, 
2020) which, although it did not necessarily 
imply instability, was also allocated to this cate-
gory due to the massive amount of “dislikes” at-
tributed to the transmission on Youtube and to 

the attempts, by the management of the event, 
of interrupting and resuming the recording so 
that the attackers stopped, which had no effect 
and ended up generating instabilities and inter-
ruptions for those who were watching.

Additionally, it is also worth noting that, as 
shown in [Graph 2] below, most of the attacks, 
among those that the documents (sources) pro-
vided information about, were carried out in 
groups, and not with just one user acting in 
isolation. This is extremely important informa-
tion, because understanding how these users 
act is also understanding how to prevent in-
vasions and aggressions, especially when it is 
possible to perceive, depending on the plat-
form used, when many users are entering a 
transmission at the same time. In addition, it 
is possible to inquire about the other platforms 
that these groups use to communicate, inte-
grate and plan attacks together - anonymous 
user chats and forums, Discord, Twitch and 
WhatsApp might be some options, although it 
is not possible to verify this in this study.

Finally, it is essential to mention that, for 
hate speech researchers on the Internet, dif-
ferent types of users with different strategies 
and motivations exist and there is no single 
answer for what would be the profile of in-
dividuals who practice such actions. In an 
analysis of Islamophobia cases, especially on 
Twitter, Awan (2014) identified at least 8 clas-
sifications that were later redeemed - during 
the pandemic, including - by Rudnicki and 
Steiger (2020: 14): 1. “travelers” - those who 
visit Twitter specifically to harass Muslims; 2. 
“apprentices” - new users who are guided by 
more experienced attackers; 3. “disseminators” 
- those who share and spread Islamophobic 
memes and images; 4. “impersonators” - fake 
accounts and profiles made just to spread ha-
tred; 5. “accessories” - people who join the con-
versations of other people and groups to target 
specific targets, especially vulnerable individu-
als; 6. “reactives” - people who start practicing 
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hate speech online after a major violent inci-
dent, such as a terrorist attack; 7. “movers” - 
users who are frequently banned and need to 
migrate from account to account to continue 
attacking; 8. “professionals” - individuals with 
a large number of followers and who initiate 
campaigns against Muslims.

[Graph 2] Number of cases by 
group or individual attacks 
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.
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6. What type of 
occurrence was the most 

common amongst the 
attacks analyzed?

In the cases analyzed, as shown in [Graph 3] 
below, the category “racism and / or racial in-
jury” stood out, with 28 occurrences (in 36 
cases collected) related to the theme, especially 
against black people (in 27 of the 28 occurrences 
and, in one of these, with an attack also directed 
at indigenous people). In a last case of racial in-
jury, there were attacks exclusively against yel-
low Asian people. Subsection 6.1 seeks to pres-
ent the intersectionality of the themes of this 
type of category (Graph 4) and the correspond-
ing literature review on the subject.

[Graph 3] Frequency of cases 
per occurrence type
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.

The second most frequent occurrence was 
“Male Chauvinism and / or misogyny”, pres-
ent in 14 of the 36 cases collected, as shown 
in Graph 3 above. In subsection 6.2, we seek 
to understand how such attacks have been in-
creasingly recurrent in the networks, espe-
cially during election campaigns and against 
female candidates. In addition, another graph 
(5) shown in the subsection shows how the in-
tersectionality of cases occurs - for example: in 
12 of the 14 total (approximately 86% of them), 
this category was associated with at least cases 
of “racism and/or racial injury”, of the first 
type of occurrence covered in this section.

Occurrences involving the category “sexual 
connotation” were present in 13 of the 36 cases, 
occupying the third place in terms of frequency, 
according to the same chart above. As discussed 
in Graph 6 and in subsection 6.3. then, in most 

cases (8), such behaviors were 
directed at black people. In 5 
cases, they were directed at 
women. In 4 situations, this 
category was associated with 
cases of Nazi and / or neo-
Nazi attacks. And in one case, 
this was targeted at LGBTQIA 
+ people. It should be noted 
that these numbers, added 
together, exceed 13 cases cat-
egorized in this way, as this 
type of occurrence was usu-
ally present in cases involv-
ing Male Chauvinism and / or 
misogyny, racism and / or ra-
cial injury, at the same time. 
However, it is also important 
to note that in 3 cases this 
type of occurrence occurred 
alone, without any associa-

tion with racist, misogynistic, Nazi or LGBTQIA 
+ phobic attacks, being, at the same time, the 
means of destabilizing the debate (addressed in 
section 5, in the category “nudity, pornography 
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and / or sexual content”) and the type of occur-
rence (addressed in this section 6 by the code 
“sexual connotation”).

In the penultimate position are the cases of 
“Nazism and / or neo-Nazism”, in which 7 sit-
uations involved this category, as shown in the 
same Graph 3 above. In subsection 6.4. next 
(and in Graph 7), it was noticed that in 5 cases 
there was the concomitant use of attacks that 
are in the “sexual connotation” category. In 4 of 
them, there was also mention of the category 
“racism and / or racial injury”. And in two, “ 
Male Chauvinism and / or misogyny” was also 
present. Only in one case of Nazism and / or 
neo-Nazism, related images were presented, 
without any type of attack directly associated 
with the other types, and only in one case was 
there a direct attack on LGBTQIA + people.

Finally, there are the events categorized as 
“LGBTQIA + phobia” (Graph 3), 
which total 4 related cases. As 
shown in Graph 8 and in sub-
section 6.5. then, half (2) of them 
was associated with the category 
“Male Chauvinism and / or misog-
yny”, and the other half (2) was 
associated with the category “rac-
ism and / or racial injury”. One 
of them also involved the use of 
the “sexual connotation” type of 
occurrence.

What these data reveal is that 
there is a clear intersectional-
ity (Crenshaw, 1989) between 
the types of occurrences: almost 
never, the category “Nazism and 
/ or neo-Nazism”, for exam-
ple, appeared alone, isolated from the others. 
Especially because the ideology itself already 
presupposes an attack on the other vulnerable 
groups addressed here, especially directed at 
black people. And this is not only true for the 
category “Nazism and / or neo-Nazism”, but 
also for all the others, as demonstrated just 

above. Next, in the subsections on each topic, 
the graphs corresponding to the categories of 
type of occurrence created will be presented, 
and it will be possible to associate such alarm-
ing results with the existing scientific litera-
ture on the subject.

6.1. Racism and 
/ or racial injury

From Graph 3 above and [Graph 4] below, it is 
possible to see that racism and / or racial injury 
was the most frequent category among those 
created for the analysis of cases, and that the 
intersectionality of this theme with the others, 
specially Male Chauvinism and / or misogyny, 
was also recurrent.

[Graph 4] Frequency of cases of racism and 
/ or racial injury with their intersections
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.
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According to Keum and Miller (2018), several 
factors can influence these and other racist be-
haviors and expressions on the Internet, such 
as online disinhibition, anonymity, de-individ-
ualization, prejudice rooted within 
groups, as well as their polariza-
tion, harmful attitudes external to 
the group and stereotyping. In ad-
dition, as Suler had already demon-
strated (2004), this virtual disinhi-
bition also leads to other forms of 
anger, toxic attacks and threats that, 
in theory, would be less present in 
life outside the Internet.

However, when talking about 
racism and racial injury today, and 
even about other topics mentioned 
in the following subsections, it can 
no longer be said with such con-
viction that these behaviors are less 
present in offline life. What hap-
pens, in fact, is that such attitudes 
can be more veiled outside the networks, but 
even this is not entirely true in the face of cases 
of constant violations derived from institutional 
and structural racism that, in Brazil, affect 
mainly black people both in access to the health 
system, such as education, basic sanitation, pol-
itics and other sectors (Lima et al, 2020).

6.2. Male 
chauvinism and/

or misogyny

[Graph 5] Frequency of cases of 
male chauvinism and / or misogyny 
with their intersections
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.

Graph 3 indicates that the category “Male 
Chauvinism and / or misogyny” was the second 
most recurrent in the cases analyzed, while 
[Graph 5] above reveals that it was strongly as-
sociated with other themes, especially racism 
and / or racial injury.

According to Ging and Siapera (2018: 520), 
this type of online attack allows women to stop 
expressing their opinions on the networks on 
certain topics - and, about this, the authors 
refer to a study by Amnesty International, pub-
lished in 2017, about 32% of the women partic-
ipating in the research have experienced this 
(Amnesty, 2017).

And this was not a dated phenomenon: also 
in 2020, during Brazilian municipal electoral 
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campaigns, hate speeches against female can-
didates were so frequent that they inspired in-
itiatives such as MonitorA, pro-
moted by InternetLab itself and 
by the AzMina Institute, through 
the project Recognize, Resist and 
Remedy, in partnership with 
IT for Change and funded by 
the International Development 
Research Center (InternetLab, 
2020). The intention was pre-
cisely to collect and analyze re-
lated cases on social networks.

What the present article is 
able to demonstrate, through the 
graphics displayed and the moni-
toring carried out, is that, in fact, 
women were much more exposed 
to these types of attacks, and that 
two of the cases collected (but 
that certainly were not the only 
ones in the total number of existing com-
plaints, however they were those that the sur-
vey was able to collect with the parameters 
used) involved aggression against female and 
black candidates during lives promoted in elec-
toral campaigns: Renata Souza, from PSOL (iG 
Último Segundo, 2020), and Ana Lucia Martins, 
from PT (Estadão Content; IstoÉ, 2020), the 
Worker’s Party in Brazil. This finding further 
reinforces Crenshaw’s (1989) arguments about 
intersectionality and dilemmas arising from 
different variables (race / color, ethnicity, gen-
der, class…) when it comes to the experience of 
black women in all spheres.

6.3. Sexual 
overtones

[Graph 6] Frequency of cases of sexual 
connotation with their intersections
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.

In this category, all cases involving sexual con-
notation were allocated, whether the victims 
were women, black people, LGBTQIA + or be-
longing to any other social group. In addition 
to being the third code with the highest num-
ber of results in relation to the types of attacks 
(see Graph 3), a similar code was also created in 
terms of attack methods, in section 5, in which 
this was the second means of destabilizing the 
debate and attack the speakers and the public. 
As [Graph 6] above reveals, it is also possible to 
see that this category has been recurrently as-
sociated with racism and / or racial injury.

An article published in The Guardian in April 
2020 (Batty, 2020) indicated that, in the United 
States, “Zoombombing” attacks using the pro-
jection of “extreme” pornography during sem-
inars and virtual classes became increasingly 
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common. Considering that April was still the 
beginning of the pandemic, even in the USA, 
this data is even more alarming, as it reveals 
that this has been a concern since the begin-
ning of emergency remote education and digi-
tal alternatives for face-to-face events.

6.4. Apology to 
Nazism and / or 

neo-Nazism

[Graph 7] Frequency of cases of 
apology for Nazism and / or neo-
Nazism with their intersections
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.

Meeting and complementing the aforemen-
tioned study by the organization SaferNet Brasil, 
with results republished by Intercept (Dias, 
2020), the data obtained by the monitoring that 
originated this article also reveals, as shown 
in Graph 3, that Supporting Nazism and / or 
neo-Nazism in the Internet has been a recurring 

crime and has increased not only on the plat-
forms that SaferNet Brasil’s analysis with data 
from the National Crime Reporting Center has 
revealed (Instagram, Facebook, Twitter, anony-
mous user channels and forums, etc.), but also 
on the virtual events analyzed here, transmitted 
via Youtube, Hangouts, Google Meet, Zoom etc.

[Graph 7] above provides even more details, 
and with it is possible to see that this cate-
gory was often associated with sexual over-
tone and racism and / or racial injury. Such 
information proves to be especially impor-
tant because, in general, speeches related to 

Nazism and neo-Nazism tend 
to affect various social minority 
groups, configuring itself as a se-
ries of violations of several human 
rights at the same time, including 
many that were not found explic-
itly in the analyzed documents 
and that, therefore, were not cat-
egorized, but that can happen on 
the Internet as a result of support-
ing these “ideals”:   empowerment 
and discrimination against people 
with disabilities, xenophobia, reli-
gious of certain congregations and 
many other themes, commonly in 
a concomitant way.

A recent article published by 
Deutsche Welle (Schuster, 2021), 

still in February 2021, reveals that the covid-19 
pandemic, the social isolation and the remote 
education resulting from it have made it easier 
for teenagers to become easier targets for ex-
tremist groups, including Nazis and neo-Nazis, 
an evidence that is also shared as an opinion by 
many teachers of these young people.
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6.5. LGBTQIA 
+ phobia

[Graph 8] Frequency of cases of LGBTQIA 
+ phobia with their intersections
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.

Finally, as shown in Graph 3, the LGBTQIA + 
phobia category was responsible for the small-
est number of cases, among those collected and 
coded in the monitoring. However, it also has 
intersectional characteristics, having appeared 
frequently in situations involving racism and / 
or racial injury and male chauvinism and / or 
misogyny, as indicated by [Graph 8] above.

It is important to note that, as a study by the 
University of Colorado demonstrated with re-
sults republished by UOL’s Tilt portal (Alves, 
2021), algorithms tend to make more mistakes 
and injustices not only with black people, but 
also with trans people. In addition, an article 
published by Coding Rights (Guedes, 2021), in 
Brazil, also identified something similar when 
it comes to facial recognition and its intersec-
tions between gender, race and territory. It is 
certain, therefore, that many technological 

tools, programmed by humans, tend to repro-
duce inequalities and prejudices.

However, when talking about 
attacks and invasions that were 
actually caused by humans in 
digital media, it is possible to 
be even more sure about how 
exposed trans people are on the 
Internet. And not just them: 
lesbians, gays, queers and all 
other LGBTQIA + minorities 
also end up being affected by 
speeches that, like those found 
in the analyzed documents, re-
inforce stereotypes and aggres-
sions of the type. Three out of 
the four events that had such 
occurrences dealt, at the time 
of transmission, with the situa-
tion of trans women, including 

participants who were transsexuals. Another 
event, with black intellectuals, suffered attacks 
of a homophobic and racist nature, again reit-
erating how hardly such categories are found 
in isolation.

7. Where?

As can be seen in [Graph 9] below, the highest 
percentage of cases analyzed (77.78%) occurred 
within the scope of virtual academic and scien-
tific events, such as congresses, seminars, sym-
posia, debates, meetings, workshops, lectures 
and the like, generally open to the public (with 
or without prior registration, link and pass-
word made available, and in some of them, the 
receipt of this data for access depended on the 
confirmation of your registration).

Lives and other means of virtual presenta-
tions promoted by artists and presenters made 
up the second place among the types of most 
frequent events in the observed cases. Among 
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them, we highlight the attacks (offensive and / 
or aimed at promoting the instability of broad-
casts) directed at singers Ludmilla (Folha, 2020) 
and Teresa Cristina (Casaletti, 2020), at the doc-
tor, influencer and winner of the last edition 
of the relaty show Big Brother Brasil Thelma 
Assis (Universa, 2020) and actress Maria Zilda 
Bethlem (Casaletti, 2020), all women and who, 
except the last, are also black.

[Graph 9] Cases per place or event type
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.

What the graph above also reveals is that 
the electoral lives (promoted by candidates), 
although not very recurrent in the monitor-
ing / clipping results, also represented 5.56% of 
the cases analyzed. Game streams, which are 
more addressed in other studies (Bertolozzi, 
2021), also had little return (2.78%) using the 
research parameters for collecting cases de-
scribed in the Methodology. This does not nec-
essarily indicate that there were fewer cases 
on the platforms used for such transmissions 
(such as Twitch and Youtube), but rather a 

possible methodological limitation of the key-
words used in the data collection, favoring a 
greater occurrence of attacks on academic 
lives. Finally, there was also only one meeting 
of public policymakers (representing 2.78% of 
cases) that was not allocated either to the real-
ity of an academic event, nor to the situation of 
an electoral live, but which discussed agendas 
considered “Progressive” and aimed at guaran-

teeing human rights.
Finally, it was also possible to 

verify, as shown in [Graph 10] 
and [Graph 11] below, that most 
of the events mentioned in the 
documents were transmitted by 
Google Meet platform, and that 
almost all, among which such 
information was available, were 
completely (100%) open, even 
without the need for prior reg-
istration. Such information is 
also important to 1. question 
what is the responsibility of 
these platforms and how they 
can act to mitigate such cases - 
for example, by improving secu-
rity and encryption guidelines, 
or by creating chatbots capa-

ble of detecting hate messages or screen pro-
jections with offensive content; and 2. iden-
tify how the privacy settings of these events 
are and look for alternatives so that public and 
open to society activities do not become pri-
vate just for fear that attacks like this will con-
tinue to occur. Restricting access cannot be the 
only “solution”, although it is often the most 
widely used emergency resource. Concluding 
that fully open events are the most recurrent 
among those affected is also identifying a cor-
relation - not a causality - and, being able to 
devise strategies to avoid future attacks.
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[Graph 10] Number of cases per platform used
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.

[Graph 11] Number of cases per privacy setting
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.
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8. Against whom? Artists, 
congressmen, players, 
candidates, students, 

teachers ...?

In addition to targeting the public itself - and, 
here, it is impossible to categorize each individ-
ual, especially considering that many of these 
events are open to all communities - some spe-
cific targets were identified during transmis-
sions and attacks, considering what had been 
described in the open letters, articles and jour-
nalistic news, and the different modalities of 
virtual events.

[Graph 12] below indicates that most of the 
targets were concentrated on academics (stu-
dents, teachers, researchers, speakers, etc.) 
- the “academic events” modality was more 
recurrent -, followed by artists, candidates, 
players and advisers or policy makers. 

[Graph 12] Number of cases by specific targets
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.

9. When?

As shown in [Graph 13] below, the periods with 
the highest case rates found were June, July 
and August 2020. It is not possible to be sure 
about the motivations for these attacks to have 
been carried out with greater intensity during 
these months, but it can be speculated that, in 
addition to social isolation, these are usually 
months of school and academic recess - which, 
while providing a greater number of online 
debates and conferences in the sciences, may 
also favor greater availability of free time, by 
the attackers, to seek such content. And, con-
sidering that municipal elections took place in 
November, it makes sense to suppose that there 
might be some correlation between the period 
of electoral campaigns and the high number 
of cases between September, November and 
October, although it is not possible to confirm 
this hypothesis at the moment.

[Graph 13] Number of cases per 
period (month / year)
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.
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10. About the 
sources: how 

many cases were 
collected in open 

letters, journalistic 
articles or articles 

in institutional news 
portals?

Inserting information about how 
many of the sources analyzed were 
open letters, journalistic articles 
or articles / videos in institutional 
news portals was considered important not only 
to highlight the methodological aspects de-
scribed in section 2, but also to understand the 
position of civil society in relation to the theme.

As discussed in the Methodology section, 
documents such as disapproval notes from the 
affected institutions themselves were prior-
itized. When these did not exist or were not 
available, journalistic news was sought and, in 
their absence, articles or videos on portals of 
the entities promoting the events.

Although it is not possible to draw large 
conclusions because, for this article, only one 
document was collected (regardless of its type, 
whether journalistic news, disapproval note 
or article on portal), it is clear that, even pri-
oritizing the registration of disapproval notes 
institutional, the highest percentage of docu-
ments was news in the media (66.67%). Notes 
published by the institutions themselves cor-
responded to 27.78% of the sources and, finally, 
articles or videos on institutional portals, with 
no open letters expressed on the topic, made 
up 5.56% of the documents [Graph 14].

[Graph 14] Percentage of types 
of documents collected
Source: prepared by the author based on her own monitoring, 2021.

11. Considerações finais

According to what was presented in section 5, 
the attack methods most used in the cases ana-
lyzed by the monitoring, in decreasing order, 
were the offensive images and / or terms, in-
cluding symbols and terms associated with 
Nazism; nudity, pornography and sexual con-
tent; rape and death threats; noises and music; 
and provoking instabilities in the transmis-
sion of events. In at least 14% of the cases, the 
sources (notes, news, etc.) mention that the ag-
gressors also shouted or wrote “Bolsonaro” and 
messages of support to the current Brazilian 
president. And, in at least 75% (27) of the cases, 
the sources also indicate that the attacks were 
in a group, with several users acting together - 
in only 8.33% (3) of them, the attack was indi-
vidual, carried out by one or two isolated users, 
and in 16.67% (6) of them such information 
it does not exist, and it is not possible to say 
whether the attack was carried out in groups 
or in isolation.
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Additionally, as presented in section 6 and 
its corresponding subsections, in addition to 
concluding that the greatest number of oc-
currences involved racist attacks and / or ra-
cial injury, it was also possible to infer that 
there was a great intersectionality (Crenshaw, 
1989) between themes and attacks on vulner-
able groups of different categories - such as 
black women - at the same time. This only re-
inforces the importance of discussing a more 
secure, democratic and plural digital environ-
ment for all social minorities that have been a 
recurrent target of aggressions, invasions and 
attempts to destabilize the network debate.

From the data observed in section 7, it was 
also possible to verify that, among the col-
lected events, seminars, meetings, congresses 
and other types of academic virtual presenta-
tions were the most frequently affected, cor-
responding to 77.78% of the total. In addition, 
there was also a higher prevalence of cases that 
occurred on the Google Meet (20%) platform, 
and in smaller quantities on Zoom (14.29%), 
Instagram and Youtube (8.57%). Still in this 
section, it was possible to notice that, among 
the cases in which there was mention if the 
meetings were fully open, upon registration or 
closed, at least 50% were fully open and with-
out the need for registration, and there was no 
such information in 18 cases (50%).

It is also worth noting that, as presented in 
section 9, the months of July (representing 
22.22% of the cases), June and August (16.67% 
each), all of 2020, were the periods in which 
most of the attacks occurred.

The data shown in section 10, in turn, indi-
cates that, even though the methodology pri-
oritized the collection of institutional open 
letters, the news in the media were the main 
responsible for addressing the theme, causing 
66.67% of the cases to have been analyzed using 
this type of source. Although it is not possi-
ble to conclude much with this information 
alone, it is possible to observe a certain trend 

in the media acting to denounce such aggres-
sions even when the affected institutions do 
not issue notes of repudiation or do not make 
them public.

Finally, it is necessary to reiterate how im-
portant it was also to recover concepts previ-
ously worked on by other authors in a litera-
ture review that provided the introduction of 
ideas such as “Zoombombing”, “intersection-
ality” and the debate on the increase in hate 
crimes, attacks and invasions during the covid-
19 pandemic. With the monitoring and analy-
sis resulting from it, it was possible to reach 
the conclusions presented in the paragraphs 
above (even though it is necessary to note that 
it refers to a small sample field of cases, so 
there are limitations of the conclusions and 
inferences made), but only with its associa-
tion with the bibliographic review method-
ology was possible to conclude that there are 
different types of attacks, methods, locations, 
platforms, targets and victims not only due to 
the inequalities and dilemmas present on the 
Internet, but also due to structural issues that 
have been out of it for a long time, and that 
when events and dynamics were transported, 
which until then were present in the digital 
domain, in a period of instability and isolation, 
are reinforced and brought to the surface in an 
intense and recurring way.
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Resumo
A relação direta e intrínseca entre comunicação 
e política não se inicia com a criação e difusão 
do acesso à Internet. Contudo, as especificida-
des dessa nova ferramenta e o uso crescente nas 
mais variadas esferas da vida humana implicam 
na necessidade de compreensão das dinâmicas 
e processos estabelecidos na associação entre 
Internet e política e, especificamente no caso 
abordado por este artigo, entre plataformas de 
redes sociais digitais, como o Facebook, e cam-
panhas eleitorais, no contexto brasileiro con-
temporâneo. A partir da utilização da análise 
de conteúdo e da análise do discurso político, 
aplicadas às publicações das páginas oficiais de 
Fernando Haddad, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio 
Lula da Silva ao longo da disputa eleitoral para 
a presidência, em 2018, foram constatadas di-
ferentes possibilidades para o uso de fanpages 
por candidatos políticos, entre recursos mobi-
lizados e a linguagem adotada nesse meio digi-
tal, com destaque para as modificações que se 
expressam a partir da interação entre a lingua-
gem da política e a linguagem da comunicação 
em rede.
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eleições de 2018 no Brasil1
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Abstract
The direct and intrinsic relationship between 
communication and politics does not begin 
with the creation and diffusion of Internet ac-
cess. However, the specificities of this new tool 
and the its increasing use in the most hetero-
geneous fields of human life demand the need 
to understand the dynamics and processes es-
tablished in the association between Internet 
and politics and, specifically in the case ad-
dressed by this article, between platforms 
of social media, such as Facebook, and elec-
toral campaigns, in the contemporary Brazil. 
With content analysis and political discourse 
analysis, applied to the publications of the of-
ficial Facebook pages of Fernando Haddad, 
Luiz Inácio Lula da Silva and Jair Bolsonaro 
throughout the electoral dispute for the presi-
dency, in 2018, different possibilities were tra-
ced for use of fanpages by political candida-
tes, among resources and strategies mobilized, 
as well as the language adopted in this digital 
medium, with emphasis on the modifications 
that are expressed through the interaction bet-
ween the language of politics and the language 
of network communication.
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1. Introdução

Já se disse que a política e a filosofia têm em 
comum o berço grego e a valoração da palavra 
(Vernant, 1999). De maneira muito proeminente 
dentro do escopo do pensamento político clás-
sico, verifica-se que domínios como a vida pú-
blica e a política foram concebidos a partir do 
pano de fundo do direito igual à palavra (isegoria) 
e do reconhecimento da razão. Embora essa rela-
ção se mantenha, com distinções, em diferentes 
regimes políticos, a democracia é aquele em que 
ela é ainda mais acentuada (Gomes, 2004).

Se a palavra, e em especial o direito iguali-
tário a ela, formam o cerne do regime demo-
crático, em que a necessidade de se convencer 
e manter o apoio da população é ainda mais 
imperativa aos líderes políticos, essa centrali-
dade é transportada, modernamente, à preocu-
pação com a comunicação política, principal-
mente quando se toma como ponto de partida 
a existência de mecanismos de comunicação de 
massa e a emergência da Internet. Com a tran-
sição entre um sistema midiático unidirecional 
e centralizado para o crescente protagonismo 
da comunicação em rede em um sistema hí-
brido (Chadwick, 2017), ocorrem novas mudan-
ças na política em âmbito interno interno, den-
tro das disputas protagonizadas por instituições, 
políticos profissionais e partidos, e externo, di-
recionado aos cidadãos, a partir de alterações da 
visibilidade coletiva (Gomes, 2004).

Em tal contexto, neste trabalho procura-se 
abordar, descrever e analisar empírica e teo-
ricamente as características do uso de páginas 
oficiais de Facebook pelas principais candida-
turas à presidência da República, em 2018, por 
meio da coleta automatizada das publicações 
dos candidatos do Partido dos Trabalhadores, 
Luiz Inácio Lula da Silva2, ao longo do primeiro 
turno, e Fernando Haddad, durante o segundo 
turno, e Jair Messias Bolsonaro, à época candi-
dato pelo Partido Social-Liberal, em ambos os 

turnos. Com os objetivos de analisar o uso po-
lítico do Facebook em campanhas eleitorais e 
caracterizar a agenda temática (a) e os discur-
sos (b) proferidos pelos candidatos seleciona-
dos, procedeu-se com a coleta das publicações, 
a análise de conteúdo (Bardin, 2011) e a análise 
do discurso político (Van Dijk, 1997; 2006).

Dada a extensão do material abarcado, um 
conjunto de 1426 publicações, o percurso pro-
posto tem início com uma breve incursão em 
abordagens e conceitos que serão emprega-
dos no processo de análise e na discussão dos 
dados, com o posterior detalhamento dos re-
sultados obtidos em torno de dois enfoques: 
a) As características que podem ser destacadas 
nos usos das páginas oficiais e b) As narrativas 
e significados mobilizados em torno do uni-
verso da política.

2. As eleições de 2018, os 
candidatos selecionados 

e as relações entre 
Internet e política

O contexto digital e a operação do próprio 
Facebook têm como características o pertenci-
mento a um escopo global e sociotécnico que, 
ao se apresentarem como homogêneos e uni-
versais, parecem determinar dinâmicas limita-
das de usos e de impactos. Porém, na medida 
em que fatores como a relação historicamente 
desenvolvida entre cidadãos e esfera pública 
(Marques, 2006), as características do sistema 
político, a cultura política e o desenvolvimento 
dos meios de comunicação (Arnaudo, 2017; 
Massuchin et al., 2018) passam a ser conside-
rados, tal caráter expressamente generalizado 
das relações estabelecidas demarcam, em reali-
dade, a possibilidade de que os diferentes casos 
nacionais e subnacionais adquiram maior sig-
nificado e extrapolem seus cenários de origem.
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Nesses termos, partindo de um contexto no 
qual pesquisas de opinião pública apontam para 
a queda nos níveis de adesão e de confiança 
da democracia (Foa & Mounk, 2017; Fuks et al., 
2016) e descrevem o cenário brasileiro das elei-
ções presidenciais de 2014, no Facebook, como 
extremamente polarizado (Chagas, 2016) e mar-
cado pela realização de campanha negativa 
(Sousa & Marques, 2016), estabeleceram-se as 
bases para o interesse da literatura especializada 
no acompanhamento das eleições presidenciais 
de 2018. Ademais, um conjunto de fatores no-
tabilizaram essa disputa, dentre eles a crescente 
difusão do acesso à Internet e às redes sociais 
digitais no Brasil, a situação jurídica de um dos 
mais fortes concorrentes, o ex-presidente Lula, 
e a proximidade com a eleição do estadunidense 
Donald Trump, em 2016, exemplo marcante do 
papel assumido por 
essas plataformas.

Tendo por base esse 
cenário, as páginas 
monitoradas, no pri-
meiro turno, foram se-
lecionadas com base 
em dois critérios: 1) a 
maior quantidade de 
curtidas no dia 15 de 
agosto, data do regis-
tro da candidatura, com base na aferição dis-
ponível no site da Socialbakers3 e 2) que fos-
sem pertencentes a candidaturas politicamente 
polares dentro do espectro ideológico. Os cri-
térios levaram à seleção dos candidatos Jair 
Messias Bolsonaro (PSL) e Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), cujas páginas foram acompanhadas 
entre 16 de agosto e 30 de setembro, período 
oficial de propaganda eleitoral pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE),

O candidato Bolsonaro fazia parte da coligação 
“Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos”, 
formada pelo Partido Social Liberal (PSL) e 
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), 
e Lula concorria pela coligação “O Povo Feliz de 

Novo”, composta pelo Partido dos Trabalhadores 
(PT), Partido Republicano da Ordem Social 
(PROS) e Partido Comunista do Brasil (PC do B). 
Lula foi substituído no dia 11 de setembro de 
2018 pelo até então candidato a vice, Fernando 
Haddad, mas a página de Fernando Haddad só foi 
monitorada durante o segundo turno, quando 
Bolsonaro e Haddad se tornaram os dois úni-
cos concorrentes, em respeito ao critério inicial-
mente estabelecido para esse turno.

De acordo com dados do TSE4, o primeiro 
turno das eleições teve como resultado 
49.276.990 votos (46,03% dos válidos) para Jair 
Bolsonaro e 31.342.005 para Haddad (29,28%). 
No dia 28 de outubro, a eleição foi vencida 
pelo candidato Jair Bolsonaro, com 57.797.847 
(55,13%) dos votos válidos, enquanto Haddad 
somou 47.030.906 (44,87%).

[Quadro 1] Páginas monitoradas
Fonte: Elaboração própria.

Dois acontecimentos próprios do processo 
eleitoral de 2018 também devem ser menciona-
dos pela importância que tiveram para as cam-
panhas digitais dos candidatos. Em primeiro 
lugar, o fato do candidato Jair Bolsonaro (PSL) 
ter sido atingido por uma facada em evento em 
Juiz de Fora – Minas Gerais, no dia 6 de se-
tembro de 2018 ( Jornal Nacional, 2018), o que 
determinou uma série de restrições quanto à 
campanha de rua, por exemplo. Em segundo 
lugar, as frequentes acusações mútuas, entre 

Etapa Página oficial (1) Página oficial (2) Período

1º Turno https://www.facebook.
com/jairmessias.bolsonaro/

https://www.facebook.
com/lula

16/08/2018 a 
30/09/2018

2º Turno https://www.facebook.
com/jairmessias.bolsonaro/

https://www.facebook.
com/fernandohaddad/

07/10/2018 a 
27/10/2018
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os candidatos, de veiculação de fake news, con-
forme denominado por eles em suas páginas. 
Data do segundo turno, por exemplo, a repor-
tagem da jornalista Patrícia Campos Mello, pu-
blicada no jornal Folha de São Paulo no dia 18 
de outubro de 2018, a respeito de um esquema 
ilícito de compra de pacotes de disparo de men-
sagens no WhatsApp por parte de apoiadores do 
candidato Jair Messias Bolsonaro (Mello, 2018).

Além disso, faz-se necessário explorar, sinteti-
camente, o perfil dos indivíduos conectados no 
país. Em relação à conectividade digital no Brasil, 
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) Contínua de 2017 e 2018, realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), e os resultados da TIC Domicílios de 2017 
e 20185, apontavam para taxas próximas aos 70% 
em termos de conectividade nacional, com abso-
luto predomínio do acesso móvel e desigualdades 
expressivas de caráter regional, racial e de classe.

Esse público, expressivo por si só, também 
possui, tendencialmente, fortes hábitos de uso 
de redes sociais, como demonstravam os dados 
da We Are Social (20196) à época: 66% da popu-
lação brasileira com mais de 13 anos participava 
das mídias sociais mais populares, o que con-
feria ao Brasil a 22ª posição em termos de di-
fusão desse comportamento. O país se destaca 
ainda mais quando se considera o tempo diário 
de conexão a essas redes: 3 horas e 34 minutos.

3. A Internet e a 
comunicação política

Como estabelecido anteriormente, o marco 
teórico aqui mobilizado tem como premissa a 
perspectiva de que mudanças na comunicação 
política implicam em alterações no campo da 
própria política.

A Internet não foi originalmente criada com 
o objetivo de assegurar uma nova forma de 
comunicação e interação generalizada entre 

indivíduos, mas sim como um instrumento 
para o compartilhamento de recursos (Abbate, 
1999). Entretanto, a partir da sua comerciali-
zação e difusão, com a gradual modulação em 
um ambiente centrado no usuário e no ofe-
recimento de serviços, adquiriu importância 
central na emissão, recepção e circulação de 
opiniões, conteúdos e informações em meio à 
conversação e ação de natureza políticas.

Já considerando o momento inaugurado com 
a criação da World Wide Web, de navegadores 
gráficos e de plataformas interativas e amigá-
veis, como fóruns, blogs e mídias sociais, ela 
representa a emergência de uma nova lógica de 
comunicação e contribui para a formação dde 
um sistema midiático híbrido, no qual rádios 
e televisões coexistem e se adaptam à regras, 
comportamentos e dinâmicas da comunicação 
em rede. Fluxo comunicacional esse que se se 
diferencia daquele tradicionalmente de massa, 
na qual concebia-se um esquema simplificado 
de centralização da emissão e maior controle 
por parte de autoridades, especialistas e demais 
mediadores tradicionais. A comunicação em 
rede em ambiente digital é marcada por inte-
rações e fluxos possivelmente variados, descen-
tralizados e desestruturados, com a perda de ex-
clusividade de mediadores clássicos e o maior 
protagonismo de novos atores, que competem e 
se associam com essas figuras mais tradicionais.

Nesse sistema, um usuário pode, a partir de 
uma conta no Facebook, curtir os posts da pá-
gina de um político de preferência, veicular 
materiais oficiais de campanha e defender seu 
candidato para amigos em seu perfil. Pode fazê-
-lo, também, ao longo de todas as 24 horas do 
dia, sem que seja necessário aguardar a trans-
missão de um noticiário televisivo ou a reali-
zação de uma manifestação pública. Do mesmo 
modo, pode produzir materiais de campanha 
com declarações de apoio; fazer montagens e 
edições de imagem, áudio e vídeo; criar e ad-
ministrar páginas e grupos para a mobilização 
de outros usuários; e estabelecer contatos mais 
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diretos com o próprio candidato e seu entorno.
No que se refere às transformações mencio-

nadas nos campos da comunicação, da visibili-
dade pública e da política, Stromer-Galley (2019) 
aponta para a forte relação entre campanhas 
eleitorais e ambientes comunicacionais digitais:

[…] presidential campaigns have a stake 
in keeping campaigns hierarchical and 
candidate-centered. To do so, they use the 
communication channels available to them 
to inform and persuade the electorate. 
Because of this, political campaigns 
are sensitive to the communication 
environment, and their strategies have 
changed along with the communication 
environment. Since political campaigns 
are inherently communication campaigns, 
the means of communication dictate 
the tactics they deploy to achieve 
their primary objective, which is 
winning (Stromer-galley, 2019, p. 12).

Esse é exatamente o objetivo desse texto: 
abordar uma plataforma que possibilitaria esse 
envolvimento e interatividade, o Facebook, 
ainda que trabalhemos com o enfoque em es-
paços administrados pela campanha central, as 
páginas oficiais dos candidatos.

4. Materiais e métodos

Os materiais utilizados são provenientes de 
coletas automatizadas feitas com o Netvizz 
(Rieder, 2013) e com periodicidade semanal ao 
longo dos dois turnos da eleição de 2018, como 
detalhado no Quadro 1. Foram considerados os 
texto e elementos audiovisuais das publicações, 
sem atenção a dados como reações, comparti-
lhamentos e comentários7.

[Tabela 1] Quantidade de publicações coletadas
Fonte: Elaboração própria.

Após a coleta e organização do material e 
dado o enfoque restrito ao que constava nos 
próprios posts, utilizou-se a estratégia meto-
dológica de combinação de duas técnicas de 
pesquisa: a análise de conteúdo (Bardin, 2011) 
e a análise do discurso político (Van Dijk, 
1997; 2006), com auxílio de análise textual 
automatizada no software Iramuteq, envol-
vendo assim a necessária adequação ao pro-
grama e o tratamento tecnológico do material 
(Bardin, 2011)8. 

A análise de conteúdo foi aplicada com o ob-
jetivo de possibilitar a organização e redução 
sistematizada do material coletado, bem como 
oferecer uma segmentação por categorização 
das publicações e dos segmentos textuais de 
cada uma delas. As variáveis, macrocategorias 
e unidades de registro foram definidas a partir 
da revisão bibliográfica e trabalho direto com 
o material, considerando-se também o alinha-
mento aos objetivos mencionados. Para além 
dos testes com o corpus, levou-se em conta os 
critérios delimitados por Bardin (2011): exclu-
são mútua, homogeneidade, pertinência, obje-
tividade, fidelidade e produtividade.

Página Posts

Lula (PT) – 16/08 a 30/09 615 

Jair Bolsonaro (PSL) – 16/08 a 30/09 227

Fernando Haddad (PT) – 07 a 27 de 
outubro

404

Jair Bolsonaro (PSL) – 07 a 27 de 
outubro

180

TOTAL 1426



61

LAURA GABRIELI PEREIRA DA SILVA
MILTON LAHUERTA

CAMPANHA ELEITORAL NO FACEBOOK: AS PÁGINAS OFICIAIS DE
 BOLSONARO, HADDAD E LULA NAS ELEIÇÕES DE 2018 NO BRASIL

V. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS PAGE 54 A 94 

Em uma primeira etapa, trabalhou-se com 
as publicações completas e duas variáveis: 1. 
Formato da postagem; 2. Proposta da postagem. 
Em seguida, passou-se a segmentar as publica-
ções internamente em unidades de registro de-
finidas conforme o critério temático. Por isso, 
faz-se referência tanto ao formato e proposta 
quanto aos temas abordados ao longo de toda 
a publicação, e não apenas o tema principal de 
cada uma delas. 

Tendo por base a perspectiva de categorizar 
individualmente as publicações na íntegra, a pri-
meira variável é de caráter organizacional e segue 
a classificação automática fornecida pelo Netvizz, 
com acréscimo apenas da distinção entre “ví-
deos” e “transmissões ao vivo” e a inserção de 
uma categoria para “alterações da página”. Essas 
diferenciações foram feitas manualmente.

[Quadro 2] Formato da postagem
Fonte: Elaboração própria.

A segunda variável visa sistematizar as estraté-
gias e usos identificados nas páginas:

[Quadro 3] Proposta da postagem
Fonte: Combinação e adaptação das categorias utilizadas por Sampietro e 
Valera (2015) e Nitschke et al. (2016).

A partir das possibilidades que compõem a 
segunda variável, conduziu-se a subcategori-
zação dos textos veiculados pelos candidatos, 
com base nas unidades de registro previamente 
codificadas que explicitassem os subtemas pre-
sentes em cada categoria.

Dessa forma, cada post passou por procedi-
mentos como os ilustrados abaixo:

Categorias Descrição

Alterações da página Alteração de foto de perfil 
e capa da página

Imagem Com imagens

Link externo Com texto e link externo

Status (apenas texto) Só com textos e sem link 
externo

Transmissão ao vivo Com vídeos de transmis-
são ao vivo

Vídeo Com vídeos assíncronos

Categorias Critérios

Atributos pessoais 
do candidato

Traços de caráter, persona-
lidade ou trajetória profis-
sional que singularizam o 
candidato

De cunho ideoló-
gico e programático

Princípios, valores, posicio-
namentos, propostas políti-
cas, plano de governo

Divulgação de ações 
da campanha

Comícios, manifestações, de-
bates, divulgação de agenda, 
pesquisas de intenção de 
voto, programas eleitorais, 
entrevistas e sabatinas, mate-
rial de campanha

Estímulo à partici-
pação na campanha

Convida diretamente o elei-
tor a tomar uma ação: doa-
ções de campanha, participa-
ção em evento, mobilizações 
online

Outros Outros
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[Imagem 1] Exemplo explicativo 
da análise de conteúdo
Fonte: Elaboração própria.

Segundo Bardin (2011), a última etapa, que 
envolve o tratamento dos resultados primários 
a partir de técnicas de inferência e interpreta-
ção, corresponde à possibilidade de aplicação 
de diferentes procedimentos complementares. 
Nesse ponto, prosseguiu-se com a análise do 
discurso político (Van Dijk, 1997; 2006) em pu-
blicações associadas ao universo da política e 
ao uso da Internet, do celular, de redes sociais 
digitais e afins. O principal procedimento mo-
bilizado foi a análise do discurso político tendo 
por base elementos textuais e audiovisuais, em 
primeiro lugar, e a verificação da divisão tra-
dicional entre “nós” e “eles”, o “nosso lado” e 
o “lado deles”. Essa perspectiva está inscrita na 
construção de quadrados ideológicos que per-
mitem a visualização de elementos presentes, 
ausentes, mais ou menos enfatizados e positi-
vamente ou negativamente avaliados.

A proposta de Van Dijk consiste, portanto, 
em considerar o discurso político em termos 
da articulação entre: 1) a ênfase às nossas ações 

positivas; 2) a ênfase às ações negativas deles; 
3) a atenuação das nossas ações negativas e, 
por fim; a 4) a atenuação das ações positivas 
deles. Esses critérios foram sistematizados da 
seguinte forma:

[Gráfico 1] Versão esquemática 
do Quadrado ideológico
Fonte: Elaboração própria.
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Os resultados obtidos demonstram como as 
páginas foram utilizadas com distintas propos-
tas, estratégias e frequências de publicações.

5. As páginas oficiais de 
Haddad, Lula e Bolsonaro: 
a linguagem da Internet

Quanto ao número de publicações realizadas ao 
longo do período de coleta e localizadas pelo 
Netvizz, tanto Lula quanto Haddad superaram 
largamente a quantidade de posts realizada por 
Jair Bolsonaro. Juntos, os candidatos do PT acu-
mularam 1.019 publicações, enquanto a página 
de Bolsonaro realizou apenas 407, ou seja, Lula 
e Haddad ultrapassaram em mais de 2,5 vezes 
a quantidade de publicações do opositor. Essa 
distribuição é representada abaixo:

[Gráfico 2] Quantidade de publicações 
por semana - 1º Turno
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[Gráfico 3] Quantidade de publicações 
por semana - 2º Turno

Os números da página de Bolsonaro, que 
apontam para um uso reduzido, se comparado 
com o de seus adversários, chamam a atenção 
quando se considera como, tradicionalmente, 
essas ferramentas são intensamente utiliza-
das pelo grupo ocupado pelo candidato: aquele 
com menos recursos tradicionais de campanha, 
como tempo de televisão ou verba do fundo 
eleitoral (Massuchin et al., 2018; Massuchin & 
Tavares, 2016). Porém, como o 
uso geral da Internet ultrapassa, 
em muito, a dimensão repre-
sentada por uma única plata-
forma ou pelos recursos visi-
velmente administrados pelas 
campanhas oficiais, faz-se ne-
cessário agregar outros indica-
tivos e ambientes. Além disso, 
permite a indagação acerca das 
distinções entre usos quan-
titavamente altos, como o 
que foi efetuado pela campa-
nha dos candidatos do PT, e 
usos qualitativamente mais ou 
menos eficazes e incorporados 

à construção da candidatura. Posteriormente, 
quando exploradas as características de cada 
uma das páginas, serão apresentados indícios 
que amparam a hipótese de que o uso quan-
titativo da plataforma tenha sido comparativa-
mente baixo, mas mais presente e relevante na 
dimensão enunciada da própria campanha.

As duas variáveis utilizadas, o formato e a 
proposta do post, apresentam indicadores im-
portantes para a caracterização mais completa 
desses perfis de uso.

[Gráfico 4] Formato do post
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[Gráfico 5] Proposta do post
Fonte: Elaboração própria.

A campanha de Bolsonaro em sua página, 
portanto, se fez com base em um menor nú-
mero de publicações do que que os de Lula e 
Haddad e esses posts eram compostos predomi-
nantemente por status, ou seja, textos desacom-
panhados de mídias ou links, seguidos por pu-
blicações com inserção de vídeos e imagens e, 
especialmente no segundo turno, pela realiza-
ção de transmissões ao vivo. Proporcionalmente 
e em números absolutos, Lula e Haddad não 
apenas publicaram mais vezes, mas também fi-
zeram maior uso de transmissões ao vivo, ima-
gens e vídeos, além de links externos, quase 
sem apelo a textos sem esses materiais. 

Embora as publicações das páginas se dife-
renciem por recursos, frequência e, como será 
apresentado, linguagem e estilo, há uma se-
melhança em termos de propósito principal 
das publicações. Divulgação de ações de cam-
panha e temas de cunho ideológico ou pro-
gramáticos se revezam entre a preferência de 
cada página, sendo acompanhadas, respectiva-
mente em ordem decrescente, pelo estímulo à 

participação na campanha e pelo foco nos atri-
butos pessoais que singularizam cada candidato. 
A quantidade expressiva de publicações aqui 
avaliadas como carregadas de conteúdos enfa-
ticamente propositivos ou politicamente posi-
cionados, relacionadas à educação, economia 
e segurança pública, por exemplo, ou voltadas 
para o tratamento dispensado aos outros candi-
datos e ao sistema político, indica como a cam-
panha digital de 2018 deu lugar a uma disputa 
eminentemente política em termos de visões, 
propostas e rumos para a condução do país.

Em contraste, essas páginas oficiais pouco 
foram utilizadas para estimular a participa-
ção dos usuários nas campanhas, um fator a 
ser considerado diante do fato da Internet ter 
sido interpretada como a possibilidade real de 
ampliação da participação política e do contato 
direto entre os cidadãos e as instituições. Em 
relação a esse tema, Stromer-Galley (2019) des-
creve como campanhas presidenciais frequen-
temente usam a Internet para a construção de 
um simulacro de interatividade e realizam uma 
efetiva abertura à interferência do eleitor, em 
realidade criando uma interatividade contro-
lada na qual o público passa a trabalhar pela 
campanha sem de fato exercer impactos reais 
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no que já estava inicialmente planejado. Esse 
tema será melhor comentado com a exploração 
das publicações das páginas e os resultados da 
análise do discurso político.

Não por acaso, como mencionado também 
por Stromer-Galley (2019), usos tradicionais do 
espaço digital, como a mera continuidade de 
estratégias operadas em lógicas offline, ainda se 
fazem presentes em campanhas presidenciais 
contemporâneas.

Isso foi verificado nas publicações da pá-
gina, sobretudo, de Lula e, em menor medida, 
de Fernando Haddad, nas quais o volume e a 
adequação técnica dos materiais não equivale-
ram ao uso pleno da plataforma, nem permiti-
ram a elaboração de materiais mais específicos 

e originalmente adequados à linguagem das 
redes. Já a página de Bolsonaro buscou veicular 
conteúdos aparentemente amadores, cuja ori-
gem não trouxesse estampado o selo formal e 
oficial de sua campanha, além de estabelecer 
uma linguagem mais direcionada ao público, 
com forte apelo afetivo, com cumprimentos e 
mensagens transmitidas ao vivo. Essa compa-
ração orienta a próxima seção.

6. De Lula e Haddad a 
Bolsonaro: variações 

entre formatos e 
propostas

Nas páginas de Lula e Haddad, as imagens uti-
lizadas apontam para uma predominância de 
conteúdos digitais que reproduzem uma es-
tética militante e até panfletária, com fotos 
dos candidatos, números do partido e cita-
ções de declarações de palanque ou entrevistas. 
Reproduções gráficas de pesquisas de intenção 
de voto, com ênfase para a presença de Lula em 
primeiro lugar ou para a aproximação crescente 
entre Haddad e o primeiro colocado, já no se-
gundo turno, também chamaram a atenção.

A página de Jair Bolsonaro veiculou peças vi-
suais editadas e de melhor qualidade técnica, 
mas essas foram menos comuns que os mate-
riais com uma estética mais amadora, que re-
correm a comparações diretas, resgatam mo-
mentos íntimos e descontraídos do candidato e 
reproduzem contribuições de apoiadores.

Esses padrões estilísticos se repetiram em 

[Imagens 2, 3, 4, 5, 6 e 7] Uso de imagens nas 
publicações – Bolsonaro, Haddad e Lula
Fonte: Jair Bolsonaro (2018a, 2018b, 2018c); Fernando Haddad (2018a); 
Lula (2018a, 2018b)
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outros materiais, como vídeos e transmissões 
ao vivo, recursos tão utilizados pelos candida-
tos do PT, como apresentado no gráfico 4. As 
transmissões ao vivo, por exemplo, se concen-
travam, quase que exclusivamente, na veicula-
ção simultânea de entrevistas, atos e eventos de 
campanha. Apenas em uma ocasião, dentro das 
1426 publicações coletadas, Fernando Haddad 
aparece em uma live de perguntas e respostas 
com os usuários, em iniciativa que de fato reu-
niu a leitura de comentários. Já Bolsonaro pro-
moveu mais lives com a proposta de represen-
tar uma mensagem direta ao público alcançado, 
especialmente no final do primeiro e durante 
todo o segundo turno, após o atentado de Juiz 
de Fora. Ainda assim, elas não continham lei-
tura de comentários e não abriam espaço para 
respostas a perguntas ao vivo, constituindo-se 
como a transmissão de mensagens do candi-
dato e de seu entorno sem a mediação do pú-
blico externo.

[Imagens 8, 9, 10, 11 e 12] Contato direto 
com a população? As lives dos candidatos
Fonte: Fernando Haddad (2018b); Jair Bolsonaro (2018d, 2018e, 2018f, 2018g)

Além disso, nas lives de Bolsonaro, como é 
ilustrado pelas imagens acima, ferramentas 
como a Internet, as mídias sociais e o smar-
tphone são nominalmente apresentadas como 
instrumentos de oposição e antagonismo à 
concepção tradicional de campanha eleitoral e 
de condução da política. Embora explorar esse 
material e os significados atribuídos pelos can-
didatos aos próprios recursos informacionais 
não seja o objetivo principal deste artigo, o des-
taque é necessário para pontuar as estratégias, 

estilos e linguagem que foram observados ao 
longo do conjunto de publicações da página. 
Três declarações são enfatizadas e demonstram 
a perspectiva de estabelecer, a partir do meio, 
que se torna a própria mensagem, um anta-
gonismo com os mecanismos tradicionais de 
campanha e direcionar as mensagens direta-
mente para o público.

Já no primeiro turno, alguns dias após o 
atentado de Juiz de Fora, elementos discursi-
vos e visuais nas falas de Jair Bolsonaro e de 
seu filho, Eduardo Bolsonaro, constroem essa 
atribuição de sentido à ferramenta, ao público 
alcançado e à relação entre Internet e política:

[Imagens 13 e 14] Capturas da 
live do dia 16 de setembro. 

Eduardo Bolsonaro: Minha voz tá um 
pouquinho ruim. Vocês aí, 45.000 pessoas 
que tão me assistindo nesse momento. Se 
puder, dá um tempinho, compartilha essa 
live. Vai lá, compartilha essa live. Eu vou dar 
um tempo para você, tem problema não. Vai 
lá, compartilha essa live, que a gente já já 
vai bater um papo com Jair Bolsonaro. Vou 
mostrar um pouco o quarto pra vocês e vou 
aproximar a câmera dele. Ele tá deitado aqui. 
Então fala com ele agora vocês aí. Obrigado 
por compartilhar, já chegamos agora a 
70.000 pessoas. E passar a palavra aqui pro 
meu pai. Um instantinho. Pode falar. (...)

Jair Bolsonaro: Eu espero daqui uma 
semana, se Deus quiser, estar em casa e 
conversar toda noite, durante o horário 
eleitoral gratuito, com vocês, que dá 
para nós, juntos, salvarmos o Brasil” ( Jair 
Bolsonaro, 2018h, destaques nossos) 9.
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Perspectiva explicitada em live do empresá-
rio Luciano Hang com Jair Bolsonaro, em pu-
blicação compartilhada pela página oficial do 
candidato:

Jair Bolsonaro: [...] ninguém 
mais acredita nisso. Com 
as mídias sociais, como 
estamos tendo agora uma live, 
ninguém mais acredita nisso.

Luciano Hang: Aliás, quero 
dizer pra vocês, as eleições 
desse ano são marcadas 
pelas mídias sociais. O poder 
disso aqui é muito maior 

do que o poder da velha mídia. E nós 
vamos vencer essas eleições com os nossos 
celulares, vocês passando a verdade. A fake 
news é praticada hoje pela velha mídia 
( Jair Bolsonaro, 2018i, destaques nossos).

[Imagem 15] Jair Bolsonaro (2018i)

O enaltecimento do caráter disruptivo da 
Internet enquanto meio de comunicação e do 
celular enquanto dispositivo de controle da in-
formação, com a menção a uma plataforma es-
pecífica de conversação e aos parâmetros de 
seu funcionamento em âmbito nacional, se 
repetem em live do dia 12 de outubro, com o 
convidado Luiz Philippe de Orléans e Bragança 
(PSL), deputado eleito:

Jair Bolsonaro: [...] ou seja, eles vão fazer de 
tudo pra tentar enganar o povo. Só que esse 
aparelhinho aqui nos deu uma liberdade 
enorme. E no plano de governo do Haddad 
tá escrito lá controle social da mídia e da 
Internet. Então eles querem controlar tudo, 
realmente, é o poder absoluto, é o jogo 
de poder. [...] É um partido que quer calar 
a mídia sim, com um nome bonito, né, 

controle social da mídia… e calar a Internet 
também. Quem não ficou chateado quando 
o WhatsApp aqui, dizendo pra combater o 
crime de ódio, em vez você… Você passava, 
acho, quantas? 200 mensagens, mais ou 
menos. Você conseguia passar pra 200 
pessoas, mensagens, passou pra 20. Nós 
vamos lutar pra que volte o que era antes 
( Jair Bolsonaro, 2018d, destaque nosso).

[Imagem 16] Jair Bolsonaro (2018d)

Em relação aos vídeos incorporados nas pu-
blicações e não transmitidos ao vivo, verificou-
-se a continuidade das distinções abordadas. 
As páginas de Lula e Haddad foram fortemente 
utilizadas para a veiculação de propagandas 
eleitorais do horário eleitoral de televisão en-
trevistas, trechos de debates, eventos, atos e 
discursos de campanha, assim como peças pu-
blicitárias profissionais. Materiais que, em di-
versos casos, eram transpostos para o ambiente 
digital pela estratégia de verticalização e ajuste 
da proporção, com uso de faixas superiores e 
inferiores. A dimensão dos apoiadores também 
foi enquadrada nesse formato, como apresen-
tado nas capturas abaixo. Bolsonaro, por sua 
vez, publicou enfaticamente conteúdos atribuí-
dos aos próprios apoiadores, com montagens e 
declarações positivas, reservando apenas uma 
parcela pequena de publicações para materiais 
aparentemente profissionais.
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[Imagens 17-22] Vídeos 
reproduzidos pelos candidatos
Fonte: Jair Bolsonaro (2018j, 2018k, 2018l); Lula (2018c); Fernando 
Haddad (2018c, 2018d)
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Posts que continham apenas textos ou a indi-
cação direta de links externos finalizam a compo-
sição desse quadro descritivo. Quase inexisten-
tes nas páginas de Lula e Haddad, publicações 
de textos corridos foram bem mais frequentes 
na página de Bolsonaro, com o uso de mensa-
gens de extensões variadas formuladas com o 
uso de cumprimentos e despedidas costumeiras, 
mescladas com palavras inteiramente grafadas 
em caixa alta e emojis. A análise textual com 
o Iramuteq permitiu verificar que, abarcados 
os textos de todas as 1426 publicações, os posts 
de Bolsonaro eram mais longos e continham 
menos repetições de palavras, se comparados 

com os de Lula e de Haddad. O padrão de indi-
cação de links externos sinaliza para a distinção 
entre as escolhas jornalísticas dos candidatos e 
as papéis dados ao site oficial de campanha:

Nome de domínio Freq.

anticast.com.br 1

conjur.com.br 3

folha.uol.com.br 3

haddadpresidente.com.br 3

institutolula.org 2

jornalggn.com.br 1

jota.info 1

lojaoficialdopt.com.br 1

lula.com.br 79

noticias.uol.com.br 1

podemos.info 2

politica.estadao.com.br 2

pt.org.br 1

Total Geral 100

[Tabela 3] Links da página de Lula (1º turno)             
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Nome de domínio Freq.

istoe.com.br 1

jornalhoraextra.com 1

noticias.r7.com 3

oantagonista.com 1

Total Geral 6

[Tabela 4] Links da página de 
Bolsonaro (1º turno) 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Netvizz.

Nome de domínio Frequência

oantagonista.com 1

politica.estadao.com.br 1

twitter.com 1

Total Geral 3

[Tabela 5] Links da página de 
Bolsonaro (2º turno)
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Netvizz10.

Nome de domínio Frequência

apublica.org 1

ativistascomhaddad.com 1

br.rfi.fr 1

esportefera.com.br 1

folha.uol.com.br 2

lula.com.br 1

m.extra.globo.com 1

m.oglobo.globo.com 1

metropoles.com 1

noticias.uol.com.br 5

obrasilfelizdenovo.com 2

oglobo.globo.com 2

poder360.com.br 1

politica.estadao.com.br 2

terra.com.br 1

twibbon.com 1

valor.com.br 1

valor.globo.com 1

Total Geral 26

 
[Tabela 6] Links da página de Haddad (2º turno)
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A partir dos recursos visuais e digitais mobili-
zados pelos candidatos, é possível também desta-
car como eles operaram na lógica do hibridismo 
do sistema midiático contemporâneo e foram as-
sociados aos significados e papéis atribuídos à 
Internet enquanto ferramenta de campanha.

Massuchin et al. (2018) já destacavam como a 
campanha digital tem a especificidade de con-
seguir concentrar e articular conteúdos pro-
venientes de diferentes origens e finalidades, 
como materiais promocionais feitos para a te-
levisão e notícias sobre os candidatos – prin-
cipalmente sobre sua agenda de campanha –, 
possibilitando a manutenção de um alto fluxo 
de publicações e, portanto, de presença na rede. 

As dinâmicas de poder de emissão e autori-
dade que circundam esse ambiente aparecem 
no conjunto de publicações, já que os candida-
tos puderam tanto utilizar materiais da mídia 
tradicional para divulgarem suas campanhas 
quanto criticá-la diretamente e sobrepô-la pelo 
contato direto, em primeira mão e autêntico, 
com os conteúdos apresentados na plataforma. 
Nesse sentido, o que muitas vezes é visto como 
sinal de esgotamento ou irrelevância da televi-
são e do rádio, por exemplo, pode ser melhor 
explicado pela articulação, adaptação e disputa 
entre esses diferentes instrumentos e lógicas 
de mídia (Chadwick, 2017).

[Imagens 23, 24, 25 e 26] Apropriações 
e antagonismos de mídias
Fonte: Jair Bolsonaro (2018k, 2018l); Lula (2018d, 2018e)
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Outros aspectos do intercâmbio entre domí-
nios predominantemente offline e online da cam-
panha podem ser explorados por meio dos sen-
tidos dados pelas páginas à interação com os 
usuários alcançados.

Constatou-se a ausência dessa relevância 
tanto nas transmissões ao vivo, como já co-
mentado, como nas publicações com a proposta 
de “Estímulo à participação do eleitor”. Aqui, 
as campanhas digitais novamente divergem 
quanto ao estilo e estratégias adotadas. Para 
os candidatos do Partido dos Trabalhadores, as 
fanpages oficiais foram, em menor proporção, 
utilizadas com o propó-
sito de fornecer recursos 
para a mobilização dos 
adeptos às candidaturas. 
Além do uso de hashtags, 
solicitações de compar-
tilhamento e promoções 
de campanhas para a con-
quista de votos, as pu-
blicações dessa categoria 
foram direcionadas aos 
objetivos de que, por um 
lado – e este mais predo-
minante –, os usuários ti-
vessem acesso a materiais 
de campanha, aos comitês 
eleitorais locais, aos ca-
nais de arrecadação finan-
ceira e ao cadastramento 
online de voluntários e, 
por outro, pudessem, por 
exemplo, confeccionar 
camisetas com as estam-
pas da campanha, entrar 
em grupos de Whatsapp 
segmentados por estados 
e enviar vídeos de apoio.

Na página de Jair 
Bolsonaro, essas ações 
foram menos frequentes e 
pouco estruturadas, com 

uma diluição da dimensão orgânica e intera-
tiva ao longo das publicações. Nota-se um tipo 
de condução difusa, mas diretiva, centrada nas 
características pessoais do candidato e na mo-
bilização da linguagem dos afetos, se nutrindo 
e estimulando a produção de conteúdos espon-
tâneos, oriundos de seus apoiadores, com ho-
menagens à figura de Bolsonaro ou com o re-
chaço declarado aos opositores. Nesse sentido, 
Bolsonaro não promove ações que demarcam o 
momento de adesão à dinâmica digital: a cons-
trução de sua candidatura na plataforma já está 
dada dentro desses termos. Ocasionalmente, re-

força-se a vinculação com o 
público call-to-actions do com-
partilhamento de determina-
das publicações à contribui-
ção em arrecadação financeira, 
passando pelo uso de hashtags 
em comum durante uma en-
trevista em um programa de 
TV. Outro ponto marcante 
foi a frequente comemoração 
pelo aumento no número de 
seguidores e apoiadores no 
Facebook, no Instagram, no 
Twitter e no Youtube.

Em comum, ambos os can-
didatos, por vezes, divulgam 
e convidam os eleitores para 
ações offline. Haddad, por 
exemplo, chegou a divulgar 
eventos (cadastrados no pró-
prio Facebook) de atos em São 
Paulo, e Bolsonaro fez vídeos 
com a agenda de campanha 
do dia seguinte.

[Imagens 27-30] Estímulo 
ao envolvimento do eleitor 
– Lula, Haddad e Bolsonaro
Fonte: Lula (2018f ), Fernando Haddad (2018e) 
e Jair Bolsonaro (2018m, 2018n)
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Tendo por base as dinâmicas identificadas 
em meio às características técnicas e estilísticas 
das publicações, procuramos agora responder 
ao seguinte questionamento: com quais objeti-
vos e em torno de quais narrativas essas estra-
tégias e conteúdos foram articulados?

7. Narrativas e estratégias 
discursivas: o discurso da 

política

A categorização interna das postagens com base 
em critérios temático e as nuvens de palavras11 
geradas a partir dos textos fornecem indícios 
gerais para a reconstrução dos sentidos presen-
tes nos discursos políticos.

[Imagem 31] Nuvem de palavras – Todas 
as publicações coletadas na página de 
Lula - 1º Turno (com posts de 16 de 
agosto a 30 de setembro de 2018)
Fonte: Iramuteq
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[Imagem 32] Nuvem de palavras – Toda as 
publicações coletadas na página de Haddad 
- 2º Turno (07 a 27 de outubro de 2018)
Fonte: Iramuteq.
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Para além das ênfases mostradas nas nuvens 
de palavras, mudanças importantes quanto 
aos enfoques temáticos aparecem nas tabelas 
abaixo, com os 10 temas mais frequentes em 
cada uma delas.

Temas Freq. Absoluta %

Atos e eventos 188 25,10%

Lula (menções 
à prisão, notí-
cias, visitas e 
coletivas sobre 
sua situação 
jurídica)

111 14,82%

Política 47 6,28%

Governos 
anteriores

44 5,87%

Pesquisa de in-
tenção de voto

36 4,81%

Lula (mobi-
lizações pela 
liberdade)

33 4,41%

Estímulos/con-
vites à mo-
bilização do 
eleitorado

31 4,14%

Geral – 
Características 
do candidato

30 4,01%

Entrevistas em 
geral

23 3,07%

Temas Freq. Absoluta %

Outros partidos 
ou candidatos

98 14,69%

Atos e eventos 94 14,09%

Política 93 13,94%

Estímulos/con-
vites à mo-
bilização do 
eleitorado

50 7,50%

Apoio de parti-
dos/movimen-
tos/políticos/
personalidades

26 3,90%

Entrevistas em 
geral

25 3,75%

Economia e 
desenvolvimento

24 3,60%

Debates 24 3,60%

Geral - 
Ideológico/
programático

20 3,00%

Fake News 19 2,85%

[Tabela 6 e 7] Temas mais frequentes 
– Unidades de registro das páginas 
Lula (1º turno) Haddad (2º turno)
Fonte: Elaboração própria.
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Em contraste, outros termos e assuntos 
marcaram o conjunto de publicações de Jair 
Bolsonaro: 

[Imagem 33 e 34] Nuvem de 
palavras – Todas as publicações de 
Jair Bolsonaro – 1º e 2º turnos
Fonte: Elaboração própria
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Temas – 1º turno Freq. Absoluta % Temas – 2º turno Freq. Absoluta %

Atos e eventos 51 12,98% Outros partidos 
ou candidatos

64 16,16%

Agradecimentos 
ao eleitorado

44 11,20% Política 60 15,15%

Política 42 10,62% Corrupção 25 6,31%

Mídia ou Internet 21 5,34% Segurança 
Pública

23 5,81%

Outros partidos 
ou candidatos

19 4,83% Mídia ou Internet 18 4,55%

Geral – 
Características do 
candidato

20 4,14% Valores 16 4,04%

Estímulos/convi-
tes à mobilização 
do eleitorado

16 4,07% Apoio de parti-
dos/movimen-
tos/políticos/
personalidades

15 3,79%

Educação 13 3,31% Fake News 13 3,28%

Segurança 
Pública

13 3,31% Live de “en-
trevistas” para 
internautas

13 3,28%

Valores 12 3,05% Economia e 
desenvolvimento

12 3,03%

  
 
 
 

[Tabelas 8 e 9] Temas mais frequen-
tes – Unidades de registro da página de Jair 
Bolsonaro – 1º e 2º turnos  
Fonte: Elaboração própria



79

LAURA GABRIELI PEREIRA DA SILVA
MILTON LAHUERTA

CAMPANHA ELEITORAL NO FACEBOOK: AS PÁGINAS OFICIAIS DE
 BOLSONARO, HADDAD E LULA NAS ELEIÇÕES DE 2018 NO BRASIL

V. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS PAGE 54 A 94 

Dessa forma, observa-se como a página de 
Luiz Inácio Lula da Silva teve como eixo te-
mático ele mesmo, particularmente no que se 
referia à sua situação jurídica e aos processos 
de contestação e afirmação da candidatura. Ao 
longo da campanha, procurou-se dar destaque 
aos eventos jurídicos e políticos em torno da 
questão e às manifestações pela sua liberdade, 
expressas em atos político de rua e nos resul-
tados das pesquisas de intenção de voto, além 
do resgate positivo de seus governos anterio-
res. A apresentação e legitimação de Fernando 
Haddad, como vice e candidato substituto, 
também acompanha essa narrativa, como uma 
extensão da figura de Lula e como o principal 
ator das ações concretas da campanha.

A página de Jair Bolsonaro, ao longo de toda a 
campanha eleitoral, voltou-se insistentemente 
para a crítica ao sistema político e para a ne-
cessidade de uma mudança radical. Para isso, 
mobilizou um discurso de resgate do Brasil au-
têntico e verdadeiro, além de assuntos como 
educação, segurança e economia, que também 
foram agregados ao discurso antissistêmico. 
Não à toa, esses eixos programáticos giravam 
em torno da figura do candidato e de seu nú-
cleo familiar como vetores dessa mudança – e 
não do seu partido, por exemplo—, se articu-
lando com a lógica predominante de caracteri-
zação negativa do presente e de atribuição de 
responsabilidade ao PT e ao sistema político 
por todas as mazelas do país.

Já a página de Haddad, no segundo turno, re-
presenta um rearranjo de estratégias e eixos te-
máticos. No lugar da figura, antes central, do 
ex-presidente, procura-se afirmar o protago-
nismo de Haddad como ator político e a defesa 
da democracia enquanto bandeira. A categori-
zação temática permite verificar a ascensão da 
antes praticamente inexistente menção a ou-
tros candidatos: na dinâmica do segundo turno, 
o opositor direto e exclusivo, Jair Bolsonaro 
e as tentativas de obtenção de apoios de ou-
tros partidos. Emergem, também, temas mais 

usuais do contexto eleitoral, como economia e 
educação.

É na página de Fernando Haddad tam-
bém, e dentro do contexto especifico do se-
gundo turno das eleições, que há um desta-
que maior a uma temática própria ao universo 
da Internet: as fake news12. Aqui, vale destacar 
que tanto Haddad quanto Bolsonaro se acusam 
mutuamente de propagar notícias falsas. Para 
Haddad, essa é uma bandeira central e, a partir 
dela, procura vincular Jair Bolsonaro à mentira, 
à manipulação e à desonestidade no campo da 
política. Com essa linha de argumento, cobra 
inclusive a presença de instituições como o TSE 
para coibir as ações de Bolsonaro. Este, por sua 
vez, rebate as acusações e as identifica com o 
lado político de Haddad, representante de um 
partido e de um posicionamento político mar-
cados pela mentira e pelo roubo. As capturas 
abaixo ilustram essa disputa em torno da ver-
dade política e mostram como os candidatos 
caracterizavam um ao outro, no segundo turno.

[Imagens 35 e 36] Tema “fake news” 
nas páginas, no segundo turno
Fonte: Jair Bolsonaro (2018º); Fernando Haddad (2018f )
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Os dados acima expostos, os estilos e carac-
terísticas de cada página somam-se aos resulta-
dos da análise pormenorizada do discurso po-
lítico para a composição das narrativas centrais 
das páginas. Trabalhando com a elaboração de 
quadrados ideológicos do tipo nós versus eles / 
nosso lado versus o lado deles, e com a tradicio-
nal articulação do discurso político entre pas-
sado, presente e futuro a partir de avaliações 
positivas e negativas (Van Dijk, 2006), explici-
tam-se as linhas gerais que orientaram as pu-
blicações de Lula, articuladas em torno da con-
traposição entre nós (Lula/o povo) e eles (a elite). 

a) No presente e com preponderância 
temática, sua situação jurídica e o 
impedimento da candidatura, resultados 
das injustiças e ataques a Lula e ao povo 
brasileiro, par equivalente em si, cometidos 
pela elite brasileira, representada pelos ricos 
e pela mídia (especialmente, a Rede Globo).

b) No passado, a Era Lula, com conquistas 
e melhorias na educação superior, no 
combate à fome, no desenvolvimento 
econômico, nas relações exteriores e na 
vigência da democracia. Esse passado 
feliz se contrapõe ao presente de 
desigualdade, fome, miséria e ataque aos 
avanços anteriores, em razão do golpe das 
elites ao governo de Dilma Rousseff e à 
concepção política e social representada 
pela figura de Lula e por seus governos.

c) Para o futuro, abre-se a possibilidade 
positiva de resgate da Era Lula a partir 
da vigência da soberania popular que se 
manifestaria no apoio da população e na 
vitória de Lula ou de Haddad nas eleições.

Já no segundo turno, as caracterizações das 
estratégias das páginas já apontavam para mo-
dificações efetuadas na comunicação política da 

campanha de Haddad. Esse realinhamento fica 
evidente com a incorporação direta do opositor 
Jair Bolsonaro e a ênfase dada à defesa da demo-
cracia. Ressalta-se a seguinte composição narra-
tiva, orientada pelo eixo de contraste entre nós (a 
defesa da democracia) e eles (o ataque à democracia):

a) No polo negativo, está Jair Bolsonaro 
e seus ataques à democracia. Ineficiência 
e falta de expressão em sua longa 
trajetória política, bem como a postura 
antidemocrática, autoritária, mentirosa, 
covarde, violenta e ditatorial do 
candidato e seus apoiadores compõem 
o sentido negativo da caracterização.

b) No polo positivo, está Fernando Haddad 
e a defesa da democracia, entendida 
esta como a liberdade de expressão e de 
imprensa, dos direitos, da paz, do trabalho, 
da educação e do papel do Estado.

Na página de Jair Bolsonaro, a única moni-
torada tanto no primeiro quanto no segundo 
turno, as publicações foram apresentadas, em 
linhas gerais, em torno da oposição entre nós 
( Jair Bolsonaro, família e cidadãos de bem, anti-esta-
blishment) versus eles (o Partido dos Trabalhadores, 
Lula e Haddad, a esquerda e o sistema político).

a) No presente, o resultado negativo das 
gestões do Partido dos Trabalhadores e dos 
últimos 30 anos de governos associados à 
esquerda e ao sistema político. Violência, 
desrespeito aos valores, divisão social e 
prejuízos econômicos foram negativamente 
associados a esse quadro, fruto, portanto, 
de uma larga trajetória de negligência 
e desrespeito ao povo brasileiro.

b) No futuro, a perspectiva de mudança 
antissistêmica pela eleição de Bolsonaro, 
com resgate dos valores tradicionais 
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da população brasileira, da liberdade 
econômica e do combate agressivo 
à violência e à mudança cultural e 
valorativa na educação. Em diálogo direto 
com a campanha adversária, a defesa da 
democracia, amparada em temas como 
liberdade e respeito à Constituição, da 
verdade e da autenticidade, ameaçada 
pela esquerda ditatorial, comunista, 
bolivariana, petista e mentirosa.

A síntese das conclusões acima é ilustrada 
pelos gráficos abaixo.
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Imagem 37: Quadrado ideológico 
– Lula – 1º Turno 
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Imagem 38: Quadrado ideológico 
– Página de Haddad – 2º Turno
Fonte: Elaboração própria.
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Imagem 39: Quadrado Ideológico 
– Bolsonaro – 1º turno
Fonte: Elaboração própria.



85

LAURA GABRIELI PEREIRA DA SILVA
MILTON LAHUERTA

CAMPANHA ELEITORAL NO FACEBOOK: AS PÁGINAS OFICIAIS DE
 BOLSONARO, HADDAD E LULA NAS ELEIÇÕES DE 2018 NO BRASIL

V. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS PAGE 54 A 94 

[Imagem 40] Quadrado Ideológico 
– Bolsonaro – 2º turno
Fonte: Elaboração própria.
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8. Considerações finais: 
a política em rede

As seções apresentadas pretenderam estabele-
cer as diferenças e especificidades do uso das 
páginas oficiais de Facebook pelos principais 
candidatos à presidência do Brasil, em 2018. 
Superada a divisão esquemática proposta, entre 
a linguagem da Internet e a linguagem da polí-
tica, o estudo possibilita verificar que aspectos 
tradicionais da estrutura e forma do discurso 
político, como a divisão entre “nós” e “eles”, a 
atribuição de avaliações positivas e negativas e 
a caracterização negativa do presente com a va-
loração positiva do futuro, orientaram as pro-
postas narrativas da campanha digital dos can-
didatos em suas páginas oficiais. 

Em meio à permanência desses traços carac-
terísticos da performance da política, chamam 
a atenção as características que as mensagens 
passaram a apresentar no contexto digital, de 
tal forma que até mesmo a própria lógica antis-
sistêmica da campanha de Jair Bolsonaro pas-
sou a ser embasada na defesa da preservação 
da liberdade, em seus termos, na Internet, e na 
proposição de uma campanha aparentemente 
horizontal, espontânea e orgânica, em contra-
posição com o sistema oficial, publicitário, arti-
ficial e financeiramente custoso dos opositores 
e da mídia tradicional.

Essa lógica, aqui exemplificada pela breve 
incursão nas transmissões ao vivo do can-
didato e por outros conteúdos, é explicitada 
pela extensa reprodução de materiais de baixa 
qualidade técnica, muitos deles oriundos de 
apoiadores anônimo e isolados, famosos ou 
organizados, como ocorre com vídeo publi-
cado no dia 25 de agosto, com o texto “Nossa 
PESQUISA eleitoral.”. Nele, expressa-se sinteti-
camente o antagonismo entre o sistema polí-
tico e o que emerge das mídias sociais/da po-
pulação autêntica:

Quem grava o vídeo: Estamos aqui no 
restaurante aqui e nós vamos mostrar a 
realidade das pesquisas. Tem aqui 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 15 pessoas aproximadamente aqui. 
Vamos ver aqui. E a Globo coloca como 
se o Lula tivesse com 33% e o Bolsonaro 
tivesse com 18. Então nós vamos ver 
aqui, só nesse restaurante aqui, à lenha, 
pessoas de diferentes idades, diferentes, 
locais, e vamos ver aqui como é que fica a 
pesquisa real. O senhor vota em quem?

Indivíduo 1: Bolsonaro na cabeça ( Jair 
Bolsonaro, 2018p, destaques nossos).

Imagem 41: Jair Bolsonaro (2018p)

A equivalência funcional entre a liderança 
política e os anseios da população também atra-
vessa a página dos candidatos à esquerda, so-
bretudo no primeiro turno com a candidatura 
de Lula, identificação essa que se tenta trans-
mitir a Fernando Haddad. O eixo para buscar 
essa organicidade se estrutura tendo por base 
apelos mais tradicionais como a retomada po-
sitiva da Era Lula, declarações de apoiadores 
estruturadas em programas eleitorais e peças 
comerciais, e nos resultados de pesquisas de in-
tenção de voto, sem a emergência de uma nar-
rativa na qual a Internet represente uma rup-
tura ou a opção pelo contato direto e autêntico 
entre a liderança e os eleitores. Embora inten-
samente utilizada, como indicado pela quanti-
dade de publicações, o que a análise da página 
indica é que esse meio ainda não ocupava um 
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lugar próprio, de destaque e domínio dentro 
das possibilidades do meio, ainda que se con-
sidere a sua integração e hibridez com outros 
instrumentos de mídia, comunicação e campa-
nha políticas. Nesse sentido, conteúdos mais 
diretos e produzidos para uma lógica de comu-
nicação em rede conviveram de forma secun-
dária com materiais mais tradicionais.

Com esse trabalho, procuramos contribuir 
para a compreensão das estratégias e perfis de 
uso de páginas oficiais de Facebook e do dis-
curso político nelas inscrito ao longo da dis-
puta eleitoral de 2018, além de abrir chaves 
de entendimento para posteriores desenvol-
vimentos analítico-teóricos a partir de temas 
aqui anunciados. Essa primeira aproximação 
mostra que as próximas campanhas precisarão 
estar crescentemente atentas às dinâmicas afe-
ridas para poderem atuar em um sistema mi-
diático híbrido em que a lógica da comunica-
ção em rede e do ambiente digital se espalha e 
se modifica entre novas e velhas mídias. A tal 
ponto que a Internet e questões a ela associadas, 
como o uso de dispositivos móveis e a regula-
mentação de plataformas, passam a representa-
rem fortes significados políticos.
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Notas finais

1 Agradecimentos à Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) – 
Processo 2018/17382-7.

2 Lula foi anunciado como o candidato 
para a presidência, com Fernando Haddad (PT) 
como vice, já no dia 15 de agosto. Em razão do 
impedimento jurídico do TSE, com base na Lei 
da Ficha Limpa e em função de sua condena-
ção e encarceramento desde abril de 2018, foi 
substituído por Haddad no dia 11 de setembro 
de 2018 (Pompeu, 2018; Oliveira, 2018). Neste 
texto, opta-se por denominar essas duas figuras, 
e suas respectivas páginas, como páginas de 
candidatos à eleição, desde que bem compreen-
dida essa dinâmica de troca da candidatura.

3 Módulo disponível em: https://www.so-
cialbakers.com/statistics/facebook/pages/total/
brazil

4 Os resultados das eleições federais de 
2018 podem ser consultados em http://divulga.
tse.jus.br/oficial/index.html.

5 A pesquisa é publicada anualmente e já 
há dados de 2019, porém, pela delimitação tem-
poral do artigo, optou-se por manter a referên-
cia a 2017, com dados de novembro de 2017 a 
maio de 2018, e 2018, com dados de outubro de 
2018 a março de 2019. Na TIC 2017, apontava-
-se para 120,7 milhões de usuários de Internet 
(67%) e, em 2018, 126,9 milhões (70%), consi-
derando-se como “usuário” aquele que teria 
acessado a Internet há menos de três meses. 
A PNAD de 2017 e de 2018, referentes ao úl-
timo trimestre de cada ano, trazem, respecti-
vamente, 69,8% e 74,7% de uso entre pessoas 
com 10 anos ou mais, mesmo público-alvo da 
TIC Domicílios.

6 Dados referentes ao acumulado em ja-
neiro de 2019.

7 Por essa razão e pelo fato das capturas 
utilizadas neste artigo serem de momentos di-
ferentes no tempo, nem os botões “curtir” “co-
mentar” e “compartilhar” ou as reações são 
apresentadas nesses materiais, ainda que com-
ponham a interface do Facebook.

8 Trata-se, por exemplo, da inserção de 
linha de asteriscos entre cada postagem com 
um código para cada variável e um identifica-
dor do número do post; Adequação de palavras 
compostas, expressões compostas ou palavras 
hifenizadas: substituição de hifens e espaços 
por underlines e padronização de siglas.

9 Originalmente, a transmissão ocor-
reu ao vivo em publicação do dia 16 de setem-
bro, tendo sido iniciada às 16h54 do horário 
de Brasília. O link dessa publicação era https://
www.facebook.com/jairmessias.bolsonaro/vi-
deos/2266553376901502/. A Facebook removeu a 
postagem após decisão do TSE (2018), em con-
formidade com a representação da coligação “O 
Povo Feliz de Novo” e em função do conteúdo 
conter acusação de fraude eleitoral. A live, con-
tudo, estava disponível também em publicação de 
mesma data, voltada para a divulgação do acesso 
ao material no Youtube ( Jair Bolsonaro, 2018e).

10 O site oficial de Jair Bolsonaro foi men-
cionado no corpo das publicações no formato 
“www.bolsonaro.com.br”, mas sem a incorpora-
ção de páginas específicas, o que faria com que 
ele fosse contabilizado pelo Netvizz.

11 As nuvens de palavras apresentadas 
foram geradas pelo programa Iramuteq, que 
opera com base no software R e na linguagem 
python. Considerou-se como corpus os textos de 
todas as publicações, após a devida adaptação 
para os critérios do programa. Nessas imagens, 
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por exemplo, o símbolo “_” substitui o “#” e va-
riações da referência a Lula, como Luiz Inácio 
Lula da Silva e Lula da Silva, foram unifica-
das pelo denominador comum “lula”. A pro-
posta desse recurso é representar visualmente 
a quantidade de vezes que cada termo aparece 
no corpus. Elas derivam, portanto, de uma tabela 
que contabiliza a frequência absoluta de cada 
termo no conjunto textual considerado. 

12 Dentro dos objetivos deste artigo, há o 
enfoque na apresentação e trabalho com ma-
teriais empíricos, sem um extenso desdobra-
mento teórico a respeito dos temas mencio-
nados pelos candidatos. Para uma abordagem 
mais detalhada sobre fake news, ver Dourado e 
Gomes (2019) e Dourado (2020).
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Resumo
O presente artigo versa sobre os alcances e li-
mites dados à liberdade de expressão nas pla-
taformas digitais e o papel exercido pelo Poder 
Judiciário na moderação de conteúdos online. 
Precisamente, analisa os recentes casos de “de-
platforming” ordenados pelo Supremo Tribunal 
Federal no âmbito do Inquérito das Fake News 
para determinar a legalidade e proporciona-
lidade do bloqueio universal de usuários das 
redes sociais. A partir de uma análise das di-
ferentes vertentes de interpretação da liber-
dade de expressão, busca-se, com base na dou-
trina e jurisprudência comparada, chegar a 
conceitos-chave que permitam avaliar o caso 
concreto. Ao estabelecer o marco de interpre-
tação jurídica, verificamos as formas de regu-
lação da liberdade de expressão, analisando a 
questão dos crimes de ódio. Tais questões são 
extremamente relevantes considerando-se o 
atual contexto global, onde práticas de deplat-
forming vêm assumindo cada vez mais destaque 
no debate internacional e considerando que no 
Brasil ainda carecemos de delimitações semân-
ticas importantes para a discussão. O discurso 
de ódio, por exemplo, ainda não foi definido 
por lei nem pelo Supremo Tribunal Federal. 
Ao final, a partir dos fatos analisados, concluí-
mos que a decisão monocrática do Ministro 
Alexandre de Moraes que determinou o blo-
queio universal de usuários é medida despro-
porcional, autoritária e extrapola as competên-
cias do Judiciário brasileiro. A referida medida 
representa um perigoso precedente para a li-
berdade de expressão no Brasil e no mundo.
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Abstract
The present article analyzes the scope and li-
mits of freedom of expression in the digital 
environment and the role of the Judiciary in 
content moderation online. Precisely, it exami-
nes the recent cases of “deplatforming” orde-
red by the Brazilian Supreme Court within the 
Fake News Inquiry to determine the legality 
and proportionality of the universal blocking 
of social media users. From an analysis of the 
different regimes of interpretation of freedom 
of expression, based on comparative doctrine 
and jurisprudence, it seeks to identify key con-
cepts that allow the concrete evaluation of the 
case. By establishing a legal interpretation fra-
mework, we verify the different ways of regu-
lating freedom of speech, grasping the defini-
tion of hate speech. Those issues are extremely 
relevant today considering the current global 
context, where deplatforming is assuming in-
creasing highlight in the international debate 
and considering that in Brazil we still lack im-
portant semantic delimitations for the discus-
sion. Hate speech, for example, has not yet been 
defined by law or by the Brazilian Supreme 
Court. In the end, based on the facts under 
scrutiny, we conclude that the monocratic de-
cision of Supreme Court Justice Alexandre de 
Moraes that determined the universal blocking 
of users is a disproportionate and authorita-
rian measure, and exceeds the powers of the 
Brazilian judiciary power. This measure repre-
sents a dangerous precedent for freedom of ex-
pression in Brazil and in the world.
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1. Introdução

“Determino o bloqueio de contas em redes so-
ciais, tais como Facebook, Twitter e Instagram, 
dos investigados, necessário para a interrupção 
dos discursos com conteúdo de ódio, subversão 
da ordem e incentivo à quebra da normalidade 
institucional e democrática.” (INQ. 4781/DF, 
2020). Assim o Ministro Alexandre de Moraes 
fundamentou sua decisão determinando o blo-
queio das contas de uma dezena de usuários 
em plataformas digitais no âmbito do Inquérito 
4781, conhecido como Inquérito das Fake News, 
em trâmite no Supremo Tribunal Federal (STF). 
A medida pode ser considerada uma das di-
ferentes formas de “deplatforming” – remoção, 
bloqueio, suspensão ou banimento definitivo 
de contas de redes sociais, impedindo que o 
usuário publique conteúdos e mensagens nas 
plataformas (Perlman, 2021).

No caso que tem como atores envolvidos as 
maiores plataformas de mídia social, usuários 
ligados à extrema direita, e o próprio Supremo 
e seus ministros, a discussão sobre os limites 
da liberdade de expressão, o discurso de ódio, 
as fake news e a proteção da institucionalidade 
democrática representam o grande caldo cul-
tural e político em que estão inseridos os di-
reitos digitais no nosso tempo. Definir quais os 
parâmetros da liberdade de expressão na inter-
net e o papel do Estado nas interações desses 
espaços privados parece ser ainda um grande 
dilema das redes.

Sem prejuízo de outras análises, a questão 
tem alguns desdobramentos claros: o primeiro 
se refere ao valor e à interpretação dados à li-
berdade de expressão em cada sociedade; o 
segundo, como esse conceito se traduz no 
mundo digital; e o terceiro, qual seria o papel 
do Estado na regulação/moderação dos con-
teúdos digitais. Por razões de delimitação do 
tema, no presente artigo centraremos sobre 
este último ponto: quais os limites impostos 

ao Estado para proteção da liberdade de expres-
são no ambiente digital? A partir do escrutínio 
desta questão, verificaremos as hipóteses de in-
terferência admissíveis, se a recente decisão do 
STF obedece tais limites e se, portanto, consti-
tui uma interferência legal e proporcional com 
base em um juízo de ponderação.

Com este objetivo, o presente trabalho se 
dividirá em quatro partes: na primeira, anali-
saremos o contexto da aludida decisão e suas 
reverberações práticas; na segunda parte des-
trincharemos o conceito da liberdade de ex-
pressão, em suas distintas vertentes; na terceira, 
examinaremos os limites e tipos de regulação 
cabíveis, para ao final, respondermos à per-
gunta inicial deste artigo sobre se a recente de-
cisão do STF obedece aos princípios da legali-
dade e proporcionalidade.

2. Por trás dos panos: o 
contexto da emblemática 
decisão no Inquérito das 

Fake News

Em março de 2019, por decisão do Ministro 
Dias Toffoli, o STF instaurou o Inquérito das 
Fake News (INQ. 4781), com o objetivo de inves-
tigar a existência de uma rede virtual de notí-
cias fraudulentas (fake news), denunciações ca-
luniosas e ameaças contra o STF, seus ministros 
e familiares. As investigações apontam para 
uma possível rede de desinformação formada 
por apoiadores da extrema direita, ligados ao 
atual Presidente da República, Jair Bolsonaro.

A abertura do inquérito suscitou diver-
sas discussões acerca da sua constitucionali-
dade, tendo o partido REDE Sustentabilidade 
apresentado Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental (ADPF 572) defendendo 
que o referido inquérito seria inconstitucio-
nal, por violação do princípio constitucional 
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do sistema penal acusatório.1 Em 18 de junho 
de 2020, o Plenário do STF, por dez votos a um, 
concluiu o julgamento da Ação para declarar 
a legalidade e a constitucionalidade da inves-
tigação, determinando assim o seu prossegui-
mento. Nas palavras do Ministro Dias Toffoli, 
a instauração do inquérito tratava-se de uma 
“prerrogativa de reação institucional que se tor-
nou necessária em razão da escalada das agres-
sões cometidas contra o Tribunal”, declarando 
que tomou a iniciativa depois de constatar a 
“inércia ou a complacência daqueles que deve-
riam adotar medidas para evitar o aumento do 
número e da intensidade de tais ataques” (ADPF 
572/DF, 2020).

A despeito das frutíferas discussões relativas 
à constitucionalidade do inquérito2, no pre-
sente artigo nos debruçaremos sobre uma das 
suas questões de fundo, não menos polêmica: a 
determinação do bloqueio de contas em redes 
sociais de usuários investigados. Em 26 maio de 
2020, o Ministro Alexandre de Moraes, em de-
cisão monocrática determinou o bloqueio das 
contas de dezesseis usuários suspeitos de ata-
ques contra o STF e seus ministros. (INQ 4781/
DF, 2020) 3 Em 28 de julho daquele ano, sem 
que ainda houvesse sido cumprida, o Ministro 
reiterou a decisão, determinando às platafor-
mas o imediato bloqueio das contas, sob pena 
de multa. (INQ. 4781/DF, 2020).

Logo após a nova ordem as plataformas 
Facebook, Twitter e Instagram bloquearam o 
acesso no Brasil das contas indicadas no inqué-
rito. A partir do bloqueio, as contas aparece-
ram com a seguinte mensagem: “suspensa no 
Brasil devido a uma ordem judicial” (Ribeiro, 
2020). Apesar de terem tido o acesso inviabili-
zado no Brasil, as contas não foram bloqueadas 
no exterior, o que possibilitava subterfúgios de 
geolocalização, permitindo que os perfis fos-
sem acessados através de endereços IP fora do 
Brasil. Isso permitia que os usuários utilizas-
sem, por exemplo, serviços de roteamento de 
conexão, como VPNs, contornando o bloqueio 

e acessando os perfis em território nacional, 
como se estivessem em outros países. O laudo 
pericial do inquérito apontou ainda que:

no caso da rede social Twitter, o bloqueio 
dos perfis no Brasil foi efetuado de forma 
ineficaz. O Twitter continua permitindo 
que os perfis sejam acessados através de 
endereços IP do Brasil, desde que o nome 
do país configurado na conta do usuário 
seja diferente de ‘Brasil’, por exemplo, 
‘Estados Unidos’. (INQ 4781, 2020, p.3) 

Com base nessas informações, o Ministro 
Alexandre de Moraes julgou a ordem parcial-
mente cumprida, e determinou nova intimação 
das plataformas para o cumprimento integral da 
decisão, por meio do bloqueio global das con-
tas, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 
(vinte mil reais), por cada perfil identificado e 
não bloqueado dentro do prazo fixado.

Nos dias que se seguiram, o Facebook, por 
meio da sua assessoria de imprensa, informou 
que não iria cumprir de forma voluntária a de-
terminação judicial por considerá-la ilegal, sob 
o argumento de que extrapolaria os limites da 
jurisdição brasileira. Em 31 de julho de 2020, 
em comunicado à imprensa, o Facebook afir-
mou: “respeitamos as leis dos países em que 
atuamos. Estamos recorrendo ao STF contra 
a decisão de bloqueio global de contas, con-
siderando que a lei brasileira reconhece limi-
tes à sua jurisdição e a legitimidade de outras 
jurisdições” (CNN, 2020). No mesmo dia, com 
posse dessas informações, Moraes emitiu nova 
decisão, arbitrando a multa de R$ 1.920.000,00 
(Hum milhão, novecentos e vinte mil reais) ao 
Facebook, e elevou a multa diária para o valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por perfil in-
dicado e não bloqueado (INQ 4781/DF, 2020). 

Em 01 de agosto de 2020, notadamente con-
trariados, o Facebook e Twitter anunciaram o 
bloqueio global das contas indicadas pelo STF. 
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Em nota, o Facebook declarou que: “a mais re-
cente ordem judicial é extrema, representando 
riscos à liberdade de expressão fora da jurisdi-
ção brasileira e em conflito com leis e jurisdi-
ções ao redor do mundo” (Mercier, 2020).

A decisão suscita uma série de questões, mas, 
por uma questão de extensão deste artigo, cen-
traremos na análise da decisão internamente, 
verificando se esta obedece aos limites cons-
titucionais e os parâmetros de legalidade para 
intervenção do Estado no discurso.

3. Liberdade de 
Expressão: correntes 
teóricas e regime de 

interpretação no Brasil

Como é sabido, a internet revolucionou a co-
municação, criando formas sem preceden-
tes de profusão e circulação de informações e 
ideias. Criou igualmente inúmeros desafios e 
dilemas, uma vez que o mundo digital conec-
tou de maneira instantânea sociedades hetero-
gêneas. A partir do caso em análise, veremos 
como essa colisão de conceitos e práticas se dá 
e como chegamos a um dos principais dilemas 
do nosso tempo: como regular a liberdade de 
expressão no mundo digital?

Um dos grandes desafios sobre a liberdade 
de expressão na internet se dá justamente na 
definição do próprio conceito, e como cada so-
ciedade interpreta e valoriza esse direito. Para 
analisar as implicações práticas, devemos de 
antemão delimitar nosso marco teórico. Com 
isso, iniciamos por diferenciar as duas princi-
pais correntes sobre a liberdade de expressão: a 
corrente libertária e a democrática. 

A corrente libertária, preconizada sobretudo 
pela teoria e jurisprudência estadunidense, en-
tende a liberdade de expressão de forma exten-
siva, como um direito de defesa do indivíduo 

contra a intervenção do Estado no discurso e 
o direito de livre informação, ou seja, de veda-
ção à censura. A doutrina e a teoria jurídico-
-política dos Estados Unidos se desenvolveram 
no sentido liberal, vendo o Estado como um 
potencial obstáculo ao desenvolvimento dos 
direitos individuais. Há uma visão no direito 
constitucional americano de que o Estado é 
inimigo dos direitos, e não uma entidade pro-
motora de direitos (Sarmento, 2006).

Isto não quer dizer que a teoria liberal não 
admita possíveis interferências do Estado no 
discurso. No entanto, para esta corrente, tais 
interferências do Estado devem ser mínimas. 
A doutrina liberal desenvolveu o princípio 
do “clear and present danger”, admitindo pon-
tuais intervenções do Estado nos casos de dano 
iminente. Nesta interpretação, se uma infor-
mação ou opinião causa danos significativos, 
esse discurso pode ser regulado pelo Estado, 
da maneira menos restritiva possível (Wedy & 
Horbach, 2019). No entanto, para esta corrente, 
o discurso de ódio não se enquadra na classe 
de restrições legítimas da liberdade fundamen-
tal, por entender que meras ofensas não cons-
tituem dano a outrem (Brink, 2016).

Há, no entanto, autores americanos que re-
futam essa ideia libertária, indicando uma ina-
dequação desta interpretação às demandas do 
mundo real, propondo o que se convencionou 
chamar de “New Deal for Speech” (Napolitano 
& Stroppa, 2017). Nesta proposta, defendem 
a atuação positiva do Estado consistente em 
prestações normativas (aprovação de leis sobre 
o direito de informar) ou prestações materiais 
(meios ou instrumentos para o exercício da 
liberdade de informar), ou seja, o Estado de-
veria estar imbuído do dever de “fornecer as 
estruturas necessárias para que o direito fun-
damental de informar seja realmente desfru-
tado por todos os cidadãos, e assim não fique 
reduzido a um mero enfeite jurídico ou a 
um alçapão verbal judicialmente formulado” 
(Farias, 2004, p. 87).
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De outro lado, temos a chamada corrente de-
mocrática, que vê o Estado não como um ini-
migo dos direitos individuais, mas como um 
agente garantidor de direitos e mediador de 
conflitos para a garantia da pluralidade e equi-
líbrio democrático. Nesta visão, mitiga-se a in-
terpretação quase absoluta dada à liberdade de 
expressão da corrente libertária, e busca-se rea-
firmar hipóteses mais extensivas de ingerência 
do Estado, a fim de garantir a harmonização 
social, coibindo práticas de discurso discrimi-
natórias, violentas e ofensivas (Sarmento, 2006).

Esta tem sido a tese adotada há longo tempo 
no Brasil. Entende-se que a redação garantista 
da Constituição brasileira legitima a pretensão 
estatal de coibir as manifestações discriminató-
rias contra as minorias, ou vítimas do discurso 
de ódio. Ao longo dos anos, o Supremo tem rea-
firmado o seu precedente no leading case Caso 
Ellwanger, de 2003, onde o Tribunal, por maio-
ria, estabeleceu que o direito à liberdade de ex-
pressão não é um direito absoluto, observando 
que “o preceito fundamental da liberdade de 
expressão não consagra o ‘direito à incitação ao 
racismo’, dado que um direito individual não 
pode constituir-se em salvaguarda de condutas 
ilícitas, como sucede com os delitos contra a 
honra” (HC 82.424/RS, 2003, p. 526).

Com efeito, esta foi a tese adotada e reafir-
mada pelo Ministro Alexandre de Moraes para 
justificar sua ordem de bloqueio das contas na 
internet para impedir a divulgação de discur-
sos com conteúdo de ódio e notícias falsas:

A liberdade de expressão é consagrada 
constitucionalmente e balizada 
pelo binômio “LIBERDADE E 
RESPONSABILIDADE”, ou seja, o exercício 
desse direito não pode ser utilizado 
como verdadeiro escudo protetivo para 
a prática de atividades ilícitas. Não se 
confunde LIBERDADE DE EXPRESSÃO 
com IMPUNIDADE PARA AGRESSÃO. 
Dessa maneira, uma vez desvirtuado 

criminosamente o exercício da liberdade 
de expressão, a Constituição Federal e a 
legislação autorizam medidas repressivas 
civis e penais, tanto de natureza cautelar 
quanto definitivas. (INQ. 4781/DF, 2020, p.2). 

Numa perspectiva democrática, a liberdade 
de expressão assume um papel fundamental 
para garantir não apenas o controle do poder 
político, mas também para garantir a plurali-
dade e harmonia social. Nesse sentido, deman-
daria uma dimensão negativa e uma positiva de 
pretensões estatais. A dimensão negativa con-
figura-se em um dever de não fazer por parte 
do Estado, consubstanciado na ideia de “não 
censurar, não cercear a liberdade de expres-
são e opinião, não impor excessivas obrigações 
positivas às empresas difusoras de informação” 
(Napolitano & Stroppa, 2017, p. 318). Por outro 
lado, a dimensão positiva engloba o dever de 
agir do Estado, materializado na tarefa de im-
plementar as condições fáticas para o efetivo 
exercício das liberdades fundamentais. Isso se 
traduz no dever de “ordenar, de forma equili-
brada, a tutela da liberdade de expressão e co-
municação e a proteção dos cidadãos contra 
violações de seus direitos fundamentais causa-
das por essa liberdade” (Farias, 2004, p. 18).

Daniel Sarmento (2007) destaca que dentro 
da perspectiva democrática “os poderes públi-
cos têm não apenas o dever de absterem-se de 
violar esses direitos, mas também a obrigação 
de promovê-los concretamente, e de garanti-
-los diante de ameaças decorrentes da ação de 
particulares e de grupos privados.” (p.71). Sendo 
assim, o Estado deve atuar positivamente para 
garantir a pluralidade de vozes na arena pú-
blica e assegurar a possibilidade real de expres-
são aos integrantes das camadas menos ouvidas 
da sociedade. Nas palavras de André Bezerra 
(2012), tais ações estatais devem estar “aptas a 
fomentar o pluralismo de opiniões, sob o am-
paro de ordenamentos jurídicos que impõem 
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ao Estado o dever de agir na efetivação dos di-
reitos fundamentais, no que se inclui a liber-
dade de expressão.” (p. 139).

Além desta dupla demanda exigida por parte 
do ente estatal, a liberdade de expressão tam-
bém engloba uma função dual: uma função 
subjetiva, protetora da dignidade humana e dos 
direitos da personalidade, e uma função obje-
tiva, como protetora do regime democrático 
e garantidora da participação dos cidadãos no 
debate público e na vida pública (Farias, 2004). 
Neste contexto, entendemos que numa ótica 
democrática estariam admitidas intervenções 
legítimas do Estado no discurso, como a proibi-
ção do discurso de ódio, como veremos a seguir. 

No âmbito público, a liberdade de expres-
são cumpre um papel informativo, pelo qual 
o livre fluxo das informações possibilita o me-
lhor conhecimento e a melhor avaliação dos 
assuntos de relevância pública, permitindo aos 
cidadãos estarem mais preparados para toma-
rem decisões mais informadas e inteligentes, e 
um papel crítico que assegura aos cidadãos a 
faculdade de criticar o poder político, as insti-
tuições estabelecidas e os agentes públicos, fa-
vorecendo a mudança e alternância democrá-
tica (Farias, 2004).

Diante do exposto, concluímos que dentro da 
teoria democrática adotada no Brasil e mesmo 
no âmbito da teoria libertária – mesmo que de 
forma mais reduzida –, a liberdade de expres-
são admite interferências legítimas por parte 
do Estado, sendo, portanto, um direito não ab-
soluto. Na seguinte seção analisaremos as hi-
póteses legítimas de interferência pelo Estado e 
limites impostos à liberdade de expressão.

4. Limites e possibilidades 
de regulação da liberdade 

de expressão

Garantir o papel fundamental da liberdade de 
expressão na consolidação da sociedade demo-
crática não significa dar-lhe um caráter ab-
soluto mas, pelo contrário, exercer um equi-
librado juízo de ponderação em colisão com 
demais direitos fundamentais, a fim de coibir 
o uso abusivo da expressão. Em outras palavras, 
a liberdade de expressão não pode ser escudo 
para a violação de direitos, para a prática de 
crimes e discriminação. Como analisa observa 
Bernardo Fernandes:

“Nesses termos, para a doutrina dominante, 
falar em direito de expressão ou de 
pensamento não é falar em direito absoluto 
de dizer tudo aquilo ou fazer tudo aquilo 
que se quer. De modo lógico-implícito a 
proteção constitucional não se estende à 
ação violenta. Nesse sentido, para a corrente 
majoritária de viés axiológico, a liberdade 
de manifestação é limitada por outros 
direitos e garantias fundamentais como 
a vida, a integridade física, a liberdade 
de locomoção. Assim sendo, embora haja 
liberdade de manifestação, essa não pode 
ser usada para manifestação que venham 
a desenvolver atividades ou práticas 
ilícitas (antissemitismo, apologia ao 
crime etc.) (Fernandes, 2013, pp. 61-80).

Neste sentido, em uma sociedade democrá-
tica os limites impostos à liberdade de expres-
são podem decorrer em virtude da pondera-
ção – em grande medida realizada pelo Poder 
Judiciário quando há colisão com demais direi-
tos fundamentais -, ou de regulação, quando 
tais limites advêm de parâmetros previamente 
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estipulados em lei como hipóteses legítimas de 
intervenção. É importante ressaltar que, por se 
tratar de uma exceção, tais hipóteses de limita-
ção devem ser bem definidas e fundamentadas, 
tanto nas decisões judiciais quanto nas legisla-
ções aplicáveis. (Torres, 2013).

Como indicamos previamente, a ponderação 
se dá no âmbito do Poder Judiciário, em casos 
de colisão de direitos, como no precedente ci-
tado (Caso Ellwanger). Quando falamos em re-
gulação, além de limites, inclui-se o conceito 
de condicionamento do exercício. Tais condi-
cionamentos “viabilizam o exercício do direito, 
ou seja, são normas materiais, organizatórias e 
procedimentais que estruturam e disciplinam”. 
(Torres, 2013, p.71)

Neste contexto, deve-se diferenciar o que 
a doutrina passou a denominar regulação de 
meio e regulação de conteúdo. A regulação 
de meio se refere às normas impostas às for-
mas de expressão sem levar em consideração a 
substância ou o conteúdo da mensagem. Tais 
normas em geral se referem ao tempo, local e 
meio pelo qual se dá a comunicação. Por outro 
lado, a regulação de conteúdo se inserta no âm-
bito da substância do discurso, analisa o teor 
da mensagem (Hudson, 2021). As regulações de 
meio são presumidamente constitucionais, en-
quanto as regulações de conteúdo exigem um 
maior escrutínio a respeito de sua constitucio-
nalidade. Segundo Jónatas Machado (2002):

De um modo geral, qualificam-se 
como condicionamentos às liberdades 
comunicativas constitucionalmente 
admissíveis as normas relativas ao lugar, 
tempo e modo do seu exercício. Já as 
normas que de alguma forma limitem 
a atividade comunicativa com base na 
natureza dos assuntos ou conteúdos ou 
dos pontos de vista comunicados são 
geralmente reconduzidas automaticamente 
para categoria das restrições e 
colocada sobre uma forte presunção 

de inconstitucionalidade, na medida 
em que têm a capacidade de alvejar e 
excluir, com maior precisão, pontos 
de vista determinados, considerados 
indesejáveis pela maioria política. (p. 712).

Em outras palavras, em um regime democrá-
tico, o Estado deve manter uma neutralidade 
ideológica, não adentrando no mérito do dis-
curso. Como ressalta Fernanda Torres (2013):

Tais condicionamentos [à liberdade de 
expressão] devem manter uma posição 
de neutralidade quanto ao conteúdo 
dos discursos comunicativos, visto que 
limitações ao conteúdo da liberdade de 
expressão podem acarretar aos destinatários 
a privação do conhecimento de ideias 
diversas e também impedi-los de construir 
livremente sua própria opinião e as 
razões que a fundamentam. (p. 72).

A Constituição da República Federativa do 
Brasil (1988) prevê expressamente uma margem 
de regulação de meio no âmbito federal: 

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.

§ 3o Compete à lei federal:

I – regular as diversões e espetáculos 
públicos, cabendo ao Poder Público 
informar sobre a natureza deles, as 
faixas etárias a que não se recomendem, 
locais e horários em que sua 
apresentação se mostre inadequada;

II – estabelecer os meios legais 
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que garantam à pessoa e à família a 
possibilidade de se defenderem de 
programas ou programações de rádio e 
televisão que contrariem o disposto no 
art. 221, bem como da propaganda de 
produtos, práticas e serviços que possam 
ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

No que tange à regulação de conteúdo, para 
a consolidação de uma esfera pública plural e 
formação democrática da opinião, a regra deve 
ser de não interferência por parte do Estado 
nos conteúdos comunicativos mas que, pelo 
contrário, o ente estatal seja um agente pro-
pulsor e efetivador da diversidade de ideias, ga-
rantindo seu pleno exercício e circulação. Isso 
demanda, por exemplo, um aparato regulatório 
que garanta a pluralidade dos meios de comu-
nicação, ampliando-se os canais comunicativos 
e viabilizando a expressão das minorias (Torres, 
2013). Neste sentido, sobre a formação de uma 
esfera deliberativa democrática, Habermas 
(2003) destaca: 

Quando se garante a pluralidade de 
participação na esfera pública, caminha-se 
em direção à igualdade de oportunidades 
comunicativas, vivenciada apenas por 
uma democracia avançada, desenvolvida 
no pilar do interesse público e não no 
domínio das forças econômicas. Para tanto, 
é preciso ter direito de acesso aos meios de 
comunicação, favorecendo aqueles grupos 
de pouca expressão, mas que enriquecem 
o cenário comunicativo com posições 
divergentes, ampliando as informações 
e possibilitando a problematização 
recíproca dos argumentos apresentados.

Como destacamos, a liberdade deve ser a 
regra, e a restrição, sua exceção. Sendo assim, 
é imperioso que as formas de restrição do 

discurso, seja por leis ou ponderações do 
Judiciário, devem obedecer critérios estritos 
estabelecidos previamente. A Corte Europeia 
de Direitos Humanos estabeleceu um rigoroso 
teste divido em três partes para qualquer restri-
ção de conteúdo com base no direito interna-
cional dos direitos humanos. A Corte observa 
que o primeiro e mais importante requisito do 
artigo 10 da Convenção Europeia de Direitos 
Humanos (CEDH) é que qualquer interferên-
cia de uma autoridade pública no exercício da 
liberdade de expressão deve ser legal (La Rue, 
2011). O segundo parágrafo do artigo 10 estipula 
claramente que qualquer restrição à expressão 
deve ser “prescrita por lei” (CEDH, 1953). Se 
a interferência estiver de acordo com a lei, o 
objetivo da restrição deve ser legítimo - com 
base no Artigo 10 (2) – justificado com base no 
interesse da segurança nacional, bem-estar so-
cial, para prevenção de desordem ou crime, ou 
para a proteção dos direitos e liberdades indi-
viduais. Além disso, qualquer restrição deve ser 
aquela necessária em uma sociedade democrá-
tica e a interferência estatal deve corresponder 
a uma “demanda social urgente”4. Portanto, a 
resposta do Estado e as limitações previstas em 
lei devem ser “proporcionais ao objetivo legí-
timo perseguido”5. Desta forma, a necessidade 
das restrições de conteúdo deve ser estabele-
cida de forma convincente pelo Estado.

5. Liberdade de expressão 
na internet: o papel do 

Estado na moderação de 
conteúdos

As disputas sobre liberdade de expressão na in-
ternet são antigas. Em maio de 2000, em deci-
são histórica, um Tribunal Superior da França 
determinou que o até então gigante da inter-
net Yahoo! bloqueasse usuários franceses de 
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terem acesso a sites de venda de mobiliária na-
zista (UEJF & LICRA v. Yahoo!, 2000). Embora a 
Yahoo! não vendesse os bens diretamente, a pla-
taforma disponibilizava acesso a tais serviços de 
forma global. A decisão do Tribunal se baseou 
nas leis e tradição jurídica francesa que proíbem 
a comercialização de objetos e manifestações ra-
cistas, impondo à empresa baseada na Califórnia 
uma multa diária pelo não cumprimento.

À época, a Yahoo! alegou impossibilidade 
técnica para executar a sentença que preten-
dia blindar o acesso de usuários na França aos 
produtos disponibilizados pelo site internacio-
nal. Após a sentença condenatória, a empresa 
ajuizou ação nos EUA para obter remédio judi-
cial no seu país de origem, logrando assim uma 
decisão favorável de uma Corte Distrital nos 
EUA que considerou a sentença francesa não 
executável, com base na garantia constitucional 
da liberdade de expressão da Primeira Emenda 
da Constituição Americana (Okoniewski, 2002).

Este caso emblemático é apenas um exemplo 
de como as disputas internacionais sobre liber-
dade de expressão na internet podem ser com-
plexas e, de fato, muitos outros casos surgiram 
nos últimos 20 anos, desde a resolução do Caso 
Yahoo!6 Essas disputas jogaram os provedores 
de internet e plataformas em um limbo entre 
o paraíso e o inferno de jurisdições e leis apli-
cáveis em cada caso. 

É importante observar que nem todo dis-
curso nocivo ou ofensivo na internet cai den-
tro do espectro da ilegalidade. Em geral, a di-
ferença entre um discurso ilegal e o nocivo é 
que o primeiro é criminalizado por leis inter-
nas, enquanto o segundo é considerado ofen-
sivo, objetável ou indesejável, mas em geral 
não configura crime. Há de se considerar que 
a internet amplia de maneira exponencial as 
possibilidades de discurso que causem dano. 
Como já destacado pela Corte Europeia de 
Direitos Humanos (2011):

a Internet é uma ferramenta de informação 
e comunicação particularmente distinta 
da mídia impressa, em particular no que 
diz respeito à capacidade de armazenar e 
transmitir informações. A rede eletrônica 
que serve bilhões de usuários no mundo 
inteiro não está e potencialmente não pode 
estar sujeita à mesma regulamentação e 
controle. O risco de danos causados pelo 
conteúdo e pelas comunicações na Internet 
ao exercício e gozo dos direitos humanos e 
das liberdades, [...] é certamente maior do 
que o representado pela imprensa. (para. 63).

Tal desafio é agravado pela complexidade 
apresentada pelas diferenças de legislação e 
contornos jurídicos dados em cada país na ca-
tegorização e classificação de conteúdos como 
ilegais ou “danosos”. Estas diferenças a nível 
estatal sem dúvida complexificam a tarefa de 
harmonização de leis e abordagens no cenário 
internacional. 

A recente decisão do STF toca justamente 
nesse tema: qual o regime de interpretação 
deve ser aplicado à liberdade de expressão e 
quais os limites possíveis de intervenção do 
Estado? Sem prejuízo das discussões sobre os 
limites de jurisdição e impacto global, analisa-
remos o caso sob uma perspectiva interna.

Como salientado acima, em sua decisão, o 
Ministro Alexandre de Moraes faz um juízo de 
ponderação entre normas constitucionais e, ao 
reafirmar que a liberdade de expressão não é 
um direito absoluto, considera que neste caso 
o bloqueio de dezesseis contas de usuários de 
grandes plataformas digitais era medida razoá-
vel para interromper ataques de ódio e coibir 
futuros delitos. 

As questões que se impõem na disputa podem 
ser analisadas no pronunciamento do próprio 
Facebook: a decisão viola a liberdade de expres-
são dos usuários? Há um poder legítimo por 
parte do Estado em bloquear diversas contas 
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com base na proteção da ordem e estabilidade 
democrática? Embora tais indagações não sejam 
novas no âmbito do debate digital, sem sombra 
de dúvida o caso abre precedentes inéditos no 
Brasil sobre parâmetros de liberdade de expres-
são na internet. 

Uma das perguntas plausíveis é se a deci-
são monocrática de um ministro, bloqueando 
acesso universal de contas a uma dezena de 
usuários é medida proporcional e alinhada com 
os parâmetros democráticos de proteção da li-
berdade de expressão. Considerado o acima ex-
posto, analisaremos o teor da decisão em seu 
duplo alcance restritivo: quanto ao meio e 
quanto ao conteúdo. 

5.a. Restrição 
quanto ao meio 

No que tange à restrição de meio, temos ao 
menos três problemas: i) determinar o blo-
queio universal das contas (deplatforming) e não 
a mera remoção de conteúdo ofensivo seria 
uma medida proporcional? ii) podemos con-
siderar contas de usuários identificados como 
meros instrumentos de prática criminal? iii) tal 
interpretação não violaria o princípio da pre-
sunção de inocência destes usuários?

Em primeiro lugar, devemos avaliar se o blo-
queio de acesso às contas é medida proporcional. 
O Marco Civil da Internet estabelece um regime 
de responsabilidade das plataformas baseado no 
crivo judicial, ou seja, as plataformas só podem 
ser responsabilizadas pelo descumprimento de 
ordem judicial. O artigo 19 declara expressa-
mente que a lógica da lei visa assegurar a liber-
dade de expressão e impedir a censura. Neste 
sentido, o próprio caput delimita a questão para 
estabelecer a responsabilidade dos provedores se 
“não tomar as providências para, no âmbito e nos 
limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo 
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apon-
tado como infringente” (Lei n. 12.965, 2014).

O artigo vai além ao definir no parágrafo 1º 
que “a ordem judicial de que trata o caput de-
verá conter, sob pena de nulidade, identificação 
clara e específica do conteúdo apontado como 
infringente, que permita a localização inequí-
voca do material.” (Lei n. 12.965, 2014). Pela exe-
gese da lei, podemos inferir que o regime ado-
tado no Brasil é o que preconiza a liberdade de 
expressão, em detrimento da censura. Ao dar 
poder regulador restritivo ao Poder Judiciário, 
a lei exige em contrapartida que as decisões 
judiciais sejam delimitadas ao conteúdo in-
fringente. Isso significa que no âmbito do seu 
poder regulador, o Judiciário deve ser especí-
fico, delimitado e objetivo, evitando medidas 
generalizantes, sob pena de extrapolar suas 
competências. A lei cria um sistema de contra-
pesos interessantes entre o Estado e as plata-
formas, ao impor uma ratio onde a restrição é a 
exceção, e a liberdade, a regra.

No caso em análise, foram adicionadas diver-
sas postagens ao inquérito como fins de instru-
ção penal. As postagens variam entre ataques, 
xingamentos e críticas ao STF e seus ministros, 
o que na opinião de Moraes, revelavam um 
complexo esquema de notícias falsas por inter-
médio das redes sociais, “expondo a perigo de 
lesão, com suas notícias ofensivas e fraudulen-
tas, a independência dos poderes e o Estado de 
Direito.” (INQ. 4781/DF, 2020, p. 11). Com base 
nessas informações, o Ministro decidiu não re-
mover os conteúdos que considerou ofensivos 
da internet, mas bloquear as contas dos usuá-
rios como um todo. Ressalte-se que não ape-
nas as contas dos usuários responsáveis direta-
mente pelas postagens, mas a decisão foi além 
ao determinar também o bloqueio de usuários 
potencialmente envolvidos no financiamento 
das atividades criminosas, mas que não eram 
responsáveis diretamente pelas postagens.7

Em segundo lugar, remover as contas como 
um todo significaria dizer que toda a conta era 
ilícita ou que estas eram usadas unicamente 
como ferramentas para os crimes? Não admitir 
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isso significaria que o Judiciário determinou a 
remoção de conteúdos lícitos o que, na prá-
tica, representaria censura. Carlos Affonso 
Silva (2020) aponta que há um problema de 
proporcionalidade com uma ordem generali-
zante como esta, ao considerar que toda a conta 
do usuário é uma ferramenta para praticar ilí-
citos, podendo gerar um efeito de dissuasão 
na internet, fomentando mais ordens judiciais 
generalizantes.

Em terceiro lugar, considerar que tais contas 
seriam meros instrumentos de prática crimi-
nal, permite inferir que os usuários continua-
riam realizando postagens criminosas no fu-
turo? Se a resposta for sim, corremos aqui o 
grave risco de criar um perigoso precedente de 
violação da presunção da inocência na internet. 
Nesse sentido, Carlos Affonso (2020) aponta o 
problema em enunciar genericamente que o 
bloqueio visa a prevenir ilícitos futuros: esta-
mos assumindo que as postagens são crimes, 
presumimos que os usuários seguirão come-
tendo crimes, e mais, que seguirão utilizando 
tais contas para isso? A nosso ver, tal inferência 
colide frontalmente com o princípio constitu-
cional da presunção de inocência.

5.b. Restrição 
quanto ao 
conteúdo

Quanto à extensão da medida no que tange ao 
conteúdo das postagens temos as seguintes in-
dagações: i) as postagens indicadas nos autos 
do Inquérito qualificam discurso de ódio? ii) 
haveria crime nas postagens? iii) tal conteúdo 
admite restrições ponderadas? Como indicado 
anteriormente, no Brasil, o STF adotou desde 
2003, no Caso Ellwanger, a corrente democrática 
da liberdade de expressão para determinar que 
este direito não abarca manifestações de cunho 
racista ou que promovam o ódio (HC 82.424/

RS, 2003). No entanto, o maior desafio reside 
justamente em definir o que de fato pode ser 
classificado como discurso de ódio para fins le-
gítimos de limitação. 

Para vislumbrar tais questões no caso con-
creto, vejamos o teor de algum dos trechos pu-
blicados pelos usuários bloqueados nas redes so-
ciais questionados então pelo Ministro Moraes: 

Mais que isso. Querem o caos. Estão 
querendo repetir 1968, onde o STF da época 
soltou a escumalha terrorista (não é mera 
coincidência), levando o governo da época 
a endurecer com o AI -5 para preservar a 
segurança nacional e institucional. Querem 
o mesmo agora pra nos acusar de golpe 
(@oofaka, 8 de novembro de 2019). 

Não é só pela questão da 2ª instância nem 
pela soltura de Lula. É por tudo que Gilmar 
já fez e poderá fazer contra o Brasil. Ele é 
um dos homens mais poderosos do Brasil e 
crê ser imune à voz do povo. Não o é. Qnd 
o Sapão cair, iremos ao próximo: Toffoli (@
bernardopkuster, 11 de novembro de 2019). 

O STF, via Marco Aurélio Mello, acaba de 
rasgar mais uma vez a Constituição, dando 
a governadores e prefeitos o poder de 
restringir o direito de ir e vir de cidadão 
brasileiros. Temos então, com autorização 
da JUSTIÇA, DITADORES governando estados 
e cidades. Art. 142 Já (@oofaka, 24 de 
março de 2020). Governadores, prefeitos, 
ministros do STF, e líderes do Poder 
Legislativo são todos co-autores desses 
crimes de genocídio e lesa pátria ! Não 
sairão ilesos. Pagarão caro por isso nessa 
vida (@opropriofaka, 1o de abril de 2020). 

Eu não tenho a menor dúvida que a 
cabeça da serpente do establishment 
brasileiro é o Gilmar Mendes e tudo é 
feito a partir da anuência dele. Não tem 
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sujeito mais perigoso no Brasil que ele. 
O caso dele é julgamento por tribunal 
militar sob a acusação de traição a pátria 
(@Leitadas_Loen, 19 de abril de 2020). 

Eu expliquei que ESTE tipo de interferência 
jurídica no Governo Federal iria ocorrer 
por causa da ação midiáticopolítica de 
Sérgio Moro, que ganhou força mediante 
a decisão monocrática de Alexandre de 
Moraes para suspender a nomeação do 
diretor da PF. Isto só vai aumentar. (@
bernardopkuster, 1 de maio de 2020). 

O STF hoje é o maior fator de instabilidade 
e insegurança jurídica no país. Está 
claramente a serviço da bandidagem 
e ignora a Constituição ao inventar 
interpretação contra a lei. Primeiro 
criou um crime sem lei e agora inventa 
teses para anular sentenças da Lavajato 
(Perfil BiaKicis, 5 de maio de 2020). 

Recado aos Ministros do STF: não brinquem 
com a Lava Jato, ou nós vamos derrubar 
CADA UM DOS SENHORES (Perfil @
ZambelliOficial, 14 de março de 2019). 

O Ministro Toffoli tinha a grande 
chance de tentar recuperar a imagem 
já desgastada do STF. Preferiu terminar 
de jogar a imagem da Corte na Lama. 
#STFVergonhaNacional (Perfil @
filipebarrost, 8 de novembro de 2019).

(…)

Fui treinada na Ucrânia e digo: 
chegou a hora de ucranizar! (Perfil 
@_Sarawinter, 20 de abril de 2020). 

Já passou da hora de contarmos com 
as forças armadas. Passou ! (Perfil @
DanielPMERJ, 19 de abril de 2020). 

Hoje foi o dia que mais vi vagabundo 
falando de constituição. Para eles só não 
vale a parte em que todo poder emana do 
povo (Perfil @cabojunioamaral, 19 de abril 
de 2020). (...) (INQ 4781/DF, 2020, pp. 7-9)

Com base nestas informações, passemos à 
análise jurídica de tais fragmentos. A litera-
tura jurídica clássica define o discurso de ódio 
como palavras que tendem a insultar, intimi-
dar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, 
cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, 
ou que têm a capacidade de instigar violên-
cia, ódio ou discriminação contra tais pessoas. 
(Zimmer, 2007). Tradicionalmente, o conceito 
se desenvolveu para classificar formas de ex-
pressão abusivas que incitem a violência contra 
indivíduos ou a um grupo de indivíduos ba-
seado em sua condição social, geralmente infe-
riorizada. (Coliver, 1992).

Alguns autores defendem que o discurso de 
ódio se compõe de dois elementos básicos: dis-
criminação e externalidade, ou seja, ademais 
da explícita manifestação, para caracterizar-
-se como tal, o discurso de ódio deve mani-
festar discriminação, marcado pelo desprezo 
por pessoas que compartilham de alguma ca-
racterística que as torna componentes de um 
grupo social (Silva, 2011) ou de determinada co-
letividade marcada por semelhanças próprias, 
em desvantagem frente à ordem social domi-
nante. Nessa interpretação, o foco central do 
discurso de ódio é a desvalorização do outro 
como sujeito de direitos, por isso alguns au-
tores defendem que, para que se caracterize, é 
necessário que haja o desrespeito e o desejo 
de marginalizar o diferente ou sua condição, e 
não um mero desagrado quanto a sua existên-
cia. (Paixão, 2018).

Embora o STF já tenha decidido que certos 
limites são oponíveis à liberdade de expressão, 
o Tribunal até hoje não esmiuçou o conceito 
e a definição do que chamamos “discurso de 
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ódio”. Com efeito, recentemente, a Associação 
Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD) 
ajuizou Arguição de Descumprimento de 
Preceito Fundamental pedindo que o Supremo 
estabeleça os parâmetros de diferença entre 
discurso de ódio e liberdade de expressão.8 No 
entanto, enquanto não temos a conceitualiza-
ção expressa do Supremo, valemo-nos da her-
menêutica jurídica, utilizando fontes do direito 
comparado para vislumbrar esta questão. 

Na tradição jurídica alemã - responsável pelo 
desenvolvimento de grande parte dos concei-
tos da teoria democrática da liberdade de ex-
pressão - o discurso de ódio se traduz na difa-
mação de grupos ou no insulto coletivo, e no 
incitamento ao ódio. No Código Penal Alemão, 
para qualificação da difamação de grupos são 
necessários quatro requisitos: 1) o grupo que 
é atacado deve ser um grupo pequeno, em vez 
de grande; 2) as características do grupo devem 
diferir das do público em geral; 3) a declaração 
difamatória deve atacar a todos os membros do 
grupo, em vez de membros individualmente 
ou típicos, e 4) a crítica derrogatória deve ser 
fundada em critérios inalteráveis ou em crité-
rios que são atribuídos ao grupo pela sociedade 
maior que o rodeia, em vez de pelo próprio 
grupo, especialmente características étnicas, 
raciais, físicas ou mentais.(Brugger, 2007).

Na tradição jurídica dos Estados Unidos - câ-
none da tradição libertária - as hipóteses que 
permitem a regulação do Estado sobre discurso 
de ódio são nos casos em que este esteja im-
buído de conteúdo ameaçador ou intimidatório, 
incitando o interlocutor à violência ou ato ile-
gal. Para ser qualificado como ameaçador, o dis-
curso deve ter como objetivo “infligir punição, 
perda ou dor a outrem ou gerar dano a outrem 
pela comissão de algum ato ilegal” (Breckheimer, 
2001, p. 1507). Ademais, para ser punível, o dis-
curso deve ser considerado como uma ameaça 
“real”, ou seja, aquela na qual uma pessoa razoá-
vel anteveria uma intenção crível e séria de pre-
judicar ou agredir (Breckheimer, 2001).

Nesta linha, o discurso intimidador seria o 
discurso persistente e pernicioso, que inflige 
danos emocionais ou físicos significativos, e é 
dirigido a um indivíduo específico. Para qua-
lificar incitamento à violência na tradição li-
bertária, o critério de aplicação é bastante alto, 
tendo a Suprema Corte dos EUA definido que 
tal intervenção só é possível nos casos de imi-
nência da ilegalidade, ou seja, nos casos em que 
haja uma indução imediata ao ato de violência. 
(Breckheimer, 2001).

Embora o Brasil siga a corrente democrática, 
o caso tem nítidas conexões com a teoria liber-
tária, uma vez que as plataformas demandadas 
têm origem e maior parte de seus servidores nos 
EUA. Deste modo, a partir das referidas posta-
gens, caberiam as seguintes indagações: podem 
os ministros do STF ou o próprio Supremo 
serem considerados grupo social passível de dis-
criminaçao ou ódio? Teriam as referidas posta-
gens o condão de ameaçar, intimidar ou incitar a 
violência concreta contra o Supremo?

Quanto ao primeiro quesito, no que se re-
fere à conformação do grupo social, parece 
haver um consenso na doutrina e jurisprudên-
cia internacionais de que a limitação ao dis-
curso de ódio visa proteger grupos vulneráveis 
socialmente, ou melhor, aqueles que não se 
enquadram dentro do modelo dominante de 
sujeito social: homem, branco, heterossexual, 
burguês e proprietário. (Rios, 2008). Alguns 
autores têm adotado uma interpretação abran-
gente para qualificar o discurso do ódio como 
a manifestação de ideias intolerantes, precon-
ceituosas e discriminatórias contra indivíduos 
ou grupos vulneráveis, em razão dos seguintes 
critérios: idade, sexo, orientação sexual, iden-
tidade e expressão de gênero, idioma, religião, 
identidade cultural, opinião política ou de 
outra natureza física e mental que defina uma 
exclusão social. (Schafer, 2015).

Neste sentido, a partir da revisão de litera-
tura realizada, não encontramos elementos 
que permitissem classificar pessoas públicas, 
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tais como ministros de Estado, políticos ou de-
mais personalidades do alto escalão do governo 
como um grupo socialmente identificado por 
questões imanentes, unido por características 
pessoais compartilháveis para além de seus car-
gos ou funções públicas, que possam classifi-
cá-los como sujeitos passíveis de discurso de 
ódio enquanto grupo social. Tampouco foram 
encontrados argumentos que permitissem clas-
sificar as instituições políticas democráticas em 
si como sujeitos passivos de tal discurso. 

O jurista e professor Lênio Streck (2020), 
em recente artigo defendeu a constitucio-
nalidade da referida decisão, argumentando 
que em nome da liberdade de expressão, não 
se pode defender acabar com ela, vedando-
-se como condição de possibilidade que em 
nome de uma suposta liberdade de expressão 
alguém se volte exatamente contra as próprias 
bases do Estado Democrático de Direito. No 
entanto, apesar da tese de autoproteção defen-
dida pelo autor, não encontramos ali elemen-
tos necessários que permitissem identificar as 
instituições de Estado como sujeitos passivos 
de discurso de ódio. 

Quanto ao segundo quesito, sobre a potencia-
lidade da ameaça, concordamos com a profes-
sora Clarissa Gross, coordenadora da Plataforma 
de Liberdade de Expressão e Democracia da 
FGV Direito SP, segundo a qual as postagens 
indicadas no inquérito não têm o condão de re-
presentar uma ameaça real aos ministros ou ao 
Supremo. Segundo a professora, no discurso de 
ódio “a ameaça tem que ser crível. Ela tem que 
ser feita por alguém num contexto que traga 
indícios que de fato a pessoa terá condições de 
tomar medidas para impedir o exercício da ma-
gistratura pelos ministros do STF”. (Galf, 2020)

Ao contrário de Lenio Streck, Gross defende 
que os discursos que defendem o fechamento 
do Supremo deveriam ser protegidos pela li-
berdade de expressão. Na visão da professora, a 
ameaça punível pelo direito é a ameaça crível 
- ou seja, que tem condições de se materializar 

- não simplesmente esbravejar em rede social. 
Ela vai além, ao defender que o discurso que 
reivindica o fechamento do STF está amparado 
pelo livre exercício da liberdade de expressão 
e afirma que:

a defesa de convicções que contrariam 
a tese de base do Estado Democrático 
de Direito não viola por si só esse 
Estado Democrático de Direito e o seu 
funcionamento. A proteção da liberdade 
de advogar por essas ideias faz parte da 
liberdade de expressão em um Estado 
Democrático de Direito. (Galf, 2020).

A título de exemplo, Gross indica que esta-
riam abrangidos pela liberdade de expressão 
dentro do debate democrático a defesa de teses 
comunistas e anarquistas, que pregam desde 
a ditadura do proletariado ao fim do Estado 
como entidade autônoma e supranacional - 
ideais as quais dignamente protegemos. Sendo 
assim, a decisão do Supremo extrapolaria os li-
mites de ambas as vertentes, seja democrática 
ou libertária. 

6. Conclusão

A partir dos parâmetros universais analisados e 
os limites constitucionais impostos ao próprio 
Supremo, concluímos que a decisão que deter-
minou o bloqueio global das contas de usuários 
nas mídias sociais viola a liberdade de expres-
são de tais usuários e pode gerar efeitos dele-
térios para a liberdade de expressão no Brasil.  
Entendemos que pessoas públicas como minis-
tros de Estado, nestas funções, não qualificam 
grupo social passível de discurso de ódio. Por 
outro lado, entendemos também que postagens 
que meramente esbravejam insatisfações polí-
ticas na internet não configuram uma ameaça 
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crível e plausível de ilegalidade e, portanto, não 
constituem discurso de ódio. Os posts trans-
critos na decisão do Ministro não revelam 
qualquer estratégia ou crítica estrutural que 
permita inferir uma tentativa concreta de des-
mantelamento do Estado Democrático, além de 
esdrúxulas vociferações raivosas contra os mi-
nistros e instituições do Estado. 

Embora não concordemos com tais comen-
tários, postagens e práticas virtuais, e acredi-
temos que tais atitudes não contribuem para 
um ambiente digital saudável, entendemos que 
estes comportamentos - infelizmente - fazem 
parte da dinâmica das redes e constituem o 
complexo ambiente dialético das sociedades 
contemporâneas conectadas. Embora a falta de 
cordialidade digital seja uma mazela, permitir 
críticas ao Estado, seus funcionários e propor 
outras formas de organização e política fazem 
parte do extenso leque democrático.

Diante de tais argumentos, entendemos que 
a aludida decisão adotada pelo Ministro Moraes 
é medida que extrapola as competências do 
Poder Judiciário, imbuída de viés autoritário 
que viola a liberdade de expressão dos usuá-
rios e pode gerar um efeito de dissuasão nas 
redes. Isso porque não encontramos ali ameaça 
crível passível de punição, e tampouco ideias 
que pudessem violar direitos de minorias ou 
ferir outros direitos subjetivos a serem consti-
tucionalmente tutelados. 

Por fim, ainda que dentro de um juízo de 
ponderação se inferisse que tais discursos 
devem ser regulados - hipótese que acredita-
mos não estar configurada neste caso - o con-
trole deveria se ater de forma explícita e deli-
mitada ao discurso com potencial lesivo, mas 
jamais permitir uma decisão difusa e genera-
lizada para bloquear o acesso de uma dezena 
de contas digitais universalmente. Tal decisão 
é desproporcional, extrapola a competência da 
justiça brasileira e representa uma ameaça aos 
direitos de liberdade de expressão na internet 
no Brasil e no mundo.
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Notas finais

1 O argumento suscitado na ADPF 572 é 
de que o STF estaria usurpando competências 
constitucionais atribuídas a outros órgãos do 
sistema de justiça, como a Polícia Investigativa 
e o Ministério Público, ao acumular atribuições 
de investigação, acusação e julgamento.

2 Muitas críticas à decisão do Plenário se-
guiram a linha do voto divergente do Ministro 
Marco Aurélio, para quem o artigo 43 do 
Regimento Interno do STF, que embasou a ins-
tauração do inquérito, não foi recepcionado 
pela Constituição de 1988. Para o Ministro, 
houve violação do sistema penal acusatório 
constitucional, que separa as funções de acusar 
e julgar, pois o procedimento investigativo não 
havia sido provocado pelo procurador-geral da 
República, vício que teria contaminado a tra-
mitação da investigação.

3 Entre os dezesseis usuários estavam fi-
guras conhecidas como o ex-deputado fede-
ral Roberto Jefferson (PTB), os empresários 
Luciano Hang (Havan) e Otávio Fakhoury, a 
ativista Sara Giromini (conhecida como Sara 
Winter) e os blogueiros Allan dos Santos e 
Bernardo Kuster, entre outros.

4 Precedentes da Corte Europeia de 
Direitos Humanos nos Casos Sunday Times v. UK 
(1991), Série A No. 217, para. 50 e Okçuoğlu v. 
Turkey (1999), No. 24246/94, para. 43.

5 Precedende da Corte Europeia de 
Direitos Humanos no Caso Bladet Tromsø and 
Stensaas v. Norway (1999), no. 21980/93.

6 Em dezembro de 2000, a Suprema 
Corte Alemã sustentou que um website ba-
seado na Austrália poderia estar sujeito às leis 

da Alemanha contra o discurso pró-Nazista e 
a negação do Holocausto. No mesmo ano, um 
tribunal italiano decidiu que a lei italiana de 
calúnia poderia ser aplicada a qualquer infor-
mação on-line que pudesse ser lida na Itália. (cf. 
Okoniewski, 2002).

7 O Ministro estendeu a medida aos inves-
tigados Edgard Gomes Corona, Luciano Hang, 
Reynaldo Bianchi Junior e Winston Rodrigues 
Lima como possíveis responsáveis pelo finan-
ciamento de inúmeras publicações e vídeos 
com conteúdo difamante e ofensivo ao STF. 
(INQ.4781, 2020, pp. 26-27).

8 A ação recebeu a designação de ADPF n. 
696, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio. 
Decisão: 17 de junho de 2020. Inicialmente o 
Ministro Marco Aurélio negou seguimento à 
Ação (22/06/2020) e atualmente encontra-se 
pendente o julgamento de Agravo Regimental 
contra esta decisão (agendado para 20/11/2020).
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Resumo
Um fenômeno recorrente na atualidade tem 
sido as famigeradas notícias falsas, popular-
mente conhecidas como fake news, sejam elas 
ligadas a efemeridades cotidianas ou mesmo a 
eventos de amplo espectro, como as eleições de 
um dado país. O uso de informações falsas não 
é novo na humanidade, possuindo reiterados 
capítulos ao longo da história. Todavia o que 
torna a sua utilização na atualidade tão desta-
cada se deve ao grau de impacto que as mesmas 
causam nos tecidos sociais por força da veloci-
dade e abrangência da rede mundial de com-
putadores. Os efeitos desse fenômeno no plano 
político são incontestes, podendo influen-
ciar resultados eleitorais e, da noite para o dia, 
gerar uma convulsão social em face de uma su-
posta informação de interesse público. Diante 
dessa conjuntura, este trabalho visa a estudar 
os impactos que essa prática causa no plano 
político, seja a nível internacional, seja em ter-
ritório nacional, como forma de compreender 
como novas formas de sociabilidade advindas 
do mundo da informação podem influir dire-
tamente nos desdobramentos da arena política, 
constituindo o período vivenciado sob o uso 
dessas notícias a chamada era da “pós-verdade”.

A era da pós-verdade 
no cenário político 

contemporâneo
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Abstract
The fake news have become a recurring phe-
nomenon nowadays, whether they approach 
fleeting daily life events or events of a wider 
range, such as the elections of a given country. 
The use of fake news is not a novelty, and they 
have been made use of several times in the 
human history. Nevertheless, what turns their 
current use so highlighted is due to an impact 
degree they seem to have on the social fabric, 
by means of the worldwide computer network 
and its velocity and breadth. The effects of the 
fake news phenomenon have been uncontested 
in terms of politics, being able to manipulate 
election outcomes as well as create a kind of 
social disturbance overnight, in the light of a 
supposed public interest disclosure. Upon this 
circumstance, this article aims to scrutinize 
the impacts of fake news among politics, ei-
ther on national or international background, 
as a way to understand how new forms of so-
ciability, which derive from the informational 
realm, could reverberate and influence the po-
litics field, in the so-called post-truth era, a pe-
riod constituted under the spreading and ef-
fects of fake news.

The post-truth era in the 
current political scenario
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1. Introdução

A construção e uso de notícias falsas é uma 
prática que pode ser percebida ao longo da his-
tória, podendo ser ilustrada com diversos ca-
pítulos1. Todavia nos dias atuais essa prática 
ganha força por meio do fluxo rápido e capi-
larizado de informações no seio da sociedade 
globalizada. Com o advento das Tecnologias da 
Informação e Comunicação voltadas para a in-
teração de usuários, no caso, as redes sociais, 
essa prática assumiu contornos distintos.

A velocidade2 do trânsito de informações na 
rede mundial de computadores trouxe às notí-
cias falsas um efeito considerável nas relações 
sociais, influenciando no consumo de produ-
tos e serviços, na imagem de pessoas e institui-
ções, bem como se fazendo instrumento para 
disputas políticas. Devido à magnitude desse 
fenômeno social, foi cunhada a expressão “pós-
-verdade”, como sendo a definidora da atual 
conjuntura mundial. 

Partindo desse panorama, este trabalho se 
debruça sobre os efeitos das notícias falsas no 
cenário político, apresentando definições me-
todológicas de como ocorre o desenvolvimento 
de uma notícia falsa, e de como essa informa-
ção é empregada no atual contexto político, uti-
lizando-se algumas capitulações ocorridas no 
plano nacional e internacional para demonstrar 
a ocorrência desse fenômeno.

Em face dos episódios ocorridos recente-
mente no Brasil e no mundo, este trabalho 
irá abordar esse fenômeno por meio da ótica 
política e como esse fato está sendo utilizado 
por diversos grupos para a construção de seu 
projeto de poder. Mediante o conceito de pós-
-verdade e de reflexões acadêmicas sobre essa 
prática, será feito um estudo de como essas no-
tícias falsas são elaboradas e como elas se capi-
larizam na rede mundial de computadores, ser-
vindo aos mais diversos usos, principalmente 
às novas formas de se “fazer política”. 

Será feito um levantamento de como as 
Tecnologias da Informação e Comunicação in-
fluem nesse panorama, principalmente na con-
fecção de algoritmos computacionais que dire-
cionam aos usuários das redes determinados 
tipos de notícias com base em seus perfis de 
busca na internet, constituindo-se tal ramo do 
conhecimento como um novo instrumento na 
disputa de grupos de poder pela hegemonia em 
nichos comerciais, sociais e políticos. Em para-
lelo a essas ações, serão elencadas as medidas 
tomadas por várias nações, incluindo o Brasil, 
para o combate à produção e disseminação de 
notícias falsas. 

Por fim, após as explanações será feita uma 
análise das consequências que esse fenômeno 
produz, como forma de demonstrar os riscos 
para o ordenamento social da prática de uma 
distorção intencional da realidade, seja pelas 
possíveis violações à integridade física e moral 
dos indivíduos, seja pela desestruturação/des-
truição de organizações públicas e privadas, 
tornando a ordem social instável e sujeita a ar-
roubos oportunistas.

2. Sociedade da 
Informação e Pós-Verdade 

Nos tempos atuais vivemos a chamada era da 
sociedade da informação e do conhecimento3, 
período este caracterizado pelo amplo acesso 
a diversos saberes, bem como pela facilidade 
em se comunicar a nível mundial, produzindo 
assim uma sociedade global e interligada. Nessa 
conjuntura, as Tecnologias da Informação e 
Comunicação – TICs4 têm papel fundamental 
para que a população mundial possa exercer 
o seu papel de sujeito na construção de uma 
nova ordem internacional globalizada.

Uma característica dessa nova ordem é o 
imediatismo e a velocidade no trânsito de in-
formações. Um acontecimento ocorrido em 
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qualquer parte do mundo já é de conheci-
mento público na maioria das nações em ques-
tão de minutos, bem como os conhecimentos 
relativos à cultura e às práticas de determina-
dos povos estão a um clique de distância de 
um indivíduo qualquer em um dado país. O 
que era privilégio de poucos no passado, agora 
está acessível a todos que possam se conectar 
à internet. A informação, que antes era tratada 
como uma mercadoria rara, agora se torna um 
meio para a construção das relações humanas.

Nessa mesma linha, os avanços científicos e 
tecnológicos, alinhados ao sistema de capital a 
nível global vão se capilarizando nas mais di-
ferentes regiões do planeta, fazendo parte não 
só das organizações comerciais e da estrutura 
administrativa dos estados, mas das rotinas 
das populações. Isso é demonstrado na utili-
zação de um smartphone, tablet ou computador 
para ter acesso a bancos ou serviços públicos, 
usar um streaming para ouvir músicas e ver ví-
deos, ou para navegar nas famosas redes sociais, 
como o Facebook, Twitter e Instagram. 

Diante desse contexto, ao se proporcionar aos 
indivíduos uma grande quantidade de informa-
ções, tantas quanto se possa imaginar, produ-
ziu-se assim um empoderamento nas pessoas 
para que se consuma dados sobre o que conflui 
com as suas individualidades. Essa tendência 
foi sendo gestada em paralelo com as diversas 
configurações sociais, produzindo-se um am-
biente virtual marcado pelos individualismos 
dos sujeitos que o consomem, bem como pelos 
seus anseios e subjetividades. Pela necessidade 
de se satisfazer as individualidades de terceiros, 
sem se importar mais com o que é verdade ou 
não, nasceu assim a pós-verdade5. 

As notícias falsas, popularmente conhecidas 
como fake news, formam a ambiência da pós-
-verdade, podendo ser concebidas nas mais 
variadas searas da vida em sociedade, estando 
muito ligadas às emoções de seus “interlocu-
tores”. Alguns autores estão se detendo ao es-
tudo desse fenômeno, não só para catalogar as 

inumeráveis manifestações que possam surgir, 
mas para conseguir construir um padrão. Dessa 
forma, Gomes, Penna e Arroio (2020), trazem 
uma metodologia para identificar e sistemati-
zar a construção de uma notícia falsa. Assim:

Outro fator que favorece a credibilidade 
das fake news foi pensado por volta do 
ano 350 a.C. É a persuasão, descrita por 
Aristóteles como sendo dependente de três 
variáveis: logos, pathos e ethos. O logos 
refere-se ao modo lógico no qual o orador 
se expressa pelo discurso. O pathos é 
relativo à forma com a qual o orador invoca 
as emoções do seu público. E o ethos é a 
maneira com a qual o orador se apresenta 
como figura competente (GOUVÊA, 
2017). Ou seja, para que uma inverdade 
possa tomar contornos de uma possível 
verdade, há um apelo por intermédio do 
discurso da racionalidade e das emoções 
(GOMES; PENNA; ARROIO, 2020, p. 3).

Para entender como se dá a construção de 
uma notícia falsa, será transcrita uma fake news 
analisada no estudo desenvolvido por Gomes, 
Penna e Arroio (2020), com base na metodolo-
gia aristotélica descrita cima. A notícia tem re-
lação com uma campanha de vacinação contra 
a febre amarela, em que um áudio anuncia um 
suposto problema envolvendo o fármaco utili-
zado na política pública. Senão vejamos:
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Ethos

“Meninas, boa tarde. Estava aqui em 
casa escutando o Roberto Canazio. 
Até estou tentando entrar no site da 
rádio Globo para ver se eu consigo 
pegar essa entrevista dele. Se vocês 
conseguirem, entra no Roberto 
Canazio. Ele entrevistou hoje a der-
matologista falando sobre a vacina 
da febre amarela. 

Logos

Gente, ela é muito perigosa. Ela 
falou que quem tomar vai ter a rea-
ção. Não tem essa será que vai ter. 
Vai ter a reação. Ela falou que 50% 
dos casos vêm ...

Pathos

... a óbito, que é para a gente tomar 
cuidado, pensar muito bem antes 
de tomar essa vacina e antes de dar 
a vacina para as nossas crianças, tá? 
...”. 

Fonte: gomes; penna; arroio, 2020, p. 4.

 
Por meio da transcrição apresentada, perce-

be-se como uma notícia falsa se estrutura, sem-
pre tentando alinhar um viés lógico/racional 
com as emoções dos sujeitos que a utilizam, 
para assim se tornar uma justificativa para que 
os “interlocutores” possam tomar decisões ou 
mesmo sustentar argumentos diante de um 
dado debate ou mesmo ao expressar suas opi-
niões em redes sociais, estando “imune” a en-
ganos6. as fake news agem na subjetividade dos 
indivíduos, a partir de suas visões de mundo 
construídas em seus processos de sociabilidade.

Na atual conjuntura política vivenciada pela 
comunidade global, as notícias falsas no con-
texto da pós-verdade ganham proeminência 
nas novas configurações das disputas políticas 
pelo poder. em um ambiente em que os sen-
timentos se sobrepõem aos fatos, tal condição 
não deixaria de ser aproveitada como tram-
polim político para a imposição de projetos 

eleitorais obscuros e eivados de oportunismos 
e especulações de lobistas e/ou grupos hege-
mônicos. é nesse cenário de “incertezas” que 
são forjadas não só estratégias de chegada ao 
poder, mas também de permanência, conforme 
podemos observar adiante.

3. Fake News e Cultura 
Política na Atualidade

Conforme se observa, tanto no Brasil como 
mundo, as notícias falsas estão presentes no 
ambiente político. Sua utilização não ocorre só 
como argumentação para defesa ou acusação a 
determinados projetos ideológicos por parte dos 
sujeitos que usam o espaço virtual para o embate 
de ideias, mas também como uma nova prática 
política por parte de candidatos e organizações, 
com vistas ao alcance e perpetuação no poder.

A característica principal das notícias falsas 
no âmbito político é que as mesmas se somam 
à conjuntura vivenciada por cada país, à cul-
tura daquele local e às condicionantes histó-
ricas que antecedem o momento atual. Com 
relação ao conteúdo, este pode ser dos mais va-
riados tipos, envolvendo desde a vida pessoal 
de adversários, teorias da conspiração, falsea-
mento de dados públicos, entre outros.

Podemos encontrar exemplos claros de 
uso de fake news em vários episódios políti-
cos, como no impeachment da presidente Dilma 
Rousseff7, em 2016, e na eleição do presidente 
Jair Bolsonaro8, em 2018; na eleição de Donald 
Trump9 para a presidência dos Estados Unidos, 
em 2016, assim como na votação da saída do 
Reino Unido10 da União Europeia em 2020, 
constituindo-se tanto esses como uma série de 
outros eventos em evidentes utilizações de no-
tícias falsas com o objetivo de alcançar o poder 
e consolidar um dado projeto político. 

Na nova conjuntura política, os tradicio-
nais meios de comunicação vão perdendo não 
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apenas o interesse, como a sua credibilidade pe-
rante os espectadores, uma vez que estes são 
supridos pelas redes sociais e pela internet de 
notícias que lhes interessam. Portanto, basta so-
mente que a notícia de um evento vá ao encon-
tro das crenças pessoais desses sujeitos, produ-
zindo um cenário em que qualquer um pode 
estar falando uma verdade ou uma mentira. O 
definidor de fidedignidade da notícia/informa-
ção é a subjetividade do “interlocutor”.

Para entendermos como as notícias falsas ga-
nham capilaridade no meio político, faz-se ne-
cessário compreender como se dá a cultura po-
lítica11 do local em que as notícias ocorrem. É 
preciso considerar os fatores históricos e sociais 
que permeiam essa realidade para que possa-
mos depreender os potenciais alvos de fake news 
e quais grupos políticos se beneficiam com o 
seu uso. A partir desses indicadores, é possível 
determinar padrões para esse fenômeno. 

Diante desse panorama, percebemos que a 
cultura política12 da atualidade se molda à reali-
dade social, não só sob a perspectiva dos sujei-
tos, mas no próprio modo de se fazer política, 
conforme as análises trazidas acima. O governo 
de Donald Trump, à frente da presidência dos 
Estados Unidos de 2017 a 2020, demonstrou 
como as fake news podem ser utilizadas não só 
para a chegada ao poder, mas como um instru-
mento de manutenção do poder frente as coa-
lizões políticas e sociais que venham a surgir. 
Ivelise de Almeida Cardoso (2019) destaca que

 

O apoio à ideia de ‘notícias falsas’ por 
figuras do “establishment” (classe dirigente, 
ideológica, política e econômica do 
país), como o presidente dos EUA Donald 
Trump, está em claro alinhamento com a 
crença situacionista de que os meios de 
comunicação moldam intencionalmente 
a percepção da realidade experimentada 
pelo público em geral como um meio de 
consolidar o poder. O recente aumento 

do fenômeno de ‘notícias falsas’ fornece 
um exemplo mais notório das maneiras 
pelas quais as novas mídias moldam as 
percepções da realidade na era da pós-
verdade, como ocorreu nas eleições do 
EUA (BLEAKLEY, 2018). [...] Não existe 
um indivíduo que tenha popularizado o 
conceito de notícias falsas tanto quanto o 
presidente do EUA, Donald Trump: a crença 
de que ele não teria sido eleito sem apoio 
desse gênero de mídia, a predileção de 
Trump por rotular meios de comunicação 
tradicionais como difusores de falsas 
notícias aos que publicam reportagens 
com as quais ele discorda, tornaram-se 
sinônimo de seu mandato (WEBER, 2017). 
Ao apropriar-se do conceito de notícias 
falsas e reformulá-lo para se adequar à 
sua agenda anti-establishment, Trump 
enfraqueceu essencialmente a própria noção 
de verdade e realidade na era moderna. 
Em grande medida, a presidência de 
Donald Trump reflete o ápice da era da 
pós-verdade (CARDOSO, 2019, pp. 17-19).

A cultura política produzida na atualidade 
não só transplantou as notícias falsas para o seu 
fazer político, mazela potencializou mais ainda a 
relativização da verdade em face do uso institu-
cional dessa prática contra os meios tradicionais 
de comunicação ou mesmo contra instituições 
científicas como universidades e institutos de 
pesquisa, acirrando ainda mais as disputas nos 
contextos sociais. Mesmo com a pandemia do 
novo coronavírus e as suas pesadas consequên-
cias, podemos observar a ocorrência desse fenô-
meno13, seja na explicação da origem do surto, 
medidas de combate e contenção ou mesmo na 
vacinação da população, prejudicando assim os 
esforços para solução dessa crise. 

O uso de tecnologias para difusão de notí-
cias falsas vai muito além da simples infor-
mação posta na rede, mas na seleção de perfis 
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suscetíveis a receber determinados tipos de 
notícias com base em seus padrões de busca 
na internet14. Desse modo, os agentes difuso-
res de notícias falsas selecionam perfis na rede 
que serão mais “bombardeados” com notícias 
a partir do momento que o mesmo acessar a 
internet, seja por cookies ou outros meios dis-
poníveis online. Além de ser um uso corrupto 
dos dados pessoais de uma pessoa, tais prá-
ticas evidenciam em que nível o uso de fake 
news se encontra.

O modo de agir das notícias falsas não en-
globa somente as facilidades e estratégias do 
mundo digital, ele se soma às próprias confi-
gurações do comportamento humano na atua-
lidade. Conforme o que foi citado acima, para 
além da grande quantidade de conteúdo dispo-
nível na rede mundial de computadores, pro-
vocando uma tendência nos usuários da in-
ternet de absorverem somente os “dados” que 
convergem para a sua individualidade, ainda 
temos a prática comportamental da homofilia15 
adaptada ao ambiente de rede. Conforme des-
tacam Recuero e Gruzd (2019):

Homofilia é uma característica das 
redes sociais conectada ao fato de que 
as pessoas tendem a ter contato com 
pessoas similares, em termos de gostos, 
background etc. (MCPHERSON, SMITH-
LOVIN & COOK, 2001). A homofilia auxilia 
na compreensão da tendência de uma 
determinada informação espalhar-se 
mais dentro de determinado grupo, 
especialmente em grupos políticos, como 
o trabalho de Adamic & Glance (2005) 
apontou, ao focar blogs políticos e suas 
relações igualmente polarizadas. Blogs 
filiados a um mesmo grupo político 
tendiam a conectar-se com outros blogs 
de mesma ideologia, com apenas algumas 
poucas conexões entre os dois extremos. 
Esta discussão está diretamente relacionada 
à criação de bolhas, grupos partidários, 

por exemplo. Esses grupos são homófilos 
em termos de partidarismo, crenças e 
posicionamento político. O efeito câmara 
de eco, assim, pode facilitar a circulação 
de fake news eleitorais (SHAH & KUMAR, 
2018). As cascatas de fake news, para os 
autores, têm características diferentes dos 
movimentos sociais humanos, pois apenas 
pequena parcela dos usuários envolvidos 
é responsável por grande quantidade de 
manifestações. Outros trabalhos também 
apontaram para a mídia partidária como 
especialmente suscetível à propagação 
de fake news (VARGO, GUO &AMAZEEN, 
2017), de modo particular por conta da 
homofilia. (RECUERO, GRUZD, 2019, p. 34)

Como toda manifestação de origem social 
com resultados negativos, o uso de notícias fal-
sas necessita ser combatido por meio de pro-
cessos educacionais e de poder de polícia , seja 
administrativa, ostensiva ou judiciária, por 
parte das autoridades competentes para que 
a sua utilização seja desestimulada. É preciso 
criar mecanismos de controle sobre as infor-
mações produzidas, com foco nas consequên-
cias que esses dados podem ocasionar, sendo 
assim estipuladas punições específicas para os 
novos usos que as informações ganharam.

4. Medidas Tomadas para 
Combater as Fake News

Devido às graves consequências advindas dos 
usos das notícias falsas, vários países e organis-
mos internacionais estão promovendo políticas 
de combate a essa prática. Seja por intermé-
dio da aprovação de diplomas legais específi-
cos para a matéria ou mesmo com a criação 
de órgãos especializados na checagem de dados, 
é possível observar um vasto conjunto de 
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medidas, que aos poucos vão produzindo novas 
reconfigurações sociais e no mundo virtual. 

É perceptível que os governos de diversas na-
ções, incluindo o Brasil, diante das instabilida-
des atuais e vindouras, estão optando por tomar 
ações preventivas/repressivas para o combate 
às fake news. Essas ações são observáveis em 
pleno combate à pandemia, pois, em face do 
grande número de notícias falsas, foi necessária 
uma tomada de decisão das autoridades, como 
se observa no Estado do Ceará16, com a promul-
gação de uma lei específica com previsão de 
multa como penalidade a quem difundir fake 
news direcionadas ao combate de surtos. 

No plano internacional, vemos que as nações 
já estão se organizando para rever os poderes 
que certas organizações comerciais possuem 
no ambiente virtual e a sua corresponsabili-
dade perante os fenômenos originados na rede 
mundial de computadores. Ao final do ano pas-
sado, tanto nos Estados Unidos como na União 
Europeia, foi analisado pelas casas legislativas 
o monopólio exercido por algumas organiza-
ções como o Facebook17, o Google18 e a Amazon, 
que inviabilizam a competição comercial, bem 
como concentram grande poder diante do 
mundo virtual, mas sem grandes contrapar-
tidas ou responsabilizações, o que enseja uma 
redefinição dos marcos legais e metodológicos 
sobre a matéria19.

Mesmo com o envolvimento da cúpula do 
atual governo federal brasileiro com o uso de 
fake news, observamos inciativas de combate 
as notícias falsas como a CPI das Fake News20, 
cujos desdobramentos continuam em anda-
mento até o presente momento, com a des-
coberta de verdadeiras redes de difusão de 
informações falsas em solo nacional e de le-
vantamentos direcionados a punir os respon-
sáveis por esta prática, principalmente no de-
correr do pleito eleitoral de 2018. 

Na Europa, países como Reino Unido21, 
Alemanha22 e República Checa23 já estão im-
plementando medidas de combate às fake News. 

Organismos internacionais, como as Nações 
Unidas24, também estão se dedicando a essa ta-
refa. Percebe-se que é de entendimento geral 
que o uso e difusão dessas informações levam 
a uma desestruturação da ordem social global 
podendo produzir prejuízos incalculáveis a vá-
rias pessoas e instituições.

A partir da conjuntura apresentada, uma 
nova prática que está sendo disseminada é a 
verificação de fatos25. Essa metodologia veio do 
jornalismo e hoje está incorporada à rotina de 
várias organizações – desde grandes empresas 
até o poder público – para poder resguardar 
essas instituições de eventuais contratempos 
ocasionados por notícias falsas. A partir desses 
mecanismos de verificação de dados, podemos 
perceber o esforço das instituições em tentar 
proteger não só a sua reputação, mas de conse-
guir dar credibilidade aos dados por elas pro-
duzidos e/ou veiculados. 

A verificação de fatos é entendida como um 
procedimento complexo, mas que, face aos 
seus potenciais resultados contra as fake news, 
ganha especial atenção. Todavia, para que este 
procedimento seja feito da forma correta, de-
ve-se observar três fases26, sem as quais, o pro-
cesso de verificação resta prejudicado. Estas 
fases são: encontrar afirmações; encontrar os 
fatos; e corrigir o registro. 

A partir das ações expostas, podemos com-
preender que, na contramão do fenômeno das 
notícias falsas, tem-se um conjunto de ações 
articuladas entre diversas instituições, gover-
nos e organismos internacionais com vistas 
não só ao combate as fake news, mas na criação 
de novos padrões de produção e consolidação 
de informações, bem como na educação das 
novas gerações para que estas saibam lidar com 
uma realidade multifacetada e rica em saberes.
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5. Considerações Finais

Encerrando as considerações deste artigo, pas-
samos às análises sobre os impactos das notí-
cias falsas na ordem social e na vida dos indi-
víduos. A primeira ideia a ser destacada sobre 
esse fenômeno é que o mesmo não pode ser 
encarado senão como uma manifestação nega-
tiva em primeira mão, pois o seu cerne con-
siste em uma distorção da realidade, o que im-
plica consequências das mais variadas possíveis 
a depender do caso concreto.

Na seara jurídica, uma consequência de uma 
notícia falsa direcionada a um indivíduo é a 
prática do crime de calúnia ou difamação, con-
forme tipificações trazidas no Código Penal 
Brasileiro. Caluniar importa em imputar um 
fato tipificado como crime a uma pessoa, ao 
passo que difamar diz respeito a associar a um 
indivíduo uma conduta ou condição que ofenda 
a sua honra(imagem social), no contexto de sua 
individualidade (convivência coletiva).

Na seara social, uma fake news pode produ-
zir várias consequências desde um mero gra-
cejo na internet sobre um dado fenômeno 
ou mesmo ensejar a renúncia por parte de 
uma parcela significativa da população mun-
dial a não aderir as campanhas de vacinação 
contra a COVID-19, no contexto da pandemia 
do novo coronavírus. Para além da mera no-
tícia, ainda temos o seu uso por determina-
das organizações, com o auxílio de algoritmos 
computacionais e Tecnologias da Informação 
e Comunicação, na construção de projetos de 
poder político.

Imaginar como a fase de maior desenvol-
vimento tecnológico da humanidade está por 
produzir o falseamento da própria produção 
de conhecimento quando nos deparamos com 
notícias falsas que defendem que a Terra seja 
plana, ou mesmo com a deturpação de fatos 
históricos e a defesa de doutrinas políticas 
rechaçadas no passado como o nazismo e o 

fascismo, faz-nos perceber que o conhecimento 
em si não basta para que uma sociedade esteja 
mais evoluída, mas que os seus valores e os 
seus processos socioeducacionais estejam ali-
nhados em um projeto comunitário de convi-
vência harmônica e de cidadania a nível global. 

Nesse período de maior desenvolvimento 
tecnológico da humanidade é devastador ver 
não só o faseamento da verdade, mas do pró-
prio conhecimento como no caso de notícias 
falsas que afirmam que a terra é plana, que de-
turpam fatos históricos e que trazem à tona 
doutrinas políticas rechaçadas como o fascismo 
e o nazismo. Diante de situações como estas, 
percebe-se que o conhecimento em si não basta 
para que uma sociedade esteja mais evoluída, 
mas que os seus valores e os seus processos so-
cioeducacionais estejam alinhados em um pro-
jeto comunitário de convivência harmônica e 
de cidadania a nível global. 

Quando nos deparamos com o que se en-
tende por sociedade da informação e o que é 
preciso para caracterizá-la27, podemos perceber 
o grande contraste entre essa fase do desenvol-
vimento humano e a atual era da pós-verdade. 
Dessa forma, a atualidade, por meio de seus fe-
nômenos e de suas configurações sociais, traz a 
necessidade de repensar os paradigmas da mo-
dernidade e a solução de problemas do mo-
mento, como as fake news. 

Pensar nos resultados dos problemas im-
plica também refletir sobre as soluções que 
podem ser implementadas. Acima citamos al-
gumas medidas que o Estado brasileiro, outros 
países e organizações internacionais estão to-
mando para combater o uso e propagação de 
notícias falsas na rede mundial de computado-
res. Todavia, para uma maior efetividade des-
sas medidas, faz-se necessário pensar em es-
tratégias educacionais para que a população 
seja instruída a usar com autonomia e conhe-
cimento as soluções tecnológicas do mundo 
atual, sendo uma metodologia a ser empregada 
o letramento midiático e informacional28. 
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Diante do vasto cenário descrito, é percep-
tível que ainda acontecerão muitas situações 
envolvendo o uso de notícias falsas, principal-
mente em um contexto tão conturbado como 
o atual, devido à pandemia do novo coronaví-
rus. Diante disso, faz-se necessária uma arti-
culação entre os diversos setores da sociedade, 
atuando em duas frentes - uma contra o vírus 
e outra contra as fake news - para que essa prá-
tica seja combatida.

É preciso punir os divulgadores de notícias 
falsas, ação essa que não carece de amparo legal 
no direito brasileiro, conforme citamos no caso 
da calúnia e da difamação, bem como nas de-
vidas responsabilizações civis, o que todavia 
pode muito bem ser ampliado a depender da 
boa vontade legislativa. Paralelamente a isso, é 
preciso trabalhar na sociedade uma nova ideia 
de internet e seus usos, sendo isso instrumen-
talizado por meio de projetos educacionais, seja 
nas instituições de ensino, seja nas organiza-
ções sociais, como empresas, igrejas, órgãos 
públicos, sindicatos, entre tantas outras, que 
realizando os esforços necessários, com certeza 
conseguirão conter esse negativo produto da 
sociabilidade no mundo virtual, com resulta-
dos no mundo real.
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Notas finais

1 “Mobilizar e manipular a informação era 
característica da história muito antes do jorna-
lismo moderno estabelecer padrões que defi-
nem as notícias como um gênero com base em 
regras particulares de integridade. Um dos pri-
meiros registros vem da época da Roma Antiga, 
quando Antônio encontrou-se com Cleópatra e 
seu inimigo político Otaviano lançou uma cam-
panha de difamação contra ele com “slogans 
curtos e afiados escritos em moedas no estilo 
dos tweets arcaicos”. O transgressor tornou-
-se o primeiro imperador romano e fake news 
permitiram que Otaviano invadisse o sistema 
republicano de uma vez por todas” (IRETON; 
POSETTI, 2019, p. 16).

2 “Mas o século 21 transformou a infor-
mação em armamento em uma escala sem 
precedentes. Novas e poderosas tecnologias 
simplificam a manipulação e a fabricação de 
conteúdo, e as redes sociais ampliam drama-
ticamente falsidades propagadas por Estados, 
políticos populistas e entidades corporativas 
desonestas, pois são compartilhadas por pú-
blicos não críticos. As plataformas se torna-
ram terreno fértil para a propaganda compu-
tacional, trolling e exércitos de trolls; “redes 
de fantoche” e spoofers. Também há a che-
gada da exploração de trolls para as eleições” 
(IRETON; POSETTI, 2019, p. 16).

3 “A partir da década de 90, os avanços 
nas áreas de informática, telecomunicações e 
microeletrônica influenciaram a velocidade 
de disseminação das tecnologias de informa-
ção e das comunicações, especialmente por 
meio do computador, internet e aparelhos 
de telecomunicações. Estas transformações 
modificam a sociedade tanto nas dimensões 
tecnológica e econômica quanto nos aspec-
tos socioculturais, políticos e institucionais” 
(CORRÊA, 2011, p. 22).

4 “No fim da década de 90, o poder de 
comunicação da Internet, aliado ao progresso 
em telecomunicações e computação, desen-
cadeou uma grande mudança tecnológica. 
Nesse novo sistema, a força da computação é 
distribuída numa rede montada ao redor de 
servidores da web que usam os mesmos pro-
tocolos da Internet. O aumento assombroso 
da capacidade de transmissão com a tecno-
logia de comunicação em banda larga ala-
vancou a possibilidade de uso da Internet e 
das tecnologias de comunicação semelhantes 
a esta, já que se tornou possível transmitir, 
além de dados, voz, e isso revolucionou as 
telecomunicações e sua respectiva indústria”. 
(PEREIRA; SILVA, 2010, p. 157).

5 “Ao entrarmos na era da pós-verdade, na 
qual fatos e evidências foram substituídos por 
crenças e emoções pessoais, a natureza das no-
tícias e o que as pessoas aceitam como notícias 
também estão mudando para uma crença e um 
mercado baseado em emoções. A verdadeira 
história não importa mais. O que quer dizer 
que a história cai em linha com o que você 
quer” (CARDOSO, 2019, p. 17).

6 “Um exemplo sobre como a percepção 
pode estar equivocada é a hipótese da terceira 
pessoa, segundo a qual o sujeito não se per-
cebe prejudicado por influências externas, con-
tudo interpreta que os outros, sim, podem ser 
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influenciados (Davison, 1983). Em outras pala-
vras, é superestimado o efeito negativo sobre 
as outras pessoas, e é subestimado o efeito ne-
gativo sobre si. Nesse sentido, a percepção do 
que é ou não verídico pode ser manipulada re-
correndo, por exemplo, às emoções e crenças 
pessoais, ‘cegando’ a percepção dos fatos – ou 
melhor, conduzindo ao mundo da pós-verdade” 
(GOMES; PENNA; ARROIO, 2020, p. 3).

7 “No Brasil, fenómeno parecido ocorreu 
na semana que antecedeu a votação da aber-
tura do processo de Impeachment da então 
presidenta Dilma Rousseff: três das cinco no-
tícias mais partilhadas no Facebook eram fal-
sas, de acordo com o Grupo de Pesquisa em 
Políticas Públicas de Acesso à Informação da 
Universidade de São Paulo (USP), que investi-
gou o desempenho de 8.290 reportagens, publi-
cadas por 117 jornais, revistas, sites e blogs no-
ticiosos entre 12 a 16 de abril de 2016 (Lavarda, 
Sanchotene & Silveira, 2016, p. 1)” (DELMAZO; 
VALENTE, 2018, p. 159).

8 “Para a coleta de dados, utilizamos um 
crawler com acesso à streaming API do Twitter. 
Esse crawler coletou tweets a partir da palavra-
-chave “lula”, constituindo um primeiro data-
set de 2.430.468 tweets, no período de 01 de 
fevereiro a 26 de abril de 2018. A partir desse 
dataset, as conversações a respeito dos even-
tos em questão foram filtradas, utilizando-se 
palavras-chaves que os descrevessem (Tabela 1). 
Nestes subconjuntos de dados, buscamos, então, 
por notícias falsas, apontadas por sites de che-
cagem de notícias ou veículos jornalísticos, que 
tivessem sido difundidas nessas conversações. 
Assim, foram escolhidos, como fake news: O 
julgamento favorável do Supremo Tribunal ao 
habeas corpus de Lula permitirá que todos os 
criminosos condenados sejam soltos - A in-
formação é distorcida, vez que a decisão do 
STF seria apenas aplicável ao caso de Lula. 

Ela, entretanto, foi publicada em vários sites, 
com vários formatos diferentes” (RECUERO; 
GRUZD, 2019, pp. 35-36).

9 “Uma das notícias falsas que ganhou 
ampla repercussão nos Estados Unidos e no 
mundo foi o caso apelidado de Pizzagate. A ins-
piração veio dos e-mails do chefe de campanha 
de Hillary Clinton, John Podesta, que foram 
verdadeiramente vazados pela Wikileaks em 
outubro de 2016. Um nome que apareceu nas 
mensagens, James Alefantis, deu origem à no-
tícia fabricada. Alefantis é dono de uma pizza-
ria em Washington chamada Comet Ping Pong 
e é também um dos arrecadadores de fundos 
para o partido Democrata. Segundo reporta-
gem da BBC News (2016), a falsa notícia surgiu 
quando utilizadores do 4chan, um fórum de 
discussão do tipo imageboard - que se baseia 
na publicação de imagens e texto, geralmente 
de forma anônima - começaram a publicar no-
tícias sobre uma suposta rede de pedofilia li-
gada a Alefantis. A ampla repercussão veio 
quando o site Reddit divulgou um longo do-
cumento com supostas evidências da existên-
cia dessa rede dias antes das eleições. Alefantis 
e os empregados da pizzaria passaram a ser 
ameaçados. Dando mais força à notícia falsa, a 
hashtag #Pizzagate foi criada pelos media tur-
cos pró-governo que usaram o caso em favor 
do presidente Recep Tayyip Erdogan, acusando 
os opositores de hipocrisia, uma vez que vi-
nham criticando Erdogan na sequência da re-
velação de um escândalo de abuso infantil e 
não estariam tão indignados com o ‘Pizzagate’. 
(BBC, 2016). A teoria conspiratória foi desmen-
tida por veículos como The New York Times e 
Fox News, mas a repercussão já não podia mais 
ser controlada. Pesquisa divulgada pelo Public 
Policy Polling, em dezembro de 2016, revelou 
que 14% dos eleitores de Trump entrevistados 
acreditavam que Hillary Clinton estava ligada à 
rede de pedofilia dirigida a partir da pizzaria de 
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Washington. Outros 32% não tinham certeza se 
era verdade ou não (Public Policy Polling, 2016)” 
(DELMAZO; VALENTE, 2018, p. 160).

10 “Na Europa, a pós-verdade foi utilizada 
de modo massivo inicialmente com a então pos-
sível saída do Reino Unido da União Europeia 
(UE) – União econômica e política criada em 
1992, com características únicas, constituída 
por 28 países europeus que, em conjunto, abar-
cam grande parte do continente sob um dos 
projetos de integração mais desenvolvidos do 
mundo que, dentre outras coisas, prevê esta-
belecer uma moeda única (Euro), promover o 
progresso científico e tecnológico, lutar contra 
a exclusão social e a discriminação e garantir 
a liberdade, segurança e a justiça, sem fron-
teiras internas, segundo o site oficial da União 
Europeia (2018). Parte desses objetivos descri-
tos que compõe a União Europeia, foi o ponto 
de partida para iniciar uma discussão sobre a 
possível ruptura do acordo em um processo 
conhecido como Brexit (neologismo criado a 
partir da justaposição das palavras “Britain” e 
“exit” – saída britânica). A decisão foi tomada 
via plebiscito pelos eleitores britânicos que, 
de acordo com matéria publicada no site BBC 
(2016), registraram índice histórico de compa-
recimento atribuído a manifestações ancoradas 
ou em teorias conspiratórias, sem base factual 
alguma, ou em análises bastante distorcidas” 
(CARDOSO, 2019, pp. 20-21).

11 A cultura política dos países industriali-
zados e dos países em democratização e a mo-
dernização são as principais preocupações dos 
estudos correntes (Almond, 1990, p. 145). Com 
o acúmulo de dados trazidos pelos surveys rea-
lizados nas últimas décadas, tornou-se possí-
vel analisar as mudanças ocorridas na cultura 
política. De fato, em alguns casos, as mudan-
ças foram significativas, demonstrando a rela-
tiva influência de variáveis estruturais, como 
a experiência histórica e governamental, na 

formação da cultura política. Já em outros es-
tudos, principalmente nos casos de democrati-
zação dos países comunistas, percebe-se a resis-
tência de certos valores culturais, o que atesta 
a autonomia e a capacidade explicativa dessa 
teoria (idem, 1990, pp. 148-149). Ou seja, a re-
lação entre cultura política e estrutura política 
varia de acordo com cada caso, sendo, por con-
seguinte, arriscadas as generalizações (RENNÓ, 
1998, pp. 71-72).

12 “Cultura política é definida, segundo 
Almond, como o conjunto de orientações 
subjetivas de determinada população (1990, 
p. 144). Inclui conhecimentos, crenças, senti-
mentos e compromissos com valores políticos 
e com a realidade política. O seu conteúdo é 
resultado da socialização na infância, da edu-
cação, da exposição aos meios de comunica-
ção, de experiências adultas com o governo, 
com a sociedade e com o desempenho econô-
mico do país. Para este autor, portanto, a rela-
ção entre cultura política e estrutura e desem-
penho governamental é muito complexa; “the 
causal arrows between culture and structure 
and performance go both ways” (idem, p. 144)” 
(RENNÓ, 1998, p. 71).

13 “É também conhecido que, para contro-
lar eficazmente a pandemia, a China accionou 
métodos de repressão e de vigilância particu-
larmente rigorosos. É cada vez mais evidente 
que as medidas foram eficazes. Acontece que a 
China, por muitos méritos que tenha, não tem 
o de ser um país democrático. É muito questio-
nável que tais medidas pudessem ser acciona-
das ou accionadas com igual eficácia num país 
democrático. Quer isto dizer que a democracia 
carece de capacidade política para responder 
a emergências? Pelo contrário, The Economist 
mostrava no início deste ano que as epidemias 
tendem a ser menos letais em países democrá-
ticos devido à livre circulação de informação. 
Mas como as democracias estão cada vez mais 
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vulneráveis às fake news, teremos de imaginar 
soluções democráticas assentes na democracia 
participativa ao nível dos bairros e das comu-
nidades e na educação cívica orientada para a 
solidariedade e cooperação, e não para o em-
preendedorismo e competitividade a todo o 
custo” (SANTOS, 2020, pp. 7-8).

14 “Não basta apenas a estrutura da rede 
para que as fake news eleitorais se espalhem. 
Há dois elementos importantes que “governam” 
esse espalhamento. O primeiro deles refere-
-se aos algoritmos de visibilidade dessas ferra-
mentas. Esses algoritmos selecionam o que será 
visto pelos atores com base em suas próprias 
ações e nas ações de sua rede social (PARISER, 
2011). O segundo elemento diz respeito às pró-
prias escolhas dos atores, que decidem o que 
vão compartilhar, publicar ou tornar visível à 
sua rede social. Assim, mídia social, em âmbito 
de debate político, também é frequentemente 
associada à polarização (SOARES, RECUERO & 
ZAGO, 2018; GRUZD & ROY, 2014). Como os 
atores tendem a compartilhar informações ba-
seadas em suas próprias crenças e percepções, 
especialmente em contextos polêmicos, a mídia 
social tende a apresentar redes de conversação 
extremamente polarizadas. Este fenômeno é 
representado pela constituição de polos opos-
tos partidarizados, pouco conectados entre si. 
Nisso, a estrutura das fake news como notícias 
“verdadeiras” tem valor muito importante, pois 
cria narrativas que ecoam preconceitos e visões 
de mundo dos atores sociais (o chamado “viés 
de confirmação”). Assim, como Horta-Ribeiro 
et al. (2017) demonstraram em seu trabalho, as 
pessoas tendem a acreditar em informações que 
condizem com sua percepção das narrativas so-
ciais e a desacreditar em narrativas que des-
constroem essa percepção. Deste modo, a mídia 
social, por sua estrutura e modos de espalha-
mento de informação, poderia ampliar a circu-
lação das fake news e, particularmente, daquelas 
eleitorais” (RECUERO; GRUZD, 2019, p. 33).

15 “Na teoria de Análise de Redes Sociais, 
a homofilia é considerada um princípio orga-
nizativo básico das redes e prediz um padrão 
entre associação e semelhança, no qual o con-
tato entre pessoas semelhantes ocorre em uma 
taxa mais elevada do que entre diferentes. A 
distância entre subgrupos de atores na rede 
passa a expressar a distância entre categorias so-
ciais, uma vez que estão localizadas em um es-
paço social e terão de obedecer à dinâmica cir-
cunscrita por esta ecologia social (McPherson, 
Smith-Lovin e Cook, 2001)” (RIBEIRO; BASTOS, 
2014, p. 226).

16 Ver a Lei Estadual nº 17.207, de 30 de 
abril de 2020.

17 “Ainda no primeiro semestre de 2017, foi 
aberta uma investigação no Congresso estadu-
nidense sobre a influência da Rússia na polí-
tica do país por meios digitais, especialmente 
os sites de redes sociais (Calabresi, 2017). Em 
setembro, o Facebook informou ter identificado 
e fechado 470 perfis não autênticos de alguma 
forma relacionados a fontes russas que teriam 
gasto US$ 100.000 em anúncios entre junho de 
2015 e maio de 2017 (Stamos, 2017). A compa-
nhia também lançou uma ferramenta que apre-
senta a utilizadores dicas de como identificar 
notícias falsas. Boa parte dessas ferramentas, 
contudo, não está disponível a todos os usuá-
rios e a empresa não diz com clareza qual é o 
universo contemplado: isso dificulta a capaci-
dade de mensurar os efeitos concretos das me-
didas” (DELMAZO; VALENTE, 2018, p. 162).

18 “O Google também foi questionado pela 
visibilidade que o mecanismo de busca confe-
ria a notícias falsas nas suas páginas de resulta-
dos. Uma das principais iniciativas foi o apoio 
à criação da coalizão First Draft News, voltada 
à promoção de um “jornalismo correto” e ao 
combate a notícias falsas. Um dos resultados 
dos foi o projeto Cross Check, que monitorou 
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as notícias sobre as eleições da França em 2017. 
A empresa lançou mecanismo semelhante ao do 
Facebook para identificar notícias falsas ques-
tionadas por qualquer uma das 115 organizações 
de verificação de fatos com as quais a compa-
nhia tem parceria (Burgess, 2017). Quando um 
utilizador faz uma busca, na página de resulta-
dos aparece um selo de verificação com a indi-
cação se a matéria foi questionada ou se a fal-
sidade já foi atestada por uma dessas entidades. 
O utilizador que adotar o navegador Chrome 
pode também instalar uma extensão que alerta 
quando a pessoa está em um site considerado 
disseminador de notícias falsas” (DELMAZO; 
VALENTE, 2018, pp. 162-163).

19 Ver Sánchez-Vallejo e Pellicer (2020): 
<https://brasil.elpais.com/economia/2020-12-14/eua-e-ue-
-se-mobilizam-para-reduzir-poder-das-empresas-de-tec-
nologia.html>.

20 Ver Paduan e Silva (2020): <https://veja.
abril.com.br/brasil/investigacao-sobre-fake-news-reavi-
va-fantasma-que-assombra-bolsonaro/>. 

21 “No Reino Unido – país onde o tema 
ganhou relevância pela possível influência das 
fake news durante o plebiscito de saída do país 
da União Europeia, conhecido como Brexit – o 
parlamento abriu um inquérito amplo sobre o 
assunto em janeiro de 2017. O objetivo era res-
ponder a perguntas como: O que é fake news? 
Se todas as visões são importantes, a objeti-
vidade jornalística perde seu valor? A comis-
são responsável recebeu contribuições escri-
tas por especialistas e interessados no assunto, 
mas teve seu trabalho prematuramente inter-
rompido pelas eleições chamadas pela primei-
ra-ministra Theresa May para junho de 2017. 
Inquérito com as mesmas questões foi reaberto 
alguns meses depois e, no momento do fecha-
mento deste artigo, ainda estava a receber sub-
missões” (DELMAZO; VALENTE, 2018, p. 164).

22 “Na Alemanha, o parlamento aprovou 
em junho de 2017 uma lei que trata não so-
mente de notícias falsas, mas de conteúdos ile-
gais em geral. Pela nova lei, plataformas online 
podem pagar multas de até € 50 milhões se 
não retirarem conteúdos ilegais. A obrigação 
é derrubar publicações em até 24 horas após 
a notificação. “Liberdade de expressão termina 
onde a lei criminal começa” (tradução própria), 
justificou o ministro da Justiça da Alemanha, 
Heiko Maas, argumentando também que os cri-
mes de ódio no país aumentaram 300% nos úl-
timos dois anos. (The Guardian, 2017). As pla-
taformas também devem publicar a cada seis 
meses um relatório das denúncias e como elas 
foram encaminhadas” (DELMAZO; VALENTE, 
2018, p. 165).

23 “Na República Checa, o governo criou 
em 2017 o “Centro Contra o Terrorismo e 
Ameaças Híbridas”. A decisão é resultado de 
uma auditoria em segurança nacional segundo 
a qual o país deve atentar para novas amea-
ças relacionadas à radicalização e a campanhas 
de desinformação. Neste caso, o combate tem 
um recorte mais restrito a conteúdos que pos-
sam estimular aquilo que o governo do país 
considera como “forças radicais ou terroristas”. 
No site oficial, o governo checo afirma que o 
Centro não terá o poder de censurar ou remo-
ver conteúdos que julgar inadequados, mas ser-
vir como um canal de alerta e comunicação” 
(DELMAZO; VALENTE, 2018, p. 165).

24 “A Organização das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) 
lançou, em outubro de 2016, o projeto MIL 
CLICKS para aumentar a literacia sobre os 
media e informação (Media and Information 
Literacy - MIL). Ele atua basicamente em duas 
frentes: comunicação e educação. A Unesco 
mantém canais na internet, incluindo redes 
sociais como o Facebook, em que divulga o 
tema e materiais relacionados a ele para todos 
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os cidadãos. Também desenvolveu cursos e 
módulos para uso de professores” (DELMAZO; 
VALENTE, 2018, p. 165).

25 “O termo “checagem de fatos” pode sig-
nificar duas coisas diferentes no jornalismo. 
Tradicionalmente, os verificadores de fatos 
eram empregados pelas redações para revisar e 
investigar as alegações factuais feitas pelos re-
pórteres em seus artigos. Esse gênero de che-
cagem de fatos avalia a solidez do relatório, 
verifica fatos e números e serve como uma se-
quência geral de controle de qualidade para o 
conteúdo de uma notícia antes da publicação. 
O início dessa prática no jornalismo moderno 
– pelo menos no Ocidente – é atribuída a gran-
des revistas semanais norte-americanas, como 
a TIME, na década de 1920” (IRETON; POSETTI, 
2019, p. 88).

26 “A verificação de fatos não é extrema-
mente complexa. Porém, é uma análise es-
crupulosa conduzida por uma questão básica: 
“Como sabemos disso?”. Ao mesmo tempo, a 
verificação de fatos não é verificação ortográ-
fica. Não há um dicionário com todos os fatos, 
nem um software simples que examine docu-
mentos e sinalize sempre que algo tiver sido 
confundido como fato. De um modo geral, a 
verificação de fatos é composta de três fases: 
1. Encontrar afirmações que possam ser verifi-
cadas por meio de registros legislativos, meios 
de comunicação e mídias sociais. Este processo 
inclui determinar quais as principais afirma-
ções públicas que (a) podem ser verificadas e 
(b) devem ser verificadas. 2. Encontrar os fatos, 
procurando a melhor evidência disponível 
sobre a afirmação em questão. 3. Corrigir o re-
gistro avaliando a afirmação à luz da evidên-
cia, geralmente em uma escala de veracidade” 
(IRETON; POSETTI, 2019, p. 91).

27 “Entre as características mais evidentes 
da Sociedade da Informação e do Conhecimento 
estão: a) crescente complexidade das novas tec-
nologias, cada dia mais intensas em informação 
e em conhecimento científico, fazendo com 
que as inovações passem a depender de níveis 
crescentes de investimentos em pesquisa e de-
senvolvimento (P&D); b) aceleração do processo 
de geração de novos conhecimentos e de difu-
são de inovações, o que implica redução cada 
vez mais veloz do ciclo de vida de produtos e 
processos produtivos; c) novos métodos de pes-
quisa e desenvolvimento, em que sistemas de 
base eletrônica assumem papeis cada vez mais 
importantes tanto na geração de novos conhe-
cimentos como na aquisição dos que já existem 
e no desenvolvimento de novas configurações; 
d) aprofundamento do nível de conhecimen-
tos tácitos (não codificáveis e específicos de 
cada unidade produtiva e de seu ambiente), re-
sultando na necessidade crescente de investi-
mentos em treinamento e qualificação, orga-
nização e coordenação de processos, tornando 
a atividade inovadora ainda mais localizada e 
específica; e) mudanças profundas na forma 
de gestão e de organização das empresas para 
permitir maior flexibilidade e integração de 
suas funções (pesquisa, produção, administra-
ção, marketing, etc.) de seus crescentes níveis 
de interligação (a exemplo de usuários, produ-
tores, fornecedores e prestadores de serviços) 
e de seu relacionamento com outras organi-
zações; f ) exigência de novas estratégias, polí-
ticas e formas de intervenção governamental, 
para forjar um sistema nacional de inovação 
eficiente e maduro (FJP, 2010, p. 13)” (CORRÊA, 
2011, pp. 23-24).

28 “Construir uma formação cidadã implica 
despertar no sujeito autonomia para tecer seus 
próprios pontos de vista de forma crítica sobre 
a realidade. Não se trata de viver de modo pas-
sivo, consumindo tudo o que lhe é oferecido de 
maneira ingênua, mas sim de ter voz e fazer-se 
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ouvir nessa trama discursiva. Dois conceitos 
pertinentes são o letramento midiático e o in-
formacional. O letramento diz respeito ao do-
mínio não só da leitura e da escrita, ou seja, a 
alfabetização, como também da compreensão 
de ser sujeito no interior das práticas sociais 
(SOARES, 1998). Nos documentos da UNESCO 
aparece o termo em inglês media and informa-
tion literacy, no qual a palavra literacy costuma 
ser associada à alfabetização. Segundo Cunha 
(2017, p. 171), “[...] a expressão ‘letramento’ só 
foi dicionarizada recentemente e ainda não é 
muito difundida fora do campo acadêmico es-
pecífico que estuda o ensino de língua, não é de 
admirar que literacy seja, na maioria das vezes, 
associado à ‘alfabetização’”. Sendo assim, será 
utilizado o conceito de letramento em vez do 
de alfabetização por entender-se que é o termo 
que mais se aproxima do conceito da UNESCO” 
(GOMES, PENNA; ARROIO, 2020, p. 4).
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Resumo
A articulação entre a política e as plataformas 
digitais no Brasil tornou-se evidente a partir 
de 2013, com as Jornadas de Junho, e atingiu o 
seu ápice com as eleições presidenciais de 2018. 
Se, no primeiro caso, houve expectativas acerca 
do potencial da internet na mobilização do agir 
político, por outro lado, as notícias falsas e os 
disparos de mensagens ilegais no Whatsapp 
que marcaram o processo eleitoral expuseram 
as dificuldades que o mundo online pode ofe-
recer ao campo da política. Portanto, este ar-
tigo busca contribuir com as discussões acerca 
dos limites e das possibilidades do agir político 
democrático no ciberespaço a partir da análise 
dos eventos recentes da história política bra-
sileira, incluindo as mobilizações mais atuais 
no meio digital devido à pandemia do corona-
vírus. Partindo de uma perspectiva interdisci-
plinar e em diálogo com ações internacionais, 
o debate dar-se-á fundamentado na compreen-
são de que as redes têm uma arquitetura par-
ticular, sofrendo interferência do capitalismo e 
do neoliberalismo, resultando em um espaço 
não-neutro e que dificulta o agir político ao 
mesmo tempo em que permite que ele ocorra. 
Para auxiliar na discussão e corroborar as hi-
póteses elaboradas, dados extraídos de platafor-
mas de análise de mídias digitais, como Google 
Trends, Stilingue e FanPage Karma serão utiliza-
dos ao longo do texto. Por fim, analisa-se algu-
mas movimentações recentes acerca da regula-
ção do ciberespaço, bem como suas limitações 
frente aos desafios colocados.
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e as possibilidades do agir 
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Abstract
The articulation between politics and digital 
platforms in Brazil became clear in 2013 with 
the “Jornadas de Junho” and reached its peak 
with the presidential elections in 2018. In the 
first case, there were expectations about the 
Internet’s potential in the mobilization of poli-
tical action. Conversely, the fake news and the 
illegal mass messages by Whatsapp that marked 
the electoral process exposed the difficulties 
that the online world can offer in the field of 
politics. Therefore, this article aims to unders-
tand the limits and possibilities of democra-
tic political action in cyberspace through the 
analysis of recent events of the brazilian po-
litical history, including online mobilizations 
regarding the coronavirus pandemic. From an 
interdisciplinary perspective and in dialogue 
with international actions, the debate will be 
grounded in the comprehension that social 
networks have a particular architecture, suffe-
ring interferences from capitalism and neoli-
beralism, which results in a non-neutral space 
and hampers political action while it allows 
it to occur. To help on the discussion and to 
corroborate with the presented hypothesis, 
data extracted from platforms such as Google 
Trends, Stilingue e FanPage Karma will be used 
throughout the text. Finally, we analyse some 
recent movements for the regulation of cybers-
pace and its limitations in face of the challen-
ges discussed.

Brazilian politics at the 
fingertips: the limits and 

possibilities of democratic 
political action in cyberspace
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1. Introdução

No Brasil, as redes sociais têm sido articula-
das como campo de disputa e de organiza-
ção política desde, pelo menos, 2013, ano das 
Jornadas de Junho, quando agentes organiza-
ram-se via Facebook para promover manifesta-
ções nas ruas, que se deram, inicialmente, para 
contestar os aumentos nas tarifas de trans-
porte público, e que revelaram, em seu decor-
rer, a crise de representação política brasileira 
(Fernandes, 2019). O ciberespaço esteve nova-
mente presente de forma fundamental nas elei-
ções de 2018, que resultaram na vitória de Jair 
Bolsonaro, sendo articulado como seu princi-
pal meio de mobilização e de campanha elei-
toral. Mais recentemente, as potencialidades 
das redes para o agir político foram mobiliza-
das pelo deputado André Janones (Avante/MG) 
na luta pelo Auxílio Emergencial1, em razão da 
crise de saúde internacional devido à pandemia 
da Covid-19. Compreender essas imbricações 
muito necessárias entre a política e as platafor-
mas digitais é o que nos motiva a escrever este 
artigo, articulando diversos campos científicos, 
como a História, a Filosofia e o Direito, a fim 
de elaborar debates sobre os limites e as possi-
bilidades da politização dos sujeitos envolvidos 
em movimentações que ocorrem na web.

Propomos uma análise que tenha como 
pressuposto a própria arquitetura não-neutra 
das redes sociais, reconhecendo a influência 
do modelo de negócios dessas plataformas na 
forma como se estrutura o desenho do espaço 
online hoje2. Isso porque a extração de dados 
dos usuários e a sua utilização na previsão e 
na indução de comportamentos demonstram 
que não se trata de simples espaços de debate 
público, mas de espaços governados pela racio-
nalidade do “capitalismo de vigilância” – que 
afirma a experiência humana como material 
a ser traduzido em dados comportamentais – 
como elaborado por Shoshana Zuboff. A autora 

afirma que “os capitalistas de vigilância des-
cobriram que os dados comportamentais mais 
preditivos provêm da intervenção no jogo de 
modo a incentivar, persuadir, sintonizar e ar-
rebanhar comportamento em busca de resulta-
dos lucrativos” (Zuboff, 2019). Apesar de pouco 
transparentes e pouco conhecidas3, as dinâmi-
cas internas de organização, moderação e dire-
cionamento de conteúdo realizadas por essas 
empresas fazem com que autores como Kate 
Klonick (2018) classifique-as como “the new go-
vernors”, dado seu enorme poder de moldar a 
participação na “nova” cultura democrática. 
Diante disso, uma análise que explore as possi-
bilidades do agir político nas redes sociais não 
pode deixar de considerar o papel ativo que de-
cisões privadas podem exercer nesse processo.

Nesse sentido, buscamos trazer alguns apon-
tamentos preliminares sobre o caminho duplo 
de interação entre a arquitetura das platafor-
mas digitais e as subjetividades: ao mesmo 
tempo em que se aproveitam destas para cons-
truir seu modelo de negócios, as plataformas 
promovem mudanças na construção de rela-
ções sociais e na produção do self4. Teóricos 
bastante atuais nos auxiliarão nessa discussão, 
como o filósofo Byung-Chul Han, tratando es-
pecificamente das perspectivas do digital, e o 
britânico Mark Fisher, teórico cultural e tam-
bém filósofo, que aborda as características do 
capitalismo e do neoliberalismo, marcos essen-
ciais à compreensão do status quo a partir do 
qual se dão as dinâmicas digitais.

Levando em consideração tais dinâmicas, 
destacamos episódios recentes na história bra-
sileira como o massacre ocorrido na Escola 
Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano, no 
qual um fórum online exerceu papel funda-
mental na atuação dos autores; os disparos em 
massa via Whatsapp nas eleições de 2018, que 
elegeram Jair Bolsonaro e trouxeram ao debate 
brasileiro preocupações com as fake news; e a 
pandemia do coronavírus, com os movimen-
tos de tratamento precoce que se disseminaram 
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nas redes sociais e, hoje, preocupam governos 
e organizações, ao afetarem, diretamente, ques-
tões de saúde pública. Por outro lado, episódios 
como a Primavera Árabe, no Oriente Médio, 
em 2010, e as Jornadas de Junho, no Brasil, em 
2013, demonstram a utilização dessas platafor-
mas na mobilização e no fortalecimento de ma-
nifestações populares. Isso porque a possibili-
dade de amplo acesso à informação, inclusive 
em tempo real, bem como a superação da uni-
lateralidade da comunicação característica das 
mídias tradicionais, apresentam potencial para 
uma maior inclusão dos sujeitos na construção 
do debate público, que pode ser convertida em 
agir político. No entanto, é importante ressaltar 
que esse potencial não leva necessariamente à 
democratização do conhecimento ou da parti-
cipação em rede, considerando-se, por exem-
plo, a desigualdade material de acesso à inter-
net5 ou até mesmo a estrutura do “capitalismo 
de vigilância”6, que revela que o espaço online 
não está a serviço dos usuários, mas sim, de 
fins comerciais.

2. As subjetividades como 
moeda no Capitalismo 

de Vigilância e os 
sujeitos como atores 

nas redes: um modelo de 
retroalimentação?

Em 2019, o município de Suzano, em São Paulo, 
presenciou um episódio que chocou a opinião 
pública. Dois jovens, de 17 e 25 anos, entra-
ram na Escola Estadual Professor Raul Brasil 
durante o intervalo das aulas da manhã e efe-
tuaram diversos disparos com armas de fogo, 
matando oito pessoas. Os assassinos, que eram 
ex-alunos da escola, frequentavam um fórum 
online extremista, o Dogolachan, hospedado 

na deep web e conhecido por ser um ambiente 
que propaga discursos de ódio, radicalismo e 
pedofilia. É nesse mesmo fórum que os usuá-
rios já haviam apoiado o Massacre de Realengo, 
em 2011, no qual Wellington Menezes de 
Oliveira matou 12 crianças e depois se suicidou. 
Inclusive, um dos criadores do grupo online, 
Marcelo Valle Silveira Mello, foi alvo de uma 
operação da Polícia Federal em 2018 e conde-
nado a mais de quarenta anos de prisão por di-
versos crimes como racismo, incitação ao co-
metimento de crimes e divulgação de imagens 
de pornografia infantil. Nesse fórum, os dois 
jovens de Suzano pediram dicas de como rea-
lizar o atentado e, dias antes do episódio, um 
deles teria publicado um comentário agrade-
cendo ao administrador pelas orientações e 
conselhos para a ação. A revista Época iden-
tificou que os atiradores compartilhavam, em 
seus perfis no Twitter, no YouTube e no Facebook, 
vídeos treinando pontaria e mensagens de ad-
miração a serial killers, com expressões como 
“matador legendário” ou “rei dos atiradores em 
série” (Fernandes, Salgado, 2019). Ao menos 
200 mensagens com discurso de ódio foram 
identificadas nos perfis e estavam disponíveis 
há pelo menos um ano nas plataformas.

O massacre de Suzano é importante aqui 
para ilustrar a forma como o design das plata-
formas digitais se relaciona com as subjetivi-
dades e as afeta. Em primeiro lugar, pode-se 
destacar como conteúdos mais radicais e sen-
sacionalistas são favorecidos no ambiente on-
line, justamente por atrair maior atenção dos 
usuários, considerando-se o valor desse re-
curso na manutenção das redes por meio de 
anúncios. A lógica é dar maior relevância a 
conteúdos que geram mais engajamento e a 
análise da socióloga Zeynep Tufekci (2018), ao 
observar o modelo de recomendação de vídeos 
do YouTube, pode acrescentar na compreensão 
desse problema. Ela percebeu uma tendên-
cia na ferramenta de sugestionabilidade em-
pregada pela plataforma: ao assistir um vídeo 
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com um conteúdo X, os algoritmos apresen-
tavam como sugestão outras publicações que 
estavam não só alinhadas ao conteúdo inicial, 
mas que, progressivamente, eram mais radi-
cais, já que mantinham o usuário conectado 
por mais tempo. No mesmo sentido, pesquisa-
dores da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), ao estudarem tal hipótese, sugerem 
que o YouTube se revela terreno fértil à proli-
feração de grupos ligados à alt-right7 estaduni-
dense, visto que os canais supremacistas bran-
cos tendem a ser beneficiados pela migração de 
apreciadores de canais conservadores de con-
teúdo menos radical, sendo os algoritmos uma 
das razões8 (Ribeiro et al., 2019). Cabe destacar 
aqui também uma outra possível perspectiva 
sobre o fenômeno, discutida por Jamie Bartlett 
(Rudnitzki, 2019). Segundo o pesquisador, ao 
observar grupos neonazistas, nota-se que eles 
são, normalmente, os primeiros usuários de 
novas tecnologias, encontrando maneiras de 
usar as redes sociais para espalhar suas mensa-
gens, já que não teriam espaço nas mídias tra-
dicionais. Bartlett também compartilha da tese 
de Tufekci de que a tendência no uso das redes 
leva ao extremismo, a partir de cliques em con-
teúdos cada vez mais radicais.

Em segundo lugar, nota-se uma outra carac-
terística da arquitetura das redes, que diz res-
peito à formação das echo chambers9, ou bolhas 
de ressonância, que atestam a homofilia polí-
tica em um dado ambiente (Coleonni, Rozza, 
Arvidsson, 2014). A ideia é que, cada vez mais, 
nos conectamos com pessoas ao redor de uma 
narrativa compartilhada, o que impede, em 
grande medida, a interação e até mesmo o co-
nhecimento de outras visões de mundo e rea-
lidades. Para Matteo Cinelli (2021), duas são as 
razões principais que explicam o fenômeno: ex-
posição seletiva e viés de confirmação, ou seja, 
com base na teoria de que as pessoas experi-
mentam sentimentos positivos quando coloca-
das frente a informações que confirmam suas 
opiniões, enquanto experimentam sentimentos 

negativos quando estão diante de opiniões di-
vergentes10, haveria, na prática, a criação arti-
ficial de grupos homogêneos, com narrativas 
compartilhadas, a fim de se reforçar posições 
pré-existentes. Esse comportamento é maximi-
zado pela dinâmica das redes sociais, princi-
palmente porque nesses espaços somos guia-
dos por emoções que nos levam a compartilhar 
conteúdos que mobilizam paixões, como raiva 
ou alegria, em busca de curtidas e respostas. 
Conteúdos que promovam reflexão e tenham 
maior profundidade costumam ser marginali-
zados. Essa ideia inclusive nos ajuda a enten-
der como as notícias falsas se disseminam de 
forma tão rápida e abrangente, já que oferecem 
narrativas que não promovem a reflexão, mas 
atendem a uma demanda emocional e ideoló-
gica, respondendo de forma simplista a proble-
mas complexos.

Essa mobilização de sentimentos como 
forma de propagação de conteúdo está pre-
sente, como indicamos, nas próprias ferra-
mentas e no design das plataformas digitais. A 
Economia Psíquica de Algoritmos é um inves-
timento tecnocientífico, econômico e social 
“em processos algorítmicos de captura, análise 
e utilização de informações psíquicas e emo-
cionais extraídas de dados e ações em platafor-
mas digitais” (Bruno, Bentes, Faltay, 2019). Essa 
economia tem como objetivo alimentar estra-
tégias de previsão e de indução de comporta-
mentos nas plataformas, mas ocasionalmente 
também fora delas. Cabe destacar aqui o caso 
da empresa Cambridge Analytica, noticiado em 
2018 pelo New York Times e pelo The Guardian, 
sobre o uso sem consentimento de dados de 87 
milhões de perfis no Facebook, a fim de direcio-
nar propagandas políticas em prol de Donald 
Trump, nas eleições de 2016. Christopher 
Wylie, ex-funcionário da empresa que denun-
ciou a prática, afirmou ao The Guardian que a 
intenção era elaborar armas psicológicas para 
uma guerra cultural, em que os campos de ba-
talha seriam a internet e as mídias sociais. Na 
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ocasião, foram coletados, por meio do aplica-
tivo thisisyourdigitallife, dados sobre a identidade 
dos usuários (nome, profissão, local de mora-
dia), bem como seus gostos, hábitos e redes de 
contatos (Bruno, Bentes, Faltay, 2019).

Na construção desse novo modelo de cap-
tura de dados, a partir da virada captológica 
(captological turn) em contrapartida a um para-
digma preditivo11, há a apropriação de técni-
cas da Economia Comportamental e de teorias 
como o behaviorismo e a psicologia cognitiva, 
a fim de identificar e prever padrões de com-
portamento dos usuários. Dessa forma, a plata-
forma consegue intervir nas escolhas dos su-
jeitos, principalmente em decisões econômicas, 
alimentando o capitalismo de dados ou, como 
discute Shoshana Zuboff (2019), o capitalismo 
de vigilância. Nesse paradigma, a experiência 
dos usuários em rede é a matéria prima: seja 
a procura por uma passagem de avião ou um 
like em uma página de receitas, os dados, for-
necidos espontaneamente, alimentam o mer-
cado de comportamentos futuros, justamente 
baseando-se em mecanismos de predição. Para 
responder às atualizações da lógica de acumu-
lação capitalista, a extração de dados/meta-
dados por meio da vigilância de nossas ações 
devem responder, cada vez mais, a uma maior 
acuidade preditiva, o que, consequentemente, 
aumenta o seu valor de mercado e, assim, o seu 
potencial de influência na tomada de decisões.

Atrelado à economia psíquica de algoritmos, 
essas ferramentas de captura de dados produ-
zem efeitos sobre os sujeitos na medida em que 
controlam seus comportamentos, influenciam 
ações e decisões e constroem hábitos. Jaron 
Lanier (2018) afirma que “o que antes podia ser 
chamado de propaganda deve agora ser enten-
dido como uma modificação de comportamento 
permanente e em escala gigantesca”. Anna 
Bentes (2019) também discute essa dinâmica das 
redes ao trazer um exemplo pessoal de quando 
começou a receber anúncios relacionados à gra-
videz e à maternidade, como propagandas de 

exercícios para mulheres grávidas ou sugestões 
de escolas para Educação Infantil. Para o mar-
keting digital, o perfil de uma mulher grávida é 
de chamar a atenção, já que a chegada de uma 
criança envolve a formação de hábitos de con-
sumo a longo prazo, produzindo um perfil de 
uma cliente em potencial. A construção de per-
fis por esses sistemas de vigilância diz menos 
sobre um saber individualizado e mais sobre 
correlações interpessoais, ou seja, envolve a si-
mulação de uma identidade que tem poder de 
aplicabilidade a sujeitos reais diferentes. No 
caso de anúncios de gravidez e maternidade, as 
personas construídas para o disparo de anún-
cios seguem múltiplas categorias, como “mu-
lheres com idade X que tendem a engravidar” 
ou “mulheres que curtiram conteúdos relacio-
nados a bebês ou crianças” (Bentes, 2019). Não 
necessariamente o anúncio obterá sucesso, mas 
tendo em vista que a arquitetura das redes é 
baseada em sistemas de recomendação e utiliza 
técnicas do campo da Psicologia, é evidente que 
os anúncios direcionados envolvem a produção 
de um desejo para, em sequência, potencial-
mente converter-se em consumo. Do consumo 
ao voto, os dados pessoais e as informações psí-
quicas e emocionais dos usuários tornam-se a 
principal “moeda” desse novo regime capitalista 
(Bruno, Bentes, Faltay, 2019).
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3. O ciberespaço como 
reflexo do status quo

Nesta breve seção, gostaríamos de fazer alguns 
apontamentos ainda acerca da questão das sub-
jetividades, mas incluindo o neoliberalismo 
nesse campo de construção do psíquico. Para 
além de uma ideologia, o neoliberalismo cons-
titui uma racionalidade política global, um tipo 
de política econômica. Em suma, trata-se de 
um sistema normativo que influencia a lógica 
do capital e as relações sociais (Dardot, Laval, 
2017). Evidentemente que o neoliberalismo 
também afetou e afeta a construção de subjeti-
vidades, operando no sentido do egoísmo social 
e da negação da solidariedade, influenciando, 
assim, os nossos comportamentos e a forma de 
nos relacionarmos. Pautada principalmente no 
egoísmo, a ideologia neoliberal promove a ideia 
de concorrência, de todos contra todos, ocasio-
nando o afastamento do sujeito em relação à 
coletividade, já que, nessa lógica, as operações 
devem se dar no plano do individual, da auto-
gestão, do empreendedorismo de si. Essa disso-
lução da solidariedade encontra campo aberto 
nas plataformas digitais, que operam com a 
aceleração e com uma cognição hiperconec-
tada, o que Mark Fisher (2020) chama de “ci-
berespaço capitalista”: estamos constantemente 
imersos nesse espaço digital e a vida cotidiana 
é tomada por uma urgência frenética.

Assim, maior conexão e presença nos meios 
digitais não estão necessariamente associadas 
à maior participação ou produção de relações 
com outros usuários. Nesse ponto, acreditamos 
que a tese de Byung-Chul Han (2018) a respeito 
dos enxames digitais seja frutífera para o de-
bate. Para o filósofo, encontramo-nos em um 
momento de crise, no qual a revolução digi-
tal seria a responsável, apresentando-se, prin-
cipalmente, na transformação das massas em 
enxames: enquanto as massas produzem um 
espírito ou uma alma que as homogeiniza, o 

enxame é formado por indivíduos singulari-
zados, sem a promoção de um Nós e sem con-
sonância que leve à ação. Isso porque a asso-
ciação destes em torno de uma rede não se dá 
por ideias ou vozes comuns, mas simplesmente 
pelos esquemas padronizados dessas tecnolo-
gias de comunicação. O enxame digital, mar-
cado pelo isolamento e pelo cultivo das pró-
prias identidades individuais, produz apenas 
barulho, já que seus movimentos são instáveis, 
efêmeros e voláteis; eles não marcham, não 
têm poder de decisão e, por isso, não desenvol-
vem energia política. Esse fenômeno é funda-
mental para se compreender, inclusive, carac-
terísticas das movimentações políticas hoje que 
se dão por meio de redes sociais. Nesse campo 
online, marcado pela transparência total da co-
municação, atrelada a uma temporalidade ace-
lerada, haveria o impedimento do amadureci-
mento das coisas, essencial ao agir político, que 
demanda estratégias e agendas coletivas, bem 
como um espaço soberano em que as informa-
ções são retidas.

As perspectivas de Fisher e Han asseme-
lham-se quando compreendem que, na atuali-
dade, é latente a tendência de individualização 
dos sujeitos, que dificulta a formação e o for-
talecimento da coletividade, fundamental para 
a política e a transformação social. Essa ten-
dência deve ser analisada a partir da ideia de 
que o desenvolvimento da internet por meio 
da plataformização e do controle por empre-
sas privadas não ocorre desgarrado da realidade 
concreta, mas, pelo contrário, ocorre inserido e 
em consonância com o status quo. Assim, a falta 
de transparência quanto a seus mecanismos e 
seus impactos no nosso cotidiano dificulta o 
empoderamento dos indivíduos e a possibili-
dade de retomada do controle de suas expe-
riências privadas. Por isso, Zuboff defende que 
“o ciberespaço é um mito inventado para deixar 
a democracia de fora” (Cáceres, 2021). Assim, 
além de violar direitos fundamentais dos usuá-
rios, como a privacidade e a intimidade; de 
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tensionar radicalizações por meio da sua forma 
de distribuição do conteúdo e de promover a 
redução do contraditório online (por meio das 
já tratadas echo chambers), o capitalismo de vi-
gilância tende a reforçar a racionalidade neo-
liberal, singularizando os sujeitos e, portanto, 
dificultando o agir político.

4. Os limites do agir 
político democrático nas 

plataformas digitais

Especificamente no caso brasileiro, as eleições 
presidenciais de 2018 podem ser consideradas 
um ponto de virada quanto ao uso político das 
redes sociais. Isso porque a campanha de Jair 
Bolsonaro foi marcada pelo disparo em massa 
de mensagens pelo Whatsapp, com conteúdo, 
em sua maioria, inverossímil e, por vezes, fal-
seado12. Com o objetivo principal de atacar o 
então candidato adversário Fernando Haddad, 
do Partido dos Trabalhadores (PT), foram com-
partilhadas, para citar o exemplo mais famoso, 
notícias sobre a entrega, pelo partido, de mama-
deiras eróticas a crianças em creches; ou, ainda, 
imagens editadas da candidata à vice-presidên-
cia, Manuela D’Ávila, do Partido Comunista 
do Brasil (PCdoB), que lhe atribuíam falsas ta-
tuagens de lideranças comunistas, como Che 
Guevara (Alessi, 2018). Em levantamento reali-
zado pela Agência Lupa em 347 diferentes gru-
pos de Whatsapp, descobriu-se que apenas 8% 
das imagens compartilhadas eram verdadeiras 
(Valente, 2018). Da mesma forma, o Facebook, 
um dos principais meios de informação naque-
las eleições (Mello, 2018), foi inundado de no-
tícias falsas. Em outra pesquisa realizada tam-
bém pela Lupa, demonstrou-se que as 10 fake 
news mais populares – dentre elas imagens 
adulteradas, vídeos tirados de contexto e fal-
sas falas atribuídas a celebridades e candidatos 

– tiveram, juntas, mais de 865 mil compartilha-
mentos (Marés, Tardáguila, 2018).

Poucos dias antes do segundo turno de 2018, 
o jornal Folha de São Paulo publicou uma maté-
ria a respeito de empresários que estavam com-
prando pacotes de disparos em massa de men-
sagens contra o PT no WhatsApp, prática que 
foi denunciada pela jornalista Patrícia Campos 
Mello (2018). Segundo a reportagem, cada con-
trato chegava a R$12 milhões e, entre as em-
presas compradoras, estava a Havan, rede de 
lojas do empresário Luciano Hang, apoiador de 
Jair Bolsonaro. A prática é ilegal, pois além de 
ser enquadrada como doação de campanha por 
empresas, proibida desde 2015 pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF)13, a ação não havia sido 
declarada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 
conforme exige a legislação eleitoral14. Um ano 
depois, em outubro de 2019, o WhatsApp reco-
nheceu que a plataforma havia sido usada de 
forma irregular na campanha eleitoral e, na-
quele mesmo ano, foi aberta uma Comissão 
Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI das Fake 
News, a fim de “investigar ataques cibernéticos, 
campanhas de desinformação e o uso de perfis 
falsos para influenciar os resultados das elei-
ções de 2018”. Deputados que romperam com o 
bolsonarismo, como Alexandre Frota (PSDB/SP) 
e Joice Hasselmann (PSL/SP), denunciaram na 
comissão que houve o uso de verbas públicas, 
mais especificamente verbas de gabinetes para 
pagar assessores, para financiar as milícias di-
gitais, aglutinadas principalmente no chamado 
“gabinete do ódio”, que atacou e caluniou opo-
sitores políticos, jornalistas e até mesmo mi-
nistros. Desde essa primeira denúncia, diversas 
outras investigações sobre fake news e o uso de 
plataformas digitais como meio de difamação e 
assédio começaram a se desenrolar, com o cum-
primento de pelo menos 29 mandados de busca 
e apreensão pela Polícia Federal.

A eleição de 2018, além de demarcar a im-
portância da presença digital e fomentar o de-
bate das fake news e de sua ameaça ao processo 
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democrático, revela, mais uma vez, como a or-
ganização do espaço online afeta processos no 
mundo offline. No caso específico do Whatsapp, 
enquanto serviço de mensageria, há particula-
ridades de sua arquitetura que devem ser des-
tacadas, especificamente o uso de criptografia, 
que impede o acesso e o controle da informa-
ção compartilhada. Ainda, apesar de permitir 
grupos de até 256 usuários – tornando confusa 
a classificação do aplicativo como serviço de 
intercomunicação pessoal ou como rede social, 
já que permite troca em massa de informações 
– não há, hoje, nenhuma possibilidade de con-
trole substantivo e, consequentemente, de al-
guma fiscalização. Essa dificuldade torna-se um 
problema ainda maior diante de casos como o 
do financiamento de disparos em massa por 
parte de empresários e políticos. Ainda se-
guindo essa lógica a respeito da disseminação 
de notícias falsas, que é favorecida pela dinâ-
mica das redes, é relevante no contexto bra-
sileiro o debate acerca da pandemia do coro-
navírus e das narrativas em torno da mesma 
no Brasil, principalmente por meio da ideia de 
“tratamento precoce”.

Conhecido também como “kit covid”, o tra-
tamento precoce diz respeito a uma combina-
ção de medicamentos, incluindo hidroxicloro-
quina, cloroquina e azitromicina, que, segundo 
seus defensores, devem ser ministrados em 
pacientes infectados com coronavírus, desde 
os sintomas leves até os sintomas graves. Essa 
narrativa encontrou escopo no Brasil devido 
à defesa clara do tratamento pelo presidente 
Jair Bolsonaro e por políticos de sua base aliada, 
mesmo com diversos estudos clínicos e testa-
gens laboratoriais que comprovaram a ineficá-
cia desses medicamentos no combate à doença. 
Além de ineficazes, a hidroxicloroquina e a 
cloroquina, utilizadas no tratamento de lúpus 
e malária, por exemplo, podem trazer riscos 
à saúde quando administradas de forma irres-
ponsável, causando desde arritmia cardíaca a 
complicações nos rins. Ignorando a ciência, o 

governo chegou a lançar um aplicativo, que 
hoje está fora do ar, voltado para profissionais 
da saúde: o “TrateCOV”, em que era possível re-
portar sintomas dos pacientes e receber orien-
tações sobre o tratamento precoce.

Para enriquecer o debate sobre o tratamento 
precoce e a mobilização realizada nas redes so-
ciais, utilizamos para este estudo a plataforma 
da startup brasileira Stilingue, que permite a pes-
quisa e a análise de comportamento online por 
meio de um software que coleta dados de usuá-
rios e de redes sociais. Pesquisamos o termo 
“tratamento precoce” em 11 canais (blogs, co-
mentários em redes sociais e artigos, Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube, Tumblr), desde 13 de 
março de 2020, quando governos estaduais 
passaram a adotar medidas restritivas de cir-
culação de pessoas após casos de transmissão 
comunitária no país. Nessa data, havia 98 casos 
confirmados. Um ano depois, em 13 de março 
de 2021, nossa data limite da pesquisa, o Brasil 
registrou 11.439.250 de casos confirmados e 
mais de 277 mil mortes.

Durante um ano, as publicações identificadas 
pela plataforma com menções ao termo

“tratamento precoce” foram cerca de 399.987. 
A pesquisa também nos permite perceber que 
o Twitter (209.954 menções) foi a rede social 
na qual o termo foi mais utilizado, seguida do 
Facebook (172.880). O gráfico abaixo é referente 
às menções coletadas, com destaque para dois 
dias de pico: 15/01/2021 (22.327 menções) e 
17/01/2021 (23.026 menções). [Figura 1]
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Na semana dos dias de pico de menções, a 
cidade de Manaus estava vivendo o colapso na 
saúde, com crise de abastecimento de oxigê-
nio devido ao aumento expressivo de interna-
ções por coronavírus. Profissionais da saúde 
e familiares de pacientes denunciaram a falta 
de oxigênio, com alas hospitalares tornando-
-se câmaras de asfixia. No dia do primeiro pico 
de menções, em 15 de janeiro, Jair Bolsonaro 
publicou, no Twitter, um vídeo do jornalista 
Alexandre Garcia afirmando que o tratamento 
precoce com uso de antimaláricos previne a 
hospitalização e reduz a mortalidade (Bolsonaro, 
2021). Horas depois da postagem, a rede social 
incluiu uma marcação no tweet afirmando que 
ele violou as regras da rede sobre a publicação 
de informações enganosas e potencialmente 
prejudiciais relacionadas à Covid-19. Ainda no 
começo daquela semana, no dia 12, Bolsonaro 
criticou a ausência de tratamento precoce em 
Manaus, alegando que essa era a razão pela qual 
a cidade estava colapsada (Carvalho, Coletta, 
2021). Nessa data, o Stilingue identificou 3.244 
menções, com subida exponencial nos dias 
seguintes, atingindo o pico do dia 15 (22.327 
menções), um aumento de cerca de 588,25%.

O segundo pico, dois dias depois, deu-se após 
a aprovação pela Anvisa do uso emergencial das 

vacinas CoronaVac e Oxford, que foi transmi-
tida ao vivo. Na votação, a diretora da agência, 
Meiruze Freitas, afirmou que “até o momento 
não contamos com alternativa terapêutica 
aprovada para prevenir ou tratar a doença 
causada pelo novo coronavírus” (Matoso, Lis, 
2021). No gráfico abaixo, referente aos termos 
relacionados às menções de “tratamento pre-
coce” no dia 17, é identificável a aproximação 
com os termos “anvisa”, “vacina” e “não existe 
tratamento precoce”, evidenciando que as 
menções nessa data demonstram opiniões ne-
gativas ao tratamento precoce, ponto também 
percebido quando olhamos alguns dos princi-
pais publicadores do dia: a página Quebrando 
o Tabu, o deputado Marcelo Freixo (PSOL/RJ) 
e o pesquisador Átila Iamarino. [Figura 2]

[Figura 1] Gráfico relativo ao uso do 
termo “tratamento precoce” nas redes 
sociais entre os dias 13/03/2020 e
13/03/2021. 
Plataforma FanPage Karma

[Figura 2] Gráfico referente a semelhança de 
assuntos quando pesquisada as menções ao 
termo “tratamento precoce” no dia 17/01/21. 
Plataforma Stilingue.
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Os dados coletados demonstram dois mo-
mentos relativos ao uso do termo “tratamento 
precoce”. No primeiro pico, as publicações ti-
nham correlação direta com o posicionamento 
de Bolsonaro, dividindo-se entre apoiadores e 
opositores, mas com o presidente como nome 
principal enquanto catalisador de narrativas. Já 
o segundo pico trouxe um maior protagonismo 
aos opositores do presidente, principalmente 
àqueles que se posicionam contra o tratamento 
precoce e a favor da vacinação, devido aos de-
bates resultantes da aprovação emergencial das 
vacinas. Esses dados nos auxiliam na percep-
ção de como a movimentação política e a pre-
sença nas redes têm correlação direta, apresen-
tando um comportamento de retroalimentação. 
O ambiente online permite que debates do 
campo político sejam ampliados e/ou fomenta-
dos, possibilitando que a disputa de narrativas 
ocorra quando a movimentação é orgânica, ou 
seja, quando os perfis que movimentam o de-
bate são efetivamente reais. O enfraquecimento 
do ciberespaço como campo de debate político 
ocorre, no entanto, com a presença de bots ma-
liciosos, perfis robóticos ligados a disparos em 
massa de mensagens que produzem a falsa sen-
sação de que uma narrativa específica é a prota-
gonista, manipulando a opinião pública. Tendo 
em vista as investigações supracitadas relati-
vas às eleições presidenciais e a apoiadores do 
presidente Jair Bolsonaro na manipulação das 
redes sociais, revela-se a importância de que as 
plataformas digitais estejam passíveis de fisca-
lização e regulação para fortalecer a democracia 
nesses espaços.

5. As potencialidades do 
agir político democrático 
nas plataformas digitais

Esses episódios recentes demonstram como as 
ferramentas das redes podem ser utilizadas para 
articular movimentações que afetam negativa-
mente a qualidade democrática, seja no campo 
eleitoral ou no campo da saúde pública. Mas se, 
por um lado, a internet na forma como é mol-
dada hoje, principalmente pelas plataformas, 
tem valorizado conteúdos sensacionalistas e, 
associando-se à racionalidade neoliberal indi-
vidualista, tende a esvaziar e a dificultar o agir 
político democrático, por outro, pode ser ex-
plorada a partir de suas potencialidades. Ainda 
na década de 1990, o surgimento da internet 
foi visto com expectativas por parte tanto de 
usuários quanto de estudiosos (Balkin, 2004), 
por ser considerada a forma mais participativa 
de comunicação de massas já inventada, possi-
bilitando uma ampliação da promoção da liber-
dade de expressão, já que os indivíduos têm ali 
o poder de transmitir suas ideias a, potencial-
mente, milhões de outras pessoas, em qualquer 
lugar do mundo. Além da perspectiva da emis-
são, e por consequência dela, também é novi-
dade na história da comunicação a quantidade 
e a variedade de informação disponível na in-
ternet, por meio de poucos cliques. Ao contrá-
rio do caráter unilateral das mídias tradicionais, 
nas quais poucos transmitem conteúdos (pouco 
diversificados e que seguem determinada linha 
editorial) a muitos, o ciberespaço baseia-se em 
redes horizontais de comunicação multidire-
cional e interativa, o que, a princípio, revela-se 
mais democrático, à medida em que permite 
uma infinidade de trocas e interações, impac-
tando, sem dúvidas, o agir político.

Nesse sentido, a Primavera Árabe é conside-
rada o primeiro grande evento político no qual 
as redes sociais tiveram papel fundamental 
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tanto na articulação dos movimentos quanto na 
divulgação, em tempo real, do que se passava na 
região15. Iniciados na Tunísia em 2011, os levan-
tes exigiam a queda de seus governantes e criti-
cavam a falta de direitos, as péssimas condições 
econômicas e o autoritarismo. Os protestos se 
espalharam de forma rápida e envolveram di-
versos países (dentre eles Argélia, Egito, Iraque, 
Marrocos, Jordânia e Kuwait), consequência da 
forma de organização da população, principal-
mente dos jovens. Produzido pela Dubai School 
of Government’s Governance, o Arab Social Media 
Report (Mourtada, Salem, 2011) traz diversos 
dados interessantes sobre o episódio. Destaca-se, 
por exemplo, o enorme aumento de usuários 
do Facebook e do Twitter na região, durante o 
ano de 2011, em comparação com o mesmo pe-
ríodo no ano anterior, principalmente naqueles 
países em que os protestos ocorreram. Ainda, o 
estudo demonstrou que, na maioria dos casos 
de manifestações que tenham sido convocadas 
por páginas de Facebook, houve sua concretiza-
ção nas ruas. Dentre as hashtags mais popula-
res no Twitter naquele ano, estiveram #egypt, 
#jan25 (data do início dos protestos), #bahrain 
e #protest. Apesar de não ser possível concluir 
que as redes sociais tenham sido o único ou o 
principal fator de organização (principalmente 
se for considerado o ainda reduzido acesso da 
população de vários desses países à internet), é 
inegável a sua contribuição – situação, inclu-
sive, que culminou com diversos bloqueios de 
acesso à rede pelos governos.

No caso brasileiro, fenômeno semelhante se 
deu nas Jornadas de Junho de 2013, que tive-
ram início com o aumento da tarifa do trans-
porte público e acabaram por revelar uma insa-
tisfação generalizada tida por diversos autores 
como o marco inicial do processo de erosão de-
mocrática que o país vivencia hoje (Fernandes, 
2019). Na ocasião, as redes sociais também de-
marcaram o processo de construção da mo-
bilização, como demonstra pesquisa nacional 
realizada pelo IBOPE naquele ano, em que 62% 

dos entrevistados declararam que souberam da 
manifestação por meio do Facebook, 86% de-
clararam que se mobilizaram pelo Facebook e 
pelo Twitter e 75% se utilizaram de alguma rede 
social para convocar outras pessoas (G1, 2013). 
“Saímos do Facebook” e “Somos a rede social” 
foram alguns dos dizeres em cartazes vistos nos 
levantes nas ruas.

Assim como a Primavera Árabe (e outros mo-
vimentos como o Ocupy Wall Street, nos Estados 
Unidos e os Indignados, na Espanha), as Jornadas 
de Junho reúnem aquelas características organi-
zadas pelo sociólogo espanhol Manuel Castells 
(2013) em sua obra sobre a sociedade em rede. 
Uma delas é a conexão em rede de múltiplas for-
mas, que considera seu caráter multimodal, en-
volvendo a mídia, outros movimentos ao redor 
do mundo e a sociedade de modo geral. Mesmo 
com episódios de ocupação do espaço urbano, 
os movimentos têm existência contínua no ci-
berespaço, o que garante a possibilidade cons-
tante de coordenação e deliberação, mesmo sem 
uma liderança formal ou um centro identificá-
vel16. A conjunção entre espaço online e espaço 
urbano é chamada pelo autor de “espaço da au-
tonomia”, constituindo a nova forma espacial 
dos movimentos sociais em rede. Outra carac-
terística importante é o seu caráter, ao mesmo 
tempo, local e global: apesar de surgirem em 
contextos e lugares específicos, acabam por se 
tornarem globais à medida em que estão conec-
tados com o mundo inteiro, por meio das con-
tínuas divulgações e trocas online, que permi-
tem a interligação de questões da humanidade 
em geral e, inclusive, afetam e influenciam o 
surgimento de novos levantes. Além disso, esses 
movimentos costumam ser espontâneos em sua 
origem e tornarem-se virais, refletindo a pró-
pria lógica da internet.

Um exemplo atual de viralização de mo-
vimentações políticas no Brasil é a luta pelo 
Auxílio Emergencial, personificada na figura 
do deputado André Janones (Avante/MG). O 
projeto do auxílio foi elaborado a partir da Lei 
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8.742/93, que estabelece medidas excepcio-
nais de proteção social a serem adotadas pelo 
Estado quando há a caracterização de vulne-
rabilidade social e que dispõe sobre a elegibi-
lidade do benefício de prestação continuada 
(BPC). Em razão da crise de saúde internacio-
nal devido à pandemia da Covid-19, o auxí-
lio emergencial foi aprovado pelo Congresso 
Nacional, por meio da Lei 13.982/20 em 30 de 
março, “com o objetivo de atender as pessoas 
que perderam renda em razão da pandemia”. 
A lei previa o pagamento, por três meses, de 
abril a junho (prazo que, posteriormente, foi 
ampliado para julho e agosto, via decreto), do 
valor de R$600,00 para trabalhadores infor-
mais, desempregados, microempreendedores 
individuais (MEIs) e contribuintes individuais 
do INSS, e do valor de R$1.200,00 para mulhe-
res chefes de família. As disputas em torno do 
projeto foram inúmeras, a começar pelo fato 
de que o governo, via Ministério da Economia, 
inicialmente, buscou a implementação do be-
nefício em apenas R$200,00, que só foi am-
pliado para o valor R$600,00 após intensas mo-
vimentações no Legislativo. No dia 2 de abril, a 
lei que dispunha sobre o auxílio foi publicada, 
contemplando cerca de 67 milhões de brasilei-
ros e amenizando as previsões sobre queda no 
PIB por meio do estímulo ao consumo, somado 
a medidas de preservação do emprego e à cria-
ção de linhas de crédito adicionais (Roubicek, 
2021). O auxílio permitiu a subsistência de boa 
parte da população, diminuindo a desigualdade 
de renda e possibilitando redução da pobreza.

Porém, desde o ano passado, o auxílio tem 
sido lido pelo governo como uma despesa que 
não pode se manter por muito mais tempo, 
por gerar rombo nas contas públicas e aumen-
tar a dívida do Estado. Essa foi a justificativa 
para, em setembro de 2020, reduzir o auxílio 
de R$600,00 para R$300,00, mantendo-se esse 
valor até o final do ano. A consequência da re-
dução do benefício foi perceptível na diminui-
ção do poder de compra e no empobrecimento 

da população, que pode somar até 3,4 milhões 
de brasileiros em situação de extrema pobreza 
no caso de encerramento do auxílio emergen-
cial. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad) Contínua, do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
número total de pessoas na extrema pobreza 
chegaria a 17,3 milhões em 2021, com o país 
atingindo o pior patamar de pobreza desde o 
início da pesquisa, em 2012 (Gavras, Motoda, 
2021). No entanto, já está em vias de aprova-
ção a manutenção do auxílio por quatro meses 
em 2021, mas com redução brusca no benefício, 
como no caso de mulheres chefes de família 
que, de R$1.200,00, passarão a receber cerca de 
R$375,00, uma redução de 68% no valor inicial.

Em um cenário tão grave, a pauta da redu-
ção do auxílio emergencial esteve em alta du-
rante todo o meio do ano passado e foi enca-
beçada principalmente por um deputado até 
então desconhecido por boa parte da popula-
ção: André Janones (Avante/MG). O jornalista 
Marlen Couto (2020), do O Globo, nos traz al-
gumas informações sobre o político:

“(...) Janones foi cobrador de ônibus, 
enquanto estudava Direito com uma 
bolsa para estudantes carentes. Em 2016, 
disputou a prefeitura de Ituiutaba (MG), 
sua cidade natal e onde ficou conhecido 
por atuar de graça como advogado para 
pacientes que buscavam atendimento 
no SUS. Dois anos depois, se tornou 
uma das lideranças do movimento de 
caminhoneiros no país, mesmo sem ser 
da categoria. Pelas redes, passou a divulgar 
atualizações sobre a greve, visibilidade 
que o levou direto para a Câmara dos 
Deputados, com quase 179 mil votos.”

O deputado, que tece críticas tanto a 
Bolsonaro quanto a Lula, afirma que sua de-
fesa é pelo brasileiro, para que tenha comida 
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na mesa e renda para sobreviver. Janones tam-
bém critica a “velha política” e a “nova polí-
tica”, afirmando que a sua geração, presente 
nas redes sociais, precisa ter responsabilidade 
e equilíbrio, herdando dos políticos antigos o 
respeito pelo diálogo. Para o deputado, esse su-
posto rompimento com a polarização política 
é o que explica o seu sucesso online, apesar 
do alto investimento que tem feito em meca-
nismos de impulsionamento no Facebook, che-
gando a gastar R$13 mil da cota parlamentar 
com a rede social no ano passado. O engaja-
mento de Janones na rede é de fato surpreen-
dente. Para se ter ideia, uma live do deputado 
no dia 1º de setembro de 2020 foi a mais co-
mentada no mundo ocidental, chegando a 3,3 
milhões de visualizações e 177 mil comentários 
naquele dia (Frazão, Bazzan, 2020). No vídeo, 
gravado pelo próprio deputado com a câmera 
frontal de seu celular, ele aparece em seu gabi-
nete afirmando que Bolsonaro estava reunido 
com parlamentares para anunciar o novo valor 
do auxílio emergencial. Janones pediu diversas 
vezes para que os seus seguidores utilizassem a 
hashtag #600pelobrasil e, inclusive, orientou-os 
sobre como o termo deveria ser digitado – com 
letras minúsculas – para que não houvesse dis-
persão e a hashtag entrasse nos Trending Topics 

do Twitter, e o resultado foi alcançado: o termo 
retornou mais de 216 mil menções durante 
todo o dia (Bruzzi, 2020). O deputado ainda 
afirmou que gostaria de convidar a todos para 
irem às ruas, mas que com a pandemia isso 
não seria possível, de modo que a mobilização 
virtual era essencial para que o povo mostrasse 
que não desistiu de lutar e que não aceitava a 
redução do auxílio.

No gráfico abaixo, extraído via Google Trends 
– ferramenta gratuita do Google que permite 
acompanhar a evolução do número de buscas 
por uma determinada palavra-chave ao longo 
do tempo – é perceptível como a busca pelo 
nome de André Janones tem um aumento 
considerável entre os meses de abril e maio 
de 2020, momento em que o auxílio foi apro-
vado e estava em evidência no debate público. 
O mais curioso aqui é perceber que no mês de 
setembro, quando as disputas sobre a redução 
ou manutenção do valor do benefício estavam 
em alta e quando o deputado realizou a fatídica 
live, a pesquisa pelo nome de Janones atingiu 
picos consecutivos: [Figura 3]

[Figura 3] Gráfico referente a quantidade 
de pesquisas ligadas ao nome de André 
Janones durante o ano de 2020. 
Plataforma Google Trends.
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A ferramenta ainda nos permite visuali-
zar os assuntos e as consultas relacionadas ao 
nome do deputado, que, evidentemente, estão 
diretamente conectados à questão do auxílio:  
[Figura 4]

Outros dados interessantes em relação à pre-
sença digital do deputado foram extraídos pela 
plataforma FanPage Karma, que permite a visua-
lização de dados ligados à performance, como 
engajamento e aumento de números de segui-
dores. No gráfico abaixo, podemos perceber o 
crescimento de seguidores de Janones no ano 

de 2020, com 
destaque para 
o mês de abril, 
em que há um 
crescimento 
exponencial, 
e para o mês 
de setembro, 
também com 
um aumento 
considerável. 
Os dois meses 
estiveram per-

meados, como já explicitado anteriormente, 
por debates e mobilizações a respeito do auxí-
lio, primeiro com a sua implementação e se-
gundo com a luta pela manutenção do valor 
inicial. [Figura 5]

[Figura 5] Gráfico relativo ao crescimento 
de seguidores de André Janones 
durante o ano de 2020 em seus perfis 
no Facebook, Instagram e Twitter. 
Plataforma FanPage Karma.

[Figura 4] Imagem de correlação de 
assuntos e consultas ligados ao nome de 
André Janones durante o ano de 2020. 
Plataforma Google Trends.
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Os dados evidenciam o protagonismo do 
deputado mineiro em mobilizar digitalmente 
a pauta do Auxílio Emergencial, superando, 
entre agosto e setembro, a quantidade de in-
terações do presidente Jair Bolsonaro, que tem 
força indiscutível nas redes sociais (Bruzzi, 
2020). Porém, apesar da pressão popular nas 
redes e do trabalho de Janones, a manutenção 
do benefício em seu valor inicial não foi para 
a frente e as últimas parcelas foram direcio-
nadas para o valor de R$300,00. Mesmo assim, 
a articulação do deputado nas mídias digitais 
foi destaque e incomodou boa parte dos de-
putados, para além dos bolsonaristas, como o 
grupo apoiador do ex-presidente da Câmara 
dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), que se 
irritou com a “prepotência” de Janones (Alves, 
2020). Segundo o grupo, “o deputado tem se 
colocado acima do bem e do mal por conta de 
seus seguidores, e tem agido de forma popu-
lista pensando em eleições futuras”. Esse cená-
rio e suas imbricações demonstram que, ape-
sar das dificuldades impostas pelo ciberespaço 
à movimentação política coletiva, ainda é pos-
sível desafiar essa lógica e mobilizar usuários 
em torno de uma pauta comum, por meio da 
atuação de forma orgânica e da utilização de 
ferramentas legais, como o impulsionamento 
de publicações, sem articular milícias digitais 
e perfis robóticos.

6. Por uma regulação 
democrática: 

apontamentos finais

É inegável o potencial democrático gerado pelo 
advento da internet, tendo em vista, principal-
mente, a possibilidade de compartilhamento 
de ideias, como ressaltado anteriormente neste 
texto, que permite uma infinidade de trocas e 
de interações entre pessoas de diversos lugares 

do mundo, superando a dinâmica das mídias 
tradicionais. Seu caráter participativo é o que, 
para Nicholas Dickerson (2009), a torna tão es-
pecial. No entanto, as últimas décadas demons-
traram que a ingênua ideia inicial da internet 
enquanto uma comunidade autogovernada, 
livre da interferência dos Estados17 e como um 
verdadeiro fórum aberto de ideias, não é mais 
que isso: uma ingênua ideia, dado o papel ativo 
que empresas privadas de tecnologia têm exer-
cido, unilateralmente, nesses processos, refor-
çando a racionalidade neoliberal por meio do 
capitalismo de vigilância. A fim de garantir seu 
modelo de negócios, essas empresas acabam 
por tensionar ainda mais a exploração humana 
pelo capital, agora não mais restrita ao trabalho, 
mas abrangendo toda a experiência subjetiva 
que, nesse novo paradigma, torna-se moeda, o 
que gera diversos problemas políticos, sociais 
e jurídicos. Nesse sentido, considerando-se a 
natureza totalizante desses processos, possíveis 
respostas aos problemas envolvidos também 
deveriam ser de mesma natureza, ou seja, deve-
riam atacar a raiz desses paradigmas e modelos 
econômicos. No entanto, as soluções encontra-
das nos últimos anos também estão inseridas 
em um mesmo status quo e, portanto, passam 
apenas por um tipo de redução de danos, por 
meio, principalmente, de instrumentos jurídi-
cos para a regulação da atuação dessas platafor-
mas, de forma a que sejam observados alguns 
interesses públicos.

De acordo com Dickerson, é a própria natu-
reza da internet que faz com que alguma espécie 
de regulação não só seja necessária, mas tam-
bém desejável. Para defender tal ideia, o autor 
trata de quatro razões principais pelas quais de-
ve-se permitir a regulação em primeiro lugar: 
a proteção de menores, questões de segurança 
nacional, a proteção da propriedade intelectual 
e direitos de autor, e a segurança computacio-
nal. Não à toa, essas foram as primeiras moti-
vações de legisladores estadunidenses. Ainda na 
década de 1990, por exemplo, é promulgado o 
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Communications Decency Act (CDA)18 no país, que 
determinava a obrigatoriedade de filtros, sob a 
justificativa da proteção de menores em rela-
ção à pornografia online. É interessante obser-
var que, no ano seguinte, a Suprema Corte dos 
Estados Unidos derrubou praticamente todo o 
conteúdo do CDA, no caso acLU v. Reno19, com 
base no argumento de violação da lei à Primeira 
Emenda, refletindo a visão libertária do mundo 
online vigente à época.

O vácuo normativo gerado por essa visão 
abriu espaço para o surgimento de diversas leis 
privadas, como os termos de uso dos fornece-
dores de serviços de internet (ISPs) e de websites, 
claramente em favor de interesses corporativos, 
a partir da racionalidade estadunidense de des-
regulamentação, já que é ali que se deu o início 
da internet (Marsden, 2011). Essa racionalidade 
se dá com base, principalmente, na dificuldade 
de se classificar a natureza desses novos fluxos 
comunicacionais, que se dão alheios à organi-
zação anterior: no caso da imprensa, do rádio e 
da televisão, a agência regulatória nos Estados 
Unidos, a Federal Communications Commission, 
determinava o filtro do direito administrativo 
estatal. E se, de um lado, aos editores cabia 
responsabilização quanto à informação divul-
gada, os tradicionais distribuidores eram isen-
tos, considerando a separação conteúdo-distri-
buição. O problema é que, no caso da internet, 
não são as empresas privadas que produzem o 
conteúdo, mas sim, terceiros. Diante disso, de-
cidiu-se, naquele país, pela garantia de ampla 
liberdade a esses intermediários – mesmo nos 
casos de conteúdo penal – por meio da Seção 
230 do CDA, trecho que restou após a derrubada 
da quase totalidade da normativa pela Suprema 
Corte em 1997, como indicado há pouco. Com 
a norma, fruto de intensos debates no país no 
último ano (Gaiato, 2020), provedores de ser-
viços interativos na internet, de forma geral, 
têm proteção legal na moderação de conteúdo, 
o que gerou incômodos por parte do setor de 
propriedade intelectual. Como resultado da 

movimentação desses grupos, foi promulgado, 
em 1998, o Millenium Copyright Act, com a ins-
tituição do mecanismo do notice and take down, 
que determina que o material protegido por di-
reito autoral pode ser retirado e tornado indis-
ponível pela plataforma, independentemente 
de processo judicial, mediante reclamação do 
autor ou de alguma associação voltada a esse 
fim. O objetivo aqui não é aprofundar nessas 
questões, mas demonstrar como, pelos anos se-
guintes, consolidou-se essa bifurcação da pro-
teção: a limitação da atuação das plataformas 
quando se trata de direitos de autor, mas não 
quando se trata de outras questões. Esse mo-
delo foi adotado, por exemplo, na Diretiva do 
Comércio Eletrônico na Europa (2000), no UK 
Communications Act (2003) e, em alguma medida, 
no Marco Civil da Internet (2014) no Brasil, res-
ponsável por prever princípios, garantias, direi-
tos e deveres aos usuários e aos provedores.

O texto de Dickerson, no entanto, foi escrito 
em 2009, período em que o poder das plata-
formas digitais, especialmente quanto a ques-
tões eleitorais, ao uso de dados de seus usuá-
rios e à gestão de questões de saúde pública, 
como a pandemia do coronavírus, não tinha 
tomado a proporção observada nos dias de hoje. 
Episódios como a Primavera Árabe, as eleições 
estadunidenses de 2016 e as brasileiras de 2018, 
o Brexit e os escândalos de vazamento de dados 
de milhares de usuários colocaram em pauta 
a necessidade de que essas empresas tenham 
responsabilidades condizentes com o impacto 
que possuem nas democracias no mundo. As 
preocupações, hoje, voltam-se, principalmente 
às redes sociais: seu enorme poder de coletar e 
utilizar dados dos usuários e a potencial viola-
ção a direitos de privacidade, bem como a go-
vernança privada dos conteúdos online e a po-
tencial violação à liberdade de expressão.

Ao longo dos anos, restou clara a re-inter-
mediação da sociedade, isto é, a noção de que a 
comunicação nas redes não ocorre diretamente 
entre autor e leitor, mas há intermediários 
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fazendo o manejo privado da liberdade de ex-
pressão, muitas vezes sem parâmetros pré-es-
tabelecidos, situação estudada por Kate Klonick 
(2018). A autora, ao investigar a moderação 
de conteúdo online, classifica as plataformas 
como sistemas de governança privada, já que 
elas são responsáveis por moldar e permitir a 
participação na nova cultura democrática (que 
é, também, digital). Uma das principais ativi-
dades de uma plataforma é decidir que con-
teúdo será priorizado, a quem será mostrado, 
de quem será ocultado ou quando será remo-
vido. Quanto a isso: recente relatório de trans-
parência do Twitter revelou a suspensão de mais 
de 900 mil contas e a remoção de quase dois 
milhões de conteúdos violadores de seus ter-
mos de uso (Twitter, 2021); em 2019, o jornal 
The Guardian noticiou a redução do alcance 
de publicações de pessoas LGBT e de mulhe-
res não-brancas pelo Instagram, sem qualquer 
notificação ( Joseph, 2019); em 2020, a plata-
forma Tik Tok foi denunciada por instruir seus 
moderadores a reduzir o alcance de conteú-
dos “pouco atraentes” ou de favelas (Biddle, 
Ribeiro, 2020); em 2021, após a invasão do 
Capitólio nos Estados Unidos, Twitter, Facebook 
e Instagram bloquearam temporariamente as 
contas de Donald Trump, ex-presidente do país. 
Episódios como esses causam certo incômodo: 
como podem empresas privadas, sem regras 
claras e transparentes, sem devido processo e 
sem previsibilidade, exercerem tamanho poder 
sobre o debate público?

É nesse contexto, e a partir desse histórico 
aqui brevemente tratado, que devem ser en-
tendidas as iniciativas atuais de mudança dessa 
lógica. Cabe destacar, por exemplo, o atual 
processo de revisão da Diretiva do Comércio 
Eletrônico mas, principalmente, a NetzdG, a 
Lei Alemã para a Melhoria da Aplicação da Lei 
nas Redes Sociais20, que desenha a obrigatorie-
dade da retirada de conteúdos pelas platafor-
mas, por meio da responsabilidade indireta de 
monitoramento. Na prática, devem ser criados 

sistemas de gerenciamento de denúncias e 
queixas quanto a publicações com conteúdo 
ilícito (limitado a conteúdos penais) ou ofen-
sivo; há prazos para que as plataformas deci-
dam sobre a remoção do conteúdo e multas no 
caso de violações dos termos da Lei. O ponto 
central é a iniciativa de se atribuir responsabi-
lidades às grandes plataformas (as obrigações 
limitam-se a provedores com mais de dois mi-
lhões de usuários21), pela via procedimental, 
exigindo uniformização e transparência em 
suas iniciativas de moderação de conteúdo que, 
como apontado, já acontece, de formas muito 
pouco conhecidas. Há, nesse caso, a operação 
de um modelo de co-regulação, em que redes 
sociais e reguladores públicos dialogam e cons-
troem, em conjunto, standards mais democráti-
cos. A Lei é alvo de diversas críticas e não pre-
tendemos realizar aqui sua defesa irrestrita ou 
até mesmo a sua adoção pelo modelo brasileiro, 
como pretende o Projeto de Lei n. 2.630/2020, 
dada a problemática de se transplantar institu-
tos e tratamentos jurídicos para realidades tão 
distintas (Polido, 2021). Buscamos tão somente 
chamar atenção para a necessidade de se en-
contrar mecanismos de restrição da atuação nas 
redes, a fim de que suas potencialidades quanto 
ao agir político democrático sejam maximiza-
das, ao passo em que suas limitações sejam cada 
vez mais reduzidas, respeitando-se sempre os 
direitos dos usuários e das próprias plataformas.

Cabe destacar, aqui, a peculiaridade dos ser-
viços de mensageria, como o Whatsapp, que, 
apesar de ser considerado serviço de comuni-
cação privada, permite também a troca de in-
formações em massa, sem a possibilidade de 
se acessar o conteúdo compartilhado ali, o que 
traz dificuldades quanto à sua regulação. No 
cenário nacional, uma tentativa nesse sen-
tido é o chamado PL das Fake News (referida 
Lei n. 2.630/2020), apresentado pelo senador 
Alessandro Vieira (CIDADANIA/SE), com o ob-
jetivo de estabelecer “normas, diretrizes e me-
canismos de transparência para provedores de 
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redes sociais e de serviços de mensageria pri-
vada a fim de garantir segurança e ampla liber-
dade de expressão, comunicação e manifesta-
ção do pensamento”22, em relação aos serviços 
com mais de 2 milhões de usuários brasileiros 
registrados. No seu artigo 10, é prevista, com 
algumas limitações, a possibilidade de rastreio 
das cadeias de encaminhamento, a fim de se 
identificar o emissor original de uma informa-
ção identificada como falsa. Na prática, não se 
trata da quebra da criptografia, mas da obriga-
ção de registro das comunicações ocorridas no 
interior dos aplicativos quanto à sua circulação. 
A iniciativa, no entanto, também apresenta di-
versos problemas, como apontado por Marco 
Antônio Alves e Emanuella Halfeld (2020). 
Dentre eles, ressalta-se a ameaça aos direitos à 
liberdade de expressão e de comunicação, pro-
tegidos constitucionalmente; bem como os ris-
cos à privacidade, que podem contribuir, inclu-
sive, com a perseguição de ativistas de direitos 
humanos e movimentos sociais, situação muito 
presente na realidade latino-americana e que 
tem se verificado, sistematicamente, no Brasil, 
principalmente nos últimos meses23.

A necessidade de regulação desses novos flu-
xos comunicacionais é hoje, por diversos mo-
tivos, praticamente consenso entre diversos 
atores. A questão principal se dá em relação à 
melhor forma de se fazê-lo. Apesar da impor-
tância de se estabelecer normas mais claras e 
transparentes, com maior participação popular 
e com foco no modelo de negócios dessas em-
presas, modelos regulatórios devem, além de 
se atentar para a estrutura e para as peculiari-
dades de cada plataforma, levar em considera-
ção as realidades materiais de cada contexto em 
que se inserem, sem prejuízo dos usuários e de 
seus direitos fundamentais. Compreendemos, 
além disso, que não se pode deixar de ter em 
vista as limitações que o direito apresenta face 
a problemas de caráter totalizante, de modo que 
uma verdadeira emancipação humana frente a 
esses desafios deve perpassar o debate político, 

social e econômico, sendo de suma importância 
que haja a inclusão de todos os envolvidos, em 
busca de saídas construídas coletivamente e em 
oposição às demandas de projetos neoliberais.
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Notas finais

1 Trata-se de benefício instituído pela Lei 
nº 13.982/2020, como medida excepcional de 
proteção social adotada como resposta à emer-
gência de saúde pública decorrente do corona-
vírus. Foi determinado o repasse de R$600,00, 
inicialmente por três meses, a trabalhadores in-
formais e de baixa renda, microempreendedo-
res individuais e contribuintes da Previdência 
Social. Conferir Lei nº 13.982/20 de 02 de abril 
da Presidência da República. Altera a Lei nº 8.742, 
de 7 de dezembro de 1993, para dispor sobre parâ-
metros adicionais de caracterização da situação de 
vulnerabilidade social para fins de elegibilidade ao be-
nef ício de prestação continuada (BPC), e estabelece 
medidas excepcionais de proteção social a serem ado-
tadas durante o período de enfrentamento da emer-
gência de saúde pública de importância internacio-
nal decorrente do coronavírus (Covid-19) responsável 
pelo surto de 2019, a que se refere a Lei nº 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020. Diário da República: 
Edição 64-A (2020). Resgatado em 22 de 
março, 2021, de: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/
lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958

2 A discussão sobre a arquitetura do es-
paço online é preconizada por Lawrence Lessig 
(2006) em um contexto ainda anterior ao das 
redes sociais. À época, o autor já defendia que 
qualquer discurso sobre uma natureza ou es-
sência do ciberespaço deve ser rechaçado, à 
medida em que esconde sua construção e, por-
tanto, suas possibilidades de mudança. Nesse 
sentido, ele destaca como a primeira geração 
desses “arquitetos” foi composta por pesquisa-
dores e hackers, até que, em um segundo mo-
mento, foi tomada por interesses comerciais. 
Para o autor, “we can build, or architect, or code 
cyberspace to protect values that we believe 

are fundamental. Or we can build, or archi-
tect, or code cyberspace to allow those values 
to disappear”.

3 Apesar dos diversos estudos acerca dos 
efeitos e dos resultados das decisões algorít-
micas, ainda pouco se sabe acerca do seu fun-
cionamento interno, principalmente no que 
tange à racionalidade e aos parâmetros que as 
norteiam. Isso porque, em grande parte dessas 
empresas, suas fórmulas e processos estão res-
guardados, em diferentes níveis, por segredos 
de negócios ainda protegidos pelo direito con-
correncial. Especificamente quanto à modera-
ção de conteúdo, afirma Kate Klonick (2018) 
que “apesar da natureza essencial dessas pla-
taformas à liberdade de expressão e à cultura 
democrática hoje, muito pouco se sabe sobre 
como ou porque essas companhias moderam 
conteúdo” (tradução nossa).

4 O conceito de self inclui “um corpo fí-
sico, processos de pensamento e uma expe-
riência consciente de que alguém é único e 
se diferencia dos outros, o que envolve a re-
presentação mental de experiências pessoais” 
(Gazzaniga e Heatherton, 2003, como citado 
em Macedo e Silveira, 2012, p. 281).

5 Como podemos observar na pesquisa 
IBGE de 2019 a respeito do uso de internet, te-
levisão e celular no Brasil, 82,7% dos domicí-
lios do país têm acesso à internet. É importante 
notar, no entanto, que apesar de um conside-
rável aumento em relação aos anos anterio-
res, ainda há grande disparidade nesses nú-
meros, visto que a maior concentração é na 
região Sudeste, enquanto que a menor é na re-
gião Norte, refletindo desigualdades já sabidas 
entre as diferentes regiões do país. Além disso, 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-13.982-de-2-de-abril-de-2020-250915958
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10 É o que demonstrou o estudo realizado 
pelo Facebook em 2014 (KRAMER, GUILLORY, 
HANCOCK, 2014), que buscava verificar se o 
humor ou o estado emocional dos usuários 
era afetado pelo conteúdo visualizado no feed. 
Sem a autorização dos envolvidos, em um pro-
cedimento altamente criticado, a plataforma, 
ao longo de uma semana, utilizou-se de filtros 
para a distribuição de conteúdo positivo para 
um grupo e de conteúdo negativo para outro 
grupo. Foram, então, monitoradas as atualiza-
ções de status de 700 mil usuários e percebeu-
-se que havia uma correspondência entre estas 
e o conteúdo que haviam recebido durante esse 
período.

11 Esse modelo de sistema prevê como os 
usuários avaliarão itens e é julgado por sua pre-
cisão de previsões, “tendo como contraprova de 
acerto e de satisfação a avaliação explícita dos 
usuários (likes, número de estrelas ou notas de 
avaliação, por exemplo)”. (Bruno, Bentes, Faltay, 
2019).

12 Destacamos que há discussões bastante 
fecundas a respeito das fake news e da pós-
-verdade, como o trabalho de Letícia Cesarino 
(2021) a respeito da crise de confiança na pro-
dução de realidades via método científico e me-
diadores tradicionais, produzindo um contexto 
de desorganização epistêmica profunda. Nisso, 
há a emergência das “eu-pistemologias”, que 
produzem realidades baseadas em experiências 
individuais e trajetórias de vida, aumentando a 
sensação de relatividade perante os fatos. Tales 
Ab’Sáber (2018), em entrevista a alunos do ba-
charelado em Linguística da UFSCar, também 
acrescenta nessas discussões, refletindo a rela-
ção entre verdade, psicanálise e política, pon-
tuando que a verdade não está no conteúdo de 
verdade, mas no resultado político daquela ação.

as áreas rurais também apresentam enorme 
defasagem em relação às áreas urbanas, sendo 
o elevado valor do serviço uma das principais 
razões apontadas na pesquisa. Disponível em: 
<https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/
20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.
html>. Acesso em junho de 2021.

6 No mesmo sentido, “o capitalismo de vi-
gilância vai na direção oposta à do sonho digital 
dos primeiros tempos (...) em vez disso, despe 
a ilusão de que a forma conectada em rede tem 
algum tipo de conteúdo moral inerente, que 
estar ‘conectado’ seja, de alguma forma, intrin-
secamente pró-social e inclusivo ou com ten-
dência natural à democratização do conheci-
mento. A conexão digital é agora um meio para 
fins comerciais de terceiros” (Zuboff, 2019).

7 Alt-right é a abreviação de “alternative right” 
ou, no português, “direita alternativa”. Trata-se 
de movimento de extrema-direita surgido nos 
Estados Unidos que abrange pautas como a su-
premacia branca, o antissemitismo e o com-
bate à imigração. Para David Neiwert, apresenta 
como novidades o apelo aos jovens e a utili-
zação das novas mídias e de novas linguagens 
para sua propagação (Karlin, 2017).

8 Os autores deixam claro, no entanto, al-
gumas limitações do estudo, que não permi-
tem conclusões definitivas acerca das razões 
pelas quais a radicalização se dá. Como exem-
plo, eles citam que a pesquisa não leva em 
consideração a questão da personalização das 
sugestões, que poderia levar a outros resulta-
dos (Ribeiro et al., 2019).

9 “We can broadly define echo chambers 
as environments in which the opinion, politi-
cal leaning, or belief of users about a topic gets 
reinforced due to repeated interactions with 
peers or sources having similar tendencies and 
attitudes”. (Cinelli et al, 2021).

https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
https://educa.ibge.gov.br/jovens/materias-especiais/20787-uso-de-internet-televisao-e-celular-no-brasil.html
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13 “Em 2015 o Supremo Tribunal Federal 
decidiu proibir doações de empresas a campa-
nhas eleitorais, numa tentativa de coibir a cor-
rupção — muitos empresários doavam milhões 
e quando seus candidatos ganhavam eles os 
pressionavam para adotar medidas que os favo-
recessem. Com a decisão do STF, apenas pessoas 
físicas podem doar para candidatos, e, mesmo 
assim, no valor máximo de 10% de seu rendi-
mento no ano anterior à eleição”. (Mello, 2020).

14 De acordo com a Lei nº 9.504/97 e a Lei 
nº 13.488/17, é permitido o impulsionamento 
de conteúdo, mas seu uso deve ser identifi-
cado como tal e contratado apenas por parti-
dos e coligações diretamente com as redes so-
ciais. Além disso, é vedado o uso de softwares 
que não sejam oferecidos pelas próprias plata-
formas, por exemplo os robôs e os perfis falsos. 
Por fim, é proibida a doação e uso de cadastro 
e bases de dados de empresas terceiras no im-
pulsionamento de conteúdos contra uma can-
didatura. Antes das eleições de 2020, o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) publicou uma cartilha 
que resume as principais regras quanto ao tema 
da propaganda eleitoral online, recuperado em 
22 de março, 2021, em: https://www.justicaeleitoral.
jus.br/arquivos/propaganda-eleitoral-na-internet/rybena_
pdf?file=https://www.justica eleitoral.jus.br/arquivos/
propaganda-eleitoral-na-internet/at_download/file.

15 Não se pode deixar de considerar, no en-
tanto, as perspectivas críticas de análise desse 
movimento, que o consideram uma espécie de 
guerra indireta com o objetivo de desestabi-
lização de governos em países específicos por 
meio de manifestações em massa em nome 
de reivindicações abstratas. Andrew Korybko 
(2018) inclui a Primavera Árabe como mani-
festação de sua teoria acerca das guerras hí-
bridas enquanto estratégia estadunidense, ao 
notar o financiamento dos movimentos por pa-
trocinadores estrangeiros; bem como o papel 
que as Forças Armadas dos EUA e as empresas 

privadas de tecnologia (“arsenais” dos guerrei-
ros híbridos) exerceram na potencialização do 
efeito de guerra social em rede. Para ele, “o ob-
jetivo é criar uma mente de colmeia de incon-
táveis indivíduos que dedicam-se na cruzada 
contra o governo e tornam-se “uma só mente”. 
A colmeia pode ser então manipulada para in-
vestidas táticas em enxame que são a manifes-
tação da teoria do caos armatizada e contra as 
quais é extremamente difícil para as autorida-
des se preparar e repelí-las.”

16 Esse modelo de organização de movi-
mentos, no entanto, não é isento de proble-
mas. Um deles é que, ao refletir a lógica da 
forma de comunicação, viral, rápida e multi-
direcional, e, ao mesmo tempo, desafiar a ló-
gica da representação, determinando a auto 
governança pelos participantes, o resultado 
pode ser movimentos altamente difusos, com 
pautas muito divergentes entre si, resultando, 
ao final, em desmobilização. Nesse sentido, 
destacam-se as contribuições de Byung-Chul 
Han acerca do enxame digital.

17 Esse “mito fundador” da internet pode 
ser verificado em diversos episódios na década 
de 1990, sendo o principal deles a Declaração 
de Independência do Ciberespaço, formulada 
por John Perry Barlow, como resposta às pri-
meiras tentativas de regulação da internet.

18 O Communications Decency Act foi pro-
mulgado em 1996 como um capítulo do US 
Telecommunications Act. 

19 O caso revela-se fruto da disputa tra-
vada por grupos defensores do caráter liber-
tário da internet, que insistíam em resistir às 
primeiras tentativas de regulação na década 
de 1990 nos Estados Unidos. Encabeçado por 
John P. Barlow, autor da famosa Declaração 
de Independência do Ciberespaço (1996), o 
CDA foi levado à Suprema Corte do país, sob o 

https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/propaganda-eleitoral-na-internet/rybena_pdf?file=https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/propaganda-eleitoral-na-internet/at_download/file
https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/propaganda-eleitoral-na-internet/rybena_pdf?file=https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/propaganda-eleitoral-na-internet/at_download/file
https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/propaganda-eleitoral-na-internet/rybena_pdf?file=https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/propaganda-eleitoral-na-internet/at_download/file
https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/propaganda-eleitoral-na-internet/rybena_pdf?file=https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/propaganda-eleitoral-na-internet/at_download/file
https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/propaganda-eleitoral-na-internet/rybena_pdf?file=https://www.justicaeleitoral.jus.br/arquivos/propaganda-eleitoral-na-internet/at_download/file
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argumento de violação da liberdade de expres-
são, prevista e protegida pela Primeira Emenda. 
Na ocasião, houve amplo debate e a participa-
ção de diversos grupos e associações na defesa 
do que foi, posteriormente, considerado pela 
Corte um atentado às liberdades fundamen-
tais. American Civil Liberties Union v. Reno 521 US 
844 (1997). Recuperado em 19 de março, 2021, 
de: https://supreme.justia.com/cases/federal/
us/521/844/#tab-opinion-1960200

20 Para uma análise mais aprofundada sobre 
a Lei e suas peculiaridades, ver Eifert (2020).

21 Artigo 1, §1, (2) “O provedor de uma 
rede social está liberado das obrigações dos §§2 
e 3 quando a rede social tiver, domesticamente, 
menos do que dois milhões de usuários regis-
trados”. (Abboud, Nery Jr., Campos, 2020).

22 Projeto de Lei do Senado Federal nº 
2.630/2020. Institui a Lei Brasileira de Liberdade, 
Responsabilidade e Transparência na Internet. 
Recuperado em 22 de março, 2021, de: https://
www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarinte-
gra?codteor=1909983&filename=PL+2630/2020 

23 Vale observar as recentes ações contra figu-
ras públicas quanto a suas manifestações po-
líticas nas redes sociais, com base na Lei de 
Segurança Nacional, de 1983, fruto do regime 
ditatorial brasileiro. Cf. Santos (2021).

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1909983&filename=PL+2630/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1909983&filename=PL+2630/2020
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1909983&filename=PL+2630/2020
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Resumo
A tendência ao populismo tem ocorrido em 
vários países. Um de seus principais modos 
de efetivação tem sido a comunicação pelas 
redes sociais. As características desse novo fe-
nômeno, sobretudo as de vertente tecnoló-
gica, tem prejudicado a percepção que se tem 
do Direito, principalmente o Internacional, no 
sentido de que estaria em crise. O presente ar-
tigo busca, primeiro, definir o populismo; em 
seguida, sua vertente digital; com o objetivo de 
analisar seus efeitos nas relações jurídicas in-
ternacionais. A conclusão é a de que o popu-
lismo digital pouco impacta os fundamentos do 
Direito Internacional, porém altera a forma de 
interpretação e aplicação desses fundamentos. 
A metodologia tem como estatuto epistemoló-
gico a grounded theory e a análise de conteúdo 
para apontar as narrativas feitas e as suas im-
plicações no direito internacional.

Direito Internacional na 
Era do Populismo Digital
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Abstract
There is a populist trend in several countries 
and one of its main tools to guarantee its ef-
fectiveness has been the social media commu-
nication. Due to several technological charac-
teristics, this type of populism has contributed 
to a perception that legal system specially the 
International Law is in crisis. This article will 
first briefly characterize populism, its digital 
aspect, and then analyze its effects on inter-
national legal relations. The conclusion is that 
digital populism is far from disrupting the fou-
ndations of International Law, but it alters the 
ethos, the values behind the implementation 
of these foundations. The methodology has as 
its epistemological statute the grounded theory 
and content analysis to point out the narratives 
and its implications to International Law.

International Law in the 
digital populism era
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1. Introdução 

O termo populismo corresponde a um conceito 
bastante amplo, relevante e contestado, que 
pode ser resumido na busca de uma identidade 
com o povo pela ruptura com uma situação po-
lítica anterior, normalmente identificada como 
corrupta e elitista, por meio de uma simplifica-
ção maniqueísta do mundo (de la Torre, 2014; 
Taggart et al., 2000). O populismo foi uma ten-
dência terceiro-mundista nas primeiras déca-
das do século XX, na América do Sul, dois de 
seus principais expoentes tendo sido Vargas no 
Brasil e Perón na Argentina. Agora, contudo, 
esse fenômeno é evidenciado também nos paí-
ses desenvolvidos, permeando uma política que 
se considerava tradicionalmente democrática, 
assim nos Estados Unidos e no Reino Unido. 
Populismo passou a ser uma lógica política de 
articulação social (Laclau, 2013).

Todo mecanismo populista visa à produção 
de um vínculo direto entre líder e povo, carac-
terística que pode ser potencializada de modo 
inédito, por meio do emprego dos meios di-
gitais. As experiências de produção de con-
teúdo não mediado facilitam a expectativa e a 
falsa noção de que mensagens dos cidadãos co-
muns podem chegar automaticamente ao co-
nhecimento do líder com o qual se identificam. 
Nesse sentido, o aparato burocrático de repre-
sentação dos interesses da sociedade, as orga-
nizações internacionais e os órgãos do governo 
passam a parecer desnecessários, e até mesmo 
prejudiciais ao exercício do que se pretende ver, 
em falso registro, como “soberania popular”.

Estamos vivendo uma crise comunicacio-
nal, caracterizada por Wilson Gomes como 
“Era da Contrafação Informacional” (GOMES; 
DOURADO, 2019), sendo identitária (o outro 
é o mal e o indivíduo é a vítima), populista 
(contato direto com uma massa de seguido-
res) e digital (por aplicativos em máquinas co-
municacionais). Qualquer lado do extremismo 

favorece o jogo soma zero, obscurantista, ne-
gacionista, que manipula o medo, ódio, deses-
pero e esperança de forma espetacularizada. 
Precisamos (no jornalismo e em outras áreas) 
fazer um bom trabalho para identificar os di-
versos tons entre os extremos, com técnica e 
objetividade, para assim reconstruir o princí-
pio da tolerância.

Mas até que ponto os governos populis-
tas vêm desafiando os princípios, os tratados 
e as interpretações predominantes do Direito 
Internacional? Este movimento pode ser ob-
servado representativamente no caso da pro-
posta legislativa 177/21 que pretende autori-
zar o Presidente da República a se retirar da 
Convenção 169 da Organização Internacional 
do Trabalho, ratificada pelo Brasil e tida como 
uma camada adicional de proteção aos povos 
indígenas (Pegorari 2021). 

Neste sentido, a orquestra de poder estru-
turada por muitos dos regimes internacionais, 
envolvendo paradiplomacia promoveria um 
mecanismo de proteção contra os arroubos po-
pulistas de determinados governos, especial-
mente aqueles cuja configuração de competên-
cias atribui ao Poder Executivo grande parte 
das iniciativas no tocante às relações interna-
cionais (Farias & Rei, 2016; Pinho, 2017; Tavares, 
2016). Com isso, teriamos um ambiente de di-
plomacia democrática em que há delegação de 
competências e uma variedade de agentes, in-
clusive à iniciativa privada, responsabilidades, 
mitiga a autonomia dos órgãos de Estado aos 
quais, tradicionalmente, atribui-se o desempe-
nho das relações internacionais, inclusive che-
fes de governo (e/ou de Estado) e assim com-
promete a aplicabilidade da retórica populista 
ao dia-a-dia das relações internacionais. 

Porém o efeito mais contundente pode ser 
uma mudança ética na sociedade criando po-
larização e dificultando o acordo entre inte-
resses diversos, admitindo interpretação dife-
rente de princípios e cláusulas e contestando 
o financiamento externo para organizações 
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não-governamentais. As reações dos Estados à 
pandemia de covid19 bem como as novas ferra-
mentas tecnológicas desenvolvidas para dimi-
nuir a contaminação podem indicar que o po-
pulismo está longe de ser contido. 

O presente estudo tem como objetivo identi-
ficar as implicações no direito internacional do 
crescente fenômeno populista-nacionalista e a 
sua rápida disseminação em algumas democra-
cias mais consolidadas no mundo. Para tanto, o 
estatuto epistemológico utilizado lançará mão 
da 1) grounded theory, cujo objetivo é extrair dos 
dados a partir da observação dos fatos e narra-
tivas feitas e 2) análise de conteúdo dos dados 
com o objetivo de determinar a intenção e ex-
tensão das narrativas apresentadas (Charmaz 
2014; Glaser e Strauss 1999;Bardin 2011). 

Na dimensão teórica, o estudo busca concei-
tualizar o populismo e a prática mais comum de 
sua disseminação pela via das fake news. Na di-
mensão empírica, será feito o estudo dos casos 
do Acordo de Paris sobre o clima e as violações 
de direitos humanos justificados pela pandemia 
do Covid-19 para demonstrar os efeitos negati-
vos do populismo nas relações entre os Estados 
e na manutenção do direito internacional. 

 

2. Populismo

O populismo é uma categorização bastante 
abrangente que permite agrupar atores muito 
diferentes, com ideologias e interesses nacio-
nais completamente divergentes, que ainda 
assim seguem estratégias semelhantes. Pode 
parecer contra-intuitivo colocar Brasil, EUA, 
Reino Unido, Venezuela, Hungria e Turquia em 
uma mesma categoria, mas os governos des-
ses Estados compartilham abordagens comuns 
a algumas das normas e estruturas fundamen-
tais ao Direito, impactando os regimes interna-
cionais de variadas formas (Krieger, 2020).

Isso porque, em termos ideológicos, o popu-
lismo não tem amarras. Por exemplo, a política 
internacional do populismo brasileiro atual é 
de alinhamento automático aos Estados Unidos, 
enquanto o populismo varguista implementava 
a política pendular de barganhas, negociando 
para conseguir concessões ora atendendo os in-
teresses americanos, ora insinuando uma apro-
ximação com os alemães. Trata-se da flexibili-
dade ideológica à qual Paul Taggart se refere 
como a “natureza camaleônica do populismo(-
Taggart et al., 2000).

A própria identidade popular central à cons-
trução do vínculo com o líder é uma abstração 
cada vez mais vazia e generalizante “pois pre-
cisa despojar-se de conteúdos particularistas a 
fim de abarcar demandas sociais muito hetero-
gêneas”. Isto é, a identidade popular funciona 
como um “significante que tende a ser vazio” 
ou “flutuante” para que o líder populista cons-
trua amplos e variados apelos emotivos, estéti-
cos, morais(Recuero et al., 2017), que “podem 
ser tanto positivos (esperança, desejo de ordem, 
de justiça ou de mudança) quanto negativos 
(ódio ao inimigo, ressentimento, revanchismo, 
decepção)”(Cesarino, 2020). 

A ascensão do populismo pelo mundo é ape-
nas o componente “político” de uma cons-
telação muito mais ampla, de mudanças sig-
nificativas naquilo que entendemos por 
modernidade, ciência e democracia(Cesarino, 
2020). Momentos de ascensão populista cos-
tumam ser acompanhados de fragilização ins-
titucional e fragilidade tecnocrática com uma 
liderança carismática que emerge “em contex-
tos de insatisfação generalizada, alegando vir 
de fora do sistema e se colocando como pala-
dino da ruptura e da mudança” (Cesarino, 2020, 
p. 12). Cria-se um antagonismo amigo-inimigo 
sobreposto ao de elite-povo, a partir do qual 
“o líder alega representar os ‘de baixo’ contra 
algum tipo de elite privilegiada, auto-interes-
sada, hipócrita e/ou corrupta”(Cesarino, 2020, 
p. 12) disposta a conspirar a qualquer momento 
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usando a máquina pública para tirar vantagem 
do ingênuo e honesto povo.

Portanto, o populismo exacerba ou agudiza 
características do poder e de seu exercício que 
já vinham sido identificadas e analisadas desde 
o início da modernidade, como é o caso espe-
cífico de sua exterioridade em relação com a 
sociedade e sua tentativa de parecer orgânico1.

Sem dúvida o carisma pessoal do líder é de 
crucial importância, para que haja algum tipo 
de culto à personalidade, mas, na atualidade, 
mais do que esse atributo nato, o fundamen-
tal para estruturar essas relações é dispor de 
uma máquina de comunicação digital extrema-
mente eficiente. Agências não-humanas, como 
algoritmos emocionais, robôs de distribuição 
de conteúdo, ferramentas de edição de texto, 
vídeo e áudio passam a desempenhar parte im-
portante da função mobilizadora, criando uma 
série de vínculos comunicacionais próprios, 
que estruturam um tipo particular de popu-
lismo, o digital.

3. Populismo Digital

Em uma divisão epistemológica, “mídias digi-
tais podem ser pensadas como coproduzindo 
o que se tem chamado de novos populismos 
(em especial, conservadores)”(Cesarino, 2019). 
Estudos têm apontado que o uso de mídias so-
ciais tem sido essencial para os atores popu-
listas contemporâneos espalharem suas men-
sagens sem que, para isso, tenham de enfrentar 
o aparato regulatório construído ao longo de 
décadas e que incide na comunicação social em 
outros meios (Engesser et al., 2017). 

Todavia, isso compromete o ideal almejado 
pela concepção habermasiana de esfera pú-
blica estrutural, e sua função para a democracia 
contemporânea ( Jürgen Habermas, 1997, 2003; 
Jurgen Habermas, 2014), pois compromete a ar-
ticulação entre grupos com visões dissonantes, 

criando bolhas (Benkler, 2007). Assim, desestru-
tura os espaços em que se espera que ocorram 
os debates políticos entre os diversos agentes da 
sociedade, com a mediação das instituições, da 
sociedade civil organizada e da mídia, com a fi-
nalidade de legitimar as ações do poder público. 
Se, por um lado, o meio digital possibilita uma 
participação maior, ele também dificulta, por 
outro, a efetiva e segura troca de informações e 
favorece a distribuição de conteúdos fakes. 

3.1. Fake news

Neste artigo, emprega-se o termo fake news(War-
dle, 2017, p. 1) para significar o curso não apenas 
de falsas notícias, como sugeriria sua tradução 
literal, mas envolve tudo aquilo que podemos 
denominar de ecossistema comunicacional, in-
clusive outras formas de falsear fatos, como 
descontextualizando falas de entrevistados, es-
colhendo fontes que têm as mesmas aborda-
gens e percepções, não ouvindo os diversos 
agentes envolvidos nos acontecimentos, recor-
tando dados de maneira a comprovar hipóteses 
pré-definidas e produzindo informações ten-
denciosas. Outro comportamento fake news é o 
de focar em determinados fatos e explorá-los à 
exaustão, mimetizando mecanismo próprio das 
redes sociais para engajar o público de forma 
distribuída (Bradshaw, 2017). O objetivo disso é 
fazer com que os receptores desse conteúdo, de 
tanto verem algo, passem a ter a impressão de 
que aquilo é verdadeiro ou relevante. 

Se a combinação de ferramentas tecnológicas 
com o jornalismo pode melhorar o desenvol-
vimento, a apresentação e o alcance global da 
narrativa jornalística, pode também, pelo con-
trário, falsamente noticiar algo que “parece” ou 
tem a intenção de parecer jornalístico, simu-
lando até mesmo uma preocupação com apu-
ração dos acontecimentos, mas, na realidade, 
mostrando-se repetitiva e de modo a nada 
acrescentar de novas informações, nada trazer 



170

DIREITO INTERNACIONAL
 NA ERA DO POPULISMO DIGITAL

V. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS 164 A 187  

D. MENDES, D. DE CASTRO, A. A. 
JR  & P. B. WALKER

ao que já se sabe, mas que, pelos mecanismos 
de manipulação, engendra uma impressão de 
novidade. Assim, produz-se uma falsa sensação 
de importância da notícia ou de relevância do 
acontecimento, para fazer com que as pessoas 
reproduzam esses conteúdos em suas redes so-
ciais, “viralizando”(Ciampaglia et al., 2015) por 
meio de uma maneira bem elaborada de envol-
vimento emocional. 

Há indícios que o discernimento do indiví-
duo receptor de fake news é influenciado pelo 
fenômeno do contágio emocional (Coviello et 
al., 2014). Psicólogos identificam esse fenô-
meno, como um processo onde os sentimentos 
de uma pessoa se transferem para outra. Isso a 
leva a defender ou combater causas que muitas 
pessoas compartilham e disseminam mesmo se 
o que for compartilhado não seja nem verídico 
nem verossímil. 

As fake news podem ser disseminadas através 
de qualquer meio mas têm mais facilidade nas 
mídias digitais. A força motriz é a dificuldade e 
o esforço necessário para separação do que é fato 
do que é boato (Kahneman, 2012) ao se deparar 
com as notícias divulgadas pelos meios de co-
municação é mais fácil tirar conclusão rápida e 
automática a respeito de sua veracidade, sem se 
preocupar com checar os fatos, principalmente 
se a fonte do conteúdo é conhecida e confiável. 
Inclusive “vários destes procedimentos não são 
exclusivos dos chamados sites de notícias falsas 
e têm sido empregados também pela grande im-
prensa”(Ortellado & Ribeiro, 2018). Fatos são fa-
bricados e outros procedimentos são feitos para 
distorcer notícias isso como resultado de um 
processo de rebaixamento dos padrões editoriais 
e de um ambiente político cada vez mais pola-
rizado (Ortellado & Ribeiro, 2018). Relatório da 
New Data & Society identificou essa “influên-
cia alternativa” principalmente para difundir a 
direita reacionária, um sistema alternativo de 
mídia que adota as técnicas de influenciadores e 
de marketing digital para construir audiências e 
oferecê-las uma ideologia política (Lewis, 2018). 

E o relatório do Facebook sintetizou o fenô-
meno da seguinte forma: parecem ser factuais 
mas contêm distorções intencionais de fatos 
com o propósito de provocar paixões, atrair 
audiência ou enganar (Weedon et al., 2017). 
Trata-se inclusive de uma nova arma política: 
campanhas organizadas usam plataformas on-
line para propagar deliberadamente informa-
ções falsas ou enganosas (Canegallo, 2019). Nas 
redes sociais o efeito é ainda mais deletério, 
pois, o compartilhamento pelos usuários tem 
o condão de tornar a desinformação viral e 
os algoritmos de exacerbar ainda mais o pro-
blema (Ingram, 2019). Isso pode propiciar rea-
ções extremadas, difamações digitais que su-
peram as fronteiras jurídicas de liberdade de 
expressão(Smartt, 2017) e criam condições 
para o que se pode chamar de verdadeiros lin-
chamentos virtuais.

3.2. Linchamento 
virtual

O termo linchamento, remete à forma privada 
de aplicar justiça (por justiceiros, não pelos 
meios institucionalizados, republicanos e de-
mocráticos), para vingar determinada conduta 
tida individual ou socialmente como repug-
nante ou reprovável, causando ao transgressor 
sofrimento em público. Com o tempo, graças 
a um longo e difícil trabalho secular, as penas 
perderam esse caráter corporal e humilhante, 
resultado de um julgamento emocional e ime-
diato, feito em público, passando a ter o ob-
jetivo de atingir a honra do indivíduo(Fou-
cault, 1987), uma espécie de suplício simbólico. 
Diferente do físico, o linchamento virtual fun-
da-se na ofensa, na calúnia e na injúria pulve-
rizadas nas redes sociais. Nesse contexto, sendo 
a honra um atributo personalíssimo, a possibi-
lidade de atingi-la de forma remota, e instan-
tânea, em escala global, traz um novo desafio 
para a ética global(Pogge & Horton, 2008).
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A convergência dos meios de comunicação(-
Jenkins, 2009) possibilita o uso da Internet 
como plataforma de disseminação de infor-
mações, mas também de redundância. Dessa 
forma, uma informação dada em um veículo 
pode ser - e acaba sendo - replicada muitas ou-
tras vezes, com efeito e alcance exponencial. 
Além disso, graças ao uso, talvez indevido, das 
redes sociais, essas informações são comparti-
lhadas de maneira incontrolável, sem qualquer 
editoração ou trava. Essa característica, pró-
pria do formato da comunicação em rede, é o 
que possibilita o efeito de linchamento. Muitas 
pessoas compartilhando de maneira individual 
– sem aparente conexão - uma opinião, mui-
tas vezes superficial, a respeito de um assunto, 
tecendo comentários agressivos e maliciosos, 
ocasiona dano similar a de uma multidão en-
furecida jogando pedras (Macedo, 2016, p. 37). 

Há também um aspecto importante a ser 
lembrado: os indivíduos que promovem lincha-
mentos virtuais mantêm certo anonimato, pois 
a Internet permite, pelo menos até uma perícia 
técnica cibernética ser realizada, a sensação de 
ocultação dos rastros digitais que os usuários 
deixam. Além disso, a ideia de poder expressar 
abertamente a opinião em meio digital vincula-
-se ao exercício de um direito fundamental do 
indivíduo: a liberdade de expressão sem a qual 
não há democracia (Piovesan, 2004). Em um es-
tado democrático de direito é previsível e espe-
rado que haja impasses entre a liberdade de ex-
pressão e o direito de informação, de um lado, 
versus os denominados direitos da personali-
dade, nos quais se incluem os direitos à honra, 
à imagem e à vida privada de outro lado(Bar-
roso, 2004, p. 3). A intolerância e o extremismo 
rompem com esse equilíbrio salutar, forçando 
a autocensura e promovendo a desinformação.

3.3. Ecologia 
desse tipo de 
comunicação

Uma sociedade caracterizada pela abundância 
de informações e escassez de tempo (Castells et 
al., 2009; Santos, 2000) tem o desafio de cons-
truir os limites (Romano, 2004, p. 6) às “his-
tórias falsas que parecem ser notícias, se espa-
lham na Internet ou outras mídias, geralmente 
criadas para influenciar pontos de vista políti-
cos ou como uma piada” (Cambridge, 2013)2. Na 
comunicação humana, não é a mera troca de 
informação que importa, mas também os “as-
pectos qualitativos, os valores de uso, que aca-
bam afetando a qualidade de vida”. O problema 
surge principalmente quando há intencionali-
dade seja de confundir ou induzir ao erro o 
indivíduo receptor da informação e instigá-lo 
a reproduzir e disseminá-la. Podendo ainda ter 
o objetivo de manipular pessoas, eventos e até 
mesmo obter visibilidade e lucros econômicos. 

E podem vir de diversas fontes replicando 
intencionalmente conteúdos fabricados e en-
ganosos utilizando para tanto inclusive robôs. 
Depoimentos na Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito - Fake News (CPMI, 2019), apontam 
para a organização de um gabinete incumbido 
de atacar adversários, sistematicamente usando 
assessores governamentais, pessoas contratadas 
e robôs. Em questão de minutos, um conteúdo 
pode ser espalhado para um país inteiro (‘Os 
principais momentos da CPMI das Fake News, 
que ampliou racha na base de Bolsonaro’, 2020). 
Além disso os nomes desses sites e perfis ge-
ralmente são escolhidos para se assemelhar aos 
das organizações de notícias legítimas, ou são 
satíricos, mas contêm artigos que podem ser in-
terpretados como factuais quando vistos fora de 
contexto (Allcott & Gentzkow, 2017). 

São principalmente duas as motivações prin-
cipais para tomar parte nessa sistemática de 
criação e distribuição desse tipo de conteúdo, 
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a primeira é econômica: os textos, imagens e 
vídeos que se tornam virais nas mídias sociais 
podem atrair uma receita significativa de publi-
cidade quando os usuários clicam no site origi-
nal. Esta parece ter sido a principal motivação 
para a maioria dos produtores cujas identida-
des foram reveladas (Allcott & Gentzkow, 2017). 
A segunda motivação é ideológica. Alguns con-
teudistas criam fake news sem receber nada em 
troca apenas para promover os políticos de sua 
preferência, ou envergonhar seus opositores 
(Allcott & Gentzkow, 2017).

Parte do desafio de se livrar desse tipo de 
conteúdo é o fato de ser extremamente difícil 
(ou mesmo impossível) para os seres humanos 
ou para a tecnologia determinar a veracidade, 
ou o enviesamento ideológico por trás, de um 
determinado conteúdo, especialmente quando 
se relaciona a eventos atuais (Canegallo, 2019). 
Há um conflito entre os riscos que a desinfor-
mação pode trazer e o exercício legítimo da li-
berdade de expressão. Assim, se as plataformas 
adotarem medidas para combater isso corre o 
risco de se praticar censura. 

3.4. O papel das 
plataformas

Com a conexão entre influência, amplificação, 
monetização e radicalização os provedores de 
serviço de aplicação são desafiados a criar polí-
ticas e padrões para coibir influenciadores ex-
tremistas que usam suas plataformas para dis-
seminação de desinformação, intolerância e 
ódio. Mas talvez uma das principais caracte-
rísticas da comunicação contemporânea é jus-
tamente o enfraquecimento de intermediários 
autorizados e de monopólios de mediação 
(Cesarino, 2020) sendo assim iniciativas dos 
provedores tendem a não surtir muito efeito, 
mesmo porque muito do trânsito informacio-
nal se dá por aplicativos como WhatsApp cuja 
criptografia impede o exercício desse controle. 

No Brasil este aplicativo é um dos mais pre-
sente nos smartphones dos brasileiros, isso em 
virtude da prática de zero rating pelas operado-
ras de telefonia, ou seja, o uso dessa mídia so-
cial não consome o pacote de dados contratado 
com a operadora, provedor de serviço de cone-
xão para usar a terminologia do Marco Civil da 
Internet. Dessa forma para muitos o que circula 
no aplicativo se tornou a “única fonte de acesso 
à internet, o que impossibilita, notadamente, 
a checagem de fatos a partir de outras fontes” 
(Cesarino, 2020). Além disso o uso do aplicativo 
é construído em torno de “redes de confiança” 
(Cesarino, 2020), como parentes e amigos, tro-
cando mensagens privadas e criptografadas. 

E mesmo as mídias sociais públicas como o 
Facebook e Twitter tem dificuldade de imple-
mentar política para coibir fake news. O fato de 
o modelo de negócio da maioria das platafor-
mas atuar em mercados multilaterais, sendo 
remuneradas de várias formas por diversos 
agentes do mercado, e se beneficiando econo-
micamente com a viralização de um determi-
nado conteúdo e com a coleta massiva de dados 
(Filistrucchi et al., 2014; Gormsen & Llanos, 
2019) compromete a efetiva implementação de 
medidas inibidoras. 

Os brasileiros particularmente têm uma 
tendência muito grande em confiar nas infor-
mações que recebem, o Brasil está em quinto 
lugar no índice de confiança do público nos 
meios de comunicação(Reuters Institute, 2020). 
Além disso estudo realizado pelo Instituto de 
Tecnologia de Massachusetts (MIT), demons-
trou que as notícias falsas se espalham 70% 
(Vosoughi et al., 2018) mais rápido que as ver-
dadeiras. Em virtude disso mesmo nas fontes 
profissionais (veículos profissionais e conteúdo 
político profissional combinado) esse tipo de 
conteúdo foi o mais compartilhado, cons-
tituindo aproximadamente 50% do total de 
compartilhamentos, além disso os conteúdos 
polarizantes e conspiratórios de outras fontes 
ficaram em 2% (ComProp, 2019). 
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O mecanismo populista se beneficia dessa 
dificuldade técnica e intencional das platafor-
mas de exercer qualquer tipo de controle, da 
sistemática de viralização e dessa relação de 
confiança entre o público e os meios. Tira van-
tagem disso para produzir e reforçar a ideia da 
contiguidade direta entre líder e povo que pas-
sou a ser potencializado de modo inédito pelo 
digital, “a experiência de não-mediação torna-
-se especialmente evidente na expectativa de 
que mensagens dos cidadãos comuns cheguem 
até o smartphone” (Cesarino, 2020) do líder. 
Assim, o aparato do sistema representativo, bu-
rocrático e estrutural passa a ser considerado 
desnecessário, ou até mesmo prejudicial, mo-
roso, corrupto, ferramenta de opressão. Isso 
tanto no âmbito interno como internacional. 

4. Reflexos no Direito 
Internacional

A escalada populista atual em vários lugares do 
mundo pode ser apontada como resultado de 
dois fatores: fraqueza da política representativa 
e do sistema partidário em muitos Estados do 
mundo cumulada com a recessão ou crise eco-
nômica global que levou a um aumento das 
desigualdades entre classes sociais e ao empo-
brecimento dos mais pobres e da classe média 
(Woods & Wejnert, 2014, p. 163), ao mesmo 
tempo em que os ricos ficam cada vez mais 
ricos por meio de multinacionais atuando em 
cadeias globais de valor que se beneficiam da 
divisão internacional do trabalho.

Pode-se afirmar que, no atual cenário inter-
nacional, a sistemática do Direito Internacional 
tem enfrentado novos desafios – terrorismo, 
tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, corrup-
ção – além da agenda humanitária(Kingsbury, 
2003) e tem sido provocada a atender os anseios 
de atores privados e de uma concepção maior 
da sociedade internacional – organizações não 

governamentais, organizações internacionais e a 
sociedade civil transnacional. A sistemática tradi-
cional do Direito Internacional sustentada no po-
sitivismo jurídico e nos conceitos clássicos, den-
tre eles Estados soberanos, tem sido impelida a 
solucionar questões acerca da legitimidade e de-
mocracia na governança internacional e as fun-
ções do normativismo na ordem internacional. 

Os novos dilemas que emergem na atual 
ordem internacional provocam o sistema ba-
seado na soberania dos Estados(Dworkin, 2013) 
e têm impacto direto na questão da legitimi-
dade de Estados, principalmente no que tange 
as arbitrariedades praticadas em relação à popu-
lação por seus governos e nesse contexto pode-
mos enquadrar os governos populistas e a inter-
ferência de suas condutas à população em geral. 

A estrutura formada no pós Segunda Guerra 
Mundial e aprimorada a partir da década 
de 1980 permitiu que a defesa dos Direitos 
Humanos se expandisse e estruturasse os de-
mais ramos do Direito. O Direito interno dos 
países e o Direito Internacional foram alterados 
para incluir proteções, porém essa era de direi-
tos fundamentais sofre ameaças(Wuerth, 2017), 
principalmente por governos autoritários, na-
cionalistas e populistas. Retoma-se a concepção 
padrão sobre a legitimidade. 

No sistema internacional tradicional, consi-
dera-se a estrutura de governo uma fonte au-
to-suficiente de autoridade, ou seja, a sua auto-
ridade deriva de sua capacidade característica 
de garantir a aquiescência de suas populações, 
quaisquer que sejam os meios. No Direito 
Internacional, os ditadores corruptos, os go-
vernos autoritários, os governos não democrá-
ticos são considerados governos legítimos. As 
correntes que questionam a legitimidade inter-
nacional de governos ou que desenvolvem um 
conceito novo de governo legítimo ainda são 
minoritárias(Singer & Sobral, 2004).

Apesar de parecer apenas um caracterização 
jocosa, como ‘direito dos manos’, ela demons-
tra bem a construção argumentativa populista, 
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para que a estrutura de garantias básicas seja 
vista como ameaça a ordem que o governo po-
pulista quer restaurar, limitando a vontade do 
povo em favor de uma minoria corrupta, ban-
dida, que deve ser exterminada. Essa tendência 
representativa do ressurgimento de movimen-
tos nacionalistas pelo mundo extrapola para a 
dimensão internacional, refletindo na política 
externa dos países as narrativas nacionalistas 
que colocam em xeque as democracias oci-
dentais, bem como alguns aspectos do Direito 
Internacional e Relações Internacionais.

Os impactos do nacionalismo no Direito 
Internacional passam pelo reflexo dos temas 
de política interna nas diretrizes de política ex-
terna, considerando ser esta dinâmica um jogo 
de dois níveis (internacional e nacional). Como 
estabelece Putnam(Putnam, 1988, p. 457), neste 
jogo, é razoável presumir, pelo menos no caso 
internacional de negociação em dois níveis, que 
o negociador-chefe normalmente dará primazia 
ao seu cálculo doméstico, se for necessário fazer 
uma escolha, até porque sua própria responsa-
bilidade geralmente depende de sua posição3.

No nível doméstico, os nacionalismos apre-
sentam fortes apelos para temas que tenham o 
potencial de atingir o interesse nacional, evo-
luindo da vontade geral de Rousseau, da razão 
do príncipe de Maquiavel para as noções de 
high e low politics do Estado contemporâneo, 
sendo que, em Estados marcados pelo naciona-
lismo, as questões de high politics possuem uma 
conexão com a dimensão militar de segurança 
nacional(Breuilly, 2016; Burchill, 2005). 

O conceito de segurança é problemático em 
qualquer cenário político, mas apresenta impli-
cações mais graves associado ao nacionalismo ao 
exacerbar os elementos de natureza moral, ideo-
lógico e normativo. Com vistas a tornar mais 
objetiva a operacionalização do conceito de se-
gurança, é necessário olhar para os elementos 
do Estado moderno: a ideia de Estado (o nacio-
nalismo); a base física do Estado (população, re-
cursos naturais, tecnologia, etc.); e a expressão 

institucional do Estado (os sistemas político e 
administrativo de gestão) (Buzan, 2007). 

Desse modo, a ameaça a qualquer um dos 
elementos do Estado possui relação direta com 
a sua segurança e, portanto, designada como 
um tema de high politics, legitimando a adoção 
de narrativas na dimensão nacional que rever-
berarão na internacional pela política externa 
(Buzan, 2007). Assim, a expressão do crescente 
do populismo em diversos países se manifesta 
empiricamente nas instituições internacionais 
sob a forma de oposição a processos de coope-
ração, mudança de posicionamento ideológico 
passando a adotar posturas mais protecionistas 
e na redução de fatores ideacionais que ame-
niza os efeitos da anarquia hobbesiana do sis-
tema internacional.

Como manifestações empíricas e representa-
tivas deste movimento apresentamos a retirada 
dos Estados Unidos do Acordo de Paris(UN, 
2015) e as implicações nos direitos fundamen-
tais da pandemia do COVID-19.

4.1. Acordo de 
Paris e Estados 

Unidos

O regime internacional das mudanças climáticas 
é reconhecidamente uma das mais importantes 
iniciativas globais para lidar com um fenômeno 
tão complexo e difuso (Viola, 2002). Ele é for-
mado pela Convenção das Nações Unidas sobre 
as Mudanças Climáticas, Protocolo de Quioto e 
Acordo de Paris, o que lhe confere uma força 
jurídico-normativa mais robusta, pois, além de 
fazer convergir as expectativas dos atores, ma-
terializa a cooperação em instrumentos jurídi-
cos vinculantes (Young, 2014). Ademais, é um 
regime internacional que possui implicações 
importantes em outros temas da política inter-
nacional, incluindo energia e comércio interna-
cional (Denny et al., 2017).
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Quando da sua ascensão à presidência dos 
Estados Unidos, Donald Trump passou a ado-
tar posturas que já havia indicado em sua 
campanha. Mohammadi & Javadi(Mohammadi 
& Javadi, 2017) promoveu uma análise crí-
tica do discurso de Trump (baseado no mo-
delo linguagem-ideologia-poder teorizado 
por Norman Fairclough no livro Language and 
Power), encontrando como principais temas: 
“1) Americanism; 2) Immigration; 3) Terrorism; 
4) Rigged system; 5) Economy and trade”. Os 
impactos das narrativas de Trump nas deci-
sões internas logo foram sentidos nos rumos 
da política externa. O exame da retirada dos 
Estados Unidos reflete as seguintes causas: 
primeiro a ideia de que o Acordo de Paris seria 
prejudicial aos EUA e poderia prejudicar a eco-
nomia doméstica, causando perda de empre-
gos; segundo, que os objetivos do Acordo de 
Paris mitigariam de maneira insignificante as 
mudanças climáticas; e terceiro, que os EUA 
estavam em desvantagem assumindo mais 
obrigações que grandes países em desenvolvi-
mento, como China e Índia.

Nota-se que as causas apontadas por Zhang 
et al. (Zhang et al., 2017) são argumentos e sen-
timentos nacionalistas, o que coloca o regime 
internacional das mudanças climáticas, um dos 
temas com as mais graves implicações para a 
própria existência da humanidade, em posi-
ção de low politics, significando uma baixa nor-
matividade na agenda política, o que é ilógico 
sob o ponto de vista de qualquer teorização em 
Relações Internacionais. Principalmente dada a 
complexidade do regime climático internacio-
nal que negocia bens públicos e requer escassa 
alocação de recursos estratégicos, influenciando 
a política internacional e a estrutura econômica 
mediante a combinação de esforços de estudos 
científicos, desenvolvimento político e econo-
mia internacional (Zhang et al., 2017). 

A ontologia e epistemologia sistêmica do pro-
blema das mudanças climáticas não deixa dú-
vidas de que os cenários de cooperação são 

aqueles que podem trazer os melhores resulta-
dos nas dimensões internacional e doméstica. A 
visão de curto-prazo da administração de Trump, 
expressão rasa das recentes ondas de naciona-
lismo em vários países, no entanto, abre espaço 
para outras possibilidades e atores no sistema 
internacional. E nesse sentido ao mesmo tempo, 
o chefe do Programa das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (PNUMA), Erik Solheim (Cozier, 
2017, p. 774), declarou que a decisão dos EUA de 
deixar Paris de forma alguma acabaria com o 
acordo e que China, Índia, União Européia e ou-
tros assumiriam forte liderança, já que 190 na-
ções estão demonstrando forte determinação em 
trabalhar para proteger esta e as gerações futu-
ras baseados em evidências claras, ciência sólida 
e colaboração internacional, deixando de lado 
as diferenças para enfrentar um desafio monu-
mental comum (Cozier, 2017, p. 774).

Além disso a própria forma escolhida pelos 
EUA para saída foi mais dogmática do que efe-
tiva. O Direito Internacional não confere um 
direito não qualificado e incondicional de se 
retirar dos tratados a retirada tem que ser efe-
tuada em conformidade com os termos do tra-
tado. Isso exige o cumprimento do artigo 28 do 
Acordo de Paris, ou seja, a saída efetiva apenas 
em 4 de novembro de 2020 (4 anos). Tivera a 
saída sido do acordo guarda-chuva sob o qual 
o Acordo de Paris está, a Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC) também funcionaria como uma re-
tirada do Acordo de Paris e levaria apenas um 
ano para ser efetivo (Crawford, 2018, p. 18). 
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4.2. COVID-
19 e a retórica 
de segurança 

nacional

A outra dimensão representativa dos efeitos 
do nacionalismo no direito internacional está 
na securitização da saúde ante a pandemia do 
COVID-19. A explosão do COVID-19 na cidade 
de Wuhan na China desencadeou uma sequên-
cia de eventos com repercussões nas dimen-
sões internacional, regional e nacional sem 
precedentes, levando a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a declarar emergência em saúde 
pública internacional (Public Health Emergency 
of International Concern - PHEIC) (WHO, 2020). 
Desde a erupção da Síndrome Respiratória 
Aguda Grave (SARS) 18 anos atrás, uma série de 
coronavírus (SARSR-CoV) foram descobertos.

Não se trata de um fenômeno novo no sis-
tema internacional, que cada vez mais é afe-
tado pelo surgimento e ressurgimento de vírus 
ou outras doenças propagadas pelo contato 
humano com pessoas ou animais infectados. 
O COVID-19 representa um dos vários fluxos 
transfronteiriços com grande impacto nas so-
ciedades, inclusive no modo como se percebe 
a ameaça e a forma de lidar com esta temática 
em termos da segurança nacional (WHO, 2020). 

Com vistas a lidar com a ameaça da COVID-
19, os agentes de saúde pública internacional 
e nacionais tendem a deslocar o tema da es-
fera de saúde pública para a de segurança. Este 
movimento se chama securitização, um ato de 
discurso ou linguagem que transforma um fe-
nômeno que é originariamente pertencente 
à política para a área de segurança (etique-
tar ou marcar a ameaça como sendo de segu-
rança). Assim, a securitização da saúde a partir 
das narrativas sobre o COVID-19, e de outras 
ameaças virais, apresenta um objeto que se 
identifica com uma ameaça existencial poten-
cial nas dimensões internacional e nacional. As 

narrativas encontram eco em uma audiência 
que se dispôs a aceitar a securitização, o que 
justificou a adoção de medidas emergenciais e/
ou utilização de recursos extraordinários para 
enfrentar a ameaça (Buzan, 2007). 

Securitizar é o que Weaver (Wæver, 2011) 
chamou de política do pânico, em que deter-
minados assuntos de políticas públicas tornam-
-se confidenciais justificando-se como Raison 
d´État; direitos e garantias são suprimidos e 
poderes adicionais são conferidos aos agentes 
públicos, tudo em nome de um “bem maior”. 
Trata-se de um processo intersubjetivo e prá-
tica auto referida entre agente securitizador, 
objeto de securitização e audiência. 

Ora, se o surgimento e ressurgimento das 
cepas do coronavírus já são conhecidas pelas 
autoridades sanitárias há muito tempo, por 
que o planejamento e as ações em saúde pú-
blica nos níveis internacional e nacional não 
conseguiram dar conta de conter a epidemia? 
Os discursos e práticas no plano internacio-
nal sobre a securitização da saúde assumem 
características que moldam o comportamento 
das instituições internacionais e são incorpo-
radas em outros temas da agenda internacio-
nal como comércio, propriedade intelectual, 
investimentos, dentre outros (Feldbaum et al., 
2006; Rushton & Youde, n.d.).

As respostas contra estas ameaças no plano 
global são dadas a partir de ações de vigilância e 
respostas emergenciais. Na medida em que au-
mentam os fluxos transnacionais promovidos 
pelas viagens e comércio internacional, a ameaça 
de exposição e expansão é iminente, sendo que 
uma reação provável é a imposição de medidas 
de contenção do vírus conforme estabelece o 
International Health Regulations (WHO, 2015).

 Como causa direta da pandemia, o foco da 
segurança da saúde no âmbito global precisa 
ser colocado na contenção e vigilância, fazendo 
desaparecer a dimensão da prevenção, que já 
deveria estar nas preocupações dos Estados, 
mas, na esfera das políticas públicas e, portanto, 
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sujeitas aos controles democráticos pela socie-
dade civil. Neste sentido: 

A contenção de doenças infecciosas 
pode exigir que os governos coletem 
e compartilhem dados pessoais e 
populacionais em grande escala. Esta 
pandemia não é exceção. Ela intensificou 
as tendências que já estavam ganhando 
força nos Estados Unidos e em todo o 
mundo. A tecnologia que rastreia os 
movimentos das pessoas e avalia sua saúde 
era comum antes que o novo coronavírus 
aparecesse no radar global. Governos e 
empresas já estavam interessados no valor 
potencial dos dados médicos. E o público 
estava cada vez mais inclinado a aceitar 
medidas que não há muito tempo eram 
vistas como invasivas4 (Eiermann, 2020). 

Este cenário agrava substancialmente as vio-
lações de direitos humanos, que a partir das 
eleições de pessoas a cargos executivos e re-
presentativos, que passam a definir agendas em 
conformidade com os grupos que os elegeram, 
independentemente do espectro político idio-
lógico. Com isso, há uma tendência de utiliza-
ção retórica populista que exalta a dimensão 
nacionalista, assim, , desafiando, por exemplo, 
as conquistas e avanços na proteção de direi-
tos fundamentais. A desídia do Estado em estar 
minimamente preparado para endemias, epi-
demias e pandemias, que fazem parte do re-
lacionamento do homem com a natureza ao 
longo dos milênios, é a causa principal destas 
violações (Morens e Fauci, 2013). Neste sentido, 
Singer e Sang-Hun (2020) apontam de forma 
inequívoca um dos mais graves efeitos da se-
curitização da saúde:

Enquanto os países ao redor do mundo 
correm para conter a pandemia, muitos 
estão implantando ferramentas de vigilância 

digital como um meio de exercer controle 
social, até mesmo usando tecnologias 
próprias de agências de segurança contra 
sua própria população. As autoridades de 
saúde e policiais estão compreensivelmente 
ansiosas para empregar todas as 
ferramentas à sua disposição para 
tentar impedir o vírus - mesmo que os 
esforços de vigilância ameacem alterar 
o equilíbrio precário entre segurança 
pública e privacidade e liberdade em escala 
global5 (SINGER; SANG-HUN, 2020).

 O uso da informação pelas autoridades passa 
a ser um perigo ainda maior que a pandemia 
no longo-prazo. Veja a manifestação do prefeito 
de Nova Iorque no Twitter ao expor um cida-
dão e sua família: 

 

[Figura 1] – Twitter postado por Bill 
de Blasio, prefeito da cidade de Nova 
Iorque em 27 de maio de 20206

A violação de direitos humanos é tão somente 
uma das dimensões afetadas pela “guerra” con-
tra o vírus. Na seara econômica, que não es-
capara do processo de securitização, a adoção 
de “medidas emergenciais” e “aumento de gas-
tos” são comuns a este estado de anormalidade 
que justificariam a licença para que os agentes 
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públicos possam pular etapas legais no pro-
cesso decisório, que em última análise, refle-
tem as tensões normais ao exercício da política 
e cidadania na condução dos temas de política 
sanitária. Transparência e accountability são dei-
xados em segundo plano para o enfrentamento 
da pandemia. 

Neste sentido, a Lei 13.979/20 em seu artigo 
4 estabelece: “Fica dispensada a licitação para 
aquisição de bens, serviços e insumos de saúde 
destinados ao enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional de-
corrente do coronavírus de que trata esta Lei.”

No cenário da pandemia de COVID-19, o uni-
verso de fake news, não por acaso, tende a desa-
fiar as instituições e a ofender a ordem jurídica, 
bem como a desafiar a divulgação de resulta-
dos científicos obtidos por métodos bem cons-
truídos e aceitos pela comunidade científica. 
Podemos citar como exemplos desta tendên-
cia as ações judiciais contra medidas sanitárias, 
uso de medicamentos sem comprovação cien-
tífica e ataques às vacinas.7 

O outbreak e os efeitos globais da dissemi-
nação do novo coronavirus certamente exigi-
rão uma resposta das instituições internacio-
nais e consequentemente, do próprio Direito 
Internacional - mais um dilema para questio-
nar os seus fundamentos tradicionais. 

Um fenômeno global tende a demandar uma 
resposta global que integre iniciativas regionais 
e nacionais, bem como a participação de diver-
sos atores na construção de soluções (Barth et 
al. 2021). As recomendações e orientações emi-
tidas pela Organização Mundial de Saúde não 
vinculam e não obrigam os Estados. Cabe a cada 
governo analisar tais recomendações diante de 
suas estruturas internas e de suas realidades 
econômicas e sociais. Para os governos populis-
tas, a ausência de um legislador global e exis-
tência de normas não vinculantes combinadas 
com instituições internacionais enfraquecidas, 
permitem a sua legitimidade e seletividade. 

5. Adaptação Do Direito 
Internacional

O discurso populista tem sido marcante e 
mercurial contra o que é internacional, a glo-
balização, e proveniente das organizações in-
ternacionais. Ondas de nacionalismo, xeno-
fobia, homofobia, misoginia; além de repúdio 
a cientistas, especialistas, juízes e acadêmicos 
em quase toda parte (MacIntyre, 2007). Mas na 
prática os discursos geram efeitos contunden-
tes ou abalam os fundamentos da ordem jurí-
dica internacional? 

Esses elementos fundamentais são notavel-
mente estáveis, capazes de acomodar mudan-
ças na sociedade, na economia, na política e 
nas instituições, em vista disso, conceitos do 
Direito Internacional como sujeitos, fontes e 
responsabilidade pouco mudaram durante o 
século XX (Paparinskis, 2020). Assim em ter-
mos de fundamentos do Direito Internacional 
pouco houve de desafio concreto. Soberania, 
não intervenção, tratados internacionais, imu-
nidades e relações diplomáticas tem sido todos 
mantidos (Koskenniemi, 2019). Em com-
pensação o discurso político sobre o Direito 
Internacional passou a ser invocado de uma 
maneira cada vez mais antagônica, ora equivale 
a um “diálogo de surdos” (Crawford, 2018), ora 
pratica uma aparentemente ou descarada igno-
rância das normas(Crawford, 2018). Em termos 
efetivos o que tem mudado é a forma de inter-
pretação do Direito Internacional, o conjunto 
de valores por traz da aplicação dos princípios, 
tratados e costumes. 

Assim, a primeira adaptação tem sido o reco-
nhecimento de que as instituições internacio-
nais têm falhado para lidar com as injustiças do 
mundo (Koskenniemi, 2019, p. 3). Essa cons-
tatação tem criado uma ansiedade que funda-
menta uma guerra cultural contra os valores e 
prioridades associadas a tudo que é considerado 
internacional ou global e ao ethos dominante 
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dos anos 90 mas nenhuma proposta alternativa 
de reforma é apresentada (Koskenniemi, 2019, 
p. 6). Para combater esse cinismo a injustiça 
precisa ser combatida de forma melhor do que 
tem sido feito pelas instituições existentes sob 
os valores atuais (Koskenniemi, 2019, p. 17). 

A governança do global é sobre complexi-
dade, cada regime: meio ambiente, comércio, 
investimento, desenvolvimento, segurança tem 
o seu próprio conjunto de regras e um conhe-
cimento específico, mas tem também os seus 
valores e com isso uma proposta política que 
pretende avançar em detrimento das demais 
(Koskenniemi, 2019, p. 21). O trabalho de espe-
cialistas jurídicos e políticos é sobre disputas, 
inclusive entre o que se diz e o que se faz, o 
conhecimento é parcial, e o que é considerado 
universal está aberto para debate, assim aspec-
tos técnicos, ideológicos e partidários estão por 
toda parte interligados e formam um conjunto 
(Kennedy, 2018, p. 12).

 Certamente a ordem internacional falhou 
em lidar com o problema da crescente desi-
gualdade econômica, mas o discurso político 
atual não busca alternativas, pelo contrário 
desvia essa insatisfação intrínseca para um ca-
minho demagógico de identidade cultural e de 
perda de privilégios(Koskenniemi, 2019, p. 26). 
Isso é amalgamado pelo ataque virtual sistemá-
tico às elites, aos refugiados, às minorias, à so-
ciedade civil organizada, às instituições de de-
fesa de Direitos Humanos, aos artistas ... mas 
passa longe das questões de justiça global e não 
tem qualquer programa institucional ou polí-
tico para reforma(Koskenniemi, 2019, p. 35). 

6. Conclusão

O advento de uma pandemia, em meio a um 
cenário já deteriorado de relações humanas e 
ambientais, ao agudizar tendências já há muito 
presentes numa sociedade capitalista de pre-
ponderância de interesses financeiros, em que 
os ciclos de produção, de circulação e de con-
sumo de mercadorias se estabelecem de modo 
a acelerar o processo de acumulação da riqueza, 
traz, sem dúvida desafios novos, sobretudo para 
a reconfiguração do Direito, em geral, e do 
Direito Internacional, em particular.

No âmbito interno dos Estados, a crítica à re-
presentação política, acompanhada das tentati-
vas de superar obstáculos à participação direta, 
por meios não institucionais – portanto sem o 
controle de mecanismos de legitimação – com-
promete a estrutura do Estado Democrático de 
Direito. Na medida em que essas tentativas são 
acompanhadas por meios de justificação que 
falseiam a percepção da opinião pública – prá-
tica e conceito que já advêm de experiências 
revolucionárias e conformadoras dos delinea-
mentos dos direitos de expressão e de livre im-
prensa –, a situação se agrava, uma vez que a 
existência e a eficácia dos instrumentos de for-
mação e de circulação dessa opinião definem 
mesmo o regime de poder existente na socie-
dade política. Assim, o fenômeno das fake news 
não pode ser analisado e seus problemas, solu-
cionados por meio de estruturas tradicionais 
de direito e de métodos tradicionais de solução 
de conflitos. O regime político mudou. 

Não experienciamos mais a democracia, nem 
uma forma nova de democracia, uma vez que 
seus pilares desaparecem pela prática de dife-
rentes modos de relacionamento político e de 
relação entre o poder político concentrado e a 
sociedade que lhe dá ou deveria dar sustentação. 
Falece-nos, sobretudo, aquilo que Montesquieu 
chamava de paixão democrática ou virtude 
política, que explicaria o estabelecimento dos 
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vínculos sociais ou políticos entre os atores do 
regime. Talvez se possa mesmo adotar o nome 
de populismo para esse novo regime, na me-
dida em que o povo passa a ser artífice de sua 
própria dissolução, na busca de se desvincular 
de si e de seus direitos, associando-se de modo 
fluido com uma imagem de poder que lhe é 
indiferente, sob a máscara do interesse, que é 
usurpação ( Jr, 2018). 

Para o Direito Internacional, o desafio, como 
vimos, apesar de não ser direcionado aos fun-
damentos, altera a forma de interpretação e 
seus valores. Com isso a escala é ainda maior 
porque a situação não indica caracteres limi-
tados ao direito interno, mas, bem ao contrá-
rio, pressupõe sociedades altamente implicadas 
mútua e globalmente, por meio de sistemas ou 
redes que são apenas em aparência passíveis de 
regulação e controle internos.

Nessa sociedade global, em que os fluxos da 
economia apontam cada vez mais para a acu-
mulação, numa revivescência potencializada 
das companhias concentradas do início do ca-
pital industrial, em que a velocidade da sen-
sação e do sentido da vida refletem os inte-
resses do obter ganhos imediatos, por meio da 
negociação em mercados cada vez mais volá-
teis, e que escapam ao alcance humano, por 
se dedicarem a transações que se fazem inin-
terruptamente. Nesse ambiente hostil e que 
complexifica, exigindo especialização e aliena-
ção inauditas, o Direito Internacional vê ques-
tionado seu papel unificador da sociedade in-
ternacional, fragmentado, como na visão de 
Koskenniemi, em instâncias e tendências que 
se combatem constantemente. Qual regulação 
eficaz para uma ordem fragmentária?

Mas, sobretudo, qual o papel do Direito 
Internacional, se os valores preconizados por 
seus fundadores – mesmo que já indicassem 
vetores de dominação social – não encontram 
mais razão de ser. Em que os Direitos Humanos, 
como aspecto fundamental da ordem contem-
porânea, são combatidos abertamente pelos 

beneficiários das ordens de populismos, ou são 
empregados de modo falacioso por interesses e 
meios eletrônicos postos para desfigurar a com-
preensão da realidade. Pode ser que estejamos 
diante de um direito que se esvai, como uma 
névoa, ao ser desafiado a deter uma tentativa, 
de certo ilegítima, de desestruturar seus funda-
mentos, pelo aprisionamento de suas funções 
destituídas de suas (tradicionais) razões.

Pandemia significa a ação sobre o todo. 
Assim, sobre a totalidade dos povos que cons-
tituem a sociedade internacional. Ações na-
cionais põem em evidência as contradições da 
compreensão desse todo. Mas esse todo, que é 
constituído pela totalidade dos povos, cujo in-
ter-relacionamento era o objeto de um direito 
concebido para as gentes, assim internacional, 
sofre, como todo, a ação de um fenômeno na-
tural, que advém em momento de dissolução 
potencial de relações humanas e ambientais. A 
ideologia desse momento parece ser expressa 
pelas fake news e pelos linchamentos virtuais. 
Para além de recomendações técnicas, decor-
rentes de embasamento claro em pesquisas 
científicas, que são invariavelmente contesta-
das pelos regimes populistas, pode-se apontar 
como alternativa a intervenção dos órgãos de 
governança internacionais e locais articularem 
ação diretamente voltada para a realidade do 
populismo digital, do uso das fake news e dos 
linchamentos virtuais, para em tempo impe-
dir a destruição dos valores e princípios que a 
humanidade conquistou a duras penas: a rule of 
law, a democracia e os direitos humanos.
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Resumo 
O estudo se inscreve na linha de estudos sobre 
políticas públicas no âmbito da comunicação, 
com mapeamento das decisões judiciais como 
eixo metodológico. A Constituição Federal de 
Brasil (CRFB/88) dispõe, nos artigos 5º e 220 
sobre a Comunicação Social, criando um mi-
crossistema legal que vem sendo discutido no 
âmbito da Supremo Tribunal Federal (STF). Na 
investigação, de caráter descritivo, analisamos 
as decisões do STF, contribuindo para um es-
tatuto do regime jurídico de comunicação 
social. Propõe-se a adoção da Internet como 
mídia, o que inclui o tema em uma agenda de 
pesquisa ampla; e verifica-se, no aspecto das 
decisões, que a Corte Suprema vem tratando 
a liberdade de expressão como um direito ou 
liberdade preferencial.

A Judicialização da 
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Abstract 
The study is part of the line of studies on pu-
blic’s policies line in the scope of communica-
tion, with mapping of judicial decisions as a 
methodological axis. The Federal Constitution 
of Brazil (CRFB / 88) provides, in articles 5 and 
220 about Social Communication, creating 
a legal microsystem that has been discussed 
within on the scope of the Supreme Federal 
Court (STF). In the investigation, of a descrip-
tive character, we analyze the decisions of the 
STF, contributing to a statute of the legal re-
gime of social communication. It is proposed 
to adopt the Internet as a media, which inclu-
des the topic in a broad research agenda; and it 
appears, in the aspect of the decisions, that the 
Supreme Court has been treating freedom of 
expression as a preferential right or freedom.
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Introdução

A comunicação social, como um lugar de me-
diação da esfera pública moldado a partir dos 
media ou meios de comunicação, ganha mais 
espaço no debate atual ao passo em que ques-
tões privadas e públicas são ali apresentadas e 
discutidas. Com a expansão da Internet e das 
redes sociais, a discussão torna-se mais com-
plexa, fazendo-se necessário verificar o es-
tado da questão na jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal (STF). O STF (ou ‘Supremo’) 
é ator político com poder de veto, e tem sido 
também protagonista midiático. Tecnicamente, 
a escolha pelo tribunal constitucional se jus-
tifica pelo caráter paradigmático de suas deci-
sões para o campo jurídico e social, dado o seu 
caráter de guardião da Constituição Federal da 
República Federativa do Brasil. Assim, embora 
não vincule o Poder Legislativo, o STF tem se 
adiantado no debate e pautado várias das ques-
tões da sociedade civil. 

Identificada entre as questões de ordem so-
cial na cartografia constitucional (Título VIII, 
Da Ordem Social; Capítulo V, Da Comunicação 
Social, artigos 220-224), a comunicação social 
abarca um feixe de liberdades, como o direito 
à liberdade de expressão; liberdade artística; li-
berdade religiosa e intelectual. Não se trata de 
simples equivalência, mas a comunicação so-
cial mantém uma articulação de interdepen-
dência com as liberdades civis e políticas clás-
sicas e novas, sem as quais seria apenas o lugar 
do discurso do poder; da propaganda oficial e 
do filtro/portão.

Acerca da inclusão na categoria constitu-
cional da “ordem social”, temos no caso uma 
mescla de temas tratados pelo Constituinte, de 
modo a caracterizar-se como comum a ideia de 
importância geral.

Constatou-se que a ordem pública interessa 
à vida, à incolumidade da prosperidade 

da comunidade, à organização da vida 
social, sendo, por isso, oficialmente 
reconhecida pela ordenação jurídica. 
Como sinônimo de ordem social, para 
alguns, a ordem pública abrange todas 
as manifestações sociais relevantes, 
sobretudo a soberania nacional e os bons 
costumes. A ordem social é a relativa ao 
interesse geral da sociedade, regido por 
normas jurídicas, tradições, concepções 
morais e religiosas, ideologias políticas e 
econômicas, etc (MARQUES, 2002, p. 247).

É no âmbito das liberdades públicas e dos 
meios de comunicação de reprodutibilidade 
técnica que emerge, portanto, um sistema ou 
esfera pública de comunicação social. O termo 
“imprensa”, que denomina os materiais literal-
mente impressos por uma máquina de prensa, 
passa a designar os meios de comunicação tra-
dicionais (televisão aberta e fechada, rádio, jor-
nais impressos). 

Esse ecossistema de veículos cujo fluxo de 
comunicação é comercial e unidirecional passa 
a ser conhecido como “mainstream”, e pode 
ser apreendido a partir da ideia de “filme para 
toda a família”. Assim, apesar de ser verdade 
que muitos indivíduos alcancem certas estó-
rias através de plataformas como o Twitter ou 
o Facebook, lugares em que os media mainstream 
“se encontram também cada vez mais presentes 
e ativos, o que ocorre é que [ media mainstream] 
continuam a ser os media jornalísticos tradi-
cionais as principais plataformas de informa-
ção, a qual é sujeita aos procedimentos de me-
diação profissional” (FERREIRA, 2018, p. 513).

Por sua vez, o “streaming” se relaciona a uma 
tecnologia de distribuição de dados, geralmente 
de multimídia em uma rede através de pacotes, 
em termos estritos, “é a tecnologia de trans-
missão que viabiliza acesso a conteúdo através 
da internet, sem que precise haver transferên-
cia de posse ou de propriedade” (REVOREDO, 
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2017). No ecossistema midiático, o streaming 
passa a denominar a comunicação de nicho, 
feita de forma segmentada e através da Internet. 

Ambas as expressões (mainstream /streaming) 
são descritas pelo termo “mídia”, enquanto dis-
positivos ou suportes tecnológicos para comu-
nicação com acesso, em termos virtuais, a toda 
a sociedade; de forma que inexiste uma taxo-
nomia rígida dos meios de comunicação. 

Em pesquisa sobre a regulação jurídica 
constitucional do direito à Comunicação, 
Napolitano (2015) revisitou o processo consti-
tuinte, analisando, em primeiro momento, as 
propostas e os debates legislativos ocorridos e 
registrados nos Diários do Congresso Nacional 
(DCN), organizados em CD-ROM, em 2008, pela 
Secretaria Especial de Editoração e Publicação 
do Congresso Nacional. A metodologia de pes-
quisa nos DCN por meio de palavras-chave di-
versas, como: “comunicação social”; “meios de 
comunicação”; “liberdade de imprensa”; “di-
reito à informação”; “oligopólio dos meios”; 
“monopólio dos meios” (NAPOLITANO, 2015). 

Percebeu-se, tanto na fase da Assembleia 
Nacional Constituinte como na própria 
Constituição; a ausência de rigor técnico no uso 
das expressões, o que se reflete no texto consti-
tucional. Para Martins (2012), comunicação social 
seria o fenômeno amplo e de caráter social que 
designa o conjunto de normas constitucionais de 
ordenamento do setor socioeconômico. Também 
diz respeito ao conjunto de direitos fundamentais 
individuais relacionados à atividade, independen-
temente do médium (MARTINS, 2012). 

Assim, respeitando o debate acerca da consti-
tuição da Internet e de sua regulação; levando-
-se em consideração a multiplicidade e comple-
xidade da rede; e mesmo registrando a posição 
de Faraco, que não incluiu a Internet enquanto 
meio de comunicação social, a partir do teste 
das noções de “verificação”, “filtragem” e 
“construção de um referencial público comum” 
(2009, p. 35-36); compreende-se que houve 
uma opção da Constituição e do ordenamento 

jurídico brasileiro pelo tratamento de questões 
normativas em microssistemas.

A natureza múltipla da Internet, a conver-
gência de linguagens que comporta, e o fato 
de que essa rede funciona tanto como meio 
de comunicação privado como público, não re-
tira seu escopo de dispositivo midiático; con-
quanto o espaço virtual e a digitalização sejam 
praticamente uma segunda forma de existir, 
contemporaneamente. 

Resguardados os limites do debate acerca da 
natureza e classificação dos meios de comuni-
cação, é certo que estes têm garantia de ampla 
liberdade; mas, ainda assim, se submetem à 
regulação. A mídia é perpassada por marcos 
normativos de forma a constituir um sistema 
próprio, um regime jurídico-constitucional da 
comunicação social. Pode-se dizer que existe 
um estatuto ou microssistema jurídico especí-
fico para o campo da comunicação. 

No âmbito dos direitos humanos, a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos prevê a li-
berdade de opinião e expressão, em seu artigo 
XIX. No Pacto Internacional dos Direitos Civis 
e Políticos (Organização das Nações Unidas – 
ONU), tem-se o direito à liberdade de pensa-
mento, de consciência e de religião. Toda pes-
soa tem direito à liberdade de pensamento e de 
expressão, cujo espectro compreende a liber-
dade de buscar, receber e difundir informações 
e ideias de toda natureza, repete o Pacto de São 
José da Costa Rica, no artigo 13.1.

A Constituição Federal de 1988 deu trata-
mento extenso à comunicação social, entre ou-
tras passagens: artigo 1º, V; artigo 5º, IV, V, VI, 
IX, X, XIV; artigo 139, III, artigos 220, 221, 222, 
223, 224. A Constituição Federal do Brasil con-
figura regras e princípios claros, porém abran-
gentes, e tendentes a realizar o princípio demo-
crático através da comunicação social. 

Em nível infraconstitucional, tem-se uma 
profusão de leis. O tratamento constitucional 
ao longo da história, revela muito da estrutura 
política do setor da comunicação social, usada 
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instrumentalmente a serviço dos grupos domi-
nantes na cena do poder. Alguns documentos 
que dispõem sobre a comunicação social no 
país são o Código de Defesa do Consumidor, 
a Lei de Segurança Nacional, o Estatuto da 
Criança e do Adolescente, a Lei do Direito de 
Resposta o Marco Civil da Internet, bem como 
leis esparsas que tratam das profissões de co-
municador, além de disposições da legislação 
comum como o Código Civil e o Código Penal. 

No âmbito de tal “comunicação social”, po-
deríamos encontrar os eixos da informação 
jornalística, da publicidade, da educação e do 
entretenimento. Como premissa metodológica, 
ressalta-se o caráter público dos meios de co-
municação social, por estarem situados na es-
fera pública, voltados à divulgação, e acessíveis 
a um incontável número de pessoas, dada a sua 
base tecnológica de reprodutibilidade. E assim, 
justifica-se ainda a importância de pesquisar o 
estado da arte no que toca à judicialização da 
comunicação social no âmbito do STF. 

1. Percurso Metodológico 
e Corpus de Análise

A partir dessas premissas, investiga-se um 
corpus de decisões sobre comunicação social 
e constitucionalidade. Sobre estudos com a 
abordagem de pesquisa Estudos Cruzados de 
Casos, podemos citar como trabalhos na área 
de comunicação social: Napolitano (2015); 
Dantas & Gonçalves (2016); Silveira & Góis 
(2021). A pesquisa tem caráter qualitativo e 
descritivo-analítico. 

O corpus foi constituído por decisões do STF, 
mediante seleção de casos que tratam da comu-
nicação social. A seleção recaiu sobre casos jul-
gados em controle concentrado de constitucio-
nalidade ou através de recurso extraordinário 
em controle difuso. A escolha dos casos dá-se 
em função de seus efeitos decisórios genéricos 

e abstratos; porque o julgamento de constitu-
cionalidade, nas hipóteses descritas, vale para 
todos e pode retirar uma lei do ordenamento 
jurídico (perda de validade).

A abordagem positivista não descarta aspec-
tos de empiria, sendo, pois, as pesquisas com 
acórdãos uma forma de pesquisa documental. 

São pesquisas que possuem como fonte 
principal de dados documentos escritos, 
oficiais do poder judiciário. Os estudos 
com acórdãos podem ser classificados 
nas tipologias de Gerring de Estudos de 
Casos ou Estudos Cruzados de Casos (Cross 
Case Studies). (...) O conjunto de casos 
coletado e suas observações constituem 
a amostra (COACCI, 2013, p. 90-91). 

O corpus, de caráter qualitativo, foi composto 
da seguinte forma: no site do Supremo Tribunal 
Federal, seção “A Constituição e o Supremo”, 
pesquisamos as ações de controle concentrado 
de constitucionalidade nos artigos 5º, inciso IX, 
220 e 221. A seleção do corpus ocorreu durante o 
período de março e abril de 2018, com as ações 
constantes até aquele momento. Cobriu-se 
o período de 30 anos da Constituição Federal 
(1988-2018), sendo a leitura e análise das deci-
sões ocorrido até agosto de 2019. 

Foram selecionadas e analisadas as seguintes 
decisões: ADPF 130 (Lei de Imprensa); ADI 561 
(regime aplicável aos serviços de TV e rádio do 
setor privado); ADIS 4679, 4747, 4756 e 4923 
(marco regulatório das TVs por assinatura); 
ADI 5415 (Direito de resposta); ADI 4815 (bio-
grafias não autorizadas); ADI 5136 (liberdade de 
expressão no âmbito da Copa); ADI 869 (ECA 
e comunicação social); ADI 2404 (classificação 
indicativa da programação de TV); ADI 3741-2 
(proibição de divulgação de pesquisas eleito-
rais); ADI 4451 (propaganda eleitoral no rádio 
e na TV/humor); ADI 1755 (publicidade); ADI 
5424 e 5432 (restrições legais à veiculação da 
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publicidade comercial de medicamentos nos 
meios de comunicação social); ADI 2566 (prose-
litismo em emissoras comunitárias), ADPF 403 
e ADI 5527 (Marco Civil da Internet).

De forma que temos 19 processos, sendo que, 
em alguns casos, houve a reunião de grupos 
de ações para julgamentos comuns, em se tra-
tando de controle concentrado. Quanto à clas-
sificação das ações, em sua maioria, são Ações 
Diretas de Inconstitucionalidade. Apenas duas 
delas são Arguições de Descumprimento de 
Preceito Fundamental.

 Já as seguintes ações ocorreram em sede de 
controle de constitucionalidade difuso e in-
cidental (casos concretos, nos quais a discus-
são sobre constitucionalidade é um aspecto do 
caso ocorrido): Habeas Corpus 82424/RS (Caso 
Ellwanger) e Recurso Extraordinário 511.961 
(Diploma de jornalista). Apesar de não serem 
ações de controle concentrado e abstrato de 
constitucionalidade, elas são consideradas por 
terem caráter paradigmático em um panorama 
amplo dos julgados no STF no âmbito da liber-
dade de expressão e informação. 

A título de reconhecimento histórico de 
casos paradigmáticos, foram incluídas para 
contextualizar o debate constitucional e as 
grandes teses que têm balizado o tema. O 
Habeas Corpus 82424 / RS (Caso Ellwanger) foi 
impetrado junto ao STF, tendo como relator o 
Ministro Moreira Alves. O impetrante, Siegfried 
Ellwanger, era escritor e editor, e já havia sido 
condenado em instância recursal pelo crime de 
antissemitismo, por publicar, vender e distri-
buir material antissemita. 

Assim, o caso tem expressão no tocante ao 
crime de racismo e aos discursos de ódio. O art. 5º, 
inciso XLII, da Constituição Federal brasileira, es-
tabelece a prática do racismo como crime inafian-
çável e imprescritível. O Tribunal, por maioria, in-
deferiu o habeas corpus. O julgamento levou em 
consideração que o racismo é crime imprescri-
tível, e que a liberdade de expressão tem limites. 
Assim, ratificou o Supremo que: 

escrever, editar, divulgar e comerciar livros 
“fazendo apologia de ideias preconceituosas 
e discriminatórias” contra a comunidade 
judaica (Lei 7716/89, artigo 20, na redação 
dada pela Lei 8081/90) constitui crime 
de racismo sujeito às cláusulas de 
inafiançabilidade e imprescritibilidade 
(CF, artigo 5º, XLII). (BRASIL, 2003, p. 1). 

Negou-se a base apenas de ordem biológica 
para o racismo, uma vez que a divisão dos seres 
humanos em raças resulta de um processo de 
conteúdo meramente político-social. Desse 
pressuposto origina-se o racismo que, por sua 
vez, gera a discriminação e o preconceito se-
gregacionista, recordando o núcleo do pensa-
mento do nacional-socialismo de que os judeus 
e os arianos formam raças distintas. O estigma 
– de que são exemplos a xenofobia, “negrofo-
bia”, “islamafobia” e o antissemitismo – evi-
denciam crime de racismo.

O direito à livre expressão não pode 
abrigar, em sua abrangência, manifestações 
de conteúdo imoral que implicam 
ilicitude penal. As liberdades públicas 
não são incondicionais, por isso devem 
ser exercidas de maneira harmônica, 
observados os limites definidos na própria 
Constituição Federal (CF, artigo 5º, § 2º, 
primeira parte). O preceito fundamental 
de liberdade de expressão não consagra 
o “direito à incitação ao racismo”, dado 
que um direito individual não pode 
constituir-se em salvaguarda de condutas 
ilícitas, como sucede com os delitos 
contra a honra. Prevalência dos princípios 
da dignidade da pessoa humana e da 
igualdade jurídica (BRASIL, 2003, p. 2-3). 

A liberdade de expressão é garantia constitu-
cional que, se ampla e de posição preferencial, 
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não é absoluta, havendo limites morais e ju-
rídicos. A imprescritibilidade, nos crimes de 
racismo, justifica-se como alerta grave para as 
gerações de hoje e de amanhã, não devendo se 
apagar da memória dos povos que se preten-
dam justos os atos repulsivos do passado que 
permitiram e incentivaram o ódio entre iguais 
por motivos raciais de torpeza inominável. 

 Já o Recurso Extraordinário 511.961/SP (RE 
511.961 – Diploma de jornalista) foi proposto 
pelo Ministério Público Federal (MPF) e pelo 
Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão 
de SP (SERTESP), tendo por relator o mi-
nistro Gilmar Ferreira Mendes. O Recurso 
Extraordinário 511.961/SP veio na esteira do 
julgamento acerca da obrigatoriedade diploma 
de jornalismo para o exercício da profissão. A 
decisão da primeira instância foi desfavorável 
à exigência do diploma de jornalista (16ª Vara 
Federal de São Paulo, juíza Carla Rister, 2001). 

Em recurso ao TRF da 3ª Região, houve a re-
forma da decisão de primeira instância, sendo 
favorável à manutenção da exigência do di-
ploma (Desembargadora Alda Bastos, 2004). Os 
recorrentes alegaram que o jornalismo seria 
uma profissão diferenciada por sua estreita 
vinculação ao pleno exercício das liberdades de 
expressão e de informação, aparecendo como a 
própria manifestação e difusão do pensamento 
e da informação de forma contínua, profissio-
nal e remunerada.

Os jornalistas seriam aquelas pessoas que 
se dedicariam profissionalmente ao exercício 
pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e 
a liberdade de expressão, portanto, seriam ativi-
dades imbricadas por sua própria natureza e não 
poderiam ser pensadas e tratadas de forma se-
parada. Para a União e a Federação Nacional dos 
Jornalistas (FENAJ), que defenderam a obrigato-
riedade do diploma de jornalismo, não se pode-
ria ignorar a relevante função social do jorna-
lismo, daí resultando a grande responsabilidade 
do profissional e riscos que o mau exercício da 
profissão oferece à coletividade e ao país.

Em 2009, Gilmar Mendes votou pelo acolhi-
mento da tese do MPF e do sindicato patronal 
de Rádio e Televisão de São Paulo, ou seja, pela 
não recepção constitucional do Decreto Lei 
972/69, art. 4º, inciso V (exigia o diploma para 
o exercício da atividade jornalística). Os demais 
ministros presentes acompanharam o voto do 
ministro relator. O único voto divergente foi do 
ministro Marco Aurélio Mello, manifestando-
-se pela manutenção da exigência do diploma.

2. A Judicialização da 
Comunicação no STF

A seguir, passamos à descrição das ações, desta-
cando os principais pontos de fundamentação 
e o resultado. Em se tratando de eixos classifi-
catórios, poderíamos, sem possibilidade de ri-
gorosa diferenciação, dividir as ações da forma 
a seguir exposta.

O primeiro eixo seria o da (i) informação jor-
nalística, constituído dos seguintes casos: ADPF 
130 (Lei de Imprensa); ADI 561 (regime aplicá-
vel aos serviços de TV e rádio do setor privado); 
ADIs 4679, 4747, 4756 e 4923 (marco regulató-
rio das TVs por assinatura); ADI 5415 (Direito 
de resposta); ADI 3741-2 (Proibição de divulga-
ção de pesquisas eleitorais).

O segundo eixo seria o do (ii) entretenimento, 
composto pelas ações: ADI 4815 (biografias 
não autorizadas); ADI 5136 (liberdade de ex-
pressão no âmbito da Copa); e o terceiro eixo 
(iii) educação: ADI 869 (ECA e comunicação 
social); ADI 2404 (classificação indicativa da 
programação de TV); ADI 2566 (proselitismo 
em emissoras comunitárias).

O quarto eixo classificatório é o de (iiii) pu-
blicidade: ADI 4451 (propaganda eleitoral Rádio 
e TV/humor); ADI 1755 (publicidade); ADI 5424 
e 5432 (restrições legais à veiculação da publi-
cidade comercial de medicamentos nos meios 
de comunicação social). 
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Na Internet, e portanto, em uma esfera da liber-
dade ampla de comunicação, informação e en-
tretenimento, estariam as ADPF 403 (Marco Civil 
da Internet) e ADI 5527 (Marco Civil da Internet). 

Considerada no tema “informação jornalística”, 
a Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF 130 – Lei de Imprensa) foi 
proposta pelo Partido Democrático Trabalhista 
(PDT), contra dispositivos da Lei 5.250/1967 (au-
torreferida como Lei de Imprensa).

O objeto da ação constitucional era a decla-
ração, com eficácia geral e efeito vinculante, 
de que determinados dispositivos da Lei de 
Imprensa: (a) não foram recepcionados pela 
Constituição Federal de 1988; e (b) outros ca-
reciam de interpretação conforme com ela 
compatível, especialmente para evitar que suas 
prescrições normativas servissem de motiva-
ção para a prática de atos lesivos aos preceitos 
fundamentais da Constituição Federal de 1988: 
incisos IV, V, IX, X, XIII e XIV do art. 5º, mais 
os arts. 220 a 223.

O ministro relator Carlos Ayres de Brito des-
creveu o regime constitucional da imprensa no 
Brasil, sob o aspecto do insubstituível papel de-
sempenhado enquanto plexo de atividades; e 
também como o somatório dos órgãos ou meios 
de comunicação social. Segundo o relator, em 
seu voto, na ADPF 130-7, não haveria espaço 
constitucional para movimentação interferente 
do Estado em qualquer das matérias essencial-
mente de imprensa (BRASIL, 2009b, p. 21). 

Os pontos estruturantes do voto foram dis-
postos na ementa, com ênfase nos seguintes 
termos: regime constitucional da liberdade 
de informação jornalística como expressão si-
nônima de liberdade de imprensa; a plena li-
berdade de imprensa como categoria jurídica 
proibitiva de qualquer tipo de censura prévia; 
posição preferencial da liberdade de imprensa 
quando em conflito com outros direitos; o ca-
pítulo constitucional da comunicação social 
como segmento prolongador das liberdades de 
manifestação do pensamento, de informação e 

de expressão artística, científica, intelectual e 
comunicacional; relação de mútua causalidade 
entre liberdade de imprensa e democracia; e 
não recepção de toda a Lei 5.250/1967 pela nova 
ordem constitucional. 

Assim, se aplicariam às normas da legislação 
comum às causas decorrentes das relações de 
imprensa. A decisão de inconstitucionalidade 
da totalidade da Lei de Imprensa teve como 
implicações a restrição ao Poder Legislativo, 
que poderá legislar de forma limitada e dentro 
da reserva qualificada da Constituição; e a re-
gulação da mídia, apontando-se para um mo-
delo social e autorregulatório.

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade 
561-8/DF (ADI 561-8/DF - regime aplicável aos 
serviços de TV e rádio do setor privado) foi 
proposta pelo PT, sendo seu relator o minis-
tro Celso de Mello. A norma impugnada foi o 
Decreto 177/91 (regulamentou a Lei 4.117/62), 
por ter extrapolado de seu poder ao ofender o 
regime de monopólio exclusivo da União. Isso 
porque a redação original do artigo 21, XI, da 
CF/88 previa como competência da União ex-
plorar, diretamente ou mediante concessão a 
empresas sob controle acionário estatal, os ser-
viços telefônicos, telegráficos, de transmissão 
de dados e demais serviços públicos de tele-
comunicações, assegurada a prestação de ser-
viços de informações por entidades de direito 
privado através da rede pública de telecomuni-
cações explorada pela União.

 O texto atual, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional 8/95, prevê que compete 
à União explorar, diretamente ou mediante au-
torização, concessão ou permissão, os serviços 
de telecomunicações, nos termos da lei, que dis-
porá sobre a organização dos serviços, a criação 
de um órgão regulador e outros aspectos insti-
tucionais. Como a ADI 561-8/DF foi proposta em 
1991, pode-se concluir que ela teve influência 
sobre o Poder Legislativo na edição da Emenda 
Constitucional 8/95. Inclusive, a edição da EC 
8/95 foi considerada por alguns ministros, no 
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sentido de que a Emenda Constitucional teria 
levado à perda do objeto da ação. 

Para o STF, nos termos da ementa do julgado, 
devido ao ato ser de natureza meramente re-
gulamentar (Decreto 177/91), não caberia o con-
trole abstrato de constitucionalidade devido ao 
aspecto formal do procedimento. Assim, acor-
daram os ministros do STF em não conhecer 
da ação, o que significa não julgar o mérito. De 
forma que não haveria viabilidade da análise de 
inconstitucionalidade do ato (decreto) pela via 
processual escolhida (ADI). 

Aqui, ressalta-se que o não conhecimento é 
de ordem processual, pois o STF tem competên-
cia para julgar ação direta de inconstitucionali-
dade de lei ou ato normativo federal ou estadual 
(CF, art. 102, I c/c a Lei 9.868/1999). Outra ação, a 
ADPF (arguição de descumprimento de preceito 
fundamental, Lei 9.882/1999), é que seria o me-
canismo correto, por alcançar “lei ou ato nor-
mativo federal, estadual ou municipal, incluídos 
os anteriores à Constituição”, ou seja, alcança 
uma ampla gama de tipos normativos (CF, art. 
102, §1º c/c Lei 9.882/1999, art. 1º, §único, I) – 
mas ainda não existia na época do julgamento.

Apesar disso, o STF chegou a confirmar a re-
cepção constitucional da Lei dos Serviços de TV e 
Rádio por Radiodifusão (Lei n. 4.117/1962) e ratifi-
car o poder regulamentar do Poder Executivo para 
conformação normativa de lei. Mas entendeu que 
o ato editado pelo Poder Executivo é de natureza 
regulamentar e caráter secundário, não se subme-
tendo ao controle abstrato de constitucionalidade. 

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade 4679 
foi proposta pelo Partido Democratas (DEM), 
impugnando-se artigos da Medida Provisória 
2228-1/2001 e da Lei nº 12485/2011 (que tra-
tam do serviço de comunicação audiovisual de 
acesso condicionado, conhecida como TV por 
assinatura). Foi um julgamento conjunto de 
quatro Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
(ADIs 4679, 4747, 4756 e 4923 – marco regula-
tório das TVs por assinatura), que questionaram 
diversos dispositivos da Lei 12.485/2011. 

Por unanimidade, o Plenário do STF conside-
rou as ADIs 4747, 4756 e 4923 improcedentes. 
Já a ADI 4679 foi considerada parcialmente pro-
cedente, por maioria, para declarar a incons-
titucionalidade do artigo 25. Ficou vencido o 
Ministro Edson Fachin, que considerou a ação 
improcedente. Nessa ADI (4679), o STF decidiu 
pela inconstitucionalidade do art. 25, que prevê 
a impossibilidade de oferta de canais que vei-
culem publicidade comercial direcionada ao 
público brasileiro contratada no exterior por 
agência de publicidade estrangeira. Segundo o 
art. 25 da Lei 12.485/2011:

os programadores não poderão ofertar 
canais que contenham publicidade 
de serviços e produtos em língua 
portuguesa, legendada em português 
ou de qualquer forma direcionada 
ao público brasileiro, com veiculação 
contratada no exterior, senão por meio 
de agência de publicidade nacional.

A decisão confirma os marcos regulatórios 
editados pelo legislador para as TVs por assina-
tura, tendo em vista a competência legislativa 
do Congresso Nacional para dispor sobre tele-
comunicações (CF, art. 22, IV) e para disciplinar 
os princípios constitucionais incidentes sobre 
a produção e a programação das emissoras de 
rádio e televisão (CF, art. 221 e art. 222, §5º). 

Compreendeu-se que as restrições à proprie-
dade cruzada (art. 5º, caput e §1º), bem como a 
vedação à verticalização da cadeia de valor do au-
diovisual (art. 6º, I e II), todas introduzidas pela 
Lei nº 12.485/11, pretendem, de forma imediata, 
concretizar os comandos constitucionais inscri-
tos no art. 170, §4º e 220, §5º, da Constituição; 
bem como realizam, de forma mediata, a dimen-
são objetiva do direito fundamental à liberdade 
de expressão e de informação, no que tem desta-
que o papel promocional do Estado no combate 
à concentração do poder comunicativo.
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Entretanto, entendeu-se haver violação 
ao princípio constitucional da igualdade (CF, 
art. 5º, caput), no tocante ao art. 25 da Lei nº 
12.485/11, que proíbe a oferta de canais que vei-
culem publicidade comercial direcionada ao 
público brasileiro contratada no exterior por 
agência de publicidade estrangeira, estabele-
cendo, segundo o STF (ADI 4679): 

(i) uma completa exclusividade em 
proveito das empresas brasileiras (e não 
apenas preferência percentual), (ii) sem 
prazo para ter fim (ex vi do art. 41 da 
Lei do SEAC) e (iii) despida de qualquer 
justificação que indique a vulnerabilidade 
das empresas brasileiras de publicidade. 
Inconstitucionalidade do art. 25 da Lei 
nº 12.485/11 por violação ao princípio 
constitucional da isonomia (CRFB, 
art. 5º, caput). (BRASIL, 2017, p. 7).

Em conclusão, relativamente à ADI 4679, jul-
gou-se o pedido procedente em parte, apenas 
para declarar a inconstitucionalidade mate-
rial do art. 25 da Lei nº 12.485/2011, enquanto 
em relação ADI 4747, 4756 e 4923, os pedidos 
foram julgados improcedentes.

 Já a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI 5415 - Direito de resposta) foi movida pelo 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), com pedido de cautelar, 
tendo como objeto o art. 10 da Lei Federal nº 
13.188/2015, que inovou, determinando que, das 
decisões proferidas nos processos submetidos 
ao rito especial, poderia ser concedido efeito 
suspensivo pelo tribunal competente, desde 
que constatadas, em juízo colegiado prévio, a 
plausibilidade do direito invocado e a urgência 
na concessão da medida. 

Alegou-se violação aos princípios da igual-
dade entre as partes do processo, do acesso à 
justiça, da separação dos poderes e do devido 
processo legal substantivo (artigos 2º, caput, 

e 5º, caput e incisos XXXV e LIV, todos da 
Constituição Federal), na medida em que o re-
querente teria seu pedido de resposta analisado 
por um único juiz, enquanto o recurso do veí-
culo de comunicação deveria ser analisado por 
juízo colegiado prévio. 

O Plenário do Supremo Tribunal Federal jul-
gou parcialmente procedentes a ADI 5415 e mais 
duas ADIs em conjuntos (propostas posterior-
mente: ADIs 5418 e 543) em relação a aspectos de 
natureza processual da Lei Federal nº 13.188/2015, 
declarando, por maioria, a expressão “em juízo 
colegiado prévio” (do artigo 10), inconstitucio-
nal. Conferiu-se, ao dispositivo, interpretação 
no sentido de permitir decisão monocrática ao 
magistrado integrante do tribunal respectivo, em 
julgamento sobre a concessão de efeito suspen-
sivo a recurso interposto segundo o rito especial 
do direito de resposta (BRASIL, 2021, s/p).

Concluindo as ações do eixo informação jor-
nalística, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
3.741-2 (ADI 3741-2 – Proibição de divulgação de 
pesquisas eleitorais) foi manejada pelos Partido 
Social Cristão (PSC) e Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) contra dispositivos da Lei 
Federal nº11.300, de 10 de maio de 2006, e au-
torreferida como “minirreforma eleitoral”. 

O ministro relator Ricardo Lewandoswki de-
terminou o apensamento da ADI 3.742 e da ADI 
3.743 aos autos da ADI 3.741, tendo em vista 
a identidade de objeto entre elas, aplicando-se 
a todas o procedimento abreviado previsto no 
art. 12 da Lei 9.868/99. Segundo o voto do re-
lator, o único artigo que causa espanto à cons-
titucionalidade seria o artigo 35-A Lei Federal 
nº11.300/2006. Segundo o referido tópico, “é 
vedada a divulgação de pesquisas eleitorais por 
qualquer meio de comunicação, a partir do 
décimo quinto dia anterior até as 18 (dezoito) 
horas do dia do pleito”.

De acordo com os termos do relator, a liber-
dade de informação, como corolário da liber-
dade de expressão, vem sendo protegida desde 
os primórdios da Era Moderna, encontrando 
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abrigo já na célebre Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789. Argumenta que 
vedar a divulgação de pesquisas a pretexto de 
que estas poderiam influir, de um modo ou de 
outro, na disposição dos eleitores, afigura-se 
impróprio, posicionando-se pela inconstitucio-
nalidade do art 35-A.

Os termos da ementa seguem os do voto do 
relator, ressaltando a inocorrência de ofensa ao 
princípio da anterioridade da lei eleitoral (CF, art. 
16), bem como a inconstitucionalidade da proibi-
ção de divulgação de pesquisa eleitoral. No caso, 
os ministros votaram, de forma unânime, pela 
procedência parcial da ADI, para julgar inconstitu-
cional somente o artigo 35-A da Lei 11.300/2006.

No eixo temático “entretenimento”, a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade 4815 (ADI 4815 
- biografias não autorizadas) foi proposta pela 
Associação Nacional dos Editores de Livros, 
com objetivo de declaração de inconstitucio-
nalidade parcial, sem redução de texto, dos arts. 
20 e 21 da Lei n. 10.406/2002 (Código Civil). 
Conforme os dispositivos impugnados:

Art. 20. Salvo se autorizadas, ou se 
necessárias à administração da justiça 
ou à manutenção da ordem pública, a 
divulgação de escritos, a transmissão da 
palavra, ou a publicação, a exposição ou 
a utilização da imagem de uma pessoa 
poderão ser proibidas, a seu requerimento 
e sem prejuízo da indenização que 
couber, se lhe atingirem a honra, a 
boa fama ou a respeitabilidade, ou se 
se destinarem a fins comerciais. 

Parágrafo único. Em se tratando de 
morto ou de ausente, são partes legítimas 
para requerer essa proteção o cônjuge, 
os ascendentes ou os descendentes.

Art. 21. A vida privada da pessoa natural 
é inviolável, e o juiz, a requerimento 
do interessado, adotará as providências 

necessárias para impedir ou fazer 
cessar ato contrário a esta norma. 

Argumentou-se que a interpretação literal dos 
dispositivos violaria o artigo 5º da Constituição 
Federal (incisos IV, IX e XIV), no que se refere 
aos direitos fundamentais à liberdade de pensa-
mento e de expressão, de criação artística, produ-
ção científica e literária, bem como ao direito di-
fuso da cidadania à informação. O autor da ação 
requereu ainda pela recusa da necessidade de 
autorização da pessoa biografada e daquelas to-
madas como coadjuvantes para a publicação ou 
divulgação de obras biográficas ou audiovisuais, 
elaboradas a respeito de pessoas públicas ou en-
volvidas em acontecimentos de interesse coletivo. 

Segundo o Supremo, a Constituição do Brasil 
proíbe qualquer censura, não podendo o exercí-
cio do direito à liberdade de expressão ser cer-
ceada pelo Estado ou por particular. O direito 
de informação, constitucionalmente garantido, 
contém a liberdade de informar, de se infor-
mar e de ser informado. O primeiro refere-se à 
formação da opinião pública, considerado cada 
qual dos cidadãos que pode receber livremente 
dados sobre assuntos de interesse da coletivi-
dade e sobre as pessoas cujas ações, público-es-
tatais ou público-sociais, interferem em sua es-
fera do acervo do direito de saber, de aprender 
sobre temas relacionados a suas legítimas cogi-
tações. Sobre as biografias, afirmou que: 

Biografia é história. A vida não se 
desenvolve apenas a partir da soleira da 
porta de casa. Autorização prévia para 
biografia constitui censura prévia particular. 
O recolhimento de obras é censura judicial, 
a substituir a administrativa. O risco é 
próprio do viver. Erros corrigem-se segundo 
o direito, não se cortando liberdades 
conquistadas. A reparação de danos e o 
direito de resposta devem ser exercidos 
nos termos da lei. (BRASIL, 2015b, p. 2-3).
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Assim, para a coexistência das normas cons-
titucionais, haveria de se acolher o balancea-
mento de direitos, conjugando-se o direito às 
liberdades com a inviolabilidade da intimidade, 
da privacidade, da honra e da imagem da pessoa 
biografada e daqueles que pretendem elaborar 
as biografias. Por unanimidade, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal julgou procedente 
a ADI-4815 e declarou inexigível a autorização 
prévia para a publicação de biografias. 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 5136 
(ADI 5136 – liberdade de expressão no âmbito 
da Copa) foi proposta pelo PSDB, aduzindo que 
a Lei n. 12.663/2012, art. 28, §1º, feriria, fron-
talmente, os artigos 5º, IV, e 220, §§ 2º e 3º da 
Constituição Federal, e já teria criado limita-
ção à liberdade de expressão para além daque-
las reconhecidas pela Constituição. Entendeu 
que as hipóteses constitucionalmente admiti-
das de limitação ao direito de manifestação do 
pensamento já estariam acolhidas nos incisos 
do art. 28, de modo que seu §1º objetivaria tão 
somente ampliar indevidamente as restrições 
em estádios para que visitantes exponham suas 
convicções. Segundo o dispositivo impugnado:

Lei 12.663, art. 28, §1º da “Lei 
Geral da Copa”. 

Art. 28. São condições para o acesso e 
permanência de qualquer pessoa nos Locais 
Oficiais de Competição, entre outras:

(...) V - não portar ou ostentar cartazes, 
bandeiras, símbolos ou outros sinais 
com mensagens ofensivas, de caráter 
racista, xenófobo ou que estimulem 
outras formas de discriminação;

V - não entoar xingamentos ou cânticos 
discriminatórios, racistas ou xenófobos;

(...) X - não utilizar bandeiras, 
inclusive com mastro de bambu ou 

similares, para outros fins que não o 
da manifestação festiva e amigável.

§ 1º É ressalvado o direito constitucional 
ao livre exercício de manifestação e à 
plena liberdade de expressão em defesa 
da dignidade da pessoa humana.

Nos votos, entendeu-se pela inexistência de 
violação, a partir da aplicação do princípio da 
proporcionalidade e do juízo de ponderação do 
legislador para limitar manifestações que ten-
deriam a gerar maiores conflitos e atentar con-
tra a segurança dos participantes de evento de 
grande porte. As restrições impostas pelo art. 
28 da Lei Geral da Copa seriam limitações es-
pecíficas aos torcedores, que, comparecendo 
aos estádios em evento de grande porte in-
ternacional que reúne pessoas de diversas na-
cionalidades, necessitariam contar com regras 
específicas que ajudem a prevenir confrontos 
em potencial. O Tribunal, por maioria, julgou 
improcedente a ação, vencidos os Ministros 
Marco Aurélio e Joaquim Barbosa.

 Na proposta de eixo cujo tema é educação, a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade 869 (ADI 
869 – ECA e comunicação social) foi impetrada 
pelo Ministério Público Federal (Procurador-
Geral da República), referindo-se ao artigo 247, 
§2º do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 247. Divulgar, total ou parcialmente, 
sem autorização devida, por qualquer meio 
de comunicação, nome, ato ou documento 
de procedimento policial, administrativo 
ou judicial relativo a criança ou adolescente 
a que se atribua ato infracional:

Pena - multa de três a vinte salários 
de referência, aplicando-se o dobro 
em caso de reincidência.

(...) § 2º Se o fato for praticado por órgão 



201

A JUDICIALIZAÇÃO DA COMUNICAÇÃO E A INTERNET COMO MÍDIA: 
UMA INVESTIGAÇÃO A PARTIR DA JURISPRUDÊNCIA DO STF

V. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS 188 A 213

VERUSKA SAYONARA DE GÓIS

de imprensa ou emissora de rádio ou 
televisão, além da pena prevista neste 
artigo, a autoridade judiciária poderá 
determinar a apreensão da publicação ou 
a suspensão da programação da emissora 
até por dois dias, bem como da publicação 
do periódico até por dois números.

A ação foi encaminhada pela Associação 
Nacional de Jornais (ANJ) com fundamento no 
artigo 5°, IV, V, IX, X, XIII e XIV da Constituição 
de 1988, para questionar a possibilidade de cen-
sura prevista no artigo 247, §2º do ECA. A cen-
sura seria seria proibida pela Constituição, mas 
citou-se a Lei de Imprensa, que, à época, ainda 
estava vigente.

O ministro-relator Ylmar Galvão considerou 
a ação procedente, argumentando que a puni-
ção do artigo 247, §2º, difere do caput e do §1º, 
além do fato de se configurar como uma me-
dida de restrição e violação da liberdade de in-
formação jornalística. A suspensão da progra-
mação da emissora até por dois dias (bem como 
da publicação do periódico impresso até por 
dois números), além de não ser fundamentada 
no artigo 5° da CF/88, também não possuiria 
capacidade para proteger a intimidade, digni-
dade ou da exploração pela mídia das crianças 
e dos adolescentes.

Segundo o acórdão, os Ministros do 
Supremo Tribunal Federal decidiram de 
forma unânime pela procedência da ação, 
para declarar a inconstitucionalidade da ex-
pressão “ou a suspensão da programação da 
emissora até por dois dias, bem como da pu-
blicação do periódico até por dois números” 
do art. 247, §2° da Lei n° 8.069/1990 (Estatuto 
da Criança e do Adolescente).

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 
2404 – classificação indicativa) foi proposta 
pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), tendo 
por objeto a expressão “em horário diverso 
do autorizado” contida no art. 254 da Lei nº 

8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente). 
Eis o teor do dispositivo legal:

Art. 254. Transmitir, através de rádio ou 
televisão, espetáculo em horário diverso do 
autorizado ou sem aviso de sua classificação:

Pena - multa de vinte a cem salários 
de referência; duplicada em caso de 
reincidência a autoridade judiciária poderá 
determinar a suspensão da programação 
da emissora por até dois dias.

O autor sustentou que o dispositivo impug-
nado ofende os artigos 5º, IX; 21, XVI; 220, caput 
e parágrafos, todos da Constituição Federal, de-
fendendo que a lei não pode, sem grave ofensa 
à Constituição, fazer da classificação indicativa 
um ato de permissão ou autorização, de forma 
a definir hipóteses de proibição e impor pe-
nalidades. Assim, a situação consubstanciaria 
flagrante inconstitucionalidade, configurando 
censura estatal.

De acordo com o voto do relator, Ministro 
Dias Toffoli, havia julgamento anterior da 
Corte relativo à liberdade de imprensa (ADPF 
130), que ressaltou a plenitude do exercício 
da liberdade de expressão. Por outro lado, a 
criança e o adolescente, por sua vulnerabili-
dade na sociedade, devem ser destinatários de 
normas e ações protetivas voltadas a seu de-
senvolvimento humano pleno e à preservação 
contra situações potencialmente danosas a sua 
formação física (art. 227 da CF/88 e ECA). 

A compatibilização da garantia da liberdade 
de expressão, livre de censura ou licença, e da 
proteção da criança e do adolescente contra a 
exposição a conteúdos inapropriados veicula-
dos em diversões públicas e programas de rádio 
e de televisão foi solucionada pela Constituição 
Federal ao criar o sistema de classificação indi-
cativa, contido no art. 21, inciso XVI, e no art. 
220, § 3º. 
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Ao criar a classificação indicativa, a 
Constituição buscou conferir aos pais, como 
reflexo do exercício do poder familiar, o papel 
de supervisão efetiva sobre o conteúdo aces-
sível aos filhos, enquanto não plenamente 
aptos a conviver com os influxos prejudiciais 
do meio social, resguardando-se, assim, o di-
reito ao livre planejamento dos dirigentes da 
entidade familiar, respeitados os postulados da 
dignidade da pessoa humana e da paternidade 
responsável. Dessa forma, a classificação dos 
produtos audiovisuais busca esclarecer, infor-
mar, indicar aos pais a existência de conteúdo 
inadequado para as crianças e os adolescentes. 

Para isso, o relator enfatiza o efeito indica-
tivo, não proibitivo ou obrigatório, da classi-
ficação das diversões públicas. O artigo 7º da 
Portaria 368/2014 do Ministério da Justiça, é 
claro quando diz que a classificação indicativa 
possui natureza informativa e pedagógica. A 
classificação é dirigida aos pais ou responsá-
veis, e não às emissoras de radiodifusão, de-
vendo, a classificação, obrigatoriamente, ser 
informada aos telespectadores pelas emissoras 
de rádio e de televisão. Haveria de se ressal-
tar uma diferença fundamental: a submissão do 
programa ao órgão do Ministério da Justiça não 
pode consistir em condição para que possa ser 
exibido, não se trata de licença ou autorização 
estatal para sua exibição, o que é terminante-
mente vedado pela Constituição Federal. 

A classificação indicativa deve, portanto, ser 
entendida, nesses termos, como um aviso aos 
usuários acerca do conteúdo da programa-
ção, e não como uma obrigação impositiva às 
emissoras de exibição em horários específicos, 
menos ainda sob pena de sanção administra-
tiva. Diante isso, o dispositivo incorreria em 
inconstitucionalidade ao estabelecer punição 
às empresas de radiodifusão por exibirem pro-
grama em horário diverso do “autorizado”.

 De maneira que os Ministros do Supremo 
Tribunal Federal, por maioria de votos e nos 
termos do voto do relator, julgaram procedente 

o pedido formulado na ação direta para se de-
clarar a inconstitucionalidade da expressão 
“em horário diverso do autorizado” contida no 
artigo 254 da Lei nº 8.069/90.

No tocante ao eixo classificatório “publici-
dade”, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 
4451 (ADI 4451 – propaganda eleitoral Rádio e 
TV/humor) proposta pela Associação Brasileira de 
Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) impug-
nou os incisos II e III do art. 45 da Lei 9.504/1997 
(Lei das Eleições), cujos tópicos são reproduzidos:

Art. 45. A partir de 1º de julho 
do ano da eleição, é vedado às 
emissoras de rádio e televisão, em sua 
programação normal e noticiário:

[...] II- usar trucagem, montagem ou 
outro recurso de áudio ou vídeo que, de 
qualquer forma, degradem ou ridicularizem 
candidato, partido ou coligação, ou produzir 
ou veicular programa com esse efeito;

III- veicular propaganda política ou 
difundir opinião favorável ou contrária 
a candidato, partido, coligação, a 
seus órgãos ou representantes.

De acordo com a requerente, essas normas 
geram um grave efeito silenciador sobre as 
emissoras de rádio e televisão, obrigadas a evi-
tar a divulgação de temas políticos polêmicos 
para não serem acusadas de difundir opinião 
favorável ou contrária a determinado candidato, 
partido, coligação, a seus órgãos ou represen-
tantes. Os dispositivos inviabilizam a veiculação 
de sátiras, charges e programas humorísticos 
envolvendo questões ou personagens políticos, 
durante o período eleitoral, vedação que viola 
os artigos 5º, incisos IV, IX e XIV e o art. 220. 

No âmbito da decisão preliminar, já se defe-
riu parcialmente a liminar, suspendendo inte-
gralmente o inciso II e segunda parte do inciso 
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III do art. 45 da lei 9.504/1997. A liminar foi 
confirmada ao final. Na ementa da cautelar, 
afirmou-se que:

não cabe ao Estado, por qualquer dos seus 
órgãos, definir previamente o que pode ou 
o que não pode ser dito por indivíduos e 
jornalistas. Dever de omissão que inclui a 
própria atividade legislativa, pois é vedado 
à lei dispor sobre o núcleo duro das 
atividades jornalísticas, assim entendidas 
as coordenadas de tempo e de conteúdo da 
manifestação do pensamento, da informação 
e da criação lato sensu. (BRASIL, 2018d, p. 6). 

Ressaltou-se que não haveria liberdade de 
imprensa pela metade ou sob censura pré-
via, pouco importando o Poder estatal de que 
ela provenha. “Isso porque a liberdade de im-
prensa não é uma bolha normativa ou uma fór-
mula prescritiva oca. Tem conteúdo” (BRASIL, 
2018d, p. 6), sendo tal conteúdo formado pelo 
rol de liberdades constantes do art. 220, caput, 
da Constituição Federal. 

Reforçou-se a ideia de que programas humo-
rísticos, charges e modo caricatural de pôr em 
circulação ideias, opiniões, frases e quadros es-
pirituosos compõem as atividades de imprensa 
ou de informação jornalística. No âmbito do 
julgamento final, no voto do ministro Celso de 
Mello, temos as considerações de que;

No processo de comunicação social e 
no plano da semiótica da cultura, o 
riso e o humor assumem posição de 
inquestionável relevo e importância na 
história do pensamento e no curso do 
desenvolvimento das instituições. O riso, 
por isso mesmo, deve ser levado a sério, 
pois constitui, entre as várias funções 
que desempenha, o papel de poderoso 
instrumento de reação popular e de 
resistência social a práticas que caracterizam 

ensaios de dominação governamental, de 
opressão do poder político, de abuso de 
direito ou de desrespeito aos direitos dos 
cidadãos. Na verdade, o riso e o humor 
traduzem expressões de representação e 
de percepção da realidade em que o povo 
vive e que lhe permitem adotar medidas 
que neutralizem, por repúdio popular, 
os agravos que os maus governantes e 
ímprobos administradores públicos lhe 
causam. (...) O humor e o riso, bem por 
isso, são meios que denotam expressões 
reveladoras de verdadeira metáfora das 
liberdades (BRASIL, 2018d, p. 133).

A ementa reforça a inconstitucionalidade de 
dispositivos legais que tenham a nítida finali-
dade de controlar ou mesmo aniquilar a força 
do pensamento crítico, indispensável ao re-
gime democrático. De maneira que o direito 
fundamental à liberdade de expressão não se 
direciona somente a proteger as opiniões su-
postamente verdadeiras ou convencionais, mas 
ainda aquelas que são duvidosas, exageradas, 
condenáveis, errôneas, satíricas, humorísticas, 
assim como aquelas opiniões não compartilha-
das pelas maiorias.

Na decisão final, o Tribunal, por unanimi-
dade e nos termos do voto do relator, julgou 
procedente o pedido formulado na ação direta, 
para declarar a inconstitucionalidade do art. 45, 
incisos II e III, da Lei 9.504/1997, bem como, 
por arrastamento, do § 4º e do § 5º do mesmo 
artigo, confirmando os termos da medida limi-
nar concedida.

A Ação Direta de Inconstitucionalidade 1755 
(ADI 1755 – publicidade e bebidas alcóolicas - 
classificação) foi proposta pelo Partido Liberal, 
contra a Lei nº 9.294/96, art. 1º, parágrafo único 
(a lei impõe restrições ao uso e à propaganda 
de produtos fumígeros, bebidas alcoólicas, me-
dicamentos, terapias e defensivos agrícolas 
nos termos do §4º do inciso II do art. 220 da 
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Constituição Federal). Contudo, a lei restringe 
o âmbito de suas aplicações àquelas bebidas 
com teor alcoólico superior a treze graus Gay 
Lussac. Consideram-se bebidas alcoólicas, para 
efeitos desta lei, as bebidas potáveis com teor 
alcoólico superior a treze graus Gay Lussac (Lei 
nº 9.294/96, art. 1º, parágrafo único).

O requerente defende que a lei não poderia 
deixar fora de seu âmbito de aplicação as bebi-
das com teor alcoólico inferior a treze graus Gay 
Lussac, ou seja, que, quando a Constituição se 
refere à bebida alcoólica, intencionou referir-se 
a qualquer bebida que contenha álcool. Aduziu 
ainda que bebidas com teor alcoólico inferior a 
13 ° GL são as mais consumidas, principalmente 
pelo público jovem; e que o conceito de bebida 
alcoólica é conceito de fato que não se prende, 
necessariamente, a qualquer conceito legal. 

Para o STF, o Partido Liberal pretenderia 
ampliar o âmbito de aplicação da lei, que foi 
expressamente definido pelo legislador. De 
acordo com o relator, essa não seria a via cor-
reta, pois não se havia alegado omissão; e a ação 
utilizada também não seria via processual ade-
quada. De forma que, na decisão, o Tribunal, 
por maioria, “não conheceu” da ação direta, ou 
seja, não julgou o seu mérito. 

 Apesar do não conhecimento da ação (as-
pecto formal), o que implica não haver, a rigor, 
uma decisão de julgamento (mérito), para 
Sarmento, o STF discutiu e dirimiu a questão. 
“A decisão é dotada, no mínimo, de forte efeito 
persuasivo e expansivo, razão pela qual deveria 
orientar a jurisprudência dos demais tribunais 
e juízos” (SARMENTO, 2015, p. 26).

As Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
5424 e 5432 (ADI 5424 e 5432 – restrições le-
gais à veiculação da publicidade comercial de 
medicamentos nos meios de comunicação so-
cial) foram ajuizadas pela Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio e Televisão – ABERT e 
pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão – 
ABRATEL (ADI’s 5.424 e 5.432, respectivamente), 
tendo como objeto a Lei 16.751/2015, do Estado 

de Santa Catarina, que proíbe a propaganda de 
medicamentos e similares nos meios de comu-
nicação daquele Estado. As ações foram apen-
sadas para julgamento conjunto. 

O ministro relator Dias Toffoli concedeu limi-
nar nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 
5425 e 5432 para suspender a eficácia da Lei 
16.751/2015, de Santa Catarina, que proíbe a 
propaganda de medicamentos no estado. Em 
análise preliminar do caso, o relator entendeu 
que a norma usurpa a competência da União 
para legislar sobre a matéria. 

No julgamento de mérito, nos termos usados 
por Dias Toffoli, a Lei nº 16.751/2015, do Estado 
de Santa Catarina, ao vedar a propaganda de 
medicamentos e similares nos meios de comu-
nicação sonoros, audiovisuais e impressos da-
quele Estado, dispôs a respeito de propaganda 
comercial, matéria da competência legislativa 
privativa da União, nos termos do art. 22, in-
ciso XXIX, da Constituição Federal. 

A previsão constitucional de competência 
privativa da União para legislar a respeito de 
propaganda comercial fundamenta-se na ne-
cessidade de que exista regramento uniforme 
dispondo a respeito do tema em âmbito nacio-
nal. Da leitura conjugada dos dispositivos su-
pratranscritos (Lei 9.294/1996 c/c CF, art. 220, 
§§3º e 4º), conclui-se que cabe à lei federal dis-
por a respeito das restrições à propaganda co-
mercial de medicamentos, de modo a garantir 
à pessoa e à família a possibilidade de se defen-
derem da propaganda de produtos, práticas e 
serviços que possam ser nocivos à saúde.

Para o STF, o Estado de Santa Catarina não 
apenas legislou em matéria que não é de sua 
competência, como também o fez contrariando 
a lei federal que disciplina a matéria, o que re-
força a inconstitucionalidade da norma. Assim, 
por unanimidade de votos e nos termos do voto 
do relator, os ministros julgaram procedente o 
pedido formulado na ação direta para se declarar 
a inconstitucionalidade da Lei nº 16.751, de 9 de 
novembro de 2015, do Estado de Santa Catarina.
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 A Ação Direta de Inconstitucionalidade 
(ADI 2566 – proselitismo em emissoras comu-
nitárias) ingressou no STF em novembro de 
2001, tendo por requerente o Partido Liberal 
(PL), hoje denominado Partido da República 
(PR). Os requeridos no caso eram a Presidência 
da República (que sancionou) e o Congresso 
Nacional, que aprovou a Lei 9612/1998, que ins-
titui o serviço de Radiodifusão Comunitária. 

No curso da tramitação, o PL pediu uma li-
minar, mas ela foi negada em 2002. Teve como 
relatores os ministros Sidney Sanches, César 
Peluso, Teori Zavascki e, por fim, Alexandre de 
Morais. Segundo o item normativo impugnado 
(que seria incompatível com a CF, art. 5º, inci-
sos IV, VI e IX; art. 220, §§ 1º e 2º), é vedado o 
proselitismo de qualquer natureza na progra-
mação das emissoras de radiodifusão comuni-
tária (Lei 9.612/1998, art. 4º, §1º). 

Nos termos do voto do Ministro Alexandre 
de Morais, as rádios comunitárias exercem fun-
ção sociocultural específica, com foco na difu-
são de ideias, elementos culturais, tradições e 
hábitos sociais da comunidade. As finalidades 
(art. 3º da Lei 9.612/1998) e os princípios (art. 4º, 
incisos I a IV, da Lei 9.612/1998) dos serviços de 
radiodifusão comunitária demonstram o zelo 
pela livre manifestação do pensamento em prol 
da plena integração dos membros da comuni-
dade atendida, primando-se pela “pluralidade 
de opinião e de versões simultâneas em maté-
rias polêmicas, divulgando, sempre, as diferen-
tes interpretações relativas aos fatos noticiados”. 

Essa finalidade não se mostra compatível 
com métodos proselitistas, entendido o prose-
litismo como discurso ideológico de qualquer 
matiz, preordenado, por definição, a angariar 
adeptos ou fazer convertidos. Para o ministro 
Morais, não é inconstitucional a norma que 
veda proselitismo de qualquer natureza na pro-
gramação das emissoras de radiodifusão comu-
nitária (Lei 9.612/1998, art. 4º, §1º).

Ele rechaça a tese da censura prévia, aduzindo 
que o cuidado evitaria o coronelismo eletrônico. 

Foi voto vencido, ao julgar improcedente a ação 
direta de inconstitucionalidade, mantidas as 
conclusões alcançadas no julgamento da me-
dida cautelar e entendendo proselitismo como 
a utilização do monopólio das transmissões da 
radiodifusão comunitária exclusivamente para a 
conversão dos ouvintes a uma única doutrina, 
religião, política (BRASIL, 2018a, p. 9). 

No debate, a ministra Carmén Lúcia lem-
brou que haveria um risco sério de, no mundo 
do “politicamente correto, ou do pensamento 
único, de repente, nós termos alguém que não 
reconheça a liberdade suficiente de a pessoa 
mudar a sua forma de pensar” (BRASIL, 2018a, 
p. 19). O ministro Alexandre de Morais salien-
tou que a ideia do proselitismo é um termo 
aberto, mas o que se pretendeu evitar foi o pro-
selitismo político. 

Pode divulgar qualquer notícia odiosa, 
qualquer conflito, qualquer debate, 
defender essa posição, aquela posição. 
O que não pode é ser utilizada, por 
exemplo, como um programa eleitoral 
gratuito de determinado grupo. Isso é 
o proselitismo (BRASIL, 2018a, p. 21).

A ministra Rosa Weber argumentou que 
seria tarefa inglória definir os limites entre 
o discurso proselitista vedado e qualquer dis-
curso defendendo o mérito de uma ideia ou 
sistema de ideias, tais como uma religião, dou-
trina e até mesmo movimentos sociais, cultu-
rais ou artísticos. 

Para serem compatíveis com a máxima 
efetividade da proteção assegurada 
aos direitos fundamentais, eventuais 
restrições, admissíveis somente quando 
imprescindíveis, devem, além disso, 
ser claras e objetivas, razão pela qual 
somente não são alcançadas pela proteção 
constitucional os discursos tipicamente 
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ilícitos, como, repito, (i) os direcionados 
a grupos vulneráveis (como crianças em 
idade escolar), (ii) o emprego de táticas 
coercivas (uso de força, intimidação e 
ameaça) ou fraudulentas e (iii) a incitação 
à violência (BRASIL, 2018a, p. 43).

Em 16 de maio de 2018, por maioria, venci-
dos os Ministros Alexandre de Moraes (rela-
tor) e Luiz Fux, o STF julgou procedente a ação, 
para declarar a inconstitucionalidade do § 1º, 
art. 4º da Lei 9.612/1998. 

3. A Internet Como Mídia: 
um eixo autônomo de 

midiatização?

Os julgamentos a seguir envolvem a Internet, 
considerando a ampla atuação de mediação co-
municativa desse dispositivo e a discussão me-
todológica sobre a categoria já empreendida. Se 
o termo ‘mídia’ pode ser visto como uma cons-
trução linguística espúria (MARCONDES FILHO, 
2009); a Internet talvez possa ser melhor com-
preendida enquanto mediação/fluxo entre pro-
dução e recepção, ou meio de comunicação 
de massa como “processo contínuo, que en-
volve produção, recepção, meio e mensagem e 
onde as manifestações comunicacionais criam 
cultura em intersecção com política” (COSTA, 
2009, p. 249). 

 Como a Internet promove a convergência 
de várias mídias, não se tem uma técnica sim-
ples, nem um único processo de mediação. 
Acredita-se que: 

a mídia pode geralmente ser entendida 
enquanto recursos ou “ferramentas 
sociais” da representação de informação, 
ação comunicativa e construção de 

relacionamentos, tornando-a valiosa para a 
sociedade como um todo. A midiatização é, 
obviamente, dependente da proliferação de 
diversas formas de mídia, mas o processo 
de transformação da midiatização é o 
resultado da mudança de acesso a várias 
instituições e controle variável a esses 
recursos vitais (HJARVARD, 2014, p. 21).

A abordagem da Internet como mídia é um 
campo extenso de análise. A título de justifica-
tiva, explicou-se este enquadramento a partir 
de uma opção metodológica. Há algumas mu-
danças para reconhecer o regime da Internet e 
das empresas gigantes de tecnologia enquanto 
expressão midiática. O Parlamento Europeu 
aprovou diretiva tornando as plataformas res-
ponsáveis pelo conteúdo, no caso de infringir 
direito autoral (SÁ, 2019). 

Em âmbito nacional, o Conselho Executivo 
das Normas-Padrão (CENP) órgão de autorre-
gulamentação do mercado publicitário, passou 
a tratar plataformas como meios de divulgação 
ou comunicação através de uma resolução em 
que declara e reconhece, como “veículos de di-
vulgação ou comunicação, para os efeitos da 
legislação, todo e qualquer ente jurídico que 
tenha auferido receitas decorrentes de propa-
ganda” (CENP, 2019). 

A classificação pelo órgão, que estabelece re-
gras comerciais do mercado publicitário em 
comum acordo entre anunciantes, agências e 
veículos, abrange agora, em internet, as catego-
rias busca, social, vídeo, áudio, display e outras. 
Ou seja, inclui as plataformas Google, Facebook, 
Instagram e YouTube. Historicamente, Facebook 
e Google se definem como empresas de tecno-
logia, e não de mídia, o que as isentaria, por 
exemplo, de responsabilidade sobre o conteúdo 
que os usuários publicam. 

Quando da ocasião de constituição do corpus, 
foram selecionadas a ADPF 403 (Marco Civil da 
Internet) e a ADI 5527 (Marco Civil da Internet). 
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A Arguição de Descumprimento de Preceito 
Fundamental 403 (ADPF 403 – Marco Civil 
da Internet) foi ajuizada pelo Partido Popular 
Socialista PPS em face de decisão do juiz 
Marcel Maia Montalvão nos autos do Processo 
nº 201655000183, do Estado de Sergipe, que 
tramita em segredo de justiça. 

A decisão da justiça sergipana determinou 
a suspensão do aplicativo de comunicação 
WhatsApp em todo o Brasil, fato que o reque-
rente chamou de clara violação do direito à co-
municação. Durante o curso da ADPF 403, o 
autor informou, através de petição, novo blo-
queio do aplicativo, que veio através de decisão 
do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de 
Duque de Caxias/RJ, determinando suspensão 
do serviço WhatsApp em todas as operadoras 
de telefonia do país.

As decisões judiciais podem ser impugnadas 
quanto à constitucionalidade através de ADPF, 
e o ministro Ricardo Lewandowski deferiu a li-
minar para suspender a decisão proferida pelo 
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Duque 
de Caxias/RJ, restabelecendo imediatamente o 
serviço de mensagens do aplicativo WhatsApp. 
Decidiu-se pela realização de audiência pública 
conjunta com relação à ADI 5527. A ação não 
foi julgada ainda. 

 A Ação Direta de Inconstitucionalidade 5.527 
(ADI 5527 – Marco Civil da Internet) foi pro-
posta pelo Partido da República contra os arti-
gos 10, §2º, e 12, incisos III e IV, da Lei 12.965, 
de 23 de abril de 2014, também conhecida 
como Marco Civil da Internet, diploma que es-
tabelece princípios, garantias, direitos e deve-
res para o uso da Internet no Brasil. Segundo o 
dispositivo impugnado:

Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções 
cíveis, criminais ou administrativas, 
as infrações às normas previstas nos 
arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme 
o caso, às seguintes sanções, aplicadas 
de forma isolada ou cumulativa:

(...) III - suspensão temporária das atividades 
que envolvam os atos previstos no art. 11; ou

IV - proibição de exercício das atividades 
que envolvam os atos previstos no art. 11.

O autor aponta que os dispositivos impug-
nados têm sido invocados para justificar deci-
sões judiciais determinando a suspensão dos 
serviços de troca de mensagens pela internet, 
devido à negativa da empresa responsável pelo 
aplicativo em repassar, à autoridade judiciária, 
o conteúdo de mensagens privadas trocadas 
por usuários investigados criminalmente. 

Sustenta que o art. 10, § 2º, da Lei nº 
12.965/2014, para se compatibilizar com o art. 
5º, XII, da Lei Maior, deve ser interpretado de 
modo a somente autorizar a disponibilização 
do conteúdo de comunicações privadas, por 
ordem judicial, no âmbito de persecução cri-
minal. Requer, no mérito, a declaração da in-
constitucionalidade dos incisos III e IV do art. 
12 da Lei n. 12.965/14, bem como a interpreta-
ção conforme do art. 10, §2º, a fim de que seja 
limitado o seu alcance aos casos de persecução 
criminal. Decidiu-se pela realização de audiên-
cia pública conjunta com relação à ADPF 403. 
O julgamento ainda está em andamento.
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4. Desdobramentos para 
uma Agenda de Pesquisa

No Brasil, o amadurecimento da dogmática 
com amparo na jurisprudência tem se mos-
trado difícil; pela instabilidade institucional do 
Supremo, pela escassa efetividade normativa da 
Constituição e pelas rápidas mudanças no con-
texto político. Apesar disso, buscamos os fun-
damentos de um campo jurídico em que seja 
possível a apreensão do estado da arte de de-
terminada questão – em nosso caso, a partir do 
tema “comunicação social”. 

A pesquisa contribui para o conhecimento 
em torno das decisões do STF e a constituição 
do estado da arte jurisprudencial, resgatando 
a aplicação no campo das ciências sociais ju-
rídicas. Acerca da dificuldade de apreensão de 
um estado da arte em jurisprudência nacional, 
deve-se fazer a crítica sobre a ausência de ama-
durecimento dos precedentes; a média tempo-
ral de rápida superação dos fundamentos; bem 
como a dificuldade de um debate institucional 
que dê conta das questões postas, pois, mui-
tas vezes, tem-se a impressão que a análise dos 
casos é superficial.

Como resultado das análises, chamamos a 
atenção para alguns pontos: o corpus da aná-
lise foi constituído de 19 processos no âmbito 
do controle concentrado e abstrato (sendo que, 
em alguns casos, houve a reunião de grupos 
de ações para julgamentos comuns), cobrindo 
o período de 1988 a 2018, o que corresponde 
a 30 (trinta) anos de vigência da Constituição 
Federal de 1988. A despeito de ser um período 
historicamente consistente para análise, o con-
texto sócio-político mudou consideravelmente 
de 2018 até o presente momento. Assim, a aná-
lise deve ser considerada como o retrato de um 
período, cuja transição ocorre rapidamente. 

Quanto aos autores, os principais proponen-
tes das ações foram partidos políticos. Das 19 
ações analisadas, 10 delas foram oferecidas por 

esses atores ou players; sete ações por associa-
ções corporativas ligadas à mídia; uma pelo 
Conselho Federal da OAB e uma pelo Ministério 
Público Federal. É representativo que, em 
52,63% dos casos, tenham sido os partidos os le-
gitimados processualmente que se interessaram 
pelo tema e apresentaram ações, manifestando 
o valor da questão na arena de disputa eleitoral. 

As associações corporativas (cujo interesse é 
econômico) representaram 36.84% dos propo-
nentes dessas ações, com uma atuação forte. Já 
o Conselho Federal da OAB (CFOAB), uma ins-
tituição com reconhecimento constitucional; e 
o Ministério Público Federal, vocacionado para 
a fiscalização da ordem jurídica e da defesa 
dos interesses coletivos, representaram apenas 
5,26% das proposituras, cada um; o que pode 
apontar uma debilidade funcional. 

Quanto à classificação das ações, em sua maio-
ria, são Ações Diretas de Inconstitucionalidade; 
sendo apenas duas Arguições de 
Descumprimento de Preceito Fundamental. As 
ações analisadas ocorrem a partir de 1989 até os 
dias atuais, sendo que a maioria delas foi jul-
gada quanto ao mérito (à exceção de dois pro-
cessos relativos ao Marco Civil da Internet), o 
que surpreende com um enquadramento de 
certa estabilidade das tendências interpretativas 
no tocante ao regime jurisprudencial da comu-
nicação, pelo menos até esse momento.

A postura interpretativa do STF, nesse corpus 
de 19 ações em sede de controle concentrado 
de constitucionalidade, indica uma compreen-
são libertária e até refratária à regulação dos 
meios de comunicação pelo Estado; remeten-
do-se, no máximo, à instância ética de autorre-
gulação pelo mercado. O Supremo tem privi-
legiado a liberdade de expressão e informação 
como direito, garantia ou posição preferencial; 
apontando para um cenário onde vários tipos 
de discursos são protegidos, embora não todos. 

Veda-se, por exemplo, o discurso de ódio, 
embora se compreenda que os discursos de sá-
tira e humor são tutelados constitucionalmente. 
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Nas ações de controle concentrado de consti-
tucionalidade, o STF aceitou restrições maiores 
da liberdade de expressão e comunicação social 
apenas no julgamento da ADI 5136 (liberdade 
de expressão no âmbito da Copa), salientando a 
questão do contexto extraordinário dos eventos 
de grande porte e da necessidade de manuten-
ção da ordem pública. 

A postura libertária do Supremo parece re-
fletir julgamentos calcados em premissas ape-
nas teóricas e voltadas para a mídia tradicional 
(mainstream), sem levar em consideração a con-
vergência midiática provocada pela Internet e 
os efeitos complexos das redes e mídias sociais, 
no capitalismo de plataforma (ZUBOFF, 2021). 
Na mídia tradicional, a postura libertária do 
STF apontava para uma retração à regulação, ou 
no máximo, para a autorregulação a partir dos 
próprios agentes midiáticos; em uma configu-
ração de políticas top-down (clube fechado de 
tomadores de decisões, políticas formuladas de 
cima para baixo). 

Essa postura libertária parece ter sido desa-
fiada pelos efeitos da Internet, a partir da ins-
tauração do Inquérito (INQ) 4781(Inquérito das 
Fake News) pelo próprio STF, frente aos discur-
sos de ódio ao STF, ameaça de morte, de prisão 
de seus membros e desobediência a decisões 
judiciais (BRASIL, 2020). A ADPF 572 impugnou 
a Portaria 69/2019 da Presidência do STF, que 
instaurou o inquérito; tal ADPF, porém não 
consta do corpus. 

No entanto, importa dizer que essa postura 
do STF contraria 30 (trinta) anos de jurispru-
dência amplamente favorável às liberdades e 
resistente à regulamentação. Se há coerência 
com o julgamento do Habeas Corpus 82424/
RS (Caso Ellwanger), com a clara vedação ao 
discurso de ódio; por outro lado, como justi-
ficar a postura institucional do Supremo, que 
instaura e dirige o Inquérito (INQ) 4781, em 
que as vítimas seriam os ministros e as mi-
nistras da Corte (?). Passa-se da atitude liber-
tária à inquisitorial; na transição do modelo 

dominante da mídia tradicional para a mídia 
baseada na Internet. 

Neste contexto jurídico, o desenho da 
Internet como mídia não está claro. A Internet 
posiciona-se em um conjunto amplo das liber-
dades, em que os artigos 5° e 220 da CF con-
figuram um regime jurídico constitucional 
da comunicação social e fornecem, portanto, 
um enquadramento mínimo para as ques-
tões, junto com o Marco Civil da Internet (Lei 
12.965/2014) e a Lei Geral de Proteção de Dados 
(LGPD, Lei 13.709/2018).

A partir disso, temos as premissas da Internet 
como um meio de comunicação de larga es-
cala e múltiplos usos, comportando, inclusive 
os meios de comunicação ‘mainstream’. A des-
peito disso, a Internet não é apenas um dis-
positivo ou suporte técnico, manifestando-se 
como verdadeiro continuum da vida em todos 
os seus aspectos. 

Nos casos em julgamento no STF, alguns 
aplicativos de mensagens (mídias sociais) rece-
beram ordens judiciais, em contexto de perse-
cução criminal, para entregar as comunicações 
privadas de usuários. Ocorre que, nesses casos, 
a comunicação criptografada é da substância do 
modelo negocial; o que levou à recusa em aten-
der à justiça e o consequente bloqueio ou sus-
pensão dos serviços no Brasil. 

Para estudar a natureza dessas mídias e os 
desdobramentos para uma agenda de pes-
quisa; é necessário abordar a complexidade 
das bigtechs que, sobre uma base telemática, 
atuam em situações de truste e oligopólio 
(como as empresas do Facebook, compreen-
dendo o Instagram e o WhatsApp), com ex-
tenso domínio sobre dados pessoais sensíveis 
de seus usuários. 

Se, então, o sigilo e a privacidade das comu-
nicações são garantidos constitucionalmente, 
podendo ser opostas, em algumas situações, até 
mesmo ao Poder Judiciário (pela garantia de não 
autoincriminação ou confidencialidade da rela-
ção, por exemplo); é necessário deslindar o fio 
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de Ariadne condutor desse padrão negocial mi-
diático, que corresponde aos dados dos usuários 
e ao domínio técnico global dessas empresas. 

Assim, embora a ADPF 403 e a ADI 5527 
sejam conhecidas por tratarem do Marco Civil 
da Internet, parece difícil que essas ações não 
enfrentem os debates da LGPD e as discus-
sões legislativas de uma “LGPD penal”. Se o 
Supremo vinha se pautando por uma postura 
de deferência às liberdades individuais clássi-
cas, bem como às garantias institucionais da 
mídia mainstream; precisará se apropriar de 
uma pauta desafiadora, sem os limites e de-
marcações claras a que se habituou. 

O tratamento da Internet envolve opções re-
gulamentadoras específicas (de caráter legis-
lativo ou a partir da moderação das platafor-
mas, ou ainda por sistemas híbridos ou mistos 
de arquitetura de controle, como proposto por 
Lessig (2009)). Por isso, a regulamentação en-
quanto mídia seria um eixo complexo, dentre 
outras dimensões, como comércio eletrônico, 
exercício profissional (telemedicina, no con-
texto pandêmico, a título de exemplo), tributa-
ção, crimes virtuais. A lista seria imensa. 

Como nas questões envolvendo desinforma-
ção; desagregação democrática; moderação de 
conteúdo; modelo de responsabilidade civil e 
regulação da Internet; não há saídas fáceis. Os 
casos a seguir deverão ser cada vez mais com-
plicados; o que propõe uma agenda de pesquisa 
extensa e necessariamente interdisciplinar.
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Resumo
O artigo tem como objeto o uso do reconheci-
mento facial para segurança pública no Brasil. 
A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) apre-
senta parâmetros para a utilização de dados 
pessoais, inclusive pelo Poder Público. Todavia, 
a LGPD tem previsão específica determinando 
que lei específica trate sobre segurança pública, 
defesa nacional, segurança do Estado e ativida-
des de investigação e repressão de infrações pe-
nais. Neste sentido, o anteprojeto sobre o tema 
foi entregue para a Câmara dos Deputados em 
novembro de 2020. A LGPD Penal pretende re-
gular o tratamento de dados para fins de segu-
rança pública e investigação penal, sendo que, 
dos arts. 42 ao 44, o anteprojeto trata do uso do 
reconhecimento facial para a segurança pública, 
questão que é vista com uma das vias para com-
bate efetivo ao crime. Tendo como ponto de 
partida esta perspectiva legislativa, que dialoga 
com a privacidade e proteção de dados, o pre-
sente artigo analisa como a Folha de São Paulo 
aborda o tema nas suas reportagens de 2018 a 
2020 com o intuito de investigar como a mídia 
analisa o uso do reconhecimento facial na se-
gurança pública fazendo o cotejo entre tecno-
logia, mídia e criminologia. Foram encontrados 
três resultados principais, quais sejam, a cober-
tura sobre o tema no jornal ainda é incipiente; 
as manchetes têm problemáticas destacando as 
prisões realizadas com base na tecnologia, mas 
não abordam com eficácia a discriminação al-
gorítmica e a perspectiva de privacidade e pro-
teção de dados, mesmo que de forma genérica. 

Reconhecimento facial:  
entre a criminologia, a mídia  

e a LGPD penal
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Abstract
 The paper has as its subject the use of facial re-
cognition in public security. Brazilian General 
Data Protection Law (LGPD) presents norms for 
the use of personal data by the individual or 
Government. However, the LGPD has a speci-
fic provision stipulating that another law delas 
with public security, national defense, state se-
curity and investigate activities and prosecution 
of criminal offenses. The project about the sub-
ject was submit to the Parliament in november 
2020. The project received the nickname LGPD 
Penal and delas with standards about the data 
processing for public security and investigative 
activities. The project delas about the use of 
facial recognition in public security in articles 
42 a 44. Public opinion considers positives ef-
fectiveness of facial recognition to decrease the 
number of crimes. Thus, this paper raises hou 
Folha de São Paulo – the newspaper withe the 
largest circulation in Brazil – notice the sub-
ject from 2018 to 2020 in order to investigative 
how the media analyzes the use of facial re-
cognition and public security. Three main re-
sults were found: the coverage is still incipient, 
the headlines have problems for be generic and 
exist the perspective of privacy and data pro-
tection even if in a generic way. 

Facial recognition:  
between criminology, media and 
brazilian general data protection 

law for public security
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1. Introdução

O presente artigo busca analisar a interface 
entre tecnologia, criminologia e mídia com 
o recorte temático sobre o uso do reconhe-
cimento facial para fins de segurança pública 
analisando os ditames da Lei Geral de Proteção 
de Dados Pessoais (LGPD) e do anteprojeto de 
Lei de Proteção de Dados para a segurança pú-
blica e a investigação criminal (LGPD Penal), e 
a forma que está sendo exposto pela mídia com 
o levantamento de notícias publicadas na Folha 
de São Paulo. 

A LGPD foi publicada em 14 de agosto de 
2018 e apresenta normas gerais sobre a prote-
ção de dados no Brasil. Um dos impulsos para 
edição de um marco de proteção de dados no 
Brasil foi a série de escândalos que culminaram 
em violações de privacidade e uso indevido de 
dados pessoais. Porém, a vigência da Lei so-
mente se iniciou em agosto de 2020. 

Com a divulgação dos escândalos, a discus-
são acerca do uso da tecnologia como meio de 
controle foi amplificada e um dos aspectos que 
ganhou mais relevância foi o reconhecimento 
facial, especialmente por sua utilização na se-
gurança pública em eventos e locais de grande 
movimentação. Todavia, também existe grande 
crítica sobre o uso dessa tecnologia pelas for-
ças de segurança tanto pelo uso desenfreado 
que pode gerar uma vigilância em massa da 
população, como pelos aspectos preconceituo-
sos resultantes da aplicação do reconhecimento 
facial (discriminação algorítmica). 

Neste sentido, é interessante perceber como 
a imprensa faz a cobertura do tema diante do 
aspecto dúbio do reconhecimento facial: po-
tencial benefício de uso para melhoria da vida 
em sociedade, mas possibilidade de violação 
constante de dados pessoais e de direitos fun-
damentais por meio da vigilância imotivada e 
propagação de preconceitos. 

Segundo dados do Instituto Verificador de 
Comunicações (IVC,2019), a Folha de São Paulo 
foi o jornal com maior circulação no Brasil 
em 2019, somando a circulação digital e im-
pressa. Assim, o artigo pretende analisar de 
que forma a Folha de São Paulo tem realizado 
a cobertura do reconhecimento facial para a 
segurança pública partindo da hipótese que a 
cobertura do jornal pode influenciar a percep-
ção pública sobre o tema. Para tanto, foi reali-
zado levantamento no acervo do jornal cons-
tante de notícias de 14 de agosto de 2017 até 
14 de dezembro de 2020, período escolhido 
por englobar um ano antes da edição da LGPD, 
a publicação da citada lei e o primeiro ano de 
sua vigência, permitindo analisar se a LGPD 
teve algum impacto nos termos da cobertura 
do jornal sobre o assunto. 

Este recorte foi realizado diante da impor-
tância da LGPD no campo da privacidade e 
proteção de dados no país, já que é a princi-
pal norma da temática. Apesar do Marco Civil 
da Internet (MCI) elencar a privacidade como 
um dos princípios da internet, não aborda o 
tema de forma aprofundada como faz a LGPD. 
Além do aspecto normativo, a LGPD pretende 
fomentar os aspectos culturais e organizacio-
nais da privacidade e proteção de dados, pers-
pectivas que devem influenciar em toda a so-
ciedade, inclusive no uso de tecnologias pelo 
Estado. Assim, o levantamento das reportagens 
indicará se houve mudança na forma que o jor-
nal trata o tema após a publicação da LGPD. 

O artigo é dividido em três partes. A primeira 
trata sobre a importância da proteção de dados 
no país avaliando os aspectos da LGPD e da cha-
mada LGPD Penal no que diz respeito ao reco-
nhecimento facial e sua potencial utilização na 
segurança pública. A segunda apresenta o re-
sulta da coleta documental do acervo da Folha. 
A terceira faz o cotejo entre o exposto pela le-
gislação, o informado pelo jornal e as conside-
rações necessária realizadas pela criminologia. 
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2. A Proteção de Dados no 
Brasil e o Reconhecimento 

Facial

O conceito jurídico de privacidade só surgiu 
em 1890 com o artigo The Right to Privacy de 
Louis D. Brandeis e Samuel D. Warren (1890) 
e, na época, a privacidade tinha um contexto 
negativo, que pretendia firmar uma ideia de 
isolamento, de tranquilidade, de ser deixado só.

Porém, com o passar do tempo, o conceito 
jurídico de privacidade foi alterado diante de 
importantes mudanças sociais como o estado 
de bem-estar social, a luta por mais direitos 
pelos movimentos sociais, o aumento do fluxo 
de informações e o desenvolvimento tecnoló-
gico (DONEDA, 2019). A privacidade passou a 
abarcar características fundamentais para o de-
senvolvimento e livre exercício do direito de 
personalidade, e ainda “tem importância para 
uma sociedade democrática como pré-requisito 
fundamental para o exercício de diversas outras 
liberdades fundamentais” (DONEDA, 2019, p.31).

Decorrente do direito à privacidade, anos de-
pois, em 1970, surge a proteção de dados pes-
soais por conta da importância que a infor-
mação pessoal - relacionada as informações 
referentes a características da pessoa – ganhou 
tanto no âmbito público com a formação de 
políticas públicas quanto no privado no âmbito 
comercial (DONEDA, 2011). A proteção de dados 
busca garantir que o cidadão seja o centro da 
relação de troca das suas informações pessoais 
com o Estado e com a iniciativa privada per-
mitindo que ele tenha plena ciência de quando, 
como e por qual motivo as suas informações 
são utilizadas (DONEDA, 2011). 

Assim, a privacidade surge com contornos 
jurídicos relacionados à defesa de caracterís-
ticas manifestas dos indivíduos garantindo ao 
mesmo tempo a não intervenção indevida e 
a esfera de abrigo para o exercício de demais 

direitos fundantes da personalidade. Já a prote-
ção de dados, mesmo vinculada à privacidade, 
tem um aspecto diferente e assumiu perspec-
tivas próprias buscando garantir individual e 
coletivamente “a efetiva tutela da pessoa em 
vista de variadas formas de controle e contra a 
discriminação, com o fim de garantir a integra-
lidade de aspectos fundamentais de sua própria 
liberdade pessoal.” (DONEDA, 2019).

Observa-se que desde o início dos anos 2000 
a tecnologia passou por uma crescente me-
diante a popularização da internet e de apare-
lhos que permitem a sua conexão. Neste sen-
tido, importante mencionar que a pesquisa 
TIC Domicílios 2019 publicada em novembro 
de 2020 e anualmente realizada pelo Comitê 
Gestor da Internet (CGI.br) aponta que 71% (se-
tenta e um por cento) do total dos domicílios 
brasileiros tem acesso à internet e cerca de 134 
(cento e trinta e quatro) milhões de brasileiros 
são usuários da internet. 

O desenvolvimento da internet também 
atingiu o Poder Público. Atualmente, segundo 
dados do site do Governo Digital, mil serviços 
públicos foram digitalizados em menos de dois 
anos e a Estratégia de Governo Digital de 2020 
a 2022 (Decreto nº 10332/2020) prevê como 
objetivos como a oferta de serviços públicos 
digitais, a avaliação de satisfação nos serviços 
digitais e o acesso digital único aos serviços pú-
blicos. Neste sentido, a tecnologia passou a ser 
aplicada em vários setores pelo Poder Público, 
inclusive na segurança pública. Por isso, é ne-
cessário refletir acerca dos aspectos da proteção 
de dados no país buscando garantir a transpa-
rência (FRAZÃO, 2020).

Assim, a governança da internet, que é área 
que se encarrega de estudar os aspectos téc-
nicos-regulatórios necessários para o fun-
cionamento e desenvolvimento da internet 
(KURBALIJA, 2016), já apontava a importância 
de se pensar em formas legais e/ou regulató-
rias de proteção dos usuários da rede ao menos 
desde a Cúpula Mundial sobre a Sociedade da 
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Informação em 20031. Todas essas discussões se 
intensificam após 2013 com a divulgação por 
Edward Snowden de um sistema de espiona-
gem feito pela Agência de Segurança Nacional 
(NSA) dos Estados Unidos para vigiar cidadãos 
estadunidenses e de outros países. 

No Brasil, a primeira legislação voltada ex-
clusivamente para o âmbito virtual surgiu logo 
após o caso Snowden, com a publicação do 
Marco Civil da Internet (MCI), Lei Federal nº 
12965/20142. O MCI estabelece princípios, garan-
tias, direitos e deveres para o uso da internet no 
país e, no que diz respeito ao objeto deste artigo, 
o MCI aponta como princípios a proteção da 
privacidade e a proteção dos dados pessoais na 
forma da lei no art. 3º, II e III3, respectivamente. 

Mas, apesar de ser ponto importante do MCI 
por compor a base principiológica da Lei, a pro-
teção de dados não foi tratada em detalhes pelo 
MCI. Inclusive, a própria disposição acima ci-
tada aponta a necessidade de uma lei específica 
para tratar sobre o assunto. E, depois de alguns 
anos de discussão no Legislativo Federal, a Lei 
foi publicada. A Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD), Lei Federal nº 13709/2018, foi 
publicada em 14 de agosto de 2018 com vigên-
cia iniciada no final de agosto de 2020. 

Com a LGPD, o Brasil passa a ter parâmetros 
legais para a proteção de dados, que também 
abarca o reconhecimento facial. Os dados ge-
néticos, biométricos e de saúde são considera-
dos dados pessoais sensíveis4, o que significa 
dizer que são informações muito importantes 
porque conseguem identificar aspectos únicos 
de uma pessoa com possibilidade de uso para 
fins discriminatórios. Por isso, a LGPD estipula 
critérios específicos para o tratamento5 desses 
dados, como o consentimento específico e des-
tacado para finalidades específicas informadas 
pelo agente de tratamento de dados. 

A tecnologia de reconhecimento facial precisa 
se utilizar de dados da face para conseguir rodar 
o algoritmo e identificar uma pessoa, portanto, 
o reconhecimento facial parte do uso de dados 

biométricos, que são considerados dados pes-
soais sensíveis nos termos do art. 5º, II da LGPD6. 

Basicamente, o reconhecimento facial fun-
ciona com a seguinte metodologia: a inteligên-
cia artificial é treinada por meio de um banco 
de dados com várias imagens para extrair carac-
terísticas específicas (como a distância do nariz 
aos olhos, da boca ao queixo, o formato do rosto, 
etc) e assim consegue identificar características 
biométricas das faces com base em padrões de-
finidos. Depois de pronto, a ideia é que o algo-
ritmo consiga reconhecer e identificar um rosto 
com uma foto ou um vídeo (SILVA, 2021).

Neste sentido, a pesquisadora Joy Buolamini 
(2016) expôs os problemas do preconceito al-
gorítmico, que perpetua a discriminação e a 
exclusão de direitos, por meio de um expe-
rimento com um software genérico de reco-
nhecimento facial: o algoritmo não reconhe-
cia o seu rosto - a pesquisadora é negra - mas, 
quando ela colocava uma máscara branca, o 
software reconhecia que uma pessoa estava ali. 
Esse problema acontecia por conta da forma 
que é feito o treinamento da machine learning. 
Como expõe a pesquisadora: 

a visão informática usa técnicas de 
aprendizagem de máquinas para fazer o 
reconhecimento facial. Funciona assim: 
criamos um grupo de formação com 
exemplos de rosto. Isto é um rosto, isto 
não é um rosto. Com o tempo, podemos 
ensinar o computador a reconhecer rostos. 
Contudo, se os grupos de formação não 
forem diversificados, qualquer rosto 
que se desvie desmasiado da norma 
estabelecida será difícil de detectar. Foi o 
que aconteceu comigo (BUOLAMINI, 2016).

Ou seja, o uso desenfreado do reconheci-
mento facial, em um momento no qual a maio-
ria das empresas ainda não tem times diversos7 
e nem a privacidade como padrão para impedir 
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violação da privacidade e da proteção de dados, 
culmina no racismo algoritmo manifestado de 
duas formas: no desenvolvimento do algoritmo 
com invisibilidade de critérios físicos fora do 
padrão estabelecido e na aplicação da tecnolo-
gia com os efeitos de manutenção de precon-
ceitos pelos vieses algorítmicos que geram de-
sumanização e invisibilidade (SILVA, 2020).

 Todavia, por conta da lógica de identificação 
praticamente instantânea, o reconhecimento fa-
cial tende a se expandir em setores que bus-
cam o monitoramento. Levantamento feito pelo 
Instituto Igarapé (2019) demonstra que desde 
2011 foram encontrados 48 (quarenta e oito) 
casos reportados publicamente de implemen-
tação de reconhecimento facial no Brasil pelo 
Poder Público ou parceiros no setor privado nas 
áreas de educação, transporte, controle de fron-
teiras e segurança pública. As principais áreas 
na temática são o transporte e a segurança pú-
blica, com 21 (vinte e um) e 13 (treze) projetos 
de implementação, respectivamente. 

Assim, existe uma nítida relação entre os 
dados pessoais sensíveis, a proteção de dados e 
a segurança pública no que diz respeito ao re-
conhecimento facial. Porém, a LGPD não trata 
sobre o assunto, uma vez que o art. 4°, III estabe-
lece que a Lei não se aplica para fins exclusivos 
de segurança pública, defesa nacional, segurança 
do Estado e atividades de investigação e repres-
são de infrações penais. No entanto, a própria 
LGPD estabelece no art. 4º, §1º que esses temas 
devem ser tratados por uma lei específica8.

Neste sentido, foi designada uma comis-
são de juristas pelo presidente da Câmara dos 
Deputados para redigir um anteprojeto sobre o 
tema em novembro de 20199. A Comissão en-
tregou o anteprojeto para a Câmara no começo 
de novembro de 2020. O anteprojeto ainda 
deve ser distribuído e passar por todo o trâmite 
na Câmara dos Deputados e no Senado Federal 
para depois ser publicado e transformado em 
legislação, porém, analisar o anteprojeto é im-
portante para verificar as premissas que foram 

fixadas neste primeiro projeto de lei sobre o 
uso de dados para a segurança pública e as pos-
síveis normatizações que podem ser relaciona-
das com o reconhecimento facial. 

Assim, a chamada LGPD Penal busca apresen-
tar normas gerais sobre o tratamento de dados 
para fins de segurança pública e investigação 
penal por meio dos seus 12 (doze) capítulos di-
vididos em 68 (sessenta e oito) artigos10. O ca-
pítulo VII, que compreende os arts. 42 – 44, foi 
intitulado de “tecnologias de monitoramento e 
tratamento de dados de elevado risco” e, por-
tanto, engloba o uso do reconhecimento facial 
para a segurança pública. 

Nos termos dos supracitados artigos, a utili-
zação de tecnologias de monitoramento devem 
ser previstas por lei específica que autorize a 
sua utilização elencando os direitos dos titula-
res e fundamentadas em relatório de impacto 
de vigilância, sendo que, o relatório de vigilân-
cia mencionado deve ser composto por uma 
avaliação de risco da atividade englobando a 
descrição da natureza dos dados envolvidos, as 
finalidades específicas do tratamento e a quan-
tidade de titulares de dados potencialmente 
atingidos, entre outros aspectos. Inclusive, a lei 
específica deve ser acompanhada de uma ava-
liação de impacto regulatório11. 

A LGPD Penal estabelece que o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) emita recomendações 
sobre o uso dessas tecnologias, inclusive o CNJ 
deve publicar relatório anual sobre o uso de 
tecnologias de monitoramento pelas autorida-
des e realizar auditoria diante de denúncia de 
descumprimento da legislação. Assim, segundo 
a proposta do anteprojeto, o reconhecimento 
facial utilizado para fins de segurança pública 
deve ser previsto em lei específica para tal e 
com a apresentação de relatório de impacto de 
vigilância, sendo que, o CNJ faz o controle do 
uso desta tecnologia12.

Mas, para além disso, o anteprojeto ainda es-
tabelece uma questão fundamental no art. 43 
quando expõe que 
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Art. 43 - No âmbito de atividades de 
segurança pública, é vedada a utilização 
de tecnologias de vigilância diretamente 
acrescida de técnicas de identificação 
de pessoas indeterminadas em tempo 
real e de forma contínua quando não 
houver a conexão com a atividade de 
persecução penal individualizada e 
autorizada por lei e decisão judicial.

Ou seja, o reconhecimento facial não poderia 
estar em funcionamento em período integral e 
de forma genérica, já que a citada disposição 
aponta que a vigilância na segurança pública 
deve ser feita de forma individualizada autori-
zada pela lei e por decisão judicial13. 

3. As Reportagens da 
Folha de São Paulo

3.1. Metodologia

O tópico acima apresentou um panorama sobre 
a proteção de dados e o monitoramento rea-
lizado por meio do reconhecimento facial na 
segurança pública com base nas premissas da 
LGPD e das ideias presentes no anteprojeto da 
LGPD Penal. Neste tópico iremos apresentar 
como a mídia trata do assunto selecionando 
reportagens da Folha de São Paulo, jornal com 
maior tiragem física e digital do país em 2019 
(IVC, 2019), para em seguida fazer a análise do 
exposto pelo jornal. 

O levantamento do acervo foi realizado nos 
períodos de 14 de agosto de 2017 a 14 de de-
zembro de 2020, período escolhido por englo-
bar o ano antes da edição da LGPD (ago/2017 
a jul/2018), a publicação e a vigência da Lei 
(ago/2018 a ago/2020) e a apresentação do 

anteprojeto da LGPD Penal (nov/2020) e, por-
tanto, permite averiguar se existe alguma mu-
dança de posicionamento da divulgação das no-
tícias pelo jornal após a edição do marco legal 
de proteção de dados no país.

A coleta de dados foi realizada por meio do 
acervo online da Folha de S. Paulo14 na Edição 
Folha, que corresponde a versão diária impressa 
e online do jornal. O site tem dois padrões de 
busca: um para as edições de até 6 (seis meses) 
meses atrás e outro para as demais edições. 
Como a presente pesquisa engloba um período 
de 40 (quarenta) meses foi preciso utilizar os 
dois padrões ter acesso aos dados apresentados, 
sendo que o filtro de busca avançado utilizado 
foi a expressão “reconhecimento facial”. 

3.2. Reportagens 
do ano anterior 

a publicação 
da LGPD

No período de 14 de agosto de 2017 a 13 de 
agosto de 2018 (ano anterior a publicação da 
LGPD) foram encontrados 31 (trinta e um) re-
sultados15, sendo que 3 (três) trataram especifi-
camente sobre segurança pública16: 

1. Coluna de opinião, 31 de outubro de 2017: 
a coluna foi escrita por Eduardo Navarro, então 
presidente da Telefônica Brasil. Intitulada de 
“Depois do Digital”, sem maiores considerações, 
a coluna expõe que “as cidades inteligentes 
serão mais seguras com câmeras de reconheci-
mento facial, terão energia limpa e transporte 
mais eficiente. Viveremos melhor17.”

2. Reportagem, 08 de abril de 201818: escrita 
por Filipe Oliveira sob o título “Fim do ano-
nimato”, a reportagem apresenta uma série 
de considerações sobre o uso do reconheci-
mento facial para diversos fins. Sobre o uso de 
dados biométricos faciais pela Polícia, o jorna-
lista aponta que o risco de uso indevido está 
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presente no mundo todo e cita estudo funda-
mentando o desvirtuamento do uso para coibi-
ção de manifestações políticas ao invés do su-
posto dever de proteção da população.

3. Reportagem, 01 de maio de 201819: Alvaro 
Costa e Silva apresenta caso de reconheci-
mento facial na China no qual suspeito de 
crime financeiro foi identificado pelo algo-
ritmo quando entregava ingresso para entrar 
em um evento esportivo e faz críticas ao uso 
indevido da tecnologia na segurança pública. 

3.3. Reportagens 
do ano da 
publicação 

da LGPD

No período de 14 de agosto de 2018 a 13 de 
agosto de 2019 (ano de publicação da LGPD) foram 
encontrados 42 (quarenta e dois resultados)20, 
sendo que 2 (dois) sobre segurança pública21: 

1. Artigo de opinião, 11 de setembro de 201922: 
foi escrito por Hannah Fry, professora de mate-
mática da University College London. No texto, 
a professora expõe caso ocorrido em festival na 
Inglaterra no qual a polícia aplicou reconheci-
mento facial para buscar 500 (quinhentas) pes-
soas que seriam alvos de prisão. Mas, no final, 
foram presas 96 (noventa e seis) pelo uso do al-
goritmo, sendo que somente uma seria alvo de 
mandado de prisão, todas as outras foram prisões 
equivocadas. Assim, o título do artigo aponta o 
fundamento central do texto: “não acredite ce-
gamente em algoritmos porque até eles erram.”

2. Reportagem, 17 de julho de 201923: foi es-
crita por Fabrício Lobel com o título “Metrô de 
São Paulo terá sistema de vigilância com reco-
nhecimento facial” apontando o crescimento do 
parque de câmeras do metrô para 5.200 (cinco 
mil e duzentos) aparelhos nos próximos três 
anos. Para a reportagem, o presidente do Metrô/
SP apontou que “esse projeto, do jeito que está, 

não está vinculado à Secretaria de Segurança 
Pública. Mas ele permite que possa ser feito um 
convênio com a secretaria, receber o banco de 
dados deles e que utilizemos para monitorar o 
Metrô”. A reportagem cita uso semelhante nos 
estados da Bahia e do Rio de Janeiro destacando 
que a utilização pode ter problemas, como a 
identificação errada de pessoas, a vigilância ex-
cessiva e a repressão de minorias. 

3.4. Reportagens 
do ano de vigência 

da LGPD e da 
apresentação da 

LGPD Penal
No período de 14 de agosto de 2019 a 14 de 
dezembro de 2020 (ano de vigência da LGPD 
e apresentação do anteprojeto da LGPD Penal) 
foram encontrados 69 (sessenta e nove resul-
tados)24, e 8 (oito) deles tratam sobre segu-
rança pública25:

1. Reportagem, 19 de outubro de 201926: es-
crita por Luís Francisco Carvalho Filho e aponta 
o uso de reconhecimento facial no carnaval de 
Salvador e do Rio de Janeiro apontando que é 
preciso estar atento aos erros e a vigilância es-
timulada pela inteligência artificial. 

2. Reportagem, 24 de outubro de 201927: e 
não tem indicação de autoria, mas faz parte do 
caderno especial “Foco nos Estados: Bahia”. A 
reportagem nomeada de “Tecnologia e integra-
ção no combate à criminalidade: cai número 
de homicídios com novas ferramentas e apro-
ximação das forças de segurança” apresenta 
que o uso do reconhecimento facial para a se-
gurança pública no estado é um sucesso, pois 
“implantada no início do ano, a nova tecnologia 
já ajudou a capturar mais de 60 pessoas pro-
curadas pela polícia – um dos flagrados pelo 
sistema estava fantasiado de mulher e brincava 
em um bloco de Carnaval.”
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3. Reportagem, 23 de novembro de 201928: es-
crita por Júlia Borbon com o título “reconhe-
cimento facial já levou a 151 prisões no país.” 
A reportagem apresenta os dados do relatório 
da Rede de Observatórios da Segurança, que fez 
pesquisa sobre o número de pessoas presas por 
reconhecimento facial no país levantando ainda 
episódios de racismo, operações policiais e cha-
cinas. A reportagem ainda destaca que “não há, 
porém, diz o relatório, preocupação dos gover-
nos em elaborar protocolos para proteger esses 
dados, ignorando a Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais, sancionada no ano passado.”

4. Reportagem, 29 de janeiro de 202029: foi 
escrita por Thaiza Pauluze e aponta em nota o 
uso do reconhecimento facial no carnaval de 
São Paulo pela Polícia apresentando o sistema 
sem maiores detalhamentos. 

5. Reportagem, 18 de fevereiro de 202030: de 
título “fim de semana pré-Carnaval tem 413 de-
tidos em SP” não tem autoria mencionada e 
também trata sobre o uso do reconhecimento 
facial no carnaval de São Paulo apontando ape-
nas que “a tecnologia de reconhecimento facial 
a partir de imagens de câmeras da polícia tam-
bém foi usada nos desfiles e ajudou a localizar 
e prender as pessoas foragidas”.

6. Reportagem, 20 de fevereiro de 202031: foi 
publicada no “Caderno Especial: Inteligência 
Artificial” sem a indicação de autoria. Sob o tí-
tulo “Reconhecimento facial salva vidas, mas 
cerceia liberdades: sistema que ajuda a segu-
rança pública esbarra na invasão da privaci-
dade”, a matéria aponta a possibilidade de 
uso benefício da tecnologia – como no caso 
de busca de crianças e pessoas desaparecidas 
-, porém aponta o risco da vigilância exacer-
bada e dos vieses elencando que “um estudo 
do governo americano aponta que o reconhe-
cimento facial tem dificuldade para identificar 
negros e asiáticos.”

7. Opinião, 23 de fevereiro de 202032: es-
crita por Robert Muggah e Pedro Augusto P. 
Francisco. O próprio título e resumo expõe o 

defendido no texto: “Polícia do futuro, riscos 
de sempre: Novas tecnologias de combate ao 
crime proliferam no Brasil como promessa de 
eficiência, contudo ferramentas de reconheci-
mento facial e de previsão de delitos podem 
minar liberdades civis e estimular discrimina-
ção se mal administradas.”

8. Coluna, 14 de setembro de 2020: nota pu-
blicada na coluna da Mônica Bergamo com os 
seguintes ditames: “De olho – Segundo levan-
tamento do grupo [AqualtuneLab], 184 pessoas 
foram presas em 2019 com uso de reconheci-
mento facial em seis estados brasileiros. Dos 
casos sobre os quais há informações, 90,6% 
dessas pessoas eram negras33.”

3.5. Resultados 
encontrados 

no jornal

Assim, nos 40 (quarenta) meses investigados 
foram encontradas 13 (treze) reportagem/opi-
niões na Folha de São Paulo acerca do uso do 
reconhecimento facial para a segurança pú-
blica. Observa-se que o número de menções 
gerais ao reconhecimento facial nas publica-
ções do jornal subiu bastante ao longo do pe-
ríodo pesquisado: 2017/2018 – 31 (trinta e um); 
2018/2019 – 42 (quarenta e dois) e 2019/2020 – 
69 (sessenta e nove), o que demonstra a impor-
tância do tema. 

Com relação ao que foi encontrado sobre o 
reconhecimento facial na segurança pública, 
dois textos (Coluna de opinião, 31 de outubro 
de 2017 e Reportagem, 24 de outubro de 2019) 
têm uma perspectiva de que o reconhecimento 
facial possui papel primordial na segurança pú-
blica, e de que afastá-lo desse uso seria prejudi-
cial para a sociedade.

Todavia, os demais textos não deixam de des-
tacar a importância que esta tecnologia pode 
ter para o combate de crimes, mas também 
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apontam com precisão os problemas que envol-
vem seu uso nesta esfera e que não podem ser 
ignorados: a identificação errada, o viés discri-
minatório, a vigilância em massa, a violação da 
proteção de dados e violação da LGPD, o uso ir-
regular dessa tecnologia pela polícia, a ausência 
de parâmetros legais e a violação da privacidade. 

4. O Reconhecimento 
Facial, a Proteção de 

Dados, a Mídia e o Crime

Sobre o objeto do artigo, é importante ressaltar 
que o uso amplo e sem regulação do reconhe-
cimento facial tende a perpetrar uma série de 
violações de direitos, especialmente de grupos 
minoritários. A aplicação do reconhecimento 
facial na segurança pública encontra os mes-
mos problemas, que ainda são agravados por 
lidar com a persecução penal e criminologia. 
Como extraído das reportagens identificadas 
no tópico anterior, apesar das críticas formu-
ladas, existe uma perspectiva que o reconhe-
cimento facial é um grande aliado das forças 
policiais e que seria a forma de acabar e/ou di-
minuir consideravelmente a criminalidade. 

Porém, esses vieses do algoritmo trazem gran-
des problemas para o campo criminológico rela-
cionado a perpetuação de discriminação de mi-
norias. Interessante menção destacada da coluna 
de Mônica Bergamo de 14 de setembro de 2020 
aponta que 90,6% das pessoas presas via reco-
nhecimento facial em 2019 eram negras. A co-
luna divulga o estudo da Rede de Observatórios 
da Segurança que apontou i) a dificuldade de 
saber como as prisões foram feitas e quantas 
prisões foram equivocadas, mesmo utilizando a 
Lei de Acesso à Informação; ii) o uso em 42,2% 
para prisões relacionados ao tráfico de drogas 
e roubo e iii) a baixa efetividade do sistema 
(NUNES, 2019). 

Como aponta uma das reportagens levanta-
das que trata sobre o viés algorítmico do reco-
nhecimento facial, em 2019, o software de re-
conhecimento da Amazon confundiu 27 (vinte 
e sete) atletas com criminosos34. A reportagem 
não explora os motivos pelos quais os atletas te-
riam sido confundidos pelo algoritmo, mas não 
é novidade que o reconhecimento facial é ei-
vado de erros desta dimensão conhecidos como 
vieses algorítmicos. 

Pablo Nunes (2021), coordenador do Centro 
de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) 
ainda aponta que os projetos relacionados ao 
uso do reconhecimento facial na segurança 
avançaram no Brasil sem maiores resistências 
– e o levantamento das reportagens realmente 
demonstra um número baixo de menções ao 
tema, o que indica, ao menos, que o maior jor-
nal do país não tem muito apego pelo assunto – 
e que temos um problema prévio à tecnologia: 

E mesmo que o Brasil já tivesse uma 
LGPD Penal, que as recomendações 
internacionais fossem seguidas, que os 
algoritmos tivessem 100% de acerto, 
ainda assim teríamos um problema que 
é anterior a qualquer tecnologia. Hoje 
o Brasil tem 773.151 pessoas cumprindo 
pena de privação de liberdade, uma taxa 
de crescimento da população carcerária 
entre as maiores do mundo; essas pessoas, a 
maioria negras, estão presas em grande 
parte por crimes sem violência. E por mais 
que o número de presos cresça a cada 
ano, não vemos redução da criminalidade. 
Nesse cenário bem conhecido, os 
proponentes do uso de reconhecimento 
facial pela polícia parecem estar esperando 
resultados distintos, mas apostam em 
acelerar ainda mais o encarceramento, 
a mesma lógica que tem guiado a 
segurança pública em todos esses anos. 

https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/02/dados-sobre-populacao-carceraria-do-brasil-sao-atualizados
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/02/dados-sobre-populacao-carceraria-do-brasil-sao-atualizados
https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/02/dados-sobre-populacao-carceraria-do-brasil-sao-atualizados
https://www.cnj.jus.br/o-encarceramento-tem-cor-diz-especialista/
https://www.cnj.jus.br/o-encarceramento-tem-cor-diz-especialista/
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Assim, o reconhecimento facial continua 
transmitindo a imagem parcial da criminali-
dade relacionado com o aspecto que Alessandro 
Baratta (1994) chamou de criminalidade tradi-
cional, que somente recai sobre os crimes rea-
lizados pelas classes sociais menos abastadas, 
como furto e roubo, e acaba sendo relacionado 
ao “estereótipo do criminoso”. Como citado, no 
levantamento feito pela Rede de Observatórios 
da Segurança, o roubo foi um dos crimes que 
mais movimentou o uso do reconhecimento 
facial do país e mais de 90% das pessoas presas 
com o uso dessa tecnologia foram identificadas 
como negras. 

Da mesma forma que a pesquisa realizada 
pelo professor Alessandro Baratta (1194, p.16) 
na Alemanha concluiu que “é grande diferença 
entre o sentimento genérico de temor do pe-
rigo criminal e a percepção de probabilidade 
efetiva de ser vitimizado no próprio bairro e na 
própria casa. O sentimento genérico de medo 
é desproporcionalmente maior que o medo de 
tornar-se concretamente objeto de uma ação 
criminal”, observa-se que o uso do reconhe-
cimento facial na segurança pública também 
consiste em medida potencialmente ineficaz 
que visa fornecer uma falsa sensação de se-
gurança, já que os dados do levantamento de-
monstram que a captura do rosto de 1,3 mi-
lhões de pessoas geraram 903 (novecentos e 
três) alertas e somente 33 (trinta e três) tinham 
real fundamento. Portanto, no estado da Bahia 
em 2019 tivemos o pífio índice de 4% (quatro 
por cento) de correspondência entre alertas e 
mandados (NUNES, 2019).

Ademais, é equivocado afirmar como aponta 
de forma genérica a coluna de opinião de 31 
de outubro de 2017 que o reconhecimento fa-
cial gera mais segurança e acabar com o crime. 
“O crime é um fenômeno resultante da forma 
como administramos a convivência social, 
como nós construímos a cidadania e as relações 
sociais (CERQUEIRA, 1994, p. 34)” e não é apli-
cação do reconhecimento facial que vai mudar 

esses aspectos tão latentes da nossa sociedade. 
A mídia pode contribuir para fomentar essas 

visões equivocadas acerca do reconhecimento 
facial na opinião pública, especialmente se focar 
somente no aspecto da prisão (CERQUEIRA, 
1994)35. Não se olvida que a mídia pode inci-
tar o “populismo punitivo” inflamando a “opi-
nião publicada” para que busque a ampliação 
do uso desta tecnologia na segurança pública 
vendendo-a como solução para a criminalidade 
(BARATA, 2008), até mesmo pela cultura midiá-
tica do delito desde o surgimento dos meios de 
comunicação em massa (BARATA, 2003).

Diante destes fatos, a Folha de São Paulo pa-
rece ter uma visão moderada sobre o assunto 
no período estudado apontando a crescente do 
reconhecimento facial como forma de melho-
rar a segurança pública. Mas, na ampla maioria 
das notícias, são expostos os problemas ineren-
tes à vigilância extrema, o que se encaminha de 
forma diversa da hipótese fixada que avaliava 
que as notícias teriam uma postura mais favo-
rável ao reconhecimento facial.

Porém, é preciso destacar quatro aspectos 
que chamaram atenção ao longo do estudo: (i) 
várias das notícias destacadas tem manchetes 
relacionadas à prisão de indivíduos, mesmo 
que no corpo do texto se tenha o contraponto 
ao uso da tecnologia; (ii) a maioria das notí-
cias trata em alguma medida da problemática 
entre reconhecimento facial, proteção de dados 
e privacidade; (iii) o jornal tratou poucas vezes 
sobre o tema no período pesquisado; (iv) apesar 
da maioria das notícias coletadas indicar as crí-
ticas mais realizadas ao reconhecimento facial 
na segurança pública pelos estudiosos do tema, 
nenhuma delas tratou de forma aprofundada 
o problema da perpetuação da discriminação 
pelo reconhecimento facial.
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5. Conclusão

O presente artigo analisou a interconexão entre 
tecnologia, mídia e criminologia abordando 
como a Folha de São Paulo fez a cobertura do 
uso do reconhecimento facial na segurança pú-
blica no período de 14 de agosto de 2017 a 14 de 
dezembro de 2020. 

Como o reconhecimento facial envolve ne-
cessariamente o uso de dados com a identifi-
cação da face foi preciso explorar como a LGPD 
e o recente anteprojeto da LGPD Penal tratam 
sobre o assunto para verificar se existe algum 
tipo de conexão entre o discurso midiático, à 
privacidade e à proteção de dados e o reconhe-
cimento facial.

Portanto, a primeira parte do artigo tratou 
sobre a proteção de dados no Brasil e o re-
conhecimento facial apontando que os dados 
biométricos são dados pessoais sensíveis pela 
LGPD e que devem ser utilizados nos termos 
previstos pela Lei para evitar violação à pri-
vacidade e garantir a proteção desses dados. 
Também foram analisados os arts. 42 - 44 da 
LGPD Penal que tratam sobre tecnologias de 
monitoramento e tratamento de dados de ele-
vado risco a fim de identificar os possíveis cri-
térios legais para o uso do reconhecimento 
facial na segurança pública no país, com o des-
taque para previsão do anteprojeto que impede 
o uso integral e genérico e elenca o Conselho 
Nacional de Justiça como autoridade central de 
fiscalização do tema. 

A segunda parte do artigo consistiu no levan-
tamento das reportagens da Folha de São Paulo, 
no qual culminou no total em 142 (cento e qua-
renta dois) menções ao termo reconhecimento 
facial no geral, sendo que somente 13 (treze) 
opiniões e/ou reportagens trataram especifi-
camente de algum ponto sobre o reconheci-
mento facial na segurança pública. 2 (dois) dos 
artigos encontrados defendem que o reconhe-
cimento facial deve ser utilizado sem maiores 

temores para a segurança pública, mas os de-
mais apontam que a questão também envolve 
problemas sérios, como a vigilância em massa 
e o uso abusivo dos dados dos cidadãos.

A terceira parte do artigo faz o cotejo entre os 
dados encontrados com a criminologia apon-
tando que o reconhecimento facial na segu-
rança pública tende a contribuir para violações 
de direitos, especialmente de grupos minoritá-
rios. Foi destacada a necessidade da privacidade 
como padrão (privacy by design) e a diversi-
dade dos times de desenvolvedores para fo-
mentar um melhor desempenho da tecnologia. 
O algoritmo é treinado para seguir os padrões 
presentes no seu banco de dados e, na maioria 
das vezes, é eivado de vieses que são perce-
bidos na sua aplicação diante de consequên-
cias preconceituosas, como a mencionada por 
Joy Buolamini. Assim, o reconhecimento facial 
na segurança apresenta problemas que foram 
destacados por reportagens no jornal, como a 
baixa efetividade e a discriminação contradi-
zendo assim a hipótese inicial. 

Por fim, percebe-se que a cobertura da Folha 
de São Paulo sobre o tema ainda é incipiente, já 
que das 142 (cento e quarenta e duas) menções 
encontradas, somente 13 (treze) enfrentaram o 
tema diretamente. Mas foi possível extrair al-
guns aspectos da cobertura sobre o reconhe-
cimento facial e a segurança pública: proble-
máticas nas manchetes que destacam somente 
o aspecto de prisão quando trata de reconhe-
cimento facial; a perspectiva da privacidade e 
da proteção de dados se faz presente quando 
o assunto é tratado, mesmo que seja de forma 
genérica e a falta de necessária exposição das 
formas como o reconhecimento facial fomenta 
a discriminação, ou seja, reportagens mais 
abrangentes sobre o uso do reconhecimento 
facial na segurança pública.
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Feed (2020). Acesso em 05 de janeiro de 
2021. Disponível em: https://feed.itsrio.org/
sorria-voc%C3%AA-est%C3%A1-sendo-reconhe-
cido-o-reconhecimento-facial-como-violador-de-
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algorítmico: branquitude e opacidade 
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da Associação Brasileira de Pesquisadores/
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(2020). Acesso em 11 de janeiro de 2021. 
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Notas finais

1 É claro que é um desafio legislar ou es-
tabelecer outros mecanismos regulatórios para 
a internet diante de contextos inerentes ao 
seu próprio funcionamento, como a ausência 
de fronteiras físicas e a rápida propagação de 
informação.

2 Importante destacar que o Marco Civil 
da Internet foi fruto de uma ação conjunta de-
senvolvida pelo então Ministério da Justiça e 
a Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, 
especificamente o Centro de Tecnologia e 
Sociedade da Faculdade de Direito da FGV 
Rio, que elaboraram a minuta da legislação e 
submeteram a consulta pública para estimu-
lar a participação popular antes de enviar ao 
Congresso Nacional. 

3 Art. 3º  A disciplina do uso da inter-
net no Brasil tem os seguintes princípios: (...) 
II - proteção da privacidade; 
III - proteção dos dados pessoais, na forma da 
lei;

4 O art. 5°, II da LGPD aponta que “Para os 
fins desta Lei, considera-se: dado pessoal sensí-
vel: dado pessoal sobre origem racial ou étnica, 
convicção religiosa, opinião política, filiação a 
sindicato ou a organização de caráter religioso, 
filosófico ou político, dado referente à saúde 
ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, 
quando vinculado a uma pessoa natural.”

5 Pela LGPD, o tratamento é qualquer ope-
ração realizada com dados. O art. 5°, X da LGPD 
estabelece que “X - tratamento: toda operação 
realizada com dados pessoais, como as que se 
referem a coleta, produção, recepção, classifica-
ção, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, 

armazenamento, eliminação, avaliação ou con-
trole da informação, modificação, comunicação, 
transferência, difusão ou extração.”

6 Art. 5°, II da LGPD: “Para os fins desta 
Lei, considera-se: dado pessoal sensível: dado 
pessoal sobre origem racial ou étnica, convic-
ção religiosa, opinião política, filiação a sindi-
cato ou a organização de caráter religioso, fi-
losófico ou político, dado referente à saúde 
ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, 
quando vinculado a uma pessoa natural.”

7 Hoje, a maioria dos programadores é 
branca e heterossexual, o que não contribui 
para a diversidade nos times. Os programado-
res treinam a inteligência artificial conforme 
a sua visão de vida fornecendo os parâmetros 
(banco de dados) conforme o que eles conhe-
cem. Por isso é importante estimular que pes-
soas de grupos minoritários também possam 
atuar na área de tecnologia contribuindo para 
a diversidade de perspectivas no desenvolvi-
mento dos softwares e nos próprios resultados 
da tecnologia. A pesquisa #QuemCodaBR rea-
lizada pela PretaLab e ThougtWorks em 2018 e 
2019 apresenta alguns dados interessante sobre 
a questão no país: somente 36.9% das equipes 
é composta por uma pessoa Negra/Preta/Parda, 
68% de todos os times analisados são homens; 
78% dos entrevistados é heterossexual; somente 
1,6% dos times são pessoas com deficiência; 
62% das equipes não tem nenhum mulher 
mãe; em 68.5% das equipes as pessoas negras 
representam o máximo de 10% das pessoas nas 
equipes de trabalho em tecnologia. Disponível 
em: https://assets-global.website-files.com/5b05e2e1bf-
cfaa4f92e2ac3a/5d671881e1161a6d2b8eb78b_Pesquisa%20
QuemCodaBR.pdf. Acesso em: 11.01.2021. 

8 Art. 4º Esta Lei não se aplica 
ao tratamento de dados pessoais: (...) 
III - realizado para fins exclusivos de: a) se-
gurança pública; b) defesa nacional; c) 

https://assets-global.website-files.com/5b05e2e1bfcfaa4f92e2ac3a/5d671881e1161a6d2b8eb78b_Pesquisa%20QuemCodaBR.pdf
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230

RECONHECIMENTO FACIAL:
 ENTRE A CRIMINOLOGIA, A MÍDIA E A LGPD PENAL

V. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS 214 A 232

JÉSSICA GUEDES SANTOS

segurança do Estado; ou d) atividades de in-
vestigação e repressão de infrações penais; (...) 
§ 1º O tratamento de dados pessoais previsto 
no inciso III será regido por legislação espe-
cífica, que deverá prever medidas proporcio-
nais e estritamente necessárias ao atendimento 
do interesse público, observados o devido pro-
cesso legal, os princípios gerais de proteção e 
os direitos do titular previstos nesta Lei.

9 A Comissão de Juristas foi composta por 
Nefi Cordeiro (presidente), Antonio Saldanha 
Palheiro (vice-presidente), Laura Schertel 
Mendes (relatora), Pedro Ivo Velloso (secretá-
rio), Danilo Doneda, Davi Tangerino, Eduardo 
Queiroz, Heloisa Estellita, Humberto Fabretti, 
Ingo Sarlet, Jacqueline Abreu, Jorge Octávio 
Lavocat Galvão, Juliana Abrusio, Tércio Sampaio 
Ferraz Júnior e Vladimir Aras. 

10 A função dessa legislação é primordial 
para alinhar proteção de dados, direitos funda-
mentais e segurança pública. Como citada na 
própria exposição de motivos do anteprojeto 
“trata-se, portanto, de projeto que oferece bali-
zas e parâmetros para operações de tratamento 
de dados pessoais no âmbito de atividades de se-
gurança pública e de persecução criminal, equi-
librando tanto a proteção do titular contra mau 
uso e abusos como acesso de autoridades a todo 
potencial de ferramentas e plataformas moder-
nas para segurança pública e investigações.”

11 Na palestra realizada pelo Data Privacy 
Brasil em 27 novembro de 2020 sob o título 
“LGPD Penal: Proteção de dados pessoais, se-
gurança pública e investigações”, Jacqueline 
Abreu e Laura Schertel, respectivamente mem-
bro da Comissão e relatora do anteprojeto, rea-
lizaram uma série de esclarecimentos acerca 
da avaliação de risco da atividade e a avaliação 
de impacto regulatório nos minutos 23 a 30. 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=-
ZCnvMtPtDho. Acesso em: 08.01.2021. 

12 Importante mencionar que a exposição 
de motivos do anteprojeto explica o motivo do 
papel fiscalizador atribuído ao CNJ no uso do 
reconhecimento facial e segurança pública nos 
seguintes termos: “A escolha do CNJ como a 
autoridade responsável deu-se em razão da sua 
autonomia e da pluralidade de sua composição. 
Sabe-se que a autonomia e imparcialidade do 
órgão supervisor é fundamental para que um 
país esteja apto a pleitear uma decisão quanto 
à adequação de sua legislação de proteção de 
dados ao nível de proteção europeu, que per-
mitiria às autoridades de investigação no país 
acessar e compartilhar uma maior quantidade 
de dados com autoridades e instituições euro-
peias, como Europol, Interpol e Eurojust. Dessa 
forma, a indicação do CNJ como órgão super-
visor é importante na medida em que (i) evita 
o dispêndio de novos gastos com a criação de 
um órgão específico; (ii) aproveita a expertise 
dos setores, dos Conselheiros e dos servidores 
do CNJ que já vêm expedindo atos normati-
vos importantes sobre a proteção de dados no 
âmbito brasileiro (v.g. Recomendação CNJ n. 
73, de 20/8/2020 e Portaria CNJ n. 63/2019); e 
(iii) permite a formulação de políticas públi-
cas uniformes para todo território nacional, a 
partir de uma composição plural e indepen-
dente com membros de instituições diversas 
à luz do art. 103-B, da Constituição Federal 
(v.g. Poder Judiciário estadual, federal e tra-
balhista, Ministério Público estadual e federal, 
Ordem dos Advogados do Brasil, Câmara dos 
Deputados e Senado Federal.” 

13 Na palestra realizada pelo Data Privacy 
Brasil em 27 novembro de 2020 sob o título 
“LGPD Penal: Proteção de dados pessoais, segu-
rança pública e investigações”, Jacqueline Abreu 
e Laura Schertel, respectivamente membro da 
Comissão e relatora do anteprojeto, realizaram 
esclarecimentos acerca do art. 43 nos minutos 
50 a 53. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=ZCnvMtPtDho. Acesso em: 08.01.2021.

https://www.youtube.com/watch?v=ZCnvMtPtDho
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14 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
index.do. Acesso em: 09.01.2021. 

15 Inicialmente, o site informa 38 resulta-
dos, mas percebeu-se que três dos resultados 
são duplicados, em outros dois não havia men-
ção alguma ao termo de busca e outras duas 
menções somente tratam de chamada para 
outra reportagem sobre o tema. 

16 Os demais assuntos tratados foram 16 
(dezesseis) sobre aplicação no comércio (moda, 
alimentos, smartfones, curso, brinquedo, paga-
mento, doação de sêmen), 3 (três) sobre críti-
cas ao reconhecimento facial como um todo 
(software que pretendia identificar rosto de 
pessoas homossexuais, armazenamento inde-
vido de dados de reconhecimento facial pelo 
Facebook), 2 (dois) sobre aplicação no serviço 
público (conservação da cidade, identificação 
de cadáver), 2 (dois) sobre tendências anuais, 
1 (um) sobre cibersegurança, 1 (um) utilização 
no mercado de trabalho, 4 (quatro) sobre segu-
rança pública, 1 (um) sobre uso em aeroporto, 1 
(um) sobre acessibilidade.

17 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=48044&keyword=%22reconhecimen-
to+facial%22&anchor=6069133&origem=busca&originU-
RL=&pd=1eb395bb2efb6912f89680c93cc75c7d. Acesso 
em: 09.01.2021. 

18 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=48244&keyword=%22reconhecimen-
to+facial%22&anchor=6083793&origem=busca&originU-
RL=&pd=6a573db583ca4f4799b571b53bb56fa9. Acesso 
em: 09.01.2021. 

19 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=48274&keyword=%22reconhecimen-
to+facial%22&anchor=6086208&origem=busca&originU-
RL=&pd=102b5195187fc86841b0a10d946b00bc. Acesso 
em: 09.01.2021. 

20 Inicialmente, o site informa 66 resul-
tados, mas percebeu-se que treze dos resulta-
dos são duplicados, em outros oito não havia 
menção alguma ao termo de busca e outras 
três menções somente tratam de chamada para 
outra reportagem sobre o tema. 

21 Os demais resultados foram somente 15 
(quinze) sobre aplicação no comércio (carros, 
bancos, companhia aérea, aplicativos de trans-
porte, startup, leitor de emoção, celular, restau-
rante), 5 (cinco) sobre críticas ao uso indevido 
da inteligência artificial, 12 (doze) sobre aplica-
ção no serviço público (transporte, intercâm-
bio com os países que usam o sistema, elei-
ção), 1 (um) utilização no mercado de trabalho, 
2 (dois) experiências de outros países, 2 (dois) 
sobre segurança pública, 1 (um) sobre aplicação 
no esporte, 1 (uma) menção em entrevista, 2 
(dois) aplicação na arte, 1 (um) sobre tendência.

22 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=48446&keyword=%22reconhecimen-
to+facial%22&anchor=6098957&origem=busca&originU-
RL=&pd=7cf4f779ec0829496b3b0dd6603da0fc. Acesso 
em: 09.01.2021. 

23 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=48815&keyword=%22reconhecimen-
to+facial%22&anchor=6124241&origem=busca&originU-
RL=&pd=e8b750cad4d973eda643bc17e80a7cbb. Acesso 
em: 09.01.2021. 

24 Inicialmente, o site informa 104 (cento e 
quatro) resultados, mas percebeu-se que 18 (de-
zoito) dos resultados são duplicados, em outros 
11 (onze) não havia menção alguma ao termo de 
busca e outras 6 (seis) menções somente tratam 
de chamada para outra reportagem/recomen-
dação sobre o tema. 

25 Os demais tratam sobre 20 sobre aplica-
ção no comércio (celular, startup, banco, leitor 
de emoção), 7 crítica sobre o reconhecimento 

https://acervo.folha.com.br/index.do
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https://acervo.folha.com.br/leitor.do?numero=48446&keyword=%22reconhecimento+facial%22&anchor=6098957&origem=busca&originURL=&pd=7cf4f779ec0829496b3b0dd6603da0fc
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facial, 11 sobre aplicação no serviço público 
(monitoramento de terreno, trânsito, eleições, 
atendimento, transporte público), 4 utilização 
no mercado de trabalho, 5 experiências de ou-
tros países, 8 sobre segurança pública, 2 viés 
no algoritmo de reconhecimento facial, 1 sobre 
cibersegurança, 1 aplicação no esporte, 2 em 
entrevista, 2 sobre tendências, 6 aplicação para 
saúde pública.

26 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=48924&keyword=%22reconhecimen-
to+facial%22&anchor=6131909&origem=busca&originU-
RL=&pd=d587cf1008d339bde00d19a72556f68e. Acesso 
em: 09.01.2021. 

27 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=48929&keyword=%22reconhecimen-
to+facial%22&anchor=6132245&origem=busca&originUR-
L=&pd=a873fab7e18804d03eacaf8013d1b5f4. Acesso em: 
09.01.2021. 

28 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=48964&keyword=%22reconhecimen-
to+facial%22&anchor=6135106&origem=busca&originU-
RL=&pd=09fec6e232c59b9305727d15d14c9c3b. Acesso: 
09.01.2021. 

29 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=49043&keyword=%22reconhecimen-
to+facial%22&anchor=6405626&origem=busca&originU-
RL=&pd=164b709a829c29077ed6e507e5ae4094. Acesso 
em: 09.01.2021. 

30 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=49066&keyword=%22reconhecimen-
to+facial%22&anchor=6407019&origem=busca&originU-
RL=&pd=e4958aa0330e61322b15d5b1b2b4679a. Acesso 
em: 09.01.2021. 

31 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=49068&keyword=%22reconhecimen-
to+facial%22&anchor=6407153&origem=busca&originU-
RL=&pd=a0061675a02126fe2f02b628b834ce90. Acesso 
em: 09.01.2021. 

32 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=49072&keyword=%22reconhecimen-
to+facial%22&anchor=6407421&origem=busca&originU-
RL=&pd=c1a85b2d0972c2141bc1b357425ed39b. Acesso 
em: 09.01.2021. 

33 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
digital/leitor.do?numero=49282&keyword=%22reconhe-
cimento+facial%22&anchor=6419234&origem=busca&o-
riginURL=&pd=3312abb80c6058d085185fee46479e1b. 
Acesso em: 09.01.2021. 

34 Disponível em: https://acervo.folha.com.br/
leitor.do?numero=48935&keyword=%22reconhecimen-
to+facial%22&anchor=6132847&origem=busca&originU-
RL=&pd=80bd2261669e75ca43b21019725f321c. Acesso 
em: 09.01.2021. 

35 É importante mencionar que existe um 
grande lapso temporal decorrido entre as pes-
quisas de Carlos Magno Nazareth Cerqueira em 
1994 e o presente artigo. Por conta disso, os 
estudos do autor não abarcam os usos da in-
teligência artificial na segurança pública, mas 
não deixa de apresentar perspectivas necessá-
rias, importantes e fundamentais para pensar 
na função dos órgãos de segurança pública no 
combate ao crime e no papel da opinião pú-
blica e imprensa na criminologia. 
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Resumo
O artigo teve o objetivo de realizar uma aná-
lise da produção acadêmica no âmbito dos pro-
gramas de pós-graduação brasileiros acerca 
das temáticas Governança da Internet (GI) e 
Governança Digital (GD), para mapear as pro-
duções, áreas de concentração, tópicos e temas 
mais discutidos, métodos e técnicas mais utili-
zados. Com isso foi possível identificar os pro-
gramas e autores mais citados e reconhecidos 
no cenário acadêmico brasileiro. O artigo re-
visita, também, definições conceituais relacio-
nadas à Governança da Internet e identifica 
tendências no campo da Governança Digital, 
apontando possibilidades futuras na área de 
Internet & Política (I&P). Para tanto, realizamos 
uma revisão sistemática de literatura das teses 
e dissertações publicadas no Brasil nas temáti-
cas propostas. Delimitamos um corpus de nove 
teses de doutorado e 23 dissertações de mes-
trado, publicadas entre os anos de 2005 e 2020. 
Como resultados, identificamos que as pes-
quisas sobre Governança Digital e Governança 
da Internet, atualmente, ganham importân-
cia tanto prática – como eixos orientadores de 
ações governamentais – quanto teórica, sendo 
aprimorados os conceitos e categorias analíti-
cas para reflexão sobre temas do campo de es-
tudos de Internet & Política. 
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Governança Digital: análise da 
produção  acadêmica em teses 
e dissertações brasileiras de 

2005 a 2020
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Abstract
The article aimed to perform an analysis of 
the academic production carried out within 
the scope of Brazilian post-graduate programs 
on the themes Internet Governance (IG) and 
Digital Governance (DG), in order to map the 
academic production of the field, including 
their themes, areas of concentration, methods 
and techniques most used. It was possible 
then to identify the post-graduate programs 
where they were defended and to establish the 
most cited and recognized authors mentioned 
in Brazilian post-graduate studies. The article 
also revisits conceptual definitions related to 
Internet Governance and suggests a basic con-
cept of Digital Governance to guide future re-
search in the area of   Internet & Politics (I&P). 
To this end, we conducted a systematic litera-
ture review of the theses and dissertations pu-
blished in Brazil on the proposed themes. We 
delimited a corpus of nine doctoral theses and 
23 master’s dissertations, published between 
the years 2005 and 2020. For better visualiza-
tion of the results, we analyzed the works on GI 
and DG separately, comparing the findings. As 
a result, we identified that research on Digital 
Governance and Internet Governance is cur-
rently gaining both practical and theoretical 
importance, improving the analytical concepts 
and categories for reflection on these themes 
in the field of Internet studies & Politics. 
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1. Introdução

A governança do que conhecemos como a Rede 
é tema emergente e atual. Por vezes, a discus-
são teórica no campo intercala-se a reflexões 
de cunho mais prático, associadas ao uso e im-
plementação de técnicas, tecnologias e práticas 
políticas que as regulem. Quem deve realizar, 
coordenar e supervisionar as diversas decisões 
ligadas à Internet – das minúcias técnicas de 
hardware às políticas públicas – são debates que 
foram levantados à medida que a necessidade 
da tomada de decisão de quais seriam esses 
atores surgia. Porém, com a crescente centra-
lidade da Internet e dos processos digitais nas 
sociedades contemporâneas, cresce também 
a necessidade da discussão teórica de sua go-
vernança. De acordo com Wagner e Canabarro, 
“a compreensão da governança da rede mun-
dial de computadores é necessária à reflexão 
e à prática política em sociedade” (Wagner & 
Canabarro, 2014, p. 192).

É natural que, à medida que cresce a dis-
cussão sobre Governança da Internet (GI) e 
Governança Digital (GD) em fóruns especiali-
zados, nas esferas estatais e da sociedade civil, o 
debate avance, também, na Academia. Visando 
contribuir para essa construção, o objetivo 
geral do artigo proposto é realizar uma análise 
descritiva da produção acadêmica realizada no 
âmbito dos programas de pós-graduação bra-
sileiros acerca das temáticas GI e GD, a fim de 
mapear as produções, suas temáticas, áreas de 
concentração, métodos e técnicas mais utiliza-
dos. Com isso foi possível identificar os progra-
mas e autores mais citados e reconhecidos no 
cenário acadêmico brasileiro. O artigo revisita, 
também, definições conceituais relacionadas à 
governança da internet e sugere tendências no 
campo da governança digital contemporânea.

De acordo com Santos e Kobashi (2009), 
medir e avaliar os dados produzidos em deter-
minada área ou subárea de pesquisa permite 

um maior conhecimento daquela área, de-
monstrando pontos de robustez e de fragili-
dade na pesquisa. Longe de ser apenas uma 
quantificação da produção científica, tal co-
nhecimento pode ser utilizado para orientar o 
avanço de determinada área e, inclusive, nor-
tear políticas públicas de Ciência e Tecnologia 
(Santos; Kobashi, 2009). Tal processo, também 
conhecido como infometria (Santos & Kobashi, 
2009), permite “apreender os aspectos cogniti-
vos da atividade científica. Nesse sentido, tem 
como preocupação central conhecer o estado-
-da-arte dos diferentes domínios do conheci-
mento” (Santos & Kobashi, 2009, p. 155).

Assim, propomos uma revisão sistemática 
de literatura das teses e dissertações publica-
das no Brasil sobre as temáticas “Governança 
da Internet” e “Governança Digital”. Optamos 
por utilizar “Governança da Internet” e 
“Governança Digital” como áreas temáticas 
dessa investigação por compreender que, em-
bora possam se interseccionar, são termos que 
definem práticas e âmbitos distintos e dizem 
respeito à governança de diferentes ações, nor-
mas, práticas e parâmetros da Rede. Suas di-
ferenças, contudo, nem sempre aparecem de 
forma clara ou explícita. 

Para chegar ao nosso corpus de pesquisa, rea-
lizamos uma busca na plataforma “Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações”1, 
utilizando as palavras-chave “Governança 
da Internet” e “Governança Digital”. A plata-
forma é mantida pelo Instituto Brasileiro de 
Informação em Ciência e Tecnologia – Ibict. De 
acordo com o portal, a plataforma

tem por objetivo integrar, em um único 
portal, os sistemas de informação de 
teses e dissertações existentes no país 
e disponibilizar para os usuários um 
catálogo nacional de teses e dissertações 
em texto integral, possibilitando 
uma forma única de busca e acesso a 
esses documentos (Ibict, online).
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Realizamos a busca orientada para “todos 
os campos”2 com as palavras-chave supracita-
das - “Governança da Internet” e “Governança 
Digital”, com o uso de aspas. A busca foi rea-
lizada em janeiro de 2021 e retornou, ao todo, 
32 trabalhos, que formam o corpus de pesquisa. 
Assim, o corpus é composto por nove teses de 
doutorado e 23 dissertações de mestrado, pu-
blicadas entre os anos de 2005 e 2020. Para 
a palavra-chave “Governança da Internet”, en-
contramos oito teses e quatorze dissertações. 
Já para “Governança Digital”, a busca retornou 
uma tese e nove dissertações3. Além do resumo 
e autoria dos trabalhos, os resultados traziam, 
também, as teses e dissertações na íntegra.

A partir desse corpus, pudemos identificar al-
gumas características das publicações científi-
cas acerca das temáticas no país, a partir de 
modelo metodológico inspirado no trabalho 
de Freitas et al (2020). Utilizamos, como fer-
ramenta, o software NVivo, que permite análise 
qualitativa de conteúdo quantitativo, facili-
tando a quebra de unidades de texto e a compa-
ração e categorização. Para organizar o material 
em unidades de sentido, empregamos dezesseis 
categorias, conforme o quadro a seguir.
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Título Título da tese ou dissertação.

Autoria A pessoa que realizou a pesquisa. 

Tipo A natureza do trabalho – se tese ou dissertação.

Ano O ano em que o trabalho foi defendido.

Área A área em que o trabalho foi defendido.

Programa O programa de pós-graduação ao qual se vinculou a defesa.

Instituição A instituição do programa de pós-graduação.

Palavras-chave As palavras-chave do trabalho.

Aderência

A aderência diz respeito à continuidade dos estudos nas temáticas de GI e 
GD. Nesta categoria, avaliamos se os autores e autoras das teses já vinham 
pesquisando as temáticas em suas dissertações.

Gênero de autoria O gênero (masculino ou feminino) da pessoa que realizou a pesquisa.

Região brasileira A região do país onde a pesquisa foi produzida.

Orientação A pessoa que orientou a pesquisa.

Resumo O resumo do trabalho.

Modalidade Se a pesquisa foi teórica ou empírica. 

Métodos e Técnicas Os métodos e técnicas utilizados.

Referências bibliográficas Os autores e autoras mais referenciados nas teses e dissertações.

[Quadro 1] Categorias identificadas 
de teses e dissertações.

Na próxima seção, detalharemos cada cate-
goria, cruzando e comparando as informações 
para as teses e dissertações dentro da temática 
“Governança da Internet” e “Governança Digital”.
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2. Análise das Teses 
e Dissertações

O corpus da pesquisa foi composto por 
nove teses de doutorado e 23 dissertações 
de mestrado, totalizando 32 trabalhos. Para 
“Governança da Internet” (GI), encontramos 
oito teses e 14 dissertações – aproximadamente 
65% do corpus total. Já para “Governança Digital” 
(GD), a busca retornou uma tese e nove dis-
sertações. Nessa seção, realizaremos a análise 
em separado das teses e dissertações dentro 
da temática de GI e GD, respectivamente, para, 
então, comparar os resultados encontrados.

2.1. Análise 
das teses e 

dissertações 
dentro do tema 

Governança 
da Internet

Os trabalhos na temática de GI foram publica-
dos entre os anos de 2005 e 2020, com maior 
concentração no ano de 2018, seguida pelo ano 
de 2020, conforme o quadro a seguir.
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[Quadro 2] Teses e Dissertações 
de GI finalizadas, por ano
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As dissertações correspondem a 64% do total 
da produção, enquanto as teses somam 36%. A 
principal área de concentração dos trabalhos 
publicados é o Direito, seguido por Ciência 
Política e Relações Internacionais. Porém, em-
bora exista alguma concentração nessas áreas, 
é possível inferir, pelos baixos percentuais e 
pela frequência de publicação em outras áreas, 
que não há uma área por excelência que con-
temple a temática da GI, conforme o quadro. 
Interessante frisar, também, a falta de trabalhos 
publicados na área da Comunicação.

[Quadro 3] Áreas dos trabalhos 
publicados na temática de GI.
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A Universidade de São Paulo (USP) e a Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) apre-
sentam 16% das publicações, respectivamente. 

De acordo com os dados coletados, o debate 
acadêmico acerca da GI concentra-se nas re-
giões Centro-Oeste e Sudeste. Apenas um tra-
balho de GI foi defendido na região nordeste do 
país, na Universidade Federal de Pernambuco, 
e nenhum foi defendido na região norte, con-
forme ilustra o quadro 4, a seguir. 
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[Quadro 4] Regiões brasileiras dos trabalhos 
defendidos sobre a temática GI.

Os resultados evidenciam a pouca penetração 
dos temas nas regiões norte e nordeste, talvez 
relacionada ao fato de a localização dos fóruns 
e espaços de debate sobre o tema da gover-
nança da internet ser em cidades como Rio de 
Janeiro, São Paulo e Brasília4. Isso explicaria o 
papel também preponderante da região centro-
-oeste nessa produção. Outra explicação seria 
histórica e estrutural, que sempre evidenciou 
uma concentração significativa da produção 
acadêmica brasileira nas regiões sul e sudeste. 
De acordo com Sidone, Haddad e Mena-Chalco 
(2016), São Paulo é responsável por 20% de toda 
a produção científica brasileira, e sete universi-
dades do país concentram 60% dos artigos pu-
blicados em periódicos internacionais, todas 
elas localizadas no Sul e Sudeste. 

A maior parte das pesquisas em GI nos pro-
gramas de pós-graduação é feita por mulhe-
res, que publicam 55% dos trabalhos. Porém, 
quando observamos apenas as teses publicadas 
na temática, o público masculino é responsável 
por 62,5% dos trabalhos.

A figura a seguir ilustra a frequência das 
palavras-chave mais utilizadas nas teses e 

dissertações com temática de GI. A nuvem de 
palavras foi construída a partir das palavras-
-chave elencadas nos trabalhos, em que palavras 
com maior frequência aparecem com maior ên-
fase – excluindo-se o termo “governança da in-
ternet” para melhor visualização das temáticas. 
Excluímos, também, os conectivos “de”, “da”, 
“do”, “das”, “dos”. No total, a nuvem é composta 
por 129 palavras, com frequência mínima de 
cinco e máxima de cem palavras. 
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[Figura 1] – Palavras-chave 
teses e dissertações GI.
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Por meio da figura 1 é possível inferir que, 
na maior parte dos trabalhos, a GI relaciona-se 
a temáticas voltadas a poder em escala global. 
“Informação” é o principal objeto e as aborda-
gens técnico-jurídicas são predominantes, com 
foco no caráter multissetorial e global da GI. 
Temáticas relacionadas à segurança e desenvol-
vimento são centrais nos trabalhos, com preocu-
pações de soberania voltadas à economia, o que 
se depreende pelas palavras em destaque “em-
presas” e “desenvolvimento”. A fim de aprofun-
dar a análise do debate acerca das temáticas dos 
trabalhos de GI, também realizamos uma conta-
gem de frequência de palavras nos resumos das 
pesquisas. Para encontrarmos as temáticas que se 
relacionam à GI, excluímos palavras que são co-
nectoras de frases e orações, como “de”, “com”, 
“em”, dentre outros; verbos descritivos típicos da 
redação acadêmica, como “analisar”, “apresen-
tar”, “sugerir”; e numerais. A frequência mínima 
foi cinco palavras e a máxima, cem. A nuvem re-
sultante pode ser observada na figura 2.

Novamente, o debate sobre o tema aparece 
associado a questões relacionadas a poder e 

aspectos políticos, considerando os atores en-
volvidos. Infere-se que temáticas relacionadas 
à segurança e desenvolvimento são centrais 
nos trabalhos, com preocupações globais e de 
soberania, focadas em regulação. Observamos, 
também, interesse em estabelecer modelos e 
descrever sistemas, ou seja, em definir padrões 
técnicos e outras diretrizes para o funciona-
mento da Internet. Essas preocupações vão ao 
encontro de definições sobre governança da in-
ternet, que concebem a GI como um espaço de 
produção de conhecimento propício para a re-
flexão de possibilidades de 

equacionar divergências e forjar consensos 
relativos à regulação e ao controle da 
infraestrutura tecnológica que dá suporte 
à Internet; às questões técnicas envolvidas 
com o acesso e à movimentação dos 
usuários da Internet no ciberespaço; 
e às políticas públicas diversas que se 
relacionam com Internet, como inclusão 
digital, promoção cultural, estímulo 
ao comércio eletrônico, segurança, etc. 
(Wagner & Canabarro, 2014, p. 192).

As palavras identificadas – que expres-
sam preocupações e temas de pesquisas sobre 
Governança da Internet – estão em sinto-
nia com o conceito desenvolvido pela Cúpula 
Mundial da Sociedade da Informação, organi-
zada pela Organização das Nações Unidas (ONU) 
em 2005. Governança da Internet, a partir 
desse marco histórico, ficou definida como o

desenvolvimento e aplicação, por governos, 
pelo setor privado e pela sociedade civil – 
em seus respectivos papéis – de princípios, 
normas, regras e procedimentos de tomada 
de decisão, bem como de programas, que 
devem determinar a evolução e o uso da 
Internet” (Wagner & Canabarro, 2014, p. 193).[Figura 2] Frequência de palavras nos 

resumos das teses e dissertações GI.
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Em relação à modalidade das pesquisas de-
senvolvidas, Demo (1995) explica que existem 
quatro gêneros delineáveis de pesquisa, que 
se intercomunicam. O primeiro é a pesquisa 
teórica, que se debruça sobre a formação de 
quadros teóricos, burilamento de conceitos e 
estudo de teorias. O segundo é a pesquisa me-
todológica, que estuda os instrumentos e téc-
nicas, ou propõe-se a criar novas formas de 
pesquisar. A terceira é a pesquisa empírica, “de-
dicada a codificar a face mensurável da reali-
dade social” (Demo, 1995, p. 13), produzindo 
e analisando dados. Por fim, existe a pesquisa 
prática, que propõe intervenção na realidade 
social, utilizando-se de métodos qualitativos, 
como a observação participante, pesquisa-ação, 
dentre outros. Neste sentido, classificamos os 
trabalhos em GI e encontramos que 27% dos 
trabalhos encaixam-se na modalidade teórica; 
68%, na modalidade empírica; e 5%, na prática. 
Nenhum trabalho foi metodológico.

Com relação à orientação, verificamos que as 
orientadoras e orientadores dos trabalhos não 
se repetiram, isto é, não houve dois trabalhos 
orientados pela mesma pessoa.

Foi verificada a frequência dos métodos e 
técnicas mais utilizados nos trabalhos. Os mé-
todos são os caminhos para se alcançar deter-
minado fim de pesquisa, sendo as técnicas as 
ferramentas utilizadas neste caminhar (Laville 
& Dione, 1999). Para se chegar à frequência das 
palavras, reunimos os métodos e técnicas ci-
tados nos resumos e na seção de procedimen-
tos metodológicos dos trabalhos (quando esta 
seção estava presente). Excluímos palavras que 
são conectoras de frases e orações, como “de”, 
“com”, “em”, dentre outros. A frequência mí-
nima foi cinco palavras e a máxima, cem.

Como se depreende da figura a seguir, a pes-
quisa bibliográfica foi a técnica mais comu-
mente utilizada, seguida pela análise documen-
tal – geralmente utilizada em leis ou outros 
tipos de documentos oficiais e extraoficiais. 

Pudemos observar que uma proposta comum 
dentre os trabalhos é a análise de um determi-
nado fórum, encontro ou a atuação de um de-
terminado ator, como o Internet Corporation 
for Assigned Names and Numbers - ICANN, por 
meio de observação participante e de análise de 
documentos. A entrevista também é uma téc-
nica bastante citada e as pesquisas tendem a ser 
qualitativas, focando-se no estudo de caso. 

[Figura 3] Métodos e técnicas 
mais utilizados em GI.

Por fim, analisamos as referências bibliográ-
ficas das teses e dissertações em GI. Por meio 
do software NVivo, comparamos as obras citadas 
na seção “referências” – que, em alguns textos, 
também pode receber o nome de “referências 
bibliográficas” ou “bibliografia” – dos traba-
lhos a fim de estabelecer quem são os autores 
e autoras que são referência no Brasil quando o 
assunto é GI. Os trabalhos apresentaram 2.439 
entradas de referência, que foram analisadas 
segundo sua frequência, de acordo com o qua-
dro abaixo.
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[Quadro 5] Lista de referências em GI.

Optamos por elencar os dez autores e auto-
ras mais citados. Assim, podemos observar que 
Milton Mueller é a grande referência em GI, se-
guido por Manuel Castells e Laura DeNardis. 
Carlos Alberto Afonso e Diego Canabarro apa-
recem como representantes brasileiros nas re-
ferências em GI. Os autores que tratam de GI, de 
forma geral, não coincidem com autores mais 
citados em outros subcampos do campo de 
Internet & Política como, por exemplo, aquele 
que se dedica ao tema da democracia digital. 
Significa dizer que os autores que mais publi-
cam sobre democracia digital diferem daqueles 
observados nos estudos sobre GI, com exceção 
de Castells. Interessante observar que esse re-
sultado é diferente quando comparamos autores 
que se dedicam à democracia digital e ao tema 
da Governança Digital, como será visto a seguir.

Autor Número de referências

Milton Mueller 47

Manuel Castells 30

Laura DeNardis 25

Carlos Alberto Afonso 20

Diego Canabarro 20

Myriam Dunn Cavelty 19

William Drake 17

Ronald Deibert 16

Wolfgang Kleinwächter 15

Jovan Kurbalija 15
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Com isso, vários instrumentos de ação pú-
blica passam a ser desenvolvidos para regula-
ção, normatização e controle. Destaca-se, nesse 
sentido, o Decreto Número 8.638, que instituiu 
a Política de Governança Digital no âmbito dos 
órgãos e das entidades da administração pú-
blica federal direta, autárquica e fundacional 
no ano de 2016. Mais recentemente, em 2020, 
foi publicado o Decreto 10.332, instituindo a 
Estratégia de Governo Digital para o período de 
2020 a 2022, também no âmbito dos órgãos e 
das entidades da administração pública federal 

direta, autárquica 
e fundacional. 
Essa ação repre-
senta uma ruptura 
com a concepção 
de governança di-
gital adotada desde 
então, que pos-
suía como foco o 
desenvolvimento 
de ações e políti-
cas governamen-
tais para o for-
talecimento da 
democracia.

Ao mesmo 
tempo, nota-
-se que o debate 

sobre governança digital parece caminhar, no 
momento, para temas como big data, algo-
ritmos, direito à privacidade e à proteção de 
dados pessoais, assuntos priorizados mais no 
debate da Governança da Internet. Adriana 
Veloso Meireles, em tese defendida em 2020, 
no Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política da Universidade de Brasília – IPOL/
UnB, analisou as sessões centrais do Fórum de 
Governança da Internet. De acordo com a au-
tora, a partir de 2019, 

o debate sobre a ética envolvida na tomada 
de decisões dos algoritmos inteligentes 

2.2. Análise das 
teses e dissertações 
dentro da temática 
Governança Digital

Para a temática de Governança Digital (GD), a 
busca retornou uma tese e nove dissertações. 
Os dez trabalhos encontrados foram publicados 
entre os anos de 2011 e 2018, com maior con-
centração nesse último ano, conforme o qua-
dro a seguir. 

 

[Quadro 6] Ano de publicação das 
teses e dissertações em GD.

Interessante observar uma lacuna significa-
tiva entre os anos de 2012 e 2015, sem nenhum 
trabalho acadêmico desenvolvido nesse período 
sobre o tema, além da ausência de publicações 
em 2019 e 2020. O crescimento das pesquisas 
relacionadas à temática surge, curiosamente, no 
mesmo período em que o tema da Governança 
Digital passa a ocupar espaço e ganhar impor-
tância junto às ações e organizações governa-
mentais. Os problemas públicos, associados 
ao tema, passam a ser reconhecidos como tal. 
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se intensifica. Trata-se de uma questão 
central que se complementa à regulação 
de dados pessoais. Além disso, a expansão 
de tecnologias como o reconhecimento 
facial e a identificação biométrica 
ampliam a preocupação com relação à 
privacidade (Meireles, 2020, p. 159).

Pelo menor número de publicações e pelo 
recorte temporal, inferimos que o debate da 
Governança Digital é mais recente no Brasil que 
aquele da Governança da Internet. Porém, ao 
contrário do debate da Governança da Internet, 
que está fragmentado em diferentes áreas da 
Academia, a Governança Digital parece ser uma 
temática com forte presença na Administração, 
Ciência da Computação e Ciência Política, con-
forme quadro a seguir.

Engenharia  Elétrica
Ciências

Ciência  Política

Ciência da  Computação

Administração
Engenharia  e gestão do  conhecimento

[Quadro 7] Área de concentração 
das teses e dissertações de GD.
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Como no caso da GI, a UnB liderou a publi-
cação de teses e dissertações sobre Governança 
Digital. Foram, ao todo, três trabalhos defen-
didos na instituição: dois no Programa de 
Pós-Graduação em Administração e um no 
Programa de Pós-Graduação em Computação 
Aplicada. A UFRGS ficou em segundo lugar em 
número de publicações, com uma tese e uma 
dissertação do Programa de Pós-Graduação em 
Ciência Política. A frequência de distribuição 
de publicações por região brasileira pode ser 
observada no quadro 8, no qual podemos ob-
servar, novamente, a concentração do debate 
da temática no eixo Centro-Oeste-Sul-Sudeste.
 

[Quadro 8] Regiões brasileiras das 
teses e dissertações de GD.

Centro-oeste

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Nordeste Sudeste Sul Norte



248

GOVERNANÇA DA INTERNET E GOVERNANÇA DIGITAL: ANÁLISE DA PRODUÇÃO
 ACADÊMICA EM TESES E DISSERTAÇÕES BRASILEIRAS DE 2005 A 2020

V. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS 233 A 257 CHRISTIANA SOARES DE FREITAS

LUÍSA M.B. MONTENEGRO

Em relação à GD, apenas uma tese foi publi-
cada e a autora manteve o objeto de pesquisa 
no mestrado e no doutorado. Com relação à au-
toria das teses e dissertações, as mulheres pu-
blicaram 70% dos trabalhos, conforme quadro 
que segue.

A figura a seguir ilustra a frequência das pa-
lavras-chave mais utilizadas nas teses e disser-
tações sobre o tema da GD. A nuvem de pala-
vras foi construída a partir das palavras-chave 
elencadas nos trabalhos, em que palavras com 
maior frequência aparecem com maior ênfase – 
novamente, excluindo-se o termo “governança 
digital”, para melhor visualização das temáticas. 
Excluímos palavras que são conectoras de fra-
ses e orações, como “de”, “com”, “em”, dentre 
outros. A frequência mínima foi cinco palavras 
e a máxima, cem.

[Figura 4] Palavras-chave de teses 
e dissertações sobre GD.

Os termos encontrados levam ao entendi-
mento de que a Governança Digital é estudada 
no Brasil em sua capacidade como serviço pú-
blico: “governo, aberto, público, eletrônico, ser-
viços, cidadão”. Isso demonstra-se distinto do 
debate da GI, em que o foco estava em questões 
regulatórias, internacionais e de soberania. A fim 
de aprofundar o debate acerca das temáticas dos 
trabalhos de GD, também realizamos uma conta-
gem de frequência de palavras nos resumos das 

pesquisas. A nuvem resultante pode ser obser-
vada na figura 5. Excluímos palavras que são co-
nectoras de frases e orações, como “de”, “com”, 
“em”, dentre outros; verbos descritivos típicos 
da redação acadêmica, como “analisar”, “apre-
sentar”, “sugerir”; e numerais. A frequência mí-
nima foi cinco palavras e a máxima, cem.

[Figura 5] Frequência de palavras nos 
resumos das teses e dissertações GD.

Podemos observar termos como “de-
senvolvimento”, “dados”, “serviços públi-
cos”, “governo”, “gestão”, “governamen-
tais”, “públicas”, “soluções”, “Federal”, 
“dados abertos”, “universidades”, “desen-

volvimento”, “democracia”. Isto demonstra que 
a Governança Digital é estudada no Brasil em 
sua capacidade de aprimoramento de servi-
ços públicos e instrumentos de gestão. Existe 
uma preocupação de análise das práticas do go-
verno e do Estado relacionadas à transparência, 
ao uso democrático da tecnologia e às formas 
como o Estado pode abrir-se para oferecer ser-
viços a cidadãos. Essa característica diferente da 
Governança da Internet, em que o foco dos es-
tudos está em atores privados e internacionais.

Com relação à modalidade de pesquisa, utili-
zamos a categorização de Demo (1995), explanada 
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anteriormente, que distingue trabalhos teóricos, 
metodológicos, empíricos e práticos. Neste sen-
tido, 60% dos trabalhos foram empíricos e 40%, 
práticos. Nenhum trabalho encaixou-se na mo-
dalidade teórica ou metodológica. A pesquisa 
bibliográfica e a análise documental foram as 
principais técnicas utilizadas, mas alguns traba-
lhos já trouxeram o termo “revisão sistemática 
de literatura” como uma forma mais focada de 
realizar essa revisão. Os estudos de caso foram 
o principal método utilizado, com aplicação de 
entrevistas e questionários e menções a mé-
todos estatísticos de medição e categorização, 
conforme a figura 6 a seguir. Para a nuvem de 
palavras, excluímos palavras que são conecto-
ras de frases e orações, como “de”, “com”, “em”, 
dentre outros. A frequência mínima foi cinco 
palavras e a máxima, cem.

[Figura 6] Métodos e técnicas 
teses e dissertações GD.

Apenas uma pessoa orientou mais de um tra-
balho na temática de GD: a professora Marina 
Figueiredo Moreira, do Programa de Pós-
Graduação em Administração da Universidade 
de Brasília.

Por fim, as obras trazidas na seção “referên-
cias” ou “referências bibliográficas” das teses e 
dissertações em Governança Digital trazem uma 
predominância de autores e autoras brasileiros. 
Os trabalhos apresentaram 583 entradas de re-
ferência, que foram analisadas segundo sua fre-
quência, de acordo com o quadro a seguir.

Autor Número 
de citações

Marco Cepik 20

Diego Canabarro 13

Wilson Gomes 10

Maria Alexandra Cunha 9

Ana Júlia Possamai 9

Francisco Paulo Jamil Almeida 
Marques

8

Rafael Cardoso Sampaio 8

Álvaro Ramírez-Alujas 7

José Einseberg 6

Marijn Janssen 6

Manuel Castells 6

Andrés Hoffman 6

José Antonio Bojórquez Pereznieto 6

Anneke Zuiderwijk 6

[Quadro 9] Lista de referências GD.

Ao contrário do ocorrido para as referências 
em Governança da Internet, não houve, nos tra-
balhos identificados, recorrência de clássicos dos 
estudos sobre internet, como Mueller e Castells, 
que figuram na lista, mas em baixa frequên-
cia5. Aqui, os autores mais citados coincidem 
com aqueles mais citados nos estudos sobre de-
mocracia digital, especialmente Wilson Gomes, 
Jamil Marques e Rafael Sampaio (Sampaio et al., 
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2020). Esse dado pode significar que a comuni-
dade acadêmica mais ligada ao tema da gover-
nança digital não apenas cita os mesmos auto-
res daqueles ligados à democracia digital como 
podem, muito provavelmente, ser os mesmos 
autores pesquisando ambos os temas. 

Essa possibilidade é notória em função dos 
principais termos e assuntos tratados no sub-
campo da democracia digital serem os mesmos 
daqueles identificados no da governança digital, 
ou seja, são temas voltados a questões relacio-
nadas à democracia, ao uso de dados abertos e 
a outras temáticas relacionadas à esfera pública 
e a mecanismos de uso dos recursos tecnoló-
gico-informacionais para o fortalecimento da 
democracia. Nesse sentido, os estudos desses 
subcampos – que pertencem ao campo mais 
abrangente dos estudos de Internet & Política 
– focam em questões como o desenvolvimento 
econômico, tecnopolítico e social; o uso de 
dados abertos para transparência governamen-
tal; análise de inovações democráticas digitais; 
melhorias na gestão pública com o uso da in-
ternet; dentre outros.

Tal constatação faz sentido ao se observar 
o histórico de desenvolvimento das análises 
sobre Governança Digital. As pesquisas sobre 
o tema, antes atreladas a questões de eficiên-
cia, prestação de serviços e facilidades de uso, 
começam a se associar, a partir da primeira dé-
cada do século XXI (e é o que se observa nos 
trabalhos aqui em análise), a questões relacio-
nadas a direitos e deveres cidadãos, ao fortale-
cimento da democracia participativa e à neces-
sidade de informação e inclusão social (Gomes, 
2016). Houve, portanto, uma politização do 
tema, vista, por diversos pesquisadores da área, 
como necessária para evitar um “pesadelo dis-
tópico tecnocrático” (Fountain, 2014, p. 7). 

As análises sugerem a definição de 
Governança Digital como um subcampo do 
campo de Internet & Política, tendo dois obje-
tivos principais como tendência. Em um pri-
meiro espectro de estudos, o objetivo é analisar 

as diversas práticas governamentais adotadas 
pelo Estado como forma de expandir e forta-
lecer a democracia a partir do uso de recur-
sos tecnológico-informacionais. São exemplos 
as análises sobre práticas governamentais para 
transparência pública, uso de dados abertos e 
inovações democráticas que atendam as de-
mandas cidadãs com foco em estratégias de 
participação e inclusão tecnopolítica. O uso 
otimizado dos recursos tecnológico-informa-
cionais é analisado não apenas como forma de 
garantir mais eficiência nos serviços públicos e 
na gestão pública, mas também como mecanis-
mos voltados ao aprimoramento da qualidade 
da democracia. 

Em pesquisa realizada por Gomes (2016) foi 
confirmada a hipótese de que “a literatura na-
cional sobre Internet e Política dedica boa parte 
de seus esforços a temáticas diretamente re-
lacionadas à democracia digital, a exemplo do 
que ocorre na literatura internacional” (Freitas 
et al, 2021, p. 186). Em outra pesquisa recente, 
observamos que o número de estudos sobre 
democracia digital começa a ser bastante signi-
ficativo a partir de 2006, alcançando seu auge 
no período entre 2012 e 2014, quando repre-
sentavam um total de 43,1% do universo de ar-
tigos publicados em uma revista de grande al-
cance do campo de Internet e Política no Brasil. 
A partir de 2015, contudo, identificamos uma 
pequena queda nessa produção, podendo indi-
car uma mudança de temas de interesse dos 
pesquisadores do campo (Freitas et al, 2021). 

Um outro conjunto de estudos vem se tor-
nando cada vez mais comum, apesar de não ter 
tido muita presença no período histórico aqui 
delimitado. Pesquisas atuais direcionam suas 
análises para temas que não estão, necessaria-
mente, discutindo a democracia, mas, sim, as 
ameaças à democracia. São análises sobre es-
tratégias de vigilância governamentais (Zuboff; 
Pasquale, 2019); ameaça à privacidade (Hui, 2015; 
Seaver, 2017; Yeung, 2017); uso indiscriminado 
e antiético de dados pessoais (Lippold, 2017; 
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Gillespie, 2014; Burrel, 2016); desinformação, 
fake news, deep fake e suas influências em resul-
tados eleitorais e processos políticos (Beer, 2017; 
Crawford, 2016; Mittelstadt et al, 2016; Treré, 
2017); uso de big data, extração (ou extrati-
vismo, a depender da corrente teórica) de dados 
para formulação de políticas (Reed et al., 2016; 
Maccarthy, 2018); implicações de cenários possí-
veis com a internet das coisas (Noble, 2018); uso 
de blockchain pelo setor público (Danaher, 2016); 
inteligência artificial para ações e políticas go-
vernamentais (Danaher et al, 2017). 

Tais temas tornam-se centrais nas discus-
sões sobre ação pública hoje, especialmente 
com o crescimento e amplitude de poder con-
ferido aos Estados-nação e às grandes corpora-
ções transnacionais pelo uso de instrumentos 
desenvolvidos a partir dos recursos de inteli-
gência artificial (Danaher et al, 2017). Os meca-
nismos de vigilância hoje possíveis, com siste-
mas biométricos e medições do pulsar da vida, 
individual e coletiva, podem criar sistemas de 
saúde capazes de resolver problemas latentes, 
com tratamentos preventivos e não paliativos 
(Danaher, 2016; Noble, 2018). Sistemas de en-
sino, se construídos com planos estratégicos 
adequados de gestão, podem otimizar o ensino 
contemporâneo. Contudo, tais mecanismos de 
vigilância e controle também podem produ-
zir regimes totalitários até então inimagináveis 
(Treré, 2017; Yeung, 2017; Noble, 2018). 

Da venda de produtos à venda de políticos, 
vivemos práticas que demandam reflexões 
sobre o uso ético dos recursos tecnológicos 
existentes. Temas que levam em consideração 
princípios éticos e a atenção aos direitos huma-
nos, quando da programação dos códigos que 
programam nossas vidas, parecem constituir-se, 
hoje, como tendência no campo de estudos de 
Internet & Política. A tendência ao crescimento 
do número de pesquisas sobre ética e tecnolo-
gia vem sendo observada não só no subcampo 
de pesquisas sobre Governança Digital, mas 
também no de estudos sobre Governança da 

Internet. Estamos, portanto, em um momento 
em que novos temas – e novas análises e pers-
pectivas sobre temas já existentes – passam a 
cativar a atenção dos pesquisadores do campo. 

Além dessa transformação observada no 
campo de produção de conhecimento, altera-
ções no setor público expressam um momento 
singular de transição política. O Decreto de 
2020 mencionado, instituindo estratégias de 
governo digital (diferenciando-se, proposital-
mente, da concepção de governança digital), 
pode indicar mudanças também no setor pú-
blico, implementando novas diretrizes para 
orientar ações e políticas governamentais. 
Tanto por transformações políticas, nacionais 
e internacionais, quanto pelo próprio desen-
volvimento do capitalismo informacional, o 
campo de estudos sobre temas relacionados à 
internet e política passa a demandar análises 
focadas nas implicações dos recursos tecnoló-
gicos hoje disponíveis, sendo estas consequên-
cias favoráveis – ou não – à democracia. Os 
novos temas tratados evidenciam a intensa ve-
locidade do desenvolvimento tecnológico, nem 
sempre caminhando de forma a atender as de-
mandas e anseios por democracia, mas, muitas 
vezes, atendendo a demandas por mecanismos 
de obtenção e reprodução de poder e domina-
ção – sobre indivíduos, grupos e nações.

3. Considerações Finais

As pesquisas sobre Governança Digital e 
Governança da Internet ganham, atualmente, 
importância tanto prática – como eixos orien-
tadores de ações governamentais – quanto teó-
rica, sendo aprimorados os conceitos e catego-
rias analíticas para reflexão sobre esses temas 
do campo de estudos de Internet & Política. 
Para a compreensão desse avanço e das tendên-
cias que com ele são observadas, o presente tra-
balho teve o objetivo de realizar uma análise da 



252

GOVERNANÇA DA INTERNET E GOVERNANÇA DIGITAL: ANÁLISE DA PRODUÇÃO
 ACADÊMICA EM TESES E DISSERTAÇÕES BRASILEIRAS DE 2005 A 2020

V. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS 233 A 257 CHRISTIANA SOARES DE FREITAS

LUÍSA M.B. MONTENEGRO

produção acadêmica realizada no âmbito dos 
programas de pós-graduação brasileiros acerca 
das temáticas de Governança da Internet e 
Governança Digital, a fim de mapear suas pro-
duções, temáticas, áreas de concentração, mé-
todos e técnicas mais utilizados. Com isso foi 
possível identificar os programas em que foram 
defendidas e estabelecer os autores mais cita-
dos na produção acadêmica brasileira.

O corpus deste trabalho foi analisado utilizan-
do-se o software NVivo, que permite análise qua-
litativa de conteúdo quantitativo, facilitando a 
quebra de unidades de texto e a comparação e 
categorização. Para melhor visualização dos re-
sultados, analisamos os trabalhos na temática GI 
e GD separadamente, comparando os achados.

Para a palavra-chave “Governança da 
Internet”, encontramos oito teses e quatorze 
dissertações. Os trabalhos foram defendidos 
entre os anos de 2005 e 2020, com maior con-
centração nos anos de 2018 e 2020. As disser-
tações correspondem a 64% dos trabalhos, en-
quanto as teses somam 36%. A principal área 
de concentração dos trabalhos publicados é o 
Direito, seguido por Ciência Política e Relações 
Internacionais. A Universidade de Brasília - 
UnB - concentra a maior produção de trabalhos 
na temática GI, com 36% dos trabalhos defen-
didos: três no Programa de Pós-Graduação em 
Direito; dois no Programa de Pós-Graduação 
em Ciência Política; um no Programa de 
Pós-Graduação em Relações Internacionais 
e um no Programa de Pós-Graduação em 
Administração. A Universidade de São Paulo 
(USP) e a Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC/SP) apresentam 16% das publi-
cações, respectivamente. 

O debate acadêmico acerca da GI concentra-
-se nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. Apenas 
um trabalho da área foi defendido na região 
nordeste e nenhum foi defendido na região 
norte. A maior parte das pesquisas em GI nos 
programas de pós-graduação são feitas por 
mulheres, que publicaram 55% dos trabalhos. 

Porém, quando observamos apenas as teses pu-
blicadas na temática, o público masculino é 
responsável por 62,5% dos trabalhos.

Os trabalhos analisados têm em comum, além 
da GI, temáticas voltadas a questões de poder 
em escala global, considerando o contexto po-
lítico-social. “Informação” é o principal objeto 
e as abordagens técnico-jurídicas são predo-
minantes, com foco no caráter multissetorial 
e global da GI. Temáticas relacionadas à segu-
rança e desenvolvimento são centrais nos traba-
lhos, com preocupações de soberania voltadas 
à economia, o que se depreende pelas palavras 
em destaque “empresas” e “desenvolvimento”. 
A produção, em sua maioria, é técnico jurídica. 
O debate da GI aparece atrelado à ótica do poder, 
considerando atores envolvidos. Infere-se que 
temáticas relacionadas à segurança e desenvol-
vimento são centrais nos trabalhos, com preo-
cupações globais e de soberania. 

Com relação à modalidade dos trabalhos, 27% 
encaixam-se na modalidade teórica; 68%, na 
modalidade empírica; e 5%, na prática. Nenhum 
trabalho foi metodológico. A pesquisa biblio-
gráfica foi a técnica mais comumente utilizada, 
seguida pela análise documental. A entrevista 
também é uma técnica bastante citada e as pes-
quisas tendem a ser qualitativas, focando em 
estudos de caso. Com relação à orientação, veri-
ficamos que as orientadoras e orientadores dos 
trabalhos não se repetiram, isto é, não houve 
dois trabalhos orientados pela mesma pessoa.

Os trabalhos apresentaram 2.439 entradas de 
referência, que foram analisadas segundo sua 
frequência. Milton Mueller emergiu como a 
grande referência em GI, seguido por Manuel 
Castells e Laura DeNardis. Carlos Alberto 
Afonso e Diego Canabarro aparecem como re-
presentantes brasileiros nas referências em GI.

Já os trabalhos na temática GD somaram 
dez, sendo nove dissertações e uma tese. Os 
trabalhos foram defendidos entre os anos de 
2011 e 2018, o que pode indicar que o debate 
da GD é mais recente no país. Os trabalhos 
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se concentraram nas áreas de Administração, 
Ciência da Computação e Ciência Política.

Como no caso da GI, a UnB liderou a publica-
ção de teses e dissertações sobre Governança da 
Internet; foram dois trabalhos defendidos no 
Programa de Pós-Graduação em Administração 
e um no Programa de Pós-Graduação em 
Computação Aplicada. A UFRGS ficou em se-
gundo lugar em número de publicações, com 
uma tese e uma dissertação publicadas no 
Programa de Pós-Graduação em Ciência Política. 
A frequência de distribuição de publicações por 
região brasileira demonstrou a concentração do 
debate no eixo Centro-Oeste-Sul-Sudeste.

Com relação à aderência à temática da 
Governança Digital, apenas uma tese foi pu-
blicada na temática, e a autora manteve o ob-
jeto de pesquisa no mestrado e no doutorado. 
Com relação à autoria das teses e dissertações, 
as mulheres publicaram 70% dos trabalhos re-
ferentes à GD.

Pela análise das palavras-chave, podemos ob-
servar que Governança Digital é estudada no 
Brasil em sua capacidade de construção de es-
tratégias de garantia de melhores serviços pú-
blicos aos cidadãos; melhoria de gestão a partir 
de mecanismos de transparência governamen-
tal; uso de inovações democráticas para aumen-
tar a inclusão cidadã nos processos políticos 
e de tomada de decisão. Essas características 
diferem daquelas encontradas nos debates da 
Governança da Internet, em que o foco está em 
questões regulatórias, internacionais e de so-
berania. Nos trabalhos de Governança Digital, 
observamos uma preocupação de análise das 
práticas do governo e do Estado relacionadas à 
transparência e voltadas para o cidadão. O foco 
está no uso democrático da tecnologia e nas 
formas como o Estado pode oferecer serviços 
e instrumentos de gestão – diferentemente da 
GI, em que o foco dos estudos estava em atores 
privados e internacionais.

Com relação à modalidade de pesquisa, 60% 
dos trabalhos foram empíricos e 40%, práticos. 

Nenhum trabalho encaixou-se na modalidade 
teórica ou metodológica. Apenas uma pessoa 
orientou mais de um trabalho na temática de 
GD: a professora Marina Figueiredo Moreira, do 
Programa de Pós-Graduação em Administração 
da Universidade de Brasília.

Como métodos e técnicas, a pesquisa biblio-
gráfica e a análise documental foram as prin-
cipais técnicas utilizadas. Os estudos de caso 
foram o principal método utilizado, com aplica-
ção de entrevistas e questionários e menções a 
métodos estatísticos de medição e categorização.

As referências bibliográficas das teses e dis-
sertações em GD trouxeram uma predominân-
cia de autores e autoras brasileiros. Os traba-
lhos apresentaram 583 entradas de referência. 
Ao contrário do ocorrido para as referências 
em GI, não houve, nos trabalhos, recorrência 
de “grandes clássicos” como Mueller e Castells, 
mas sim autores bastante reconhecidos nacio-
nalmente no campo de estudos de Internet & 
Política, como Wilson Gomes e Jamil Marques. 
Portanto, os autores e autoras mais referencia-
dos na temática são, em sua maioria, brasileiros 
e abordam as questões de GD de forma tanto 
teórica, quanto prática – a GD aplicada às práti-
cas de governo aberto, por exemplo, ou dentro 
de contextos de democracia digital.

As comparações entre os resultados obtidos 
para as obras de GI e GD levam a compreensão 
de que a governança da Internet é usualmente 
associada à técnica e vista como uma questão 
transnacional. Já a governança digital é conju-
gada em uma capacidade relacional dentro do 
Estado, e vista como instrumento de cidada-
nia e democracia. Podemos inferir não apenas 
pelas palavras-chave e resumos, mas pelas te-
máticas e métodos – enquanto trabalhos de GI 
estudaram fóruns como o ICANN, os trabalhos 
de GD tiveram foco em experiências nacionais 
de uso de TICs pelo governo.

Com base nos achados, Governança Digital 
pode ser compreendida como um subcampo 
do campo de Internet & Política. Tal subcampo 
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tem como objetivo analisar o Estado democrá-
tico e, nesse sentido, analisar também práticas 
governamentais relacionadas à transparência, 
às demandas cidadãs, à participação e inclusão 
tecnopolítica, ao uso otimizado dos recursos 
tecnológico-informacionais, não apenas para 
garantir mais eficiência de serviços públicos e 
de ações governamentais, mas também para re-
fletir sobre mecanismos voltados ao aprimora-
mento da qualidade da democracia em socieda-
des contemporâneas. 

Iremos, em próximo artigo, aprofundar a 
pesquisa em relação às novas questões epis-
temológicas emergentes nos estudos sobre 
Governança Digital e Governança da Internet 
para continuar a observar as tendências desse 
campo de produção de conhecimento. Como 
apontado anteriormente, vivemos um mo-
mento de transição epistemológica e política, 
em que questões como direitos humanos fun-
damentais; direito à internet como um direito 
humano; a necessária ética associada ao desen-
volvimento dos códigos que orientam as práti-
cas contemporâneas; tais objetos de pesquisa – 
e de ação política – passam a ser discutidos de 
forma cada vez mais intensa, reorientando os 
caminhos da produção do conhecimento sobre 
Internet e Política.
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Notas finais

1 http://bdtd.ibict.br/

2 Ou seja, os resultados foram orientados 
para mostrar ocorrências das palavras-chave 
buscadas tanto no autor, quanto no título e/ou 
nas palavras-chave das teses e dissertações.

3 O trabalho “Governança digital: desen-
volvimento de um índice para autarquias pú-
blicas federais vinculadas ao Ministério da 
Educação” (GOMES, 2018) retornou em ambas 
as buscas.

4 Alguns exemplos são o Comitê Gestor 
da Internet no Brasil – CGI, que estabelece 
as diretrizes para o uso da Internet no Brasil 
e administra os registros para os Nomes de 
Domínio .br, com sede em São Paulo; e a Rede 
Nacional de Ensino e Pesquisa – RNP, respon-
sável pelo backbone (isto é, o sistema de ligações 
centrais entre redes de computadores) da rede 
acadêmica brasileira, sediada em Brasília.

5 Embora tivéssemos estabelecido, ante-
riormente, os dez autores e autoras mais re-
ferenciados, em nossa lista constam 16 nomes, 
uma vez que vários autores e autoras “empa-
taram” com seis menções cada. Porém, uma 
vez que buscamos “cânones” do debate da GD, 
seria interessante travar a discussão de quan-
tas referências seriam necessárias para que um 
autor possa ser considerado vital à discussão. 
Pretendemos desenvolver esse debate em outro 
momento.

http://bdtd.ibict.br/
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Resumo
Este artigo tem por objetivo fomentar diálogos 
sobre as possibilidades de prevenção do suicí-
dio que deem conta dos fenômenos que acon-
tecem em meios digitais, por meio da apresen-
tação e da discussão de alguns casos. Os dados 
são baseados em uma pesquisa de doutorado 
que buscou investigar o suicídio das pessoas 
LGBTQIA+ por meio de uma etnografia em am-
bientes digitais. Os casos mostram que o as-
sunto ganha ainda mais complexidade com o 
advento do digital, e que é urgente discutir, 
seja a partir de políticas públicas, ou a partir 
de projetos de organizações específicas, as pos-
sibilidades de construir uma efetiva prevenção 
do suicídio nos ambientes digitais.
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Abstract
This paper aims to promote a dialogue about 
the possibilities of suicide prevention that con-
sider what happens on digital media – two 
cases are presented and discussed. These data 
are based on a PhD research with focus on 
LGBTQIA+ suicide through an ethnography on 
digital environments. The cases show that the 
subject is painted in a more complexity frame 
within the digital, and it is urgent to discuss 
and implement public policies and specific 
programs that can design potential and effec-
tive suicide prevention on digital environment.
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Introdução

Neste artigo, abordo alguns casos de suicídio 
que envolveram mensagens ou despedidas na 
Internet, em redes sociais e fóruns, para mos-
trar o quão diverso e complexo o tema do sui-
cídio pode ser em relação à Internet e às pla-
taformas digitais. É importante, inicialmente, 
atestar que o suicídio é um evento que inde-
pende do digital, per se, portanto, quando falo 
de suicídio na Internet, estou levando em conta 
polissemias e metáforas – bem como o termo 
“mídias digitais” pode ser uma metáfora para as 
implicações das relações humanas no digital1. 
São muitas as formas como o suicídio se mos-
tra na Internet, contudo, para exemplificar os 
pontos levantados neste artigo, me atenho a al-
guns casos que fizeram parte de uma pesquisa 
de doutorado2.

A metáfora de que a Internet é um mar na-
vegável3 foi uma fonte de inquietação durante 
os anos de pesquisa. Eu teria um campo quase 
infinito para ancorar meu barco, muitas vezes 
dependendo da sorte para “pescar” algo em 
mar tão revolto e diverso – e navegar. Se foi no 
campo metafórico que eu vi surgir e desenhei 
a pesquisa, nem tudo se reduziu a metáforas: 
também foi necessário compreender a Internet 
como coisa (com elementos reais e tangíveis, 
acessíveis e ao alcance), como produção hu-
mana, que funciona por conta de milhares de 
quilômetros de cabos e parafernálias orbitáveis, 
enquanto se materializa em pequenos dispo-
sitivos em nossas mãos: as telas são amigáveis 
mas na base estão linhas e mais linhas de có-
digos que criptografam, transmitem, recodifi-
cam e transformam todo tipo de informação 
por meio de zeros e uns, portanto binário, por-
tanto digital. Ou seja, ao mesmo tempo que é 
metáfora, é material.

Este modo de compreender a Internet guiou 
toda a pesquisa de doutorado. É preciso enten-
der que ninguém se suicida na Internet, mas 

ela é um meio em que as possibilidades comu-
nicativas do suicídio, bem como a transgres-
são às barreiras da dicotomia público/privado, 
(Marquetti, 2014) se fazem evidentes: é relati-
vamente fácil encontrar cartas de despedidas 
em postagens em todas as redes sociais, gru-
pos de compartilhamento de perfis de pessoas 
que já morreram (e que identificam até mesmo 
o método utilizado), fóruns em que as pessoas 
tentam discutir o tema livremente, outros em 
que a motivação é escrever cartas de despedida 
fictícias; e se pesquisar mais a fundo, encon-
tram-se vídeos de cenas de suicídio, inclusive 
de transmissões “ao vivo” em plataformas de 
conversas por câmera, informações sobre mé-
todos, vendas de “kits suicídio” e a busca por 
parceiros para se matarem juntos (Nagafuchi, 
2017; Nagafuchi e Adorno, 2016; Ozawa-de Silva, 
2008, 2010). Assim como a média entre os dígi-
tos 0 e 1, a Internet é também um meio, um ca-
minho, uma possibilidade. Metáfora e material.

Do mesmo modo, é preciso expandir o en-
tendimento do suicídio dentro de uma etno-
grafia em ambientes digitais, em metáfora, por-
que o que vem em tela são diversas traduções 
sobrepostas com diferentes significantes; e ob-
jetivamente, porque se torna um meio de co-
municação que têm consequências para quem 
lê e digita (ou concretiza mensagens por meio 
de imagens e significações ocultas – como um 
influenciador4 que postava uma sigla em suas 
redes sociais, que só ele sabia o significado, 
toda vez que tinha uma ideação suicida). Tal 
discussão facilmente resvala em possibilidades 
e limitações éticas – que não pretendo abordar 
neste artigo; ao invés, proponho uma conversa 
fundamentada em preceitos da antropologia di-
gital, com descrições da pesquisa de doutorado, 
para, por fim, discutir um pouco sobre cami-
nhos e possibilidades para a prevenção do sui-
cídio na Internet e nas mídias digitais.

O objetivo do artigo, então, é apresentar uma 
perspectiva de como se deu uma pesquisa sobre 
suicídio na Internet, trazendo alguns casos e 
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discussões, e fomentar diálogos sobre possi-
bilidades de prevenção do suicídio que deem 
conta também dos fenômenos que acontecem 
em meios digitais. Como tratar de prevenção 
do suicídio quando as pessoas estão fortemente 
presentes nas plataformas digitais?

1. A Era Digital: vidas em 
zeros e uns

A Internet, como é concebida, no senso comum, 
parece uma entidade do mundo das ideias, 
“virtual”, em oposição ao que é real e palpá-
vel. Isso pode se dever ao fato de não vermos 
os sinais de wi-fi transmitidos, ou os mecanis-
mos por trás de uma tela sensível ao toque. O 
que se esconde nas máquinas e nos aparelhos é 
uma sequência de números zero e um – todos 
os comandos, todas as informações, todas as 
funcionalidades; das fotografias publicadas nas 
redes sociais às receitas de bolo, tudo é uma 
constante codificação, recodificação e decodi-
ficação de sequências dos dígitos zero e um: é 
por isso que algumas tecnologias são chama-
das de digitais. E, por mais que pareça sim-
ples, todas as operações envolvem linhas com-
plexas de programação, inteligência artificial 
construída a partir de cálculos avançados e o 
desenvolvimento de tecnologias que permitem 
transmitir e acessar todas essas informações.

E, além disso, esta troca de sequências nu-
méricas se tornou possível graças a uma mi-
ríade de equipamentos como cabos ultramari-
nos, satélites em órbita, torres de transmissão, 
supercomputadores e servidores gigantescos 
– como se fossem uma estrutura corpórea e 
física da Internet. Tal estrutura é gigantesca, 
posto que estamos cada vez mais conectados 
– segundo a Organização das Nações Unidas 
(ONU), no ano de 2018, chegamos ao marco 
de mais da metade da população mundial5 
com acesso à Internet, o que se traduz em, 

aproximadamente, 3,9 bilhões de pessoas. No 
Brasil, aproximadamente 50,7 milhões de pes-
soas têm acesso à Internet, e o uso é majori-
tariamente feito através de aparelhos de celu-
lar (smartphones6) – 58% do total e ainda maior 
para as classes D e E7, 85%, o que reflete as 
muitas formas de desigualdades sociais no país. 
(TIC Domicílios 2019, 2020).

De acordo com Miskolci (2017), as tecnolo-
gias digitais, como as conhecemos hoje, tive-
ram gênese no final da Segunda Guerra e seu 
uso se intensificou na disputa de poder entre 
Estados Unidades e a União Soviética, na cor-
rida em direção ao domínio dos modos de co-
municação em rede. Entram nesta equação de 
gênese, segundo o autor, a criação dos compu-
tadores pessoais pelo setor privado e por em-
preendedores nos anos 70, e o movimento de 
privatização da Internet, no meio da década de 
1990, principalmente por conta da criação de 
sistemas de trocas de mensagens entre univer-
sidades norte americanas.

Um marco importante, identificado por Van 
Dijck (2013), foi a passagem do paradigma da 
web1.0 para a web2.0, mais focada no usuário 
por meio da participação e do compartilha-
mento – e, mais adiante, na criação de con-
teúdo. Outro signo essencial deste paradigma é 
a manipulação das conexões sociais pelos sis-
temas automatizados das redes sociais, com in-
teligências artificiais – cujos códigos e algorit-
mos são em parte desconhecidos, necessário 
dizer, e que decidem os conteúdos que serão 
visíveis aos seus usuários:

de modo a ser capaz de reconhecer o 
que as pessoas querem e gostam, o 
Facebook e outras plataformas monitoram 
desejos por meio da codificação dos 
relacionamentos entre as pessoas, coisas 
e ideias, em algoritmos. O significado de 
‘social’, portanto, parece englobar tanto a 
conexão (humana) quanto a conectividade 
(automatizada). [...]. A sociabilidade 
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codificada pela tecnologia torna as 
atividades das pessoas em algo formal, 
gerenciável e manipulável, permitindo que 
as plataformas construam a sociabilidade 
nas rotinas cotidianas das pessoas (VAN 
DIJCK, 2013, p.12, tradução nossa).

Por trás de todo código escondido das redes 
sociais, esconde-se um objetivo de maximiza-
ção dos lucros das empresas que são responsá-
veis por elas. Em um sistema em que qualquer 
pessoa ou empresa pode comprar espaço nas li-
nhas dos tempos dos usuários, com marketing 
direto ou indireto por meio dos influenciado-
res digitais, a medição do sucesso é feita por 
um mecanismo de reação do usuário (curtidas 
e “amei”) que, como lembra Van Dijck (idem), 
são mais o resultado de uma computação de-
rivada de um clique do que uma “virtude atri-
buída conscientemente por uma pessoa para 
algo ou uma ideia” (p.13). Além disso,

O que pode significar uma maior 
margem de lucro para alguns, pode 
não representar a realidade por trás da 
tela – que configura um exemplo dessa 
(con)fusão entre a conexão humana e a 
conectividade automatizada, uma vez que 
é impossível quantificar em que medida 
essas curtidas e esses seguidores vêm 
de grupos neutros apenas expostos aos 
algoritmos ou de devotos que realmente 
estão em busca do consumo de um estilo 
de vida (NAGAFUCHI, 2017, p.27).

Por trás de um clique, podem existir diver-
sos motivos pessoais, desde uma forma de cha-
mar a atenção de outra pessoa ao gosto mais 
genuíno da ideia ou da imagem. Desse modo, 
estariam nossas reações mais ligadas à relação 
das pessoas com as máquinas do que com ou-
tras pessoas? Para Turkle (2011), quanto mais 

conectadas, mais as pessoas experimentariam 
uma ausência de atenção, o que resulta em pes-
soas mais apáticas e menos engajas com o outro.

E, mais do que um vazio nas relações, na 
Internet, para James (2014), há um “ponto cego” 
em que a moral (capacidade de empatia) e a 
ética (as consequências das ações) ficam sus-
pensas, como no caso de Tyler Clementi, con-
tado pela pesquisadora, que se matou depois 
que seu colega de quarto divulgou um vídeo, 
gravado sem seu conhecimento, em que ele 
aparecia fazendo sexo com outro homem. No 
final de 20138, duas adolescentes brasileiras se 
mataram após serem vítimas de “pornografia 
de vingança”9, depois que duas pessoas próxi-
mas compartilharam fotos e vídeos em que elas 
apareciam em situações sexuais – os dois casos 
foram independentes e sem conexão, e gera-
ram muita discussão na época.

A Internet e o digital são ambivalentes e um 
espelho das relações humanas. Existe uma ca-
mada fina que separa as potencialidades e os 
prejuízos individuais e sociais; e, ao mesmo 
tempo que o suicídio não acontece na Internet, 
a Internet não é a causa de eventos suicidas. 
De modo geral, isso não exclui a responsabili-
dade de plataformas e empresas que acumulam 
dados e desenham algoritmos; evidentemente, 
devemos discutir as consequências reais a que 
estamos submetidos quando aceitamos os ter-
mos de uso10 dos sites e redes sociais. O que 
enfatizo aqui é que o foco das discussões deve 
estar no fator humano (criação e usuário) des-
tas plataformas, para não incorrer no risco 
de um essencialismo infrutífero (como se a 
Internet ou digital fossem responsáveis pelas 
misérias humanas).
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2. Caminhos e 
experimentações 

metodológicos

Pesquisar suicídio na Internet é um tanto de-
safiador e exige um grande esforço metodo-
lógico. Em resumo, há muitas informações e 
muitos caminhos e desenhos de análise são 
possíveis, há uma quantidade inumerável de 
dados e informações. Por isso, as metodologias 
são essenciais para coletar e organizar os dados, 
por exemplo. É necessário, antes de tudo, com-
preender o que é o campo de pesquisa, princi-
palmente em investigações que se fundamen-
tam inteira ou parcialmente na Internet. Mas, 
antes, como organizar tantas informações? No 
meu caso, me dividi entre o digital e o ana-
lógico11. Fazer pesquisa na Internet é correr o 
risco de estar on-line o tempo todo, uma vez 
que qualquer tipo de aparelho com wi-fi pode 
se transformar em “campo”. Conto um pouco 
do meu percurso metodológico porque con-
sidero essencial construir estratégias próprias 
para dar conta da quantidade de informações 
e de uma certa ansiedade de pesquisador (um 
pensamento constante era “se eu deixar para 
salvar isso amanhã cedo, vou perder a informa-
ção?”). E o excesso é quase inevitável, uma vez 
que estamos diante de um campo gigantesco. 

A minha escolha foi pela antropologia digi-
tal e por uma etnografia em ambientes digitais, 
que tentam dar conta da produção de conhe-
cimento sobre as questões derivadas de socie-
dades cada vez mais conectadas (em toda sua 
polissemia) às tecnologias digitais. Para boyd 
(2015), dentro destas tecnologias e plataformas, 
estão as mídias sociais, pautadas em dinâmi-
cas sociotécnicas que “se abrem enquanto mi-
lhões de pessoas abraçam a variedade de tec-
nologias disponíveis em um tempo particular 
e as usam para colaborar, compartilhar e socia-
lizar” (idem, p. 221-2).

Neste campo de estudos, surge a antropo-
logia digital, que parte da premissa de que o 
digital “pode e deve ser uma maneira efetiva 
de refletir sobre o que significa ser humano” 
(Horst & Miller, 2012, p.2). Isso porque o digi-
tal é um espelho das relações humanas, cheio 
de contradições e também dialético – que ao 
mesmo tempo potencializa práticas antidemo-
cráticas e faz florescer movimentos pautados 
em princípios de direitos humanos, separados 
por um clique de distância. É global e local ao 
mesmo tempo, uma curtida em qualquer rede 
social, é um simplificado mecanismo acionado 
por botões, na mesma medida em que ganha 
significados locais, a depender de grupos so-
ciais – uma foto curtida no Instagram pode ser 
o início de uma paquera, ou apenas uma de-
monstração de afeto mecanizada. Os mundos 
digitais são ambíguos e materiais. A Internet 
só é possível por conta de produtos físicos, que 
vão dos aparelhos pessoais, como computado-
res e celulares, a cabos ultramarinos gigan-
tes e satélites em órbita. Em suma, o digital 
é, hoje, parte inerente da cultura humana, ao 
passo que “as transformações digitais repre-
sentam uma mudança tanto em nossa capaci-
dade cognitiva quanto em nossa essência hu-
mana” (Idem, 2012, p.29).

Em particular, Miller (2011), em uma etno-
grafia sobre relacionamentos digitais, com-
preende o Facebook como um meta-amigo, 
que pode ser o motivo pelo qual dialogamos 
com as ferramentas como se a própria rede 
social fosse um ente ativamente participante 
das nossas vidas, de modo a nos autorizarmos 
a dividir intimidades e transformar o coti-
diano em conteúdo; neste “meio”, o Outro é 
uma figura abstrata consubstanciada em perfis, 
grupos, curtidas, reações, memes, emoticons, 
selfies e trocas de mensagens, síncronas ou não. 
A rede de amizades construída no Facebook 
é um trabalho que leva tempo e dedicação 
e, ainda, está submetida a um algoritmo fo-
cado na interação e até mesmo na venda de 
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produtos – e, por vezes, na venda de candida-
tos de eleições –, e que ainda molda relações 
sociais fora da Internet. 

Alia-se a isso a facilidade de conexão dada 
pelo uso de smartphones e da popularização dos 
planos de dados. Assim, além das relações cria-
das com as redes sociais, também podemos 
pensar nas relações dadas com os aparelhos, 
como extensão do próprio corpo (Lins, 2020). 
Ubíquo, o celular permite o registro em tempo 
real de situações corriqueiras e cotidianas. Não 
seria diferente com relação ao suicídio e com 
a quebra da dicotomia público/privado12. Uma 
mensagem de despedida, ou até mesmo a trans-
missão de uma tentativa de suicídio, própria ou 
de outro, fica ao alcance das mãos.

Chamo, aqui, de caminhos metodológicos 
porque considero uma etnografia em ambien-
tes digitais ultrapassa os limites do que chama-
mos de “método qualitativo/quantitativo”, isso 
porque ela não é somente o meio ou a lente 
que se usa para se analisar dados e informações. 
Não é também somente um método analítico, 
porque o conhecimento é construído a partir 
da relação do pesquisador com os interlocuto-
res, mas também a partir de um complexo flu-
xograma que liga o pesquisador, os interlocuto-
res e o digital – nem sempre em linhas (setas) 
retas. Há uma dimensão de afetação, de doa-
ção, de feitiço – em referência à Favret-Saada 
(2005[1990]). É preciso abrir a própria intimi-
dade, negociar fronteiras móveis entre con-
fiança, segredos e intimidades (Pelúcio, 2016). 
É desafiador, seja porque o digital tem mudan-
ças constantes, ou porque se torna necessário 
aprender, construir subjetividades, configurar 
olhares plurais e ambíguos (Nagafuchi, 2017). O 
digital não é uma entidade externa que deter-
mina os movimentos da sociedade, pois as tec-
nologias são incorporações (como extensões do 
corpo) de relações sociais que abrem possibili-
dades de ação e expressão culturais (Ito et. al., 
2013). Assim, pesquisar o suicídio a partir desta 
abordagem não seria apenas compreender

Como o digital poderia influenciar na 
suicidabilidade das pessoas [...] mas, sim, 
usar como categorias de análise as relações 
intersubjetivas e objetivas entre o digital e 
as tentativas de suicídio (ou construção de 
ideações ou acesso à métodos, por exemplo) 
dos interlocutores. Muitas pessoas usam as 
mídias digitais das formas mais corriqueiras 
no seu dia a dia, buscam receitas, fotos 
específicas, atualizam as redes sociais, 
trocam e-mails e emoticons[hoje em dia eu 
diria memes], mandam piadas em grupos 
de aplicativos de mensagens, ouvem música, 
assistem filmes e vídeos diversos [...]; e, 
também: postam mensagens de despedida 
no Facebook, compram “kits suicídio” [...] na 
deep web, [...] criam fóruns para compartilhar 
cartas de despedida hipotéticas, e tantas 
outras coisas mais. (Nagafuchi, 2017, p.30-1).

O foco da pesquisa era o termo “suicídio”, 
por isso, tudo o que tinha a ver com o tema 
poderia ser considerado fonte de informações. 
A pesquisa se baseou em redes sociais (prio-
ritariamente o Facebook, mas também encon-
trei informações no Twitter, no Instagram, no 
Reddit e no Tumblr), em aplicativos diversos de 
trocas de mensagens, fóruns variados, notícias, 
um formulário respondido por pouco mais de 
1.100 pessoas e entrevistas em profundidade13. 

3. A pesquisa nas redes: 
buscando e encontrando 

informações

A ferramenta Google Trends permite pesquisar a 
tendência de busca de termos específicos e pos-
sui muitas ferramentas interativas. Por exem-
plo, sobre o termo “suicídio”, os “picos” mais 
comuns estão relacionados à casos de pessoas 
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famosas que tiraram a própria vida, como o 
caso do ator brasileiro Flavio Migliaccio14. Mas, 
se tentarmos especializar a pesquisa, com a 
busca de termos, por exemplo, podemos en-
contrar algumas tendências: ao buscar “como 
cometer suicídio”, os termos relacionados são, 
em ordem de importância, “veneno”, “senti-
mento”, “eutanásia”, “pessoa” e “filosofia”, e no 
mapa do Brasil da própria ferramenta, o estado 
onde mais se pesquisou o termo no Google é o 
Rio Grande do Sul, que tem uma das maiores 
taxas de suicídio no país, e onde muitos dos 
casos se dão nas áreas rurais com plantação de 
fumo. Um dos termos associados à busca de 
“como se matar”, é “vingança”.

Se buscarmos o termo suicídio no Google, 
temos um retorno de aproximadamente 9 
milhões e meio resultados, o primeiro deles 
é uma caixa com o contato para o Centro de 
Valorização da Vida (CVV), uma das principais 
organizações promotoras de prevenção do sui-
cídio no país, com o título “Encontre ajuda”, 
onde se divulgam o número de telefone e os 
horários de funcionamento. Por vezes, a busca 
vem associada com outros termos, como “nó” 
ou “veneno”, mas informações precisas sobre 
métodos e ferramentas não são tão facilmente 
encontradas, em parte por conta de esforço de 
plataformas digitais para derrubar postagens 
que possam conter tais informações. 

Durante a pesquisa de doutorado, observei al-
guns fóruns na deep web15 mas eles não tinham 
muitas informações precisas ou mesmo intera-
ção entre os usuários. No entanto, se dava espe-
cial atenção ao compartilhamento de um ma-
nual construído pela “Igreja da Eutanásia”16, com 
diversas informações sobre aquele que seria 
considerado o melhor método de suicídio para 
quem o criou; e em acordo com uma axiologia 
muito particular17. Este fórum, especificamente, 
era um braço de outro localizado na rede Reddit, 
mas que nos últimos anos migrou para uma pá-
gina própria, provavelmente por conta da sua 
natureza. Conto parte de sua história a seguir.

No início dos anos 1990, um pequeno grupo 
criou um fórum on-line chamado Alt-Holiday 
Suicide (em inglês, a partir do questionamento 
sobre o motivo de haver muitos suicídios em 
datas comemorativas e feriados, como o Natal e 
o ano novo. O “alt” porque seria um lugar alter-
nativo para discutir o suicídio. Daqui em diante, 
me referirei ao fórum pela sigla ASH). Logo, o 
grupo cresceu e se tornou um dos maiores fó-
runs on-line sobre suicídio. O fórum se man-
teve ativo por muitos anos, porém, agora só é 
possível acessar seu arquivo por meio de login e 
senha18. À época, não me detive ao fórum por-
que é uma quantidade gigantesca de informa-
ções que merece uma pesquisa própria. Porém, 
para entender melhor como o suicídio surge na 
Internet, foi necessário estudar a sua história e 
algumas iniciativas que tiveram origem no ASH.

A Igreja da Eutanásia não foi uma igreja, no 
sentido estrito, sequer um tipo de culto. Sua 
existência se resumia a um pequeno grupo de 
pessoas com ideologias muito próprias sobre 
o mundo e que fazia pequenos atos de protes-
tos, mas com grande atividade na Internet. Sua 
líder, uma mulher trans chamada Chris Korda, 
fazia parte do ASH e tirou algumas ideias do 
seu grupo do antigo fórum on-line. O principal 
lema do grupo era “Salve o planeta, se mate”19, 
na medida em que, acreditavam, um suicídio 
coletivo de grande escala seria a única forma 
de salvar o planeta de um desastre ambiental 
– uma vez que o ser humano seria o principal 
motor de um fim catastrófico. Os pilares mo-
rais do grupo se baseavam em suicídio, aborto, 
canibalismo e sodomia20. 

A igreja da eutanásia21 foi responsável por 
formular, com base em muitas informações 
trocadas nos fóruns do ASH, um documento 
que continha, segundo seus autores, o que seria 
a melhor forma de suicídio, com base em uma 
complexa análise das axiologias que envolviam 
os métodos mais conhecidos. Inicialmente, 
o documento era facilmente encontrado no 
site da “igreja”, porém, após uma pessoa que 
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se matou ter sido encontrada com este docu-
mento impresso, ao seu lado, ele foi retirado 
da página. Além de itens necessários e onde 
comprá-los, é possível encontrar fórmulas para 
calcular quantidades (não entrarei em detalhes 
sobre o método) e o tempo que levará para que 
a morte aconteça.

Apesar de ser um lugar digital em que qual-
quer pessoa com acesso à Internet consegue 
chegar, a partir do TOR, os fóruns na Internet 
não indexada assumem um espectro de não-lu-
gar22. São públicos, mas demandam alguns co-
nhecimentos e informações específicos e certas 
habilidades. Assim, o acesso é ínfimo, quando 
comparado à Internet da “superfície”. De todo 
modo, por ser acessível, há uma necessidade de 
entender o que se encontra por lá, em se tra-
tando do suicídio.

Na “superfície”, acompanhei alguns fóruns 
hospedados no Reddit, inclusive um que foi 
fundado por antigos membros do ASH, que 
aqui vou chamar de S. S possuía aproximada-
mente 7 mil membros23, seu principal obje-
tivo era promover discussões “casuais” sobre a 
perspectiva cognitiva de pessoas que considera-
vam o suicídio como possibilidade; ou seja, em 
suma, a ideia era criar um ambiente para di-
versas discussões sobre o tema sem o que eles 
considerariam uma moral salvacionista. Para 
os membros, o fórum não era pró-suicídio, 
e sim pró-escolha, no sentido de que a esco-
lha pertencia à esfera íntima e pessoal de cada 
um, sendo proibidas intervenções de qualquer 
forma que pudessem “prejudicar” a escolha. 
Para isso, o fórum contava com diversos media-
dores que podiam apagar comentários ou pos-
tagens completas. Além desta proibição, tam-
bém não se podia discutir métodos, divulgar 
informações pessoas, imagens e vídeos de atos 
suicidas e, por fim, qualquer tipo de dado que 
pudesse permitir a identificação, como fotos, 
telefones, endereços de e-mail, redes sociais 
etc.; propaganda de qualquer tipo também en-
trava no rol das proibições.

O fórum tinha uma atividade intensa e bas-
tante complexa. Era comum encontrar pes-
soas divulgando alguns detalhes de suas vidas 
que as faziam pensar em suicídio, e os moti-
vos eram os mais variados possíveis. Muitas 
informações técnicas eram desconsideras de 
acordo com as crenças pessoas – por exemplo, 
uma pessoa se dedicou, em várias mensagens 
e respostas, a “desmentir” a física de corpos 
em queda, criando uma teoria própria sobre a 
morte por precipitação, uma vez que seria seu 
método de escolha. Estas discussões tomavam 
proporções gigantescas.

Elizabeth 24, mulher que estava na faixa dos 
40 anos, casada há mais de 10, descobriu que 
possui uma doença incurável e chegou a pen-
sar em buscar o suicídio assistido25. Porém, ela 
não queria mais esperar tanto tempo e elen-
cou dois motivos que a levaram a tomar a de-
cisão de cometer suicídio em breve: a doença 
incurável que, além do sofrimento causado, a 
debilitou e transformou seu corpo; e o desin-
teresse do marido, que a traía com outra mu-
lher. Ela estava ressentida. Quando descobriu 
a doença, sugeriu que eles se separassem por-
que ele não mereceria passar por todo o so-
frimento junto dela, mas ele declinou e disse 
que estaria a seu lado não importa o que acon-
tecesse. Ela queria se vingar.

O plano já estava traçado: aos amigos, ela es-
creveu um e-mail de agradecimento e suporte, 
e ao esposo e sua família, outro e-mail contando 
sobre o caso extraconjugal dele e que o ato fora 
motivado por um sentimento de vingança. O 
e-mail era programado. Caso sua tentativa desse 
errado, bastaria cancelar o envio. Elizabeth pos-
tou sua história no fórum S porque tinha dú-
vida se as 8 pílulas que ela tinha, de um medi-
camento específico, e que conseguiu de forma 
ilegal, seriam suficientes para morrer. Ela tinha 
uma pequena dose de outro medicamento, por 
isso perguntou aos outros membros se seria 
prudente misturar tudo. A recomendação dos 
usuários que responderam foi que o melhor 
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era não misturar e tomar somente as 8 pílulas. 
Ela contra-argumentou que talvez não fossem 
suficientes porque ela teria engordado muito 
por conta da doença. Outros membros tenta-
ram demovê-la de sua intenção suicida, que o 
melhor seria esperar e tentar suicídio assistido. 
Outros desejaram um fim tranquilo, como um 
dos usuários disse: bon voyage.

Esta é uma das diversas postagens do fórum 
S. São diversas histórias pessoais neste e em 
outros fóruns, há ainda diversas informações 
disponíveis, como os nomes dos medicamen-
tos e debates sobre as quantidades consideradas 
letais de acordo com o peso corporal. É comum 
que usuários discutam sobre determinados me-
dicamentos, e como consegui-los, na totalidade 
dos casos de forma ilegal. Existe uma espécie 
de moral que circunda as discussões, principal-
mente no que diz respeito ao sofrimento que 
determinados métodos podem causar, por isso 
a maior parte das discussões gira em torno da 
farmacologia de determinadas drogas. Apesar 
de as informações serem difusas, e por vezes 
incorretas, estes blocos de discussão podem 
funcionar como uma enciclopédia para quem 
pesquisa métodos e formas de se matar. 
Estes exemplos mostram como o suicídio é um 
fenômeno complexo e multifatorial, decidida-
mente cultural e comunicacional, que demanda 
camadas de análise multidisciplinares, ainda 
mais se tratando dos caminhos trilhados em 
sites e redes sociais. Por isso, é imprescindível 
que o conceito do suicídio não esteja engessado 
em definições de senso comum ou puramente 
medicalizantes. Defendo, mais adiante, como o 
aporte das ciências sociais permite que o suicí-
dio seja compreendido como atributo humano, 
portanto histórico e contextual, e que isso deve 
ser levado em consideração no desenho e na 
criação de formas de prevenção, na atualidade. 

4. A rede social Facebook 
e as repercussões de um 

caso de suicídio

Em fevereiro de 2016, um caso de suicídio foi 
bastante divulgado no Facebook. Tratava-se de 
uma jovem mulher trans, aqui chamada de 
Alexa26, de pouco mais de 20 anos, que publi-
cou sua mensagem de despedida e comparti-
lhou sua mensagem em postagem aberta. Na 
mensagem, ela dizia:

Às vezes, encarar nossas mentiras é mais 
pesado que encarar a realidade, eu não 
consigo mais encarar essa realidade 
fantástica que eu criei. Covardia ou 
coragem? Demorei tempo para acumular 
a coragem, mas ela veio quando não 
conseguia mais suportar o dia a dia (queria 
continuar, mas já não consigo respirar 
direito). Como desistir de quem você 
é? Isso não significa a própria morte? E 
quantas vezes nós morremos esse mês? 
Se eu tivesse mais vidas, daria todas elas 
por vocês. Queria só ter metade da força 
de vocês, queria só ser metade do que 
vocês são. A vida tem seu sarcasmo; ela 
é bonita, e isso é o mais cruel, não, nada 
nunca é o fim. Hasta siempre! Amo vocês.

Em um comentário, logo após a postagem 
ela deixou registrado: “última coisa, não foram 
as drogas, foi a transfobia. Dika”. O caso gerou 
grande comoção, e uma vez que a mensagem 
estava pública, na rede social, ela foi bastante 
repostada por diversas pessoas, indignadas e 
emocionadas com o caso de suicídio que tinha 
acabado de ocorrer. Uma ativista da causa trans, 
que chamo de Anna, comentou sobre a amizade 
que tinha com Alexa e demonstrou consterna-
ção. Em uma última consulta, a mensagem tinha 
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tido 700 curtidas (ainda não havia as emoções na 
rede social) e foi compartilhada por mais de 60 
pessoas e perfis. Muitas pessoas deixaram men-
sagens direcionadas à Alexa, como “Você nos 
ensinou muitas coisas lindas, te amamos para 
sempre!”, que teve 41 curtidas, e tantas outras. 
No dia seguinte, outra ativista trans, aqui cha-
mada de Julieta, postou a seguinte mensagem:

Não foi apenas uma vez que tentei me 
matar, foram muitas. A primeira delas 
eu tinha apenas 16 anos, fui socorrida 
pela minha mãe, que chegava do trabalho. 
Naquele tempo, eu não sabia que podia ser 
trans, eu era apenas um menino gay que 
não me encontrava em lugar nenhum. A 
solidão, a rejeição, a negação, me levaram 
à tentativa de suicídio. A última vez foi no 
ano passado [em 2015], fui socorrida, na rua, 
às 3 da manhã por um amigo. O psiquiatra 
já quis me internar. (...). O suicídio pode 
ser evitado. É preciso conscientizar a todos 
sobre o risco do suicídio que pessoas trans 
e LGBTs enfrentam. Às vezes, parece ser 
melhor não estar no mundo. Hoje, Alexa 
se foi, se fizermos nada, muitas mais 
de nós continuaremos a ir embora.

O texto de Julieta tinha aproximadamente 
300 curtidas e, além dela, deixou uma hashtag 
com o nome #MinhaPrimeiraTentativa, su-
gerindo que as pessoas LGBTQIA+ contassem 
sobre as suas primeiras tentativas de suicídio 
e marcassem com a hashtag. Uma hashtag, no 
fundo, é um agregador de informações, onde 
um usuário pode identificar suas postagens e 
procurar postagens parecidas. O texto e a su-
gestão geraram movimento no Facebook, na 
época, muitas pessoas contaram suas experiên-
cias e muitas mensagens ficaram públicas e 
eram facilmente encontradas pela ferramenta 
de busca. Com grande alcance da postagem, 
no dia seguinte, Julieta decidiu apagá-lo após 

receber algumas mensagens que reclama-
vam que as histórias geravam forte gatilho 
emocional e, com o passar dos dias, foi cada 
vez mais raro encontrar posts com a hashtag 
#MinhaPrimeiraTentativa usadas com este ob-
jetivo27. Sobre isso escrevi:

Com relação à comunidade e às 
transformações que a rede social [Facebook] 
nos traz, podemos observar o seguinte: 
ao mesmo tempo em que a hashtag 
#MinhaPrimeiraTentativa tinha um viés 
político – no que tange a importância 
de se discutir a questão do suicídio da 
população LGBTQIA+, ela teve reações 
positivas (as pessoas que postaram [sob 
a hashtag] e negativas (as pessoas que 
ficaram incomodadas e pediram para ela 
ser extinta). Isso também vai ao encontro 
das normalidades e normatividades; a rede 
social enquanto comunidade funciona como 
um filtro do que pode ou não ser postado – 
e isso sem falar das normas de utilização do 
próprio site [...]. (NAGAFUCHI, 2017, p.64).

Esta é uma das formas como o suicídio se faz 
presente no Facebook, são diversas mensagens 
de despedida deixadas na rede social, muita 
delas públicas, e muitas são compartilhadas, in-
clusive em grupos específicos, como o “Profiles 
de gente morta”, que é um grupo fechado e 
tem mais de 161 mil membros28. Os participan-
tes, no grupo, compartilham perfis do Facebook 
de pessoas que já faleceram, como regra, pede-
-se que na descrição se aponte a causa e algu-
mas informações extras; nos casos de suicídio, 
muitas vezes isso envolve colocar as mensa-
gens de despedida (às vezes não são públicas, 
mas os usuários colocam “prints” de tela) e, até 
mesmo, método utilizado. Alguns casos geram 
muita comoção, e é muito comum, em casos 
de suicídio, outros membros do grupo respon-
derem que também têm intenção de se matar.
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Em um evento acadêmico sobre suicídio, co-
nheci uma mulher que me contou que, na falta 
de ações efetivas das plataformas para tentar 
minimizar as exposições de ideação suicida nos 
grupos, ela mesma fazia uma espécie de pre-
venção, enviando mensagens na ferramenta de 
“chat” para as pessoas que tivessem comentário 
com ideação, indicando o número de telefone 
do CVV, e se dizendo disponível para conversar. 
Ela disse que, quando podia, dedicava uma ou 
mais horas do dia neste trabalho, inclusive no 
grupo mencionado anteriormente. Ela também 
disse que conhecia outras pessoas que faziam o 
mesmo. Este trabalho individual e pouco co-
nhecido é talvez uma das únicas ações de pre-
venção que ocorrem dentro de grupos fechados 
das redes sociais.

As plataformas têm políticas um tanto obs-
curas. O próprio Facebook tem uma central de 
ajuda com informações sobre o que fazer nes-
tes casos, mas exige um certo esforço para aces-
sar. No Twitter, é até mesmo difícil denunciar 
algumas postagens, por falta de categoria den-
tro da ferramenta própria para isso29. As plata-
formas, em sua maioria, dizem que postagens 
e mensagens são analisadas após um pedido de 
denúncia, embora não deixem claro quem ou 
quê faz este trabalho (algumas análises são au-
tomatizadas por inteligências artificiais, outras 
realizadas de forma precária por empresas ter-
ceirizadas localizadas em países como a Índia 
ou Filipinas, por pessoas expostas continua-
mente à imagens de violência e de abuso, tema 
de alguns documentários).

5. Internet e suicídio: o 
desafio da prevenção

A prevenção do suicídio, per se, já é um grande 
desafio. Quando ainda falamos de marcado-
res sociais da diferença, podemos dizer que 
programas ou políticas públicas por parte dos 

governos municipais, estaduais e federais são 
inexistentes. Há raros projetos de leis esta-
duais, mas eles pouco avançam nas casas le-
gislativas. Embora as populações indígenas, 
as pessoas negras e as LGBTQIA+ já tenham 
estado no radar do Governo Federal e da 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 
no passado recente30, o trabalho foi suspenso 
em 2018. No momento, a pauta do suicí-
dio e da automutilação faz parte das ações 
do Ministério da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos31. Porém, não há um plano 
concreto, nacional, que vise à prevenção do 
suicídio de forma evidente e objetiva32. Por 
enquanto, este trabalho está delegado ao CVV 
e outras organizações não governamentais. 

Dito isso, quero expor o que entendo por 
prevenção e como alguns planos podem ser de-
senhados com auxílio e responsabilização das 
plataformas digitais. Uma prevenção do suicí-
dio não é somente o ato de evitar que alguém 
se mate. Há diversos estudos e protocolos que 
podem ser seguidos em momentos de crise ou 
em situações em que o tempo não joga con-
tra. Do mesmo modo, a prevenção não deve 
ser centralizada ou localizada, ela deve orien-
tar protocolos específicos de manejo em saúde 
mental, bem como se apoiar em uma Rede 
de Atenção Psicossocial fortalecida e bem es-
tabelecida; mas também deve ser global e de 
longa duração. Dentro do rol de políticas pú-
blicas para prevenção do suicídio de pessoas 
LGBTQIA+ também devem ser consideradas, 
por exemplo, políticas de proteção a esta po-
pulação, de acesso à saúde, de empregabilidade, 
pautados na inclusão e na diversidade etc. O 
mesmo deve ser levado em consideração em 
respeito aos outros grupos identificados den-
tro dos marcadores sociais da diferença, já que 
as taxas de suicídio e de tentativa tendem a ser 
maiores para eles.

O Brasil tem como guias a Agenda de Ações 
Estratégicas para a Vigilância e Prevenção 
do Suicídio e Promoção da Saúde e a Lei 
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13.819/2019, denominada Política Nacional de 
Prevenção da Automutilação e do Suicídio, 
de 2019. Um dos objetivos das ações estraté-
gicas, por exemplo, era diminuir as taxas de 
suicídio em 10% até 2020, contudo ocorreu 
o contrário. E, embora a lei apresente alguns 
avanços, ainda possui pontos problemáticos33 
(Kovács, 2019). A única menção à Internet no 
projeto de lei é o artigo quinto: “o poder pú-
blico poderá celebrar parcerias com empresas 
provedoras de conteúdo digital, mecanismos 
de pesquisa de Internet, gerenciadores de mí-
dias sociais, entre outros, para a divulgação 
dos serviços de atendimento a pessoas em so-
frimento psíquico” (Brasil, 2019). 

Ainda há um longo caminho quando se 
pensa em políticas públicas de prevenção do 
suicídio. Contudo, há iniciativas interessan-
tes organizados pela sociedade civil, como as 
cartilhas organizadas pelo Instituto Vita Alere 
em parceria com o Google, a Ong Safernet e a 
Unicef34. Além disso, algumas plataformas utili-
zam Inteligência Artificial para tentar prevenir 
suicídio; o Facebook, por exemplo, utiliza uma 
ferramenta de machine learning35 para identificar 
postagens que denotem situações de risco – no 
entanto, não está evidente se a ferramenta fun-
ciona em outras línguas que não o inglês, ou se 
identifica somente postagens públicas. Em al-
guns grupos que acompanho desde o doutorado, 
é muito comum encontrar comentários com 
ideações explícitas, que geram uma reação em 
cadeia incontrolável, com outras pessoas tam-
bém publicando suas intenções suicidas, rea-
ções negativas – como ataques pessoais –, men-
sagens de apoio, conversas paralelas e situações 
de paquera, tudo ao mesmo tempo na tela36.

Por isso, é imprescindível que a sociedade civil 
esteja em constante diálogo com os responsáveis 
pelas plataformas digitais para pensar estratégias 
de prevenção no digital. Inclusive, as platafor-
mas, por serem corresponsáveis pelos conteúdos, 
devem ser mais transparentes em relação às me-
didas e aos protocolos adotados na prevenção do 

suicídio, ou mesmo no que diz respeito á expo-
sição à violência de toda sorte. É necessário que 
mais pesquisas sejam feitas e publicadas sobre o 
tema, principalmente porque é preciso plurali-
zar o diálogo, e.g., seria interessante entender o 
que áreas como o Direito (inclusive agora que 
existe uma Lei Geral de Proteção de Dados) tem 
a dizer, bem como a Educação, a Comunicação, 
as Ciências Sociais, porque uma vez que o suicí-
dio é um fenômeno multifatorial e multideter-
minado, nada mais justo que os conhecimentos 
construídos sejam multidisciplinares.

6. Considerações para um 
remate

De modo resumido, em minhas pesquisas, 
fundamentadas em uma antropologia crítica 
da saúde, entendo que o suicídio, enquanto 
evento marcado no espaço e no tempo, é um 
dos resultados possíveis dos sofrimentos so-
ciais e das violências (Nagafuchi, 2019), dentro 
de uma interpretação das biopolíticas contem-
porâneas das subjetividades e formas de vida 
(Biehl, 2008; Biehl & Locke, 2017; Das, 2007; 
Fassin, 2016, 2018; Kleinman, Das e Lock, 1997) 
ou na ontologia do sujeito que é determinado 
pelas forças que decidem quais vidas podem 
continuar e quais vidas devem ser extintas 
(Agamben, 2012; Butler, 2015). Este resultado 
é como uma transformação social, um devir-
-morte (um devir extremo) ou devir-nulo, im-
plicado pela ausência completa de horizonte, 
sempre como último devir possível, ação der-
radeira do sujeito. É nesse sentido que o suicí-
dio comunica algo, contrastando com a morte 
invisível como paradigma nas sociedades oci-
dentais contemporâneas (mais ainda com o ad-
vento do digital) com a transgressão das regras 
da dicotomia público/privado (Marquetti, 2014). 
Por fim, o suicídio é um desafio porque contra-
diz com o entendimento comum da natureza 
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humana (biologia) e da sua cultura (biografia), 
uma vez que é a negação das duas coisas ao 
mesmo tempo. Além disso, o ato é destrutivo 
por ser uma interrupção abrupta, mas também 
constitutivo, porque exige que elaboremos uma 
compreensão de mundo e da experiência hu-
mana (Staples & Widger, 2012).

As subjetividades marcam as experiências 
das pessoas no cotidiano. São nas modulações 
do cotidiano que as pessoas vão encontrando 
formas de escape para continuarem vivas em 
contextos dos sofrimentos diversos, como mi-
séria, guerra, doenças, violência, e assim por 
diante. Para Biehl e Locke (2018), estes movi-
mentos são chamados de plasticidade, como 
um modo de garantir uma fluidez para as for-
mas de vida nos contextos sociais em que os 
sujeitos se encontram; e, além disso, a plastici-
dade se dá por meio de transformações sociais 
porque os sujeitos são/estão sempre na qua-
lidade de incompletos, assim, sempre é uma 
ação em direção aos devires. (Nagafuchi, 2019).

É dentro deste contexto teórico que com-
preendo o suicídio na Internet como um con-
junto de tipologias e arquétipos discursivos, 
fluidos e não fechados em categorias distintas, 
em constante diálogo uma com as outras, mar-
cados pelo espaço e pelo tempo37. Ou seja, ca-
racterísticas atribuídas que são ambivalentes. 
Por isso, no florescer do século XXI, com o sur-
gimento da Internet, o suicídio ganhou ainda 
novas roupagens e possibilidades de interpreta-
ção, o que cria, de certa feita, dificuldades para 
se pensar a prevenção do suicídio na atualidade.

A partir deste paradigma, é preciso questio-
nar alguns efeitos do suicídio, como a necessi-
dade de reduzi-lo a um caráter biomédico do 
salvacionismo e das politicas públicas, além dos 
protocolos de atendimento para pessoas que 
tentaram tirar a própria vida, com o risco de 
criação e manutenção de aparatos psiquiátricos 
medicalizantes, inscritos nas letras dos eventos 
suicidas e dos traumas como únicas possibi-
lidades de explicação do suicídio, porque isso 

bloqueia discussões e implica em uma margi-
nalização de abordagens centradas em funda-
mentações teóricas diversas. Acredito, portanto, 
que o debate sobre o suicídio não deve ser feito 
somente a partir das experiências pessoais; 
deve passar por uma crítica ao modus operandi 
da racionalização da construção do pensamento 
científico e da produção de conhecimento, 
como uma abertura às epistemologias multi-
disciplinares (Nagafuchi, 2020), ainda mais se 
tratando da cada vez mais massiva presença das 
pessoas nas plataformas digitais.

Uma das conclusões que cheguei na pesquisa 
de doutorado foi que as pessoas têm necessi-
dade de comunicar seus anseios, sofrimentos e 
as suas tentativas de suicídio sem incorrer no 
risco de serem julgadas de forma precipitada, 
uma vez que o suicídio é cercado de sensos 
comuns que só fazem aumentar o sofrimento. 
Pensando nas plataformas como uma espécie 
de meta-amigo, ao alcance das mãos, as pessoas 
podem ter mais liberdade para narrarem suas 
histórias de vida. O que isso diz sobre o silên-
cio e a solidão? É como se a Internet fosse um 
meio de amplificar vozes, muitas vezes o único 
meio, e tantas vezes como um vácuo de ecos – 
um não-lugar que carregamos conosco.

É por isso que a prevenção do suicídio, em 
sentido amplo, não pode ser resumida em 
protocolos de atendimento nem em ações in-
dividuais nas redes sociais. É preciso que as 
plataformas compreendam seus papéis e res-
ponsabilidades e abram um diálogo multidis-
ciplinar com especialistas no tema. Dentre os 
desafios impostos às plataformas, estão, por 
exemplo: divulgação de informações que ensi-
nam métodos de suicídio; proteção dos dados 
e das informações das pessoas que têm os per-
fis divulgados após a morte; produção massiva 
de conteúdos sem qualquer tipo de mediação; 
conscientização dos usuários, oferecendo in-
formações de forma facilmente acessível sobre 
ajuda em momentos de crise; construção de 
um diálogo com os poderes públicos para a 



273

THIAGO NAGAFUCHIINTERNET E SUICÍDIO: CAMINHOS PARA COMPREENSÃO
 E CONSTRUÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS

V. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS 258 A 279

implementação de políticas públicas de pre-
venção e de posvenção; entre tantos outros. 

Os desafios são grandes e diversos e este é só o 
começo de um desenho para começar a respon-
dê-los, uma vez que a discussão deve envolver 
especialistas de diversas áreas e deve ter uma 
ativa participação da sociedade civil (aqui en-
tendida como o conjunto de associações, orga-
nizações, pesquisadores, usuários, analistas das 
plataformas, designers, educadores, políticos e 
tantos mais). É necessário planejar o começo do 
trabalho, articular informações e trabalhar em 
modos efetivos de prevenção do suicídio que 
levem em conta a realidade e a materialidade 
humana do digital. Ou seja, compreender as 
metáforas e planejar ações concretas.
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Notas finais

1 Chamo de digital toda interface tecno-
lógica que não é analógica, baseada na troca de 
informações e dados escritos por meio de se-
quências dos dígitos zero e um.

2 “Um réquiem feito de silêncios: suicí-
dio, gênero e sexualidade na era digital”, na 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de 
São Paulo (Nagafuchi, 2017).

3 Esta metáfora é geralmente usada em 
modelos explicativos para a deep web: bar-
cos pesqueiros são ferramentas de busca e a 
Internet não indexada seria a parte não alcan-
çada pelos barcos, da superfície ao abismo.

4 Entendo como influenciadores digitais 
todas as pessoas que têm muitos seguidores nas 
redes sociais, independente se as informações 
compartilhadas possuem raiz publicitária ou não.

5 https://news.un.org/en/story/2018/12/1027991, 
acesso em 05/10/2019.

6 Os smartphones são aparelhos bastante 
difundidos, principal meio de acesso à Internet 
fora dos centros urbanos (TIC Domicílios 2019, 
2020). São aparelhos telefônicos usados para 
diversos fins, além das ligações usuais. Tal uso 
é baseado em uma complexa ecologia de apli-
cativos com distintos fins, em câmeras dian-
teira e traseira que filmam e fotografam e, evi-
dentemente, no acesso à Internet.

7 Estas categorias são baseadas no Critério 
Brasil, que leva em consideração a renda e os 
bens disponíveis no domicílio do entrevistado, 
como quantidade de aparelhos de televisão, 
máquina de lavar roupa, veículos etc. Portanto, 
as classes D e E são as que menos pontuam 
neste critério.

8 https://revistaforum.com.br/noticias/revenge-
-porn-divulgacao-de-fotos-intimas-culmina-com-suici-
dio-de-duas-jovens/, acesso em 05/10/2019.

9 Do inglês revenge porn, grosso modo, é 
o ato de expor intimidade alheia por meio de 
fotos ou vídeos na Internet. No Brasil, suas 
consequências e penalidades estão previstas 
no Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) e 
na Lei 12.737/2012, apelidada de “Lei Carolina 
Dickmann”, porque foi criada depois que a 
atriz teve o aparelho celular invadido e fotos 
íntimas divulgadas.

10 Que, muitas vezes, não têm garantias mí-
nimas para os direitos dos usuários (Carneiro, 
2020).

11 Por exemplo, a minha organização para 
esta pesquisa: em um momento eu tinha uma 
série de prints feitos pelo celular e sites sal-
vos em PDF no computador, todos salvos em 
tempo real em uma “nuvem”. Além de uma 
classificação inicial organizada em diferentes 
páginas, havia também os comentários que eu 
fazia nos arquivos, eles constituíam uma espé-
cie de “caderno de campo”, com impressões, 
sugestões de escrita e de análise e o que mais 
coubesse nas caixas de comentário. Decidi, 
então, que havia uma quantidade imensa de 
informações e que eu precisava fazer uma se-
leção do que acreditava ter mais aderência à 
pesquisa. Imprimi tudo, separei em sacos plás-
ticos de A4 e organizei em pastas de papel. A 

https://news.un.org/en/story/2018/12/1027991
https://revistaforum.com.br/noticias/revenge-porn-divulgacao-de-fotos-intimas-culmina-com-suicidio-de-duas-jovens/
https://revistaforum.com.br/noticias/revenge-porn-divulgacao-de-fotos-intimas-culmina-com-suicidio-de-duas-jovens/
https://revistaforum.com.br/noticias/revenge-porn-divulgacao-de-fotos-intimas-culmina-com-suicidio-de-duas-jovens/
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interação “analógica”, no fim das contas, foi es-
sencial e ajudou a construir as histórias de vida 
e os casos que incluí na tese. 

12 Há um interessante efeito disso ga-
nhando força em plataformas de conteúdo de 
vídeo como o YouTube, diversas pessoas ao 
redor do mundo monetizam vídeos em que 
mostram suas rotinas diárias de trabalho e es-
tudo. Este tipo de vídeo ganhou ainda mais 
força durante a pandemia, com milhões de pes-
soas isoladas em suas casas.

13 Os caminhos metodológicos são des-
critos de forma pormenorizada em Nagafuchi 
(2017). Acho interessante dizer que o smart-
phone também foi bastante utilizado, se tor-
nando uma espécie de “campo móvel”.

14 O ator, que morreu em maio de 2020, 
teve a carta de despedida amplamente divul-
gada na Internet. A utilização da ferramenta 
Google Trends e as buscas citadas na sequência 
do texto se deram em fevereiro de 2021.

15 Existem muitas definições. No meu caso, 
considero todas as páginas não indexadas aos 
buscadores comuns como deep web. Em parti-
cular, na pesquisa, observei alguns fóruns es-
pecíficos sobre suicídio, com extensão “.onion”, 
que são acessados através de um navegador 
chamado TOR.

16 Do inglês “Church of Euthanasia”, hoje 
em dia, o site foca mais na divulgação da pro-
dução musical de sua fundadora.

17 O manual é construído em torno de uma 
moralidade em que a tentativa de suicídio não 
deve colocar a vida de outras pessoas em risco.

18 Quando fazia a pesquisa de doutorado, 
o site que mantinha o arquivo do fórum tinha 
acesso aberto.

19 Cabe lembrar que o ato de induzir, insti-
gar ou auxiliar materialmente alguém à tenta-
tivas de suicídio ou automutilação é crime pre-
visto no Código Penal brasileiro. E se o crime 
for cometido pela Internet, as penas ainda são 
aumentadas, aumentando ainda mais se a pes-
soa for líder ou coordenador de grupo (as termi-
nologias em itálico são utilizadas na legislação). 

20 De acordo com o site antigo, eles não in-
centivavam o suicídio, mas martirizavam aque-
les que se tornavam membros e se matassem 
em seguida. Pregavam a favor do aborto, por-
que era proibido gerar vida humana, o caniba-
lismo como única forma de consumir proteína 
animal, e a sodomia porque só era permitido 
ato sexual não conceptivo.

21 Mais informações, cf. Nagafuchi (2017).

22 Termo cunhado por Augé (2012) como 
espaço de isolamento, solidão e sem identidade, 
mesmo que repleto de pessoas. Recentemente, 
em uma entrevista, ele afirmou que, por conta 
das tecnologias, estamos em um não-lugar 
permanente – já que estes dispositivos “estão 
permanentemente nos colocando em um não 
lugar. Nós carregamos os não lugares [...] co-
nosco”. https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/31/
tecnologia/1548961654_584973.html, acessado em 
06/06/2021.

23 Hoje, o fórum tem hospedagem própria, 
possui quase 17 mil membros, 58 mil threads e 
mais de um milhão de comentários.

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/31/tecnologia/1548961654_584973.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2019/01/31/tecnologia/1548961654_584973.html
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24 Na pesquisa de doutorado, além de 
pseudônimos, adotei a estratégia de alterar in-
formações e trocar dados pessoais entre as his-
tórias, para preservar o anonimato das pessoas.

25 Diferente da eutanásia, em que o proce-
dimento é realizado por uma equipe médica, o 
suicídio assistido consiste na prescrição e in-
gestão de medicamentos que causam a morte 
de forma rápida e indolor, neste caso, a equipe 
médica acompanha e monitora. O ato é permi-
tido em alguns países, como Espanha, Bélgica 
e Holanda, e em alguns estados nos EUA.

26 Mantive os pseudônimos utilizados na 
pesquisa de doutorado.

27 Sobre o caso, cf. Nagafuchi e Adorno 
(2016) e Nagafuchi (2017).

28 Para uma pesquisa sobre o grupo, inclu-
sive sobre sua história, que começou no Orkut, 
cf. Martins (2017).

29 Como foi o caso de um tweet de um po-
lítico brasileiro bastante conhecido, com mais 
de 2 milhões de seguidores, que postou a carta 
de despedida, uma manchete de notícia e até 
mesmo parte do cadáver de um feirante que 
teria cometido suicídio por conta das medidas 
de isolamento para conter a pandemia causada 
pelo novo coronavírus. A postagem, feita em 
meados de março de 2021, em meio à grave 
crise de saúde pública e social, ficou no ar por 
mais de 3 horas, mesmo com denúncias e men-
ções a um perfil dedicado a manter a segurança 
na plataforma. 

30 Em 2018, houve uma oficina de preven-
ção do suicídio realizada na sede da OPAS, em 
Brasília, com foco nos casos de suicídio de indí-
genas, população negra e LGBTQIA+, que fazia 

parte da Agenda de Ações Estratégicas para a 
Vigilância e Prevenção do Suicídio e Promoção 
da Saúde: 2017 a 2020 (Brasil, 2017). 

31 É preciso dizer que o foco excessivo em 
“políticas familiares” talvez esconda motivações 
enviesadas sobre os entendimentos que os for-
mulares das políticas têm sobre o suicídio.

32 Para uma análise crítica sobre políticas 
públicas brasileiras atuais sobre a prevenção 
do suicídio, cf. Kóvacs (2019). A autora enfatiza, 
por exemplo, a ausência de elementos que tam-
bém dariam conta de uma posvenção, um cui-
dado direcionado para depois de uma tentativa, 
seja de quem tentou ou de quem foi atingido 
por um suicídio.

33 Um destes pontos é a falta de qualifi-
cação para a automutilação, que nem sempre 
tem uma intencionalidade suicida, o que leva à 
interpretações mais subjetivas. Este ponto tam-
bém surge na alteração do crime de indução ao 
suicídio no Código Penal, feita em 2019, que 
pune igualmente indução ou auxílio ao suicí-
dio ou à automutilação.

34 Compartilho o link, com o intuito de 
divulgação: “Prevenção do suicídio na Internet, 
voltada aos adolescentes”, https://vitaalere.com.
br/prevsuicidiointernetadolescentes/AF_cartilha_ado-
lescentes_18_09.pdf, acessado em 05/06/2021, e 
“Prevenção do suicídio na Internet: Baralho 
Terapêutico”, voltado a pais e educadores: 
https://vitaalere.com.br/wp-content/uploads/2020/09/
Baralho-terapeutico-Prevencao-do-Suicidio-na-Internet-
Vita-Alere.pdf, acessado em 05/06/2021.

https://vitaalere.com.br/prevsuicidiointernetadolescentes/AF_cartilha_adolescentes_18_09.pdf
https://vitaalere.com.br/prevsuicidiointernetadolescentes/AF_cartilha_adolescentes_18_09.pdf
https://vitaalere.com.br/prevsuicidiointernetadolescentes/AF_cartilha_adolescentes_18_09.pdf
https://vitaalere.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Baralho-terapeutico-Prevencao-do-Suicidio-na-Internet-Vita-Alere.pdf
https://vitaalere.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Baralho-terapeutico-Prevencao-do-Suicidio-na-Internet-Vita-Alere.pdf
https://vitaalere.com.br/wp-content/uploads/2020/09/Baralho-terapeutico-Prevencao-do-Suicidio-na-Internet-Vita-Alere.pdf
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35 Explicação da ferramenta, em inglês: 
https://about.fb.com/news/2018/09/inside-feed-suicide-
-prevention-and-ai/, acessado em 05/06/2021.

36 Estas informações, não mediadas, podem 
gerar situações de contágio, por exemplo. Para 
uma discussão bastante elaborada sobre o tema, 
cf. Hwang e Kovács (2018). Sobre os possíveis 
efeitos do contato com a violência nas mídias 
digitais, cf. Silva (2020).

37 Barbagli (2019) constrói um cená-
rio amplo das diferenças e das particularida-
des do suicídio na história do Ocidente e do 
Oriente, que demonstra o quanto o suicídio é 
um evento marcado pela geografia, pela época 
e pelas situações do entorno.

https://about.fb.com/news/2018/09/inside-feed-suicide-prevention-and-ai/
https://about.fb.com/news/2018/09/inside-feed-suicide-prevention-and-ai/
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Fake news
Violência Digital
A Máquina do ódio
Patrícia Campo Mello
Democracia

Na mitologia grega, Tântalo fora condenado 
pelos deuses olimpianos ao eterno suplício 
de fome e sede. Mergulharam-no em água até 
o pescoço e fizeram pender sobre sua cabeça 
ramos de árvores dos mais belos e suculen-
tos frutos. Quando o apenado tentava beber ou 
comer do que se encontrava ao seu redor, con-
tudo, os alimentos dele se desviavam, fazendo 
de Tântalo sempre sedento e faminto, apesar de 
rodeado daquilo que paradoxalmente lhe supri-
ria seu suplício. A narrativa helênica é alegoria 
de cenários nos quais a abundância de deter-
minados elementos não significa que esses se 
revertam a seus efeitos esperados, em vias po-
sitivas e benéficas ao indivíduo por ele rodeado. 

A contemporaneidade digital, construída sob 
a égide de bombardeamento dos usuários de 
redes sociais, tecnologias e mídias digitais a 
todo tempo por dados, notícias, propagandas, 
se relaciona intrinsicamente ao mito grego. Tal 
como nele, essa inundação de informações não 
representa um verdadeiro aprofundamento do 
conhecimento ou conquista da verdade, atin-
gindo discussões mais qualificadas ou ricas. É 
fato que, em meio a essa avalanche de infor-
mações, a verdade acaba perdida em meio às 
fake news, que carregam em si elementos dis-
torcidos, mentirosos ou descontextualizados 
e encaminham seus leitores a falsas conclu-
sões. Trata-se de uma paradoxal situação na 
qual, apesar do acesso à informação ser teori-
camente maior e mais eficaz, a verdade encon-
tra-se comprometida. O elemento das fake news, 
tão difundido modernamente, tem se tornado 
quase uma instituição da democracia ao redor 
do mundo. Controverso é pensar, sobretudo, 
como essa releitura contemporânea da narra-
tiva helênica tenha fins políticos, intencional-
mente arquitetados e, mais ainda, refletir sobre 
seus impactos ao sistema democrático, que gra-
dativamente presencia sua redução a seus pro-
cedimentos, ainda que vazios. 

Esta realidade tantalônica é o objeto do novo 
livro de Patrícia Campos Mello, “A máquina do 
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ódio: notas de uma repórter sobre fake news e 
violência digital”, publicado no primeiro se-
mestre de 2020. A autora, formada em jorna-
lismo pela Escola de Comunicações e Artes da 
Universidade de São Paulo (ECA-USP), tem uma 
longa história profissional, tendo coberto rele-
vantes episódios internacionais e diversos plei-
tos eleitorais ao redor do mundo, como as elei-
ções dos Estados Unidos em 2016 e da Índia 
em 2014. Campos Mello é impávida em sua 
empreitada de descrever o momento de infle-
xão que democracias de muitos países se en-
contram, com a ascensão de populismos que se 
valem da manipulação da informação e da ver-
dade em mídias e redes sociais, em um com-
plexo e sistematizado mecanismo que compõe 
a máquina do ódio. 

A obra encerra uma linguagem jornalística 
clara e objetiva, que demonstram a propriedade 
da autora no assunto. Mais do que simplesmente 
elucidativa, Campos Mello não foge de críticas, 
nem da tomada de partido circunstancial ao 
momento que ela captura com suas palavras. O 
livro também é permeado por um tom auto-
biográfico e pessoalizado, tendo sido a própria 
autora um dos alvos recorrentes da máquina do 
ódio: em 2018, às vésperas do segundo turno 
das eleições presidenciais, Campos Mello publi-
cou um furo jornalístico a respeito do disparo 
de mensagens em massa contra o então can-
didato Fernando Haddad, que enfrentaria Jair 
Bolsonaro no ringue eleitoral em poucos dias; a 
partir de então a jornalista foi alvejada por uma 
série de notícias inventadas e distorcidas que 
objetivavam minar sua credibilidade. Conforme 
remonta na obra, como se não suficiente seu 
linchamento virtual, a autora foi ameaçada em 
conjunto a seu filho, alegadamente laureada por 
um prêmio conferido por seu próprio jornal, 
além de ser equivocadamente associada a uma 
condenação de 200 mil reais em indenização a 
Bolsonaro por sua matéria.

As matérias, que careciam de qualquer base 
verídica e eram intencionadas a desmoralizar a 

jornalista, remetem a uma prática não excep-
cional, mas sim recorrente no cenário político 
doméstico e internacional. Glenn Greenwald 
foi também recentemente envolvido em cam-
panhas de fake news capitaneadas pela direita 
nacional. Em ocasião do vazamento de mensa-
gens de Sérgio Moro a respeito do julgamento 
do ex-presidente Lula, no qual ele havia sido 
juiz, revelando a falta de imparcialidade e lisura 
processual, o jornalista se tornou um alvo cons-
tante do ódio bolsonarista. A hashtag “Pulitzer 
de Taubaté” viralizou, em referência ao prêmio 
que Grennwald havia recebido por seu furo no 
caso Snowden e do deliberado programa de vi-
gilância massiva desenvolvido pelas autoridades 
americanas. A ação buscava constranger o jor-
nalista, alegando que ele havia mentido sobre o 
recebimento do Pulitzer à época; as acusações 
foram rapidamente desmentidas pelos grandes 
veículos de comunicação, mas seus impactos 
cristalizaram prejuízos e macularam a reputa-
ção do jornalista. Afinal, a força com que as fake 
news se difundem e alcançam usuários é muito 
maior do que a verdade e os fatos, como suscita 
Campos Mello na obra:

Como sabemos, fake news circulam com 
muito mais velocidade que as notícias 
verdadeiras. Segundo um estudo do 
Massachusetts Institute of Technology, 
notícias falsas têm probabilidade 70% maior 
de serem retuitadas do que as verdadeiras. 
E as notícias verdadeiras levam seis vezes 
mais tempo que as fake news para atingir 
o número-padrão de 1500 pessoas. Ou 
seja, desmentir notícias falsas é enxugar 
gelo. (Campos Mello, 2020, p. 239).

Eminentemente, assim, os danos provocados 
pelas fake news são profundos e perpetuam-se 
ainda que elas sejam posteriormente desmen-
tidas. Há, de certo, um paralelo entre os episó-
dios de Campos Mello e de Grennwald – mas 
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a trajetória das fake news ligadas à autora, abor-
dadas em seu livro, é sinalizadora de um ele-
mento particularmente relevante da violência 
digital: o gênero. As fake news endereçadas às 
mulheres são carregadas em maioria por uma 
misoginia inconteste: enquanto os homens 
têm suas trajetórias, credibilidade e conquistas 
contrariadas, as campanhas contra as mulheres 
não se restringem a essas características, mas 
as transcendem, inoculando uma sexualização 
que faz a questão atingir outro patamar. 

Campos Mello descreve em sua obra como 
um vídeo mal intencionado a comparava a uma 
prostituta que se valia de seu sexo para con-
quistar informações privilegiadas. O vídeo não 
só reduzia e reificava a jornalista em específico, 
mas também contestava a capacidade de todo o 
gênero feminino, ao atribuir seu sucesso pro-
fissional não a sua capacidade jornalística, mas 
a seus atributos sexuais: “a ‘piada’ era comigo, 
e ofendia todas as mulheres” (ibidem, 2020, p. 
77). Essa recorrente tática não se restringe so-
mente a Campos Mello, mas também foi colo-
cada em prática contra diversas outras jorna-
listas, como Talita Fernandes e Miriam Leitão, 
demonstrando como esse tipo de ataque siste-
mático no mundo virtual faz da misoginia com 
outras proporções na era digital, ainda mais 
opressivas. Latente, portanto, como a obra de 
Campos Mello seja significativa, conferindo 
uma perspectiva intrinsicamente pessoalizada 
e importante às discussões de fake news. 

A jornalista, ademais, constantemente alterna 
seu foco descritivo a uma perspectiva ensaís-
tica, elencando dados e estatísticas que devida-
mente buscam fundamentar suas constatações. 
Assim, a autora detém o mérito de densificar o 
debate a partir de diversas informações, atri-
buindo ao livro enorme potencial elucidativo 
dos meios pelos quais a violência digital e a as-
censão do populismo de direita se desenvolvem. 
Nesse sentido, o dito “assassinato de reputações” 
executado por trolls e bots no procedimento as-
troturfing, isto é, de inundação de informações, 

notícias e manchetes, muitas delas falsas, não é 
o único procedimento posto em prática pelos 
controladores da máquina do ódio. 

A obra remonta como os políticos envolvi-
dos com a dinâmica da máquina do ódio atuam 
também em vias de legitimar violências con-
tra a mídia e contra o jornalismo tradicional. 
Trata-se de uma verdadeira abertura de prece-
dente, no qual seus seguidores se sentem livres 
a agredir e vilipendiar a categoria e os jorna-
listas, individualmente. A autora não foge de 
demonstrar como isso ocorre diariamente no 
Palácio da Alvorada, no qual o Presidente sub-
mete os jornalistas a situações degradantes, le-
gitimando que seus adeptos façam o mesmo. 
Não obstante, esses atores buscam conflitos 
com a mídia tradicional, contestando-a para, na 
perspectiva da autora, blindarem-se de even-
tuais críticas que possam lhe ser desferidas:

Esse conflito permanente com a imprensa 
tem um propósito: blindar os governantes 
contra críticas, minando a confiança na 
mídia profissional. Dada uma rasteira na 
credibilidade da mídia, é fácil convencer 
as pessoas de que uma reportagem de 
denúncia de corrupção, por exemplo, 
não passa de um ataque da imprensa 
oposicionista. [...] Além disso, a hostilidade 
contra a mídia é abraçada por apoiadores 
e ajuda a atiçar a militância contra o 
“inimigo” comum. Pesquisa de julho de 
2019 da Hill-Harris X mostra que um terço 
dos americanos acredita que a mídia é 
“inimiga do povo”. Considerando apenas 
eleitores republicanos, 51% deles têm esse 
julgamento, enquanto 14% dos democratas 
e 35% dos independentes pensam o 
mesmo. (Campos Mello, 2020, p. 175).

Essa postura, que não só compromete a 
eficácia da mídia em sua função institucio-
nal de controle do Poder Público, trazendo a 
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conhecimento comum problemas e gargalos, 
também fomenta um desgaste democrático à 
medida que polariza opiniões e pontos de vista, 
cegando os indivíduos em seus próprios cír-
culos sociais ao atribuir o status de inimigo a 
quem conteste suas convicções. 

Campos Mello é também célebre a sintetizar 
como, próximo aos pleitos eleitorais, não es-
tranha à máquina do ódio é a ajuda oferecida 
pelas grandes empresas e redes sociais. Revela 
a autora como Twitter, Google, Facebook e 
Instagram ofereciam aos candidatos das eleições 
americanas os ditos embeds, funcionários das 
empresas encarregados de oferecer suporte às 
campanhas, customizando publicidades e ava-
liando a efetividade de propagandas. Também 
em 2018 foram programados determinados re-
sultados em portais de pesquisa, influenciando 
de alguma ou outra maneira o que os usuários 
iriam encontrar, em sua maioria favorecendo 
Donald Trump. Mais além, outro envolvido na 
eleição americana foi o chamado microtargeting, 
capitaneado pela empresa Cambridge Analytica, 
vice-presidida pela polêmica figura de Steve 
Bannon. O procedimento concerniu, basica-
mente, à colheita de dados pessoais de mi-
lhares de pessoas por seus traços deixados no 
mundo digital, construindo a partir deles perfis 
psicológicos e sociais de forma a segmentá-las 
em categorias específicas que seriam inunda-
das com publicações e informações particula-
ríssimas, voltadas especialmente a esse grupo. 
Comparando, a autora elenca como a campanha 
de Trump tinha quase 6 milhões de mensagens 
diferentes possíveis, cem vezes mais que a can-
didata democrata Hillary Clinton. 

Se por si só esses procedimentos têm poten-
ciais extremamente lesivos ao debate público 
e à qualidade do discurso, Campos Mello de-
monstra em sua obra como alguns países ao 
redor do mundo se utilizam de medidas ainda 
mais drásticas. Governos têm tentado falir a 
mídia tradicional ao reduzir o aporte de verbas 
em suas publicidades e constranger empresas 

a fazer o mesmo, limitar ou super tributar in-
sumos essenciais como tinta ou papel jornal 
e fomentar que empresas alinhadas à base go-
vernamental comprem os meios de comuni-
cação, resultando em verdadeiros monopólios 
da informação controlados por apoiadores do 
governo. Também se tem sancionado leis cer-
ceadoras da liberdade de expressão e repressi-
vas do ofício jornalístico, fundando uma siste-
mática perseguição a jornalistas e editores, que 
acabam presos ou exilados de seus países. 

E não são poucos os países em que políti-
cos e movimentos tem se utilizado dessas táti-
cas. Além dos Estados Unidos, Turquia, Polônia, 
Hungria e Índia tem suas próprias máquinas do 
ódio, inclusive institucionalizadas em algum 
grau. E o Brasil não passa ileso das significa-
tivas expressões desse populismo digital, que 
tenta ditar sua própria verdade ao se livrar dos 
filtros da mídia tradicional. Nesse aspecto, o 
gabinete do ódio, encabeçado por um dos fi-
lhos de Bolsonaro, é referência central e cons-
tante em toda a obra de Campos Mello. 

Entre notícias falsas, narrativas desvirtua-
das, abertura de precedentes a violências con-
tra jornalistas, direcionamento de informações 
com base em perfis psicossociais, leis repres-
sivas, boicotes por meio do financiamento dos 
veículos de comunicação e tantas outras ferra-
mentas pelas quais a máquina do ódio opera, o 
livro aborda um momento de verdadeira in-
flexão da democracia como tradicionalmente 
concebida. Não sem razão o livro aponta como 
as novas dinâmicas que o mundo virtual en-
cerra e proporciona projetam verdadeiros im-
pactos ao sistema democrático – e a obra, cons-
truída com maestria pela jornalista, demonstra 
a urgência de se discuti-los. 

A obra é também especialmente interessante 
ao possibilitar diálogos com grandes teóricos da 
democracia e suas célebres contribuições ao sis-
tema democrático. Jürgen Habermas, eminente 
autor da Escola de Frankfurt, por exemplo, de-
fendia que o debate democrático deveria ser 
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pautado pelo diálogo constante entre as diver-
sas forças do discurso, que deveriam ter na má-
xima de consenso e de entendimento seu ob-
jetivo comum2. A utilização dos meios digitais, 
tal como apresentado por Campos Mello em sua 
obra, no entanto, se dirige a uma orientação 
oposta, na qual o consenso e o diálogo não são 
visados, mas essencialmente fadados ao fracasso, 
vez que não só falta intenção dos agentes polí-
ticos para tanto, que se usam das tecnologias 
de inundação e desinformação para se alçarem 
ao poder, mas também as possibilidades de um 
concreto e consolidado diálogo são pequenas 
e esparsas, em virtude da desinformação e da 
polarização agravadas pela máquina do ódio. A 
autora apresenta, pois, uma dinâmica que gra-
dativamente se distancia do ideal democrático 
consensual de Habermas, em um cenário pouco 
promissor à continuidade da democracia.

Não obstante, a obra coloca em centralidade 
a dicotomia bobbiana entre formulações for-
mais e substanciais da democracia: 

Para não nos perdermos em discussões 
inconcludentes é necessário reconhecer 
que nas duas expressões “Democracia 
formal” e “Democracia substancial”, 
o termo Democracia tem dois 
significados nitidamente distintos. A 
primeira indica um certo número de 
meios que são precisamente as regras 
de comportamento acima descritas 
independentemente da consideração dos 
fins. A segunda indica um certo conjunto 
de fins, entre os quais sobressai o fim da 
igualdade jurídica, social e econômica, 
independentemente dos meios adotados 
para os alcançar. (Bobbio, 1998, p. 329)

Com a máquina do ódio apresentada por 
Campos Mello, a democracia se apresenta numa 
tendência de se reduzir à existência de meras 
instituições e procedimentos de democracia, 

mas que substancialmente não são preenchidas 
com fins e ideais verdadeiramente democrá-
ticos. Sem a qualidade propiciada por um de-
bate honesto e qualificado, assim, a democracia 
perde seu conteúdo e se reduz a um mero en-
cadeamento de procedimentos, desvinculados 
de seus fins de igualdade jurídica, social e eco-
nômica, como apresentado por Bobbio. 

Por seus impactos à democracia e à procedi-
mentalização do fazer democrático, a obra é par-
ticularmente importante em tempos eleitorais. 
Concomitante à redação desta resenha se desen-
volvem os pleitos eleitorais dos Estados Unidos 
e as eleições municipais brasileiras. Pensar em 
medidas estruturais como faz Campos Mello 
em seu quarto capítulo, intitulado “Bolsonaro 
e o manual de Viktor Orbán para acabar com a 
mídia crítica”, são mais do que essenciais. Entre 
eles, a autora propõe a transparência dos veícu-
los de informação e da necessidade de iniciati-
vas como o Trust Project, que pretende recobrar 
a veracidade do que se posta e é transmitido 
nas redes sociais e principais sites visitados na 
internet. Os desafios, sem dúvida, não são pou-
cos. Afinal, pensar em formas de se conter a as-
censão de forças pouco democráticas pelo apro-
fundamento do uso das mídias sociais se dá em 
meio a um contexto de esgotamento dos mo-
delos e paradigmas do direito, bem como de 
exaustão epistemológica e cognitiva do Estado, 
fazendo do ordenamento jurídico incapaz de di-
rimir conflitos sociais estritamente dinâmicos e 
de uma realidade diferenciada:

Suas normas, editadas e aplicadas no 
âmbito de uma realidade dominada por 
forças e dinâmicas globais que ultrapassam 
os marcos institucionais e nacionais 
tradicionais, vêm perdendo a capacidade 
de ordenar, moldar, conformar e regular a 
economia e de reduzir incertezas, estabilizar 
expectativas e gerar confiança no âmbito 
da sociedade. Suas leis e códigos, em 
face dos novos paradigmas de produção, 
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das novas tecnologias de informação e 
dos novos canais de comunicação, vem 
enfrentando grandes dificuldades para 
promover o acoplamento entre um 
mundo virtual emergente e as instituições 
do mundo real (Faria, 2010, p. 4).

“A máquina do ódio: notas de uma repórter 
sobre fake news e violência digital”, de Patrícia 
Campos Mello, assim, imprime uma perspec-
tiva fundamental às discussões sobre democra-
cia ao redor do mundo e, mais essencialmente, 
à brasileira. A partir de uma linguagem eluci-
dativa e de um ponto de vista pessoal e qualifi-
cado, a obra instiga a crítica e a reflexão sobre o 
exercício democrático e as repercussões políti-
cas e jurídicas das novas tecnologias, da difusão 
das redes sociais, das funções da mídia e, es-
sencialmente, dos efeitos e prejuízos que o su-
plício de Tântalo remasterizado pode oferecer. 
Em um momento de vulnerabilidades políticas 
e sociais e de importantes eleições, nacionais 
e estrangeiras, a obra consta da lista de leitu-
ras essenciais, caracterizando-se como uma das 
principais contribuições do ano de 2020 à lite-
ratura nacional.
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Notas finais

1 Resenha da obra “A máquina do ódio: 
Notas de uma repórter sobre fake news e vio-
lência digital”, de Patrícia Campos Mello, apre-
sentada à Revista Internet & Sociedade; original-
mente, o texto foi concebido como componente 
da disciplina “Direito e Tecnologia”, ministrada 
pelo Professor Rafael Mafei, na Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo.

2 “[...] a ação comunicativa ocorre sempre 
que as ações dos agentes envolvidos são coor-
denadas, não através de cálculos egocêntricos 
de sucesso mas através de atos de alcançar o 
entendimento. Na ação comunicativa, os par-
ticipantes não estão orientados primeiramente 
para o seu próprio sucesso individual, eles bus-
cam seus objetivos individuais respeitando a 
condição de que podem harmonizar seus pla-
nos de ação sobre as bases de uma definição 
comum de situação”. (Habermas, 1984, p. 285).
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Abstract
This sculptural digital artwork is a monument 
to the fragile-yet-pervasive foundations of the 
Internet, and presents a new form of ruin aes-
thetics that are emerging from the modern Web.

Made of concrete casting, wires, and electro-
nic parts scavenged from obsolete computers, 
it displays the results of a web crawler script 
searching for broken URLs, dead-end links, and 
other forms of ‘internet entropy’: the online 
wastelands of server errors and It interrogates 
and confronts this ‘internet entropy’ as an often 
overlooked, and growing, part of the internet 
– a sprawling space that is lost in the loop of 
higher internet speed, hardware improvements, 
‘web bloat’, and planned obsolescence. 

Through the sculptural metaphor of archi-
tectural ruin, it is questioned what are the 
characteristics of digital decay in websites and 
how this is mirrored in the non-digital world, 
wondering how that desolate view - that both 
attracts and repels - can instigate alternate aes-
thetics that draw our attention to these pheno-
mena, rather than hiding them from sight. 

Merciless Entropy:  
an Aestheticization  
of Internet decay

Lista de obras
↘ p. 294
FRONT VIEW OF THE PIECE, WHERE A 
BUILT-IN SCREEN DISPLAYS THE RESULTS 
OF THE WEB CRAWLER SCRIPT

Mariana Marangoni

↘ p. 292, p. 293
BACK VIEW. OBSOLETE COMPUTERS WERE 
DISASSEMBLED AND INCORPORATED INTO 
THE STRUCTURE.

Mariana Marangoni
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Resumo
Esta escultura apresenta uma nova forma de 
estetização das ruínas que estão emergindo da 
Web atual, criada como um monumento aos 
frágeis, porém pervasivos, alicerces da Internet. 
Feita com concreto, fios, e peças eletrônicas ob-
tidas de computadores obsoletos, a escultura 
exibe os resultados de um script programado 
para varrer a Internet em busca de URLs vazias e 
links apodrecidos, além de outras manifestações 
do que a artista chama de ‘entropia da Internet’, 
compondo esse desolador cenário repleto erros 
de servidores e perda constante de conteúdo.

O projeto interroga e confronta esta parte fre-
quentemente esquecida e escondida da Internet, 
longe das grandes plataformas e interesses co-
merciais, apesar da ação entrópica só se inten-
sificar no ciclo vigente de maior velocidade de 
conexão, melhorias de hardware, ‘web bloat’ e 
obsolescência planejada.

Por meio da metáfora escultural de ruínas ar-
quitetônicas, é questionado quais seriam as ca-
racterísticas únicas da decadência na Internet e 
quais dessas características possuem paralelos 
com o mundo não-digital, indagando como tal 
presença ambígua e desoladora – que atrai ao 
mesmo tempo que repele – pode instigar estéti-
cas alternativas que direcionam a atenção a tais 
fenômenos, ao invés de escondê-los de vista.  

Merciless Entropy:  
Uma estetização da 

decadência na Internet

Lista de obras
↘ p. 294
FRONT VIEW OF THE PIECE, WHERE A 
BUILT-IN SCREEN DISPLAYS THE RESULTS 
OF THE WEB CRAWLER SCRIPT

Mariana Marangoni

↘ p. 292, p. 293
BACK VIEW. OBSOLETE COMPUTERS WERE 
DISASSEMBLED AND INCORPORATED INTO 
THE STRUCTURE.

Mariana Marangoni
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Vigia cada meu segundo
Nessa tela fosca

Nesse grande mundo
Me prenda na sala vazia
Com essa linda gente
Com essa gente fria

Relembre o que não consigo
Como era a vida boa

Como é não ter amigo
Mostra o que me faz feliz
Todas as escolhas tortas
E todas estas almas vis
Endeusa a hipocrisia!

Quem sou, nesse novo mundo?
Sou um humano,

doente e esquecido,
Com pouco paladar

para o sabor da vida?
Um fantoche,
feliz e preso

em ilusões falsas,
em destinos vazios?
Ou uma máquina,

que repete a programação
obtusa e natimorta

dos sentimentos violados?

Ode à meta-felicidade!
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Tecnopolítica 
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Mudança climática 
Extrativismo 
Big Tech

Resumo
Livro artístico composto por nove ensaios, este 
trabalho articula links entre tecnopolítica e ex-
trativismo para desvelar forças operantes na 
silicolonização do mundo. O ensaio tem iní-
cio com um vídeo gravado no dia da posse de 
Bolsonaro, quando apoiadores gritam "Whatsapp, 
Whatsapp, Facebook, Facebook" como forma de 
ataque a um repórter televisivo. O mal-estar 
contido nessa manifestação popular, em que as 
redes sociais ganham um status de contrapoder 
informacional íntimo, levaram à investigação 
dos diversos aspectos simbólicos dessa devas-
tação ainda em marcha: do meio ambiente, das 
relações políticas e da identidade de um país.

Devastação
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Os primeiros millenials viveram a transi-
ção para a sociedade digital – a vida adulta da 
minha geração começou pouco antes dos mo-
vimentos occupy. Naquele momento do meio 
da década de 2000, uma promessa revolucio-
nária de futuro da internet parecia se consoli-
dar. Infinidades de novas aplicações desafiavam 
e destruiam indústrias a cada semana. Minha 
geração comprou a narrativa da contracultura 
californiana de que as conexões geradas pela 
rede e as relações humanas que aconteciam ali 
gerariam uma pulsão de vida alternativa e in-
dependente da economia neoliberal. Nada so-
braria. Vivíamos a semente de uma nova socie-
dade baseada no comum partilhado. A “utopia 
da internet”.

A crença na revolução se espalhava. Gérmenes 
de futuros.

O pós-trabalhismo italiano, principalmente 
na figura de Toni Negri, tentou dar conta das 
novas naturezas de trabalho e de uma nova 
classe trabalhadora emergente, o “cognita-
riado”. Gente que vendia sua mão-de-obra in-
telectual em troca de uma potência revolucio-
nária latente. A “multidão”, e não mais a massa 
da era da televisão, era o corpo político em for-
mação com a promessa de criar mundo a par-
tir da diversidade de subjetividades conectadas. 
Autonomismo, bens comuns digitais distribuí-
dos e laços afetivos. Eram o nosso porquê.

O movimento do software livre extrapolava a 
engenharia informática para forjar uma visão 
de mundo hacker. A cultura livre parecia um 
novo espírito do tempo. Saber como construir 
aplicações digitais, este saber já contendo em 
si o compartilhamento das novas tecnologias, 
significava algo como deter os meios de produ-
ção. Figuras como Linus Torvalds e as infinitas 
comunidades sem rosto pautadas na colabora-
ção e na abertura prometiam que o futuro seria 
como a multidão, as comunidades, os coletivos 

quisessem. Nós. O código aberto e o torrent se-
riam as ferramentas. Eram o nosso como.

E eis que ocupamos as ruas. Convulsões apa-
rentemente imparáveis num hiato de ape-
nas dois anos: a Primavera Árabe no Egito, o 
Occupy Wall Street em Nova York, o 15M es-
panhol, a Catedral de Saint Paul em Londres, o 
Gezi Park turco, as Jornadas de Junho no Brasil 
e tantos outros que não me afetaram tão de 
perto. Foram infinitos mais. A multidão sem 
liderança protestava contra o “velho” e abria 
a possibilidade da democracia direta. Figuras 
como David Harvey viam nessas cidades rebel-
des a concretização das relações que o digital 
possibilitou. Distribuição de poder na década 
de 2010. Era o nosso quando.

Eu acreditei nisso tudo. Em 2020, já parece as-
sustadoramente passado.

Nosso porquê, como e quando não se susten-
tam diante da realidade. Parecem fantasia. O 
comum se enclausurou em aplicações digitais 
comerciais. O software livre minguou como 
prática e como desejo. A narrativa de ocupação 
das ruas deixou de ser uma estética libertária.

Ingenuidade millenial?

***
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2010 2020

redes sociais mal existem infocalipse

software livre como 
movimento

privatização e mo-
delos de negócios 
extrativistas

remix como estética da cul-
tura livre

dilução em gifs, stic-
kers e emojis

multidão criando em 
colaboração

narratocracia vigilada

pessoas em rede ‘usuários’ e bots

ampla infraestrutura p2p infraestrutura clien-
t-server em sua 
maioria

No início da década de 2020, a internet está 
quase toda controlada por algumas empresas, 
a maioria localizada no Vale do Silício, na baía 
de São Francisco - Facebook e Google, juntos, 
concentram sozinhos 37% do tráfego diário de 
toda a rede. As que não são Big Tech desejam 
ser. Seguem a mesma cartilha de negócios oli-
gopolística, colonizadora e extrativista. 

No início da década de 2020, uma nova rodada 
de enclausuramento dos bens comuns fez desa-
parecer o modelo original descentralizado, ho-
rizontal e aberto da internet. Todas as indús-
trias criativas conseguiram encontrar modelos 
de negócio que garantem a propriedade e co-
mercialização das criações humanas como sem-
pre fizeram, e desta vez com um nivel ainda 
mais profundo de precarização. O cognitariado 
perdeu sua potência. Uberizou-se.

No início da década de 2020, algoritmos, big 
data, machine learning, inteligência artificial 
e qualquer outra expressão da moda atropela-
ram modelos de desenvolvimento baseados no 

uso livre e no acesso público e universal. A ar-
quitetura da maioria dos produtos digitais está 
otimizada para adição e monetização. Pessoas 
seguem sendo coisificadas em formato usuá-
rios. Confundimos a dopamina dos likes com 
influência no tecido social. 

Poderíamos ter feito algo diferente? Autocrítica 
serve de algo a esta altura?

***

A crise do digital levou a fenômenos eleitorais 
de difícil comprenssão. Uma crise da demo-
cracia. Convulsões aparentemente imparáveis 
num hiato de apenas dois anos: Donald Trump 
nos EUA, Brexit no Reino Unido, Bolsonaro 
no Brasil, Modi na Índia, Erdoğan na Turquia, 
Duterte nas Filipinas, e tantos outros que não 
me afetaram tão de perto. São infinitos mais. 
Em comum, esses líderes tem o autoritarismo e 
a desinformação como motor de suas platafor-
mas políticas, fazem um uso avançado e espe-
cialista dos recursos vis disponíveis nas aplica-
ções difundidas hoje nos mais de 5 bilhões de 
smartphones ativos no mundo.

Ao contrario do que esperaba-se, o capitalismo 
de plataforma, modelo hegemônico de digitali-
zação dos espaços informacionais, ajuda a pro-
pagar uma cosmovisão tubular, solucionista, 
neoliberal e conspirativa. A terra plana. O vírus 
chinês. Os anti-vacina. O nazismo que nunca 
existiu. A mamadeira de piroca. As regras, de-
sign, idiomas, culturas e sistemas de crenças 
dos produtos (normalmente gratuitos) criados 
por Facebook, Google, Amazon, Apple, Netflix, 
Twitter, LinkedIn – entre tantos outros, incluí-
dos seus competidores asiáticos Line e TikTok e 
o russo Telegram – aceleraram a jornada da hu-
manidade rumo a uma era do absurdo, do dis-
parate, da ignorância, da falta de inteligência. 
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De gente cujo grito de guerra é “Whatsapp! 
Whatsapp! Facebook! Facebook!”

Nós contra eles. É possível buscar uma equação 
diferente?

***

O incômodo com o vídeo gravado no dia da 
posse de Bolsonaro me habita desde que o as-
sisti pela primeira vez. Logo após o Réveillon 
de 2018, circulou durante um ou dois dias nas 
timelines e chegou a ter seu espaço na im-
prensa com um enfoque exótico, “vejam que 
curioso os gritos contra a Globo”. Eu vejo mais 
do que isso. Vejo a materialização de um dis-
curso tecnoapocalíptico, uma prova de que as 
redes digitais podem ser usadas ativamente 
para influenciar resultados de eleições – como 
se vem discutindo muito desde o escândalo 
Cambridge Analytica. 

Meu interesse artístico orbita em torno do tec-
nocapitalismo e das relações entre mídia, tec-
nologia e poder. Daí estes gritos terem ressoado 
tanto. Fiz o download e comecei a manipulá-lo 
de mil formas. Cheguei a conceber três ou qua-
tro obras diferentes - instalações, intervenções, 

esculturas - nunca realizadas. Até que extraí 
em imagens cada um dos 751 frames que com-
põem os 25 segundos, e comecei a manipulá-
-los de outras mil maneiras.

O trabalho começou a ganhar sua forma de 
publicação impressa neste momento, embora 

tenha me dado conta apenas bastante 
mais tarde. Corrompi a natureza au-
diovisual em imagem estática. Fora 
da rede, o vídeo ganhou uma exis-
tência “palpável”. Tornou-se uma 
coleção de imagens com diversas 
possibilidades narrativas. O pri-
meiro bloco do ensaio, 25 Segundos, 
é o resultado deste trabalho.

A imagem faz parte do ensaio “25 segundos”

Ensaios da série “Devastação” reunidos

Ensaios visuais da série “Devastação”
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Conforme o trabalho de desconstrução do 
vídeo seguia, ramificações de outras obras pas-
sar a entrar em diálogo.

Em certo momento me dei conta de que a con-
centração de poder em torno das Big Tech po-
deria ser articulada numa mesma narrativa. 
Partir dos gritos brasileiros para expor como o 
Vale do Silício realmente funciona e o que está 
por trás da superficialidade da internet como a 
vemos manifestada. 

Desde 2012, minha principal atividade laboral 
está vinculada ao imaginário e às práticas do 
Vale do Silício - sou funcionário da Change.
org Foundation, grupo de organizações sem 
fins lucrativos operando a maior plataforma de 
petições do mundo. O propósito ativista que 
me move a continuar dedicando a maior parte 
das horas do dia a este trabalho não cancela o 
fato de esta ser uma organização criada sob a 
cultura e a lógica empresarial norte-america-
nas, e também de eu mesmo integrar a cadeia 
como força de trabalho intelectual, lidando e 
liderando equipes executivas de engenharia, 
produtos, comunicação e campanhas. Eu sou 
o cognitariado global precarizado pelo capital 
tecnológico made in California.

Foi dentro do contexto da Change.org que ouvi 
a frase “we just need to make the board happy”, 
mote de um dos blocos do trabalho. A cultura 
empresarial siliconiana, assim como a lógica de 
investimentos de todo o capital privado, prevê 
que a cada trimestre o comitê de administra-
ção receba um relatório das atividades da com-
panhia - contém um balanço financeiro, indi-
cadores de performance, principais decisões e 
projetos para os próximos três meses. É uma 
maneira de “to make the CEO accountable”. O 
board, na prática, encarna, dilui e apaga a fi-
gura do chefe capitalista de cartola e charuto 
difundida nos séculos XIX e XX. É o atual chefe 
supremo. O topo da carreira de um executivo 

é ser convidado para fazer parte do board de 
outra organização, e assim aumentar seu campo 
de influência. A cada trimestre, é necessário 
deixar o board feliz, para que os acionistas e in-
vestidores possam, por fim, rir também.

Iniciei uma investigação sobre os relatórios tri-
mestrais, as informações financeiras, a arquite-
tura de influências, as origens de cada membro 
do board das quatro principais companhias do 
Silicon Valley – Google, Amazon, Facebook e 
Apple. São informações publicadas pelas pró-
prias empresas, seguindo a cultura da transpa-
rência imperativa no reino do dígitos binários. 
No entanto, estar publicado não significa faci-
lidade de acesso.

Em geral, membros de boards são orgulhosos 
e parecem sempre satisfeitos nas imagens dis-
poníveis online. Há infinidades de reproduções 
dos mesmos rostos milionários exibindo sor-
risos largos. Retratos do objetivo final de cada 
aplicação ou plataforma digital comercial lan-
çada no mercado: o lucro de seus acionistas, 
investidores e comitês de administração. O que 
é a internet no fim das contas.

O trabalho iniciado por Make the Board Happy 
abre caminho para ensaios correlatos e se tornou 
o próprio método de investigação. O impulso é 
“abrir o código” dessas corporações; neste sen-
tido, Devastação faz um tributo ao open source e 
à cultura livre. O colecionismo e indexação de 
imagens encontradas na internet se tornaram a 
matéria-prima de cada ensaio - uma prática que 
remonta aos primórdios da cultura remix.

A prática de buscar, investigar, saltar de um link 
a outro, tentar outros caminhos para encontrar 
uma informação e de, no percurso, ir fazendo 
associações mentais (seja de textos ou imagens) 
se relaciona de alguma forma com as ideias 
situacionistas, surgidas pela década de 1950. 
Assim como os shopping centers e as passagens 
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que substituíram a experiência do deambular 
pela do consumo, o encapsulamento da inter-
net em aplicativos de certa forma afogou o bro-
wsing, o navegar na internet. O browsing vem 
sendo substituído pelo scrolling: mais elemen-
tos sobre o mesmo conteúdo ao invés de mais 
conteúdo sobre muitos elementos. Resgatar a 
hiperlinkagem original e praticar a internet 
como meio de deambulação e de deriva psi-
cogeográfica é uma maneira de dotar o hiper-
link de sua natureza misma. Os significados e 
narrativas de alguns blocos do ensaio seguiram 
essa lógica em sua construção, como é o caso de 
Pedra e Mar, que trata da exploração de silício no 
Brasil e da dependência da internet em cabos 
submarinos mais extensos que a própria Terra.

O formato impresso do trabalho também busca 
se relacionar com o browsing. Iniciei a monta-
gem do ensaio visual como um livro comum, 
linear, páginas em sequência levando a um clí-
max. Mas cada informação ou elemento do 
livro se relaciona com diversos conceitos ao 
mesmo tempo, são constelações superpostas. 
Ao me desfazer da lombada, cada bloco pas-
sou a ter uma existência própria (embora con-
tida sob o mesmo guarda-chuva) e a 
possibilidade do manuseio. Em deriva, 
pode-se saltar, deter-se ou juntar as 
peças segundo a vontade.

Nesse caminho, o universo editorial 
se converteu em um ponto estético 
chave. As publicações independentes 
e o imaginário dos zines, tão presen-
tes no universo ativista e de mídia-
-livre, inspiram as dobras, as técnicas 
de impressão, os diferentes formatos 
de página e a própria precariedade em 
que o trabalho aposta. Imagens lum-
penproletarias em baixa resolução 
retiradas da internet, como objetos 
encontrados na rua, são os signos ma-
nipulados na construção do discurso. 

No caso de um dos blocos, o Vale do Silício 
foi discursivamente transformado em país. 
Durante a investigação sobre as Big Tech, me 
deparei com os balanços anuais de cifras ini-
magináveis, lucros em escala progressiva nos 
últimos anos, uma concentração de mercado 
talvez vista em indústrias como as de extração 
de petróleo e as financeiras. Quem manda no 
mundo? A atividade de somar os faturamentos 
de Google, Amazon, Facebook e Apple como 
se fossem o PIB de um país revelou que essas 
quatro pessoas jurídicas localizadas num ter-
ritório de 203 quilômetros quadrados (a soma 
das cidades estadunidenses Menlo Park, Palo 
Alto, Mountain View e Sunnyvale – o equiva-
lente às Ilhas Cook, um pontinho esquecido 
no globo ao lado da Nova Zelândia) detêm um 
poder econômico que poderia fazer parte do 
G-20. Em comparação com a América Latina, 
seria hoje o terceiro país mais poderoso. Renda 
per capita: 8,3 milhões de dólares cada día. 
Densidade: 1 pessoa a cada 1.200 quilômetros 
quadrados. Essa população de 255 mil pessoas 
é o que cada like alimenta.

A imagem compõe a série “Dot amazon”
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Por fim, esse trabalho não abandona a perspec-
tiva do sul. Mais especificamente o Brasil, cuja 
identidade encarno, agora em condição imi-
grante na Europa. O grupo gritando “Whatsapp! 
Whatsapp! Facebook! Facebook!” como mani-
festação de apoio a um miliciano cujo projeto 
de país não poderia ser mais absurdo, higie-
nista, homofóbico, violento, moralista, infan-
til, obscurantista, autoritário, retrógrado, ma-
chista, geno e ecocida não me deixa em paz. Há 
poucos anos acreditava na internet como uma 
semente de futuro outro.

Era possível prever a devastação?

***

Entender o projeto das Big Tech como colo-
nial tem também implicações no universo das 
lutas pela preservação do meio ambiente e nas 
discussões sobre as mudanças climáticas. A in-
dústria digital usa a nuvem como símbolo da 
imaterialidade “limpa” dos seus produtos, um 
estratagema perverso. Por trás das corporações, 
há uma cadeia imensa de exploração de recur-
sos naturais ainda majoritariamente baseada 
em extração de minérios, energias fósseis e 
exploração de mão-de-obra análoga à escravi-
dão. Alguns exemplos são o lítio e o silício, que 
pautam as relações de exportações entre esta-
dos industrializados e agrários. E a produção de 
computadores e celulares, que também segue a 
lógica de terceirização em países onde se pode 
contar com baixos custos e ampla produção de 
mais-valia.

Quando se amplia a discussão para o campo 
informacional, e se entende o extrativismo de 
dados como nova estratégia colonial, se desta-
cam países massivos como Índia e Brasil, ex-
tremamente desiguais e esmagados por proces-
sos históricos brutais de colonização – estão 
entre as três maiores populações do Facebook, 
com 300 e 130 milhões de usuários. A natureza 

do rastreamento de dados vê vantagem na ho-
mogeneização dos hábitos. Quanto mais gente 
desejando e usando as mesmas aplicações, e 
menos barreiras legais e comerciais (a falta de 
legislações avançadas de proteção de dados, por 
exemplo), mais engajamento, mais publicidade, 
mais dinheiro. É possível aqui um paralelo 
com as monoculturas agrícolas. Em seus anos 
iniciais, a internet era mais parecida a mode-
los mais sustentáveis e humanos como a agri-
cultura familiar e a permacultura Até mesmo 
às florestas, autogestionadas no caos da biodi-
versidade. Hoje, o padrão é o oposto – similar 
ao que ocorreu nas colônias a partir do século 
XVI, apesar de a metáfora ser necessariamente 
anacrônica. A extração em escala de um par de 
commodities era o motor de enriquecimento 
das metrópoles.

***

Imagem de uma das obras  
do ensaio “25 segundos”
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Uma rede distribuída é automaticamente uma 
rede democrática. Verdadeiro ou falso? A in-
ternet é um protocolo (http). Nós que se ligam 
entre si sem controle central. Um nó não é 
necessariamente mais relevante que outro. 
Assumimos que horizontalidade levaria a mais 
democracia, a mais liberdade, a possibilidades 
inesperadas. Mas não foi o que ocorreu.

Como a aparente liberdade virou controle?

A possibilidade de cada um se expressar faz 
por fim que todos tenham voz e a participa-
ção política vive seu auge. Verdadeiro ou falso? 
Transparência, accountability, cidadania ativa. 
Diversas iniciativas prosperam nesse sentido, 
como a própria Change.org, mas é fato que a 
narrativa geral se entortou para o ciberbullying, 
os discursos de ódio, as teorias conspiratórias 
e as tentativas de manipulação. As vozes da in-
ternet não são massivamente progressistas, não 
partem dos valores dos direitos humanos. Há 
sim mais gente envolvida em política, mas se-
guindo quais programas? A rede potencializa 
processos históricos de alienação para alimen-
tar motivações mesquinhas, ególatras, religio-
sas, dogmáticas.

O que mais esperar da sociedade do espetáculo?

Termos de uso e políticas de privacidade são 
as garantias de comunidades digitais seguras 
e prósperas. Verdadeiro ou falso? A econo-
mia grátis – e suas mil versões long tail, DIY, 
maker, freemium, freebies, wiki, marketplace, 
pay-what-you-want – logo se deu a entender. 
Se algo é grátis, a mercadoria é sua atenção. 
Sem novidade desde a indústria da publicidade 
e da era da televisão, mas agora cada detalhe da 
vida vale dado. Monetizar o sono, o exercício 
físico, as relações amorosas, o passear com o 
cachorro, o sorriso, os copos de água. O tempo 
de leitura.

Um cooperativismo de plataforma é mesmo 
viável?

***

Mckenzie Wark defende que há uma nova 
classe social emergente, transfigurada da an-
tiga classe dominante capitalista. “Classe veto-
rial” seria o grupo de indivíduos e empresas 
que controlam o “vetor” da extração de dados. 
Exemplo: Amazon. Jeff Bezos e seu board con-
trolam não apenas indústrias, armazéns, logís-
tica, mas uma plataforma que controla o mer-
cado inteiro e se manifesta não apenas num 
site na internet, mas em dezenas de aplicações 
– Alexa, Kindle, Prime Video, Amazon Music, 
Echo, Fire TV, AWS etc. Cada interação de um 
usuário com qualquer de seus produtos e por-
tas de entrada, ao longo de todo o vetor, pres-
supõe inteligência de dados para a Amazon. 
De todos os usuários, mesmo aqueles que não 
compraram nada, extrai-se mais-valia. Cada 
clique significa trabalho não-remunerado.

***

O que aconteceu entre 2010 e 2020?
Adesivo do ensaio “Delete your 
account” em poste na cidade
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A imagem, a qual ilustra a capa desta 
edição, compõe o ensaio “25 segundos”



307

DEVASTAÇÃO LUCAS PRETTIV. 2 ⁄ N. 1 ⁄ JUNHO DE 2021
PÁGINAS 297 A 309

307

LUCAS PRETTIDEVASTAÇÃO

Partes do ensaio “25 segundos”
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