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Introdução 

A construção da Internet como uma rede de colaboração livre e descentralizada, baseada 

na interatividade e não em uma lógica de mercado, foi essencial para consolidá-la como um 

terreno fértil para a produção do Comum. 

 Analisando as tendências do capitalismo atual, no qual as relações sociais e a própria 

subjetividade se tornam o fruto da produção capitalista, percebe-se que os cercamentos ao 

Comum tomam a forma de mecanismos de expropriação e regulação da riqueza social 

produzida.  

Com expansão da Internet na última década, que hoje conecta aproximadamente 5 

bilhões de pessoas, surge também um maior interesse de investimento e crescimento de 

empresas de tecnologia no setor. Neste trabalho será estudada a atuação dessas empresas 

sobre o potencial de criação e inovação dos meios virtuais.  

Objetivos 

O objetivo da pesquisa é investigar a existência de um projeto de cercamento da 

produção social das redes e sua relação com o capitalismo cognitivo e a expropriação do 

Comum. 

Levando em consideraçã o padrão de apropriação do Comum presente ao longo da 

história capitalista, o objetivo da pesquisa é analisar: (i) a natureza comum da Internet, 

verificando para isso o que constitui o Comum; (ii) se há, atualmente, um processo de 

apropriação dos comuns em rede e (iii) sendo positiva a resposta, como se dá a atuação 

predatória das grandes corporações da Internet sobre o Comum e seu papel na redefinição dos 

modos de se relacionar online. 

Metodologia 

Para melhor compreensão do fenômeno acima descrito, inicialmente, realizamos a 

leitura e análise de obras de autores que abordam a questão dos bens comuns e do Comum, 

conceitos essenciais para este trabalho. 

 Utilizamos como norte da pesquisa a obra Commonwealth de Antonio Negri e Michael 

Hardt, que concebem os bens comuns para além da definição clássica de bens materiais 

coletivos, pensando neles como o produto social da cooperação entre  singularidades.  

Partindo dessa perspectiva, utilizamos artigos e trabalhos acadêmicos que tratam das práticas 

comunitárias de produção do Comum, relacionando-as com o modo de interação e 

colaboração horizontal entre pessoas  na Internet.  

 Negri e Hardt contribuem também para compreendermos as transformações sofridas 

pelo trabalho, atentando para a prevalência da produção imaterial sobre os aspectos materiais 

no atual processo de valorização capitalista, no qual o objeto é a própria subjetividade. 

 Através da análise de entrevistas e artigos que tratam do modelo de gestão das 

empresas que atuam na Internet, avaliamos a maneira que seus projetos limitam a livre 

circulação dos usuários e monetizam as relações sociais em seu benefício.
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1 – O Comum  
 Classicamente, os bens comuns são pensados como os bens materiais de uso comum, 

como rios, lagos, florestas etc. Trata-se de um conceito jurídico originado no direito romano, 

no instituto da res nullius1, que poderia ser traduzido como “coisa nula”, aquela que a 

ninguém pertencia e que, por isso, deveria estar disponível para o uso de todos.  

 Recentemente este debate veio à tona na Itália, em função do referendo promovido 

pelo então Primeiro Ministro Silvio Berlusconi para a privatização das nascentes de água 

italianas. A população compareceu em massa às urnas e rejeitou a proposta ali feita, sendo o 

suficiente para que se percebesse uma obsolescência no regulamento jurídico italiano dos 

bens. Imediatamente após esta contestação, que envolvia não só o direito aos bens comuns 

como também a inexistência de regulamentação sobre bens imateriais, foi criada pelo 

Ministério da Justiça italiano uma comissão para a elaboração de uma lei delegada que 

alterasse o regime de bens no direito italiano.  

 A Comissão Rodotà, cujo nome foi uma homenagem ao jurista que a presidia,  Stefano 

Rodota2, foi instituída para reforma do capítulo de bens do Código Civil, com o objetivo de 

modernizar o Direito Civil italiano. A Comissão deixou um legado importante no debate dos 

bens comuns ao defini-los com base na sua função de efetivadores dos direitos fundamentais e 

do livre desenvolvimento do indivíduo. Além disso, afirmaram a importância da preservação 

dos bens comuns como compromisso entre gerações, explicitando o caráter coletivo destes3. 

Assim, a ideia de coletividade presente nos bens comuns rompe com a lógica de titularidade 

associada aos bens públicos e privados, sendo algo a ser compartilhado por todos. 

 Todavia, enquanto se pode falar em um grande triunfo simbólico, é importante 

ressaltar que, uma vez terminados os trabalhos da Comissão, a lei por eles proposta vem 

encontrando grandes dificuldades de tramitação, não tendo até o momento em que escrevemos 

este artigo logrado êxito em sua aprovação. 

 Paralelamente, Antonio Negri e Michael Hardt, definem em sua obra Commonwealth 

(2011) os bens comuns para além da riqueza material. Para estes autores, o Comum é também 

um conceito biopolítico4 e que, portanto, está sempre sendo produzido pelo trabalho da 

multidão5. Desta forma, são considerados também comuns os “resultados da produção social 

que são necessários para a interação social, como o conhecimento, linguagem, códigos, 

informações, afetos e assim por diante.” Assim, Hardt e Negri definem como “comum por 

excelência” a linguagem, uma vez que “perderia seus poderes de expressão, comunicação e 

criatividade”6 se fosse submetida a um regime público ou privado.  

                                                           

1 Para uma análise mais aprofundada do instituto dos bens comuns e sua evolução, recomendamos a leitura do 

artigo Direito e Bens Comuns disponível em: <http://www.puc-

rio.br/pibic/relatorio_resumo2014/relatorios_pdf/ccs/DIR/DIR-

Jos%C3%A9%20Marinho%20S%C3%A9ves%20Santos.pdf> 

2 Além de seu trabalho como membro da comissão e pensador dos bens comuns, Rodotà também é militante 

na área da tecnologia e defende a Internet como um direito fundamental, afirmando que o acesso justo e 

igualitário à rede é essencial para desenvolvimento pessoal e social do indivíduo. Seu artigo Declaration of 

Internet Rights trata desse tema e está disponível em: 

<http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/commissione_internet/testo_definitivo_inglese.

pdf> 

3 O relatório completo da Comissão está disponível, em italiano, no link: 

<https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_12_1.wp?facetNode_1=0_10&facetNode_2=0_10_21&previsiou

sPage=mg_1_12&contentId=SPS47617> 

4 MENDES, A. F. Para além da "Tragédia do Comum": conflito e produção de subjetividade no capitalismo 

contemporâneo, 2012. 

5 SILVA, V.S.R. A Política da Multidão: a Constituição da Democracia do Comum no Pensamento de 

Antonio Negri, 2014. 

6 NEGRI,A;HARDT, M. Commonwealth. Paperback. Harvard University Press, 2011. p.09. 
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 Para os autores, a questão da manutenção, produção e distribuição do Comum está no 

cerne da atual globalização, que propicia um mundo a ser compartilhado comuntariamente, 

sem um “exterior” para além de fronteiras. Através do processo de globalização, “o capital 

não apenas reúne todo o planeta sob seu comando como também cria, investe e explora a vida 

social por completo, organizando a vida por um critério hierárquico de valor econômico.”7  

 A compreensão das novas tendências do capitalismo é de suma importância para 

analisarmos o saque sofrido pelo Comum nos últimos tempos. Na transformação da produção 

capitalista, os frutos do trabalho se tornam as relações sociais e a invenção de formas de vida, 

caracterizando o capitalismo como cognitivo. Assim, o objeto da produção é a própria 

subjetividade, adquirindo uma dimensão imaterial.8  

 Negri e Hardt esboçam os principais fatores que contribuíram para esse processo, que 

reveste a produção capitalista de um caráter biopolítico9. A prevalência da produção imaterial 

no processo de valorização capitalista se traduz não no desaparecimento dos bens materiais, 

mas na cada vez maior dependência de informações, códigos, conhecimentos, imagens e 

afetos.  A precarização do trabalho se torna central nessa realidade quando, a partir do declínio 

e flexibilização da jornada de trabalho tradicional, os trabalhadores são privados de seu 

tempo, sendo obrigados a não apenas trabalhar constantemente quanto estarem sempre 

disponíveis. Assim, “conforme a divisão temporal entre trabalho e vida se confunde, o 

potencial produtivo do trabalho é transformado no poder de criação de sociabilidades”.  

 Com essa transformação, surge a necessidade novos mecanismos para continuidade do 

ciclo capitalista. Observando a crise das instituições e a implantação progressiva de um novo 

regime de dominação (no qual a empresa substitui a fábrica), Deleuze escreve Post-Scriptum 

sobre as Sociedades de Controle para tratar do novo modelo de sociedade – as sociedades de 

controle – que surgem com o esgotamento da sociedade disciplinar descrita por Michel 

Foucault. Enquanto a sociedade disciplinar era baseada em controle analógico do tempo e 

enclausuramento, a sociedade de controle se utiliza de uma lógica de dispersão e inconstância. 

Assim, “as conquistas de mercado [na sociedade de controle] se fazem por tomada de 

controle e não mais por formação de disciplina, por fixação de cotações mais do que por 

redução de custos, por transformação do produto mais do que por especialização da 

produção.”10  

 A extração de valor é realizada cada vez mais sem a intervenção na produção por parte 

do capital, que paira sobre esta. Essa externalidade do capitalismo em relação ao processo 

produtivo, que toma a forma de expropriação do comum11, nos faz retornar ao conceito de 

acumulação primitiva.12  

 A autonomia crescente do trabalho é central para compreendermos a nova crise, já que 

a atuação predatória do capital, que almeja capturar e expropriar a riqueza social produzida de 

maneira independente, age de maneira a conter o comum. Como abordaremos posteriormente, 

estratégias de contenção agem como grilhões no potencial biopolítico de produção. 

 Ainda sobre o Comum, através de uma leitura negriana, concluímos que este vai muito 

além do conceito do direito romano acima tratado e dos bens materiais, abrangendo também 

aqueles imateriais. Assim, além da linguagem, podemos identificar entre os comuns imateriais 

                                                           

7 NEGRI,A;HARDT, M. op. cit., p.09. 

8 Ibid., p.133. 

9 Ibid., p.10. 

10 DELEUZE, G. Post-Scriptum sobre as sociedades de controle. Conversações: 1972-1990. 34.ed. Rio de 

Janeiro, 1992. p.219-226. 

11 NEGRI,A;HARDT, M.. op. cit., p.137. 

12 Autores marxistas contemporâneos vêm rejeitando a ideia de que o processo de acumulação primitiva teria 

dado lugar a produção capitalista, afirmando que, em vez de esgotar-se, a acumulação primitiva ressurge e 

coexiste com a produção capitalis. Uma análise aprofundada desses conceitos, apesar de essenciais para o 

entendimento de como se dá a atuação do capital, foge do escopo desse trabalho.  
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a cultura e, o que será abordado de forma mais intensa neste trabalho, os fluxos de 

comunicação em rede.  

 

2 –  O Comum virtual 
 Massimo De Angelis, em seu artigo para a revista The Commoner, intitulado 

Reflections on alternatives, commons and communities13, trata da importância de práticas 

sociais para o Comum. O Comum, para ele, seria necessariamente produzido e sustentado por 

comunidades, estas sendo redes de sociabilidade que se traduzem em práticas de solidariedade 

e troca de saberes não reduzidas a uma lógica de mercado. Essas comunidades não 

necessariamente existem em um “lugar”, podendo, a partir da tecnologia, existir para além do 

plano físico, na forma de comunidades virtuais14. 

 Dessa forma, comunidades são indissociáveis da construção de práticas de democracia 

direta, horizontalidade, participação e inclusão15 e assim De Angelis prepara o caminho para 

pensarmos o ciberespaço como terreno típico do Comum. Afinal, o potencial transformador 

da Internet está na habilidade dos usuários de se conectarem e interagirem em redes livres e 

descentralizadas, com acesso direto a riqueza social produzida.  

 Apesar de utilizarmos uma base teórica e conceitos marxistas nesse trabalho, é 

importante notar a contribuição de autores liberais no campo dos commons virtuais. No artigo 

O conceito de commons na cibercultura16, Sergio Amadeu da Silveira analisa as abordagens 

de diferentes teóricos sobre a questão dos commons, em especial Lawrence Lessig, Yochai 

Benkler.  

 Yochai Benkler, professor de direito da Universidade de Harvard, fundamenta sua 

ideia de commons em uma concepção liberal de liberdade, que propiciaria o surgimento de um 

novo modo de produção social na Internet baseado na cooperação não-mercantilizada e na 

livre iniciativa dos usuários. Assim, Benkler cunhou o termo “commons-based peer 

production” para designar práticas colaborativas em rede que são caracterizadas por “grupos 

de indivíduos que colaboram de maneira bem sucedida em projetos de larga escala, seguindo 

um conjunto diverso de motivações e sinais sociais em vez de preços de mercado ou ordens 

de autoridades”.17  

 Em 2006, Benkler publicou The Wealth of Networks, no qual trata do potencial das 

redes de influenciar a economia e a sociedade através dessas formas colaborativas em massa. 

Ele destaca a característica de não-submissão a uma lógica de propriedade nesses projetos, o 

que contribuiria para a difusão do conhecimento e informações, com acesso disponível a 

todos, a exemplo do modelo wiki.  

 O termo wiki é utilizado para descrever sites que são construídos de maneira 

colaborativa, com a possibilidade de adição e edição de conteúdo por parte dos seus 

usuários.18 Os colaboradores voluntariamente constituem uma comunidade online que se 

encarrega do processo contínuo de gerir o conteúdo da plataforma, sendo uma verdadeira 

criação coletiva, disponibilizada de modo gratuito e aberto.   

 A contribuição desses modelos participativos para a atual economia foi abordada 

também por Don Tapscott e Anthony D. Williams em seu livro Wikinomics: How Mass 

Collaboration Changes Everything. O termo wikinomics, cunhado por eles, baseia-se em 

                                                           

13 DE ANGELIS, M. Reflections on alternatives, commons and communities, 2003. The Commoner. 

Disponível em: <http://www.commoner.org.uk/deangelis06.pdf>  

14 Ibid., p.04. 

15 Ibid., p.05. 

16 SILVEIRA, S. A. O conceito de commons na cibercultura, 2008 Disponível em: 

<http://casperlibero.edu.br/wp-content/uploads/2014/05/O-conceito-de-commons-na-cibercultura.pdf>  

17 Ibid., p.03. 

18 A enciclopédia online Wikipédia é um exemplo de site gerido pela ferramenta wiki, sendo um dos mais 

acessados mundialmente. 
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princípios básicos como colaboração não-hierarquizada (colaboração entre pares), abertura 

(inovação e transparência), compartilhamento (superando uma lógica proprietária) e ação 

globalizada (que ignora fronteiras)19 Sérgio Amadeu ressalta que as práticas descritas por 

Tapscott and Williams como típicas da wikinomics, apesar de já existentes, adquirem um 

caráter diferenciado no atual cenário: “a diferença está no fato de a atual colaboração massiva 

articular agentes individuais livres, que cooperam e reúnem-se para resolver problemas que 

são do seu interesse. Não colaboram por obrigação, nem estão submetidos a instituições ou 

companhias.”20  

 Lawrence Lessig, também professor de direito, aborda a questão dos commons em 

relação à propriedade intelectual.21 Ele é um dos fundadores do Creative Commons, uma 

iniciativa voltada para a expansão da quantidade de obras disponíveis para uso coletivo 

através de licenciamentos próprios. A licença Creative Commons permite que os detentores de 

alguma obra protegida por copyright controlem sua distribuição e uso, possibilitando uma 

maior liberdade de criação e disseminação de conhecimento.22  

 É com foco na liberdade de criação que Lessig concebe os commons, entendendo que 

o domínio público “foi e é espaço essencial e indispensável para a criação cultural.”23 Sérgio 

Amadeu atenta para a expansão do copyright como reação ao compartilhamento de 

conhecimento e informações, que encontrou nas redes um terreno próspero. A contenção dos 

commons, então, se dá através do controle dos fluxos de informação, sufocando sua eficiência 

com intensa privatização.24 

 A preocupação liberal com a intervenção nos commons é sentida também em  Benkler, 

que “vê um ecossistema e uma ecologia instuticional que é fruto de uma batalha entre a 

liberdade de criação e os grandes grupos que controlaram até então a produção da cultura e os 

principais meios de comunicação” Assim, “os commons não surgem do autoritarismo ultra 

regulatório nem do Estado agigantado para coordenar o crescimento dos espaços e esferas 

comuns”25, que sufocariam o potencial criativo, mas sim de processos descentralizados 

baseados na horizontalidade e auto-gestão.  

 Ainda, Negri e Hardt afirmam que todas as formas de produção em rede exigem 

liberdade e acesso direto ao Comum e às fontes de informação, assim como a habilidade de se 

conectar e interagir com outros em redes livres.26 A mediação das interações, então, atacaria 

diretamente o que propicia a produção em comum. 

 

3 – O Facebook 
 Criado em 2004 como uma rede na qual estudantes de Harvard poderiam interagir e se 

conectar, o Facebook hoje expandiu sua influência para além do imaginado. “Our mission is 

to make the world more open and connected”, afirma Mark Zuckerberg ao anunciar a abertura 

do capital do Facebook em 2012. Ele escreve que teria criado a rede social não para ser uma 

mera empresa, mas para cumprir uma “missão social”: conectar o mundo inteiro. Segundo o 

                                                           

19 LESSIG, L. Remix. Bloomsbury, 2008. p.245. 

20 SILVEIRA, S.A. op. cit, p. 02 

21 O debate sobre autoria, pirataria e propriedade intelectual é essencial para a compreensão das práticas 

comuns e de resistência nos meios virtuais, no entanto, é um tema complexo que foge do escopo desse 

trabalho.  

22 Para mais informações sobre as licenças Creative Commons e, mais especificamente, sua presença no 

ordenamento jurídico brasileiro, recomendamos a visita ao site <https://br.creativecommons.org/>. 

23 SILVEIRA, S.A. op. cit, p.05 

24 Ibid., p.06. 

25 Ibid., p.04. 

26 NEGRI, A;HARDT,M. op.cit., p.10. 

https://br.creativecommons.org/
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CEO, ao facilitar a conexão entre as pessoas na sua plataforma, ele espera conseguir 

“reorganizar” o jeito desses usuários consumirem e propagarem informações.27 

 Desde a estreia da empresa na bolsa de valores em 2012, considerada uma das maiores 

IPO (Initial Public Offering, abertura de capital) da história da tecnologia, a receita do 

Facebook triplicou, chegando a USD 17 bilhões em 2015.28 Hoje o Facebook conta com 1,5 

bilhões de usuários, sendo a rede social mais utilizada mundialmente.29 O plano do CEO 

conectar o mundo não parece mais tão distante.  

 Desde 2008, a porcentagem de internautas americanos com contas em alguma rede 

social subiu de 24% para 78%.30  A predominância das redes sociais no dia a dia dos usuários 

é confirmada por números que mostram que o usuário médio passa aproximadamente 42 

minutos por dia no Facebook, este responsável por 1 a cada 5 minutos online em um 

smartphone. A Pew Research Center, em uma pesquisa de 2014 sobre hábitos de consumo de 

notícias, afirma que 30% dos usuários americanos do Facebook utilizam a plataforma como 

fonte primária de notícias e informações.31 

 Essas notícias são dispostas ao usuário no chamado feed de notícia. Este, que é 

também a página inicial do Facebook, funciona como uma vitrine das atualizações recentes 

dos amigos adicionados e/ou páginas curtidas na rede, sejam mensagens escritas, fotos, vídeos 

ou links de outras páginas (popularmente conhecidos como "posts" ou "publicações"). É 

disponibilizado de maneira vertical em um sistema de "infinite scrolling", isso é, o usuário 

pode mover tais publicações para baixo num fluxo sem fim de dados, desenrolando uma 

corrente de informações cuja dimensão é arbitrada apenas pelo tempo de navegação que o 

usuário dispõe. 

Dessa forma, a ordem em que tais publicações são mostradas é importante para a 

experiência online de quem acessa a plataforma. Levando isso em consideração, o Facebook 

desenvolveu um algorítmo responsável pelo ordenamento das publicações no feed de notícias 

de cada um. Dados indicam que um usuário comum do Facebook tem acesso a 1500 posts 

diários, mas vê apenas 300, e o objetivo do algorítimo citado é sondar todas essas publicações 

e atribuir uma nota relativa ao quanto são relevantes ao usuário. Com essa nota em mãos, o 

feed então é estruturado com as publicações de maior nota mostradas no topo.  

Este cálculo no entanto é bastante sofisticado e envolve milhares de variáveis, sejam 

do próprio programa, sejam comportamentais de cada usuário. Uma equipe de engenheiros e 

programadores é responsável por refinar esse algorítimo cada vez mais, utilizando grupos de 

estudo e coletando dados de todos que utilizam o site. Alguns indicadores ajudam a moldar o 

programa individualmente, tais como o botão de "Curtir", o tempo que é passado lendo uma 

determinada publicação, a elaboração de um comentário, o comportamento prévio frente a 

uma publicação semelhante, entre outros. O algorítimo tenta prever a probabilidade de 

interação com cada publicação, seja essa positiva através de um comentário ou curtida, ou 

negativa através da função de esconder a postagem ou denunciá-lo para o Facebook. 

Recentemente foi dado ao usuário maior poder de controle e refinamento do seu próprio feed, 

                                                           

27 A carta de Mark Zuckerberg, publicada junto do formulário de registro da abertura de capital do Facebook, 

está disponível em: 

<https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1326801/000119312512034517/d287954ds1.htm#toc287954_10

> 

28 Estatísticas disponíveis em: <http://statisticbrain.com/facebook-statistics/> 

29 Dados disponíveis em: <http://www.statista.com/statistics/273476/percentage-of-us-population-with-a-

social-network-profile/> 

30 Idem. 

31 Para mais informações sobre o consumo de notícias pelos  usuários de  redes sociais, como a preferência por 

determinados assuntos ou o nível do engajamento em discussões online, checar os resultados da pesquisa 

realizada. Disponível em: <http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/09/24/how-social-media-is-

reshaping-news/>.  

http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/09/24/how-social-media-is-reshaping-news/
http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/09/24/how-social-media-is-reshaping-news/
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podendo selecionar que amigos ou páginas ver primeiro e quais nunca ver.32 No entanto, 

poucos usuários têm conhecimento da existência e funcionamento do algorítimo. Em 

entrevista, o Diretor de Produto do Facebook, Chris Cox, disse que "não quer que o feed de 

notícias se torne apenas um agregado daquilo que você clica, mas sim um conjunto do que há 

de mais importante"33. 

 No entanto, em maio de 2016 uma denúncia feita pelo site Gizmodo34 contestou a 

suposta organicidade desse algoritimo do feed de notícias. Os tópicos mais populares no site 

no momento, chamados de “Trending”35, estariam sendo filtrados e selecionados por um 

grupo de curadoria responsável por essa seção. Segundo depoimento de um dos membros 

desse time, o grupo teria sido instruído para injetar interesse artificial em alguns assuntos, 

colocando-os como de alto interesse para os usuários do site. Também teriam sido orientados 

a suprimir tópicos com teor conservador, como notícias sobre políticos e personalidades do 

Partido Republicano americano, e a dar preferência para portais de notícia com viés 

progressista e de esquerda. 

 Em abril de 2016, uma denúncia anterior do site Gizmodo já havia chamado a atenção 

dos usuários e nos feito questionar a imagem de plataforma imparcial assumida pela empresa, 

assim como a forma de consumirmos conteúdo online. A reportagem afirma que os 

funcionários do Facebook fizeram uma enquete interna para perguntar a Zuckerberg se eles 

deveriam “ajudar a prevenir a presidência de Donald Trump em 2017”36. Como dito no artigo, 

o Facebook está protegido pela Primeira Emenda da Constituição americana, tendo liberdade 

para endossar ou vetar qualquer opinião que deseje, inclusive em segredo.  

 “O fato de uma gigante da tecnologia como o Facebook ou Google ter a possibilidade 

de virar uma eleição ao modificar em segredo seu algoritimo tem sido um cenário hipotético 

por anos”, afirma uma coluna do The Guardian entitulada “You may hate Donald Trump. But 

do you want Facebook to rig the election against him?”37. A coluna cita uma pesquisa38 

conduzida pelo Facebook em parceria com a University of California em 2010 que envolveu 

mais de 61 milhões de usuários e concluiu que as redes sociais tem um poder real de 

influenciar o comparecimento de eleitores nas urnas. Fazendo uso das redes de amizade entre 

os internautas, os pesquisadores conseguiram mobilizar 340,000 eleitores a mais ao mostrar 

fotos de amigos que haviam votado naquela eleição. Nas eleições presidenciais de 2012, a 

pesquisa foi realizada em maior escala, envolvendo aproximadamente 150 milhões de 

usuários e atingindo resultados de engajamento muito semelhantes à pesquisa anterior.39  

                                                           

32 Para mais informações sobre o funcionamento do feed de notícias, recomendamos a leitura do artigo Who 

Controls Your Facebook Feed disponível em: 

<www.slate.com/articles/technology/cover_story/2016/01/how_facebook_s_news_feed_algorithm_works.ht

ml.> 

33 Disponível em: <http://time.com/3950525/facebook-news-feed-algorithm/> 

34 Disponível em: <http://gizmodo.com/former-facebook-workers-we-routinely-suppressed-conser-

1775461006> 

35 Segundo a Central de Ajuda do Facebook, a seção Trending “mostra uma lista de tópicos e hashtags que 

tenham um pico de popularidade recente no Facebook. A lista é personalizada a partir de vários fatores, 

como as Páginas que você curtiu, sua localização e as tendências de todo o Facebook.” Disponível em: 

<https://www.facebook.com/help/1401671260054622> 

36  Disponível em: <http://gizmodo.com/facebook-employees-asked-mark-zuckerberg-if-they-should-

1771012990> 

37  Disponível em: <https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/19/donald-trump-facebook-

election-manipulate-behavior> 

38 Pesquisa e resultados disponíveis em: 

<http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7415/full/nature11421.html> 

39 Para uma análise mais aprofundada, o site Mother Jones publicou um artigo sobre os efeitos dessa 

ferramenta de sinalização de voto do Facebook. Disponível em: 

<http://www.motherjones.com/politics/2014/10/can-voting-facebook-button-improve-voter-turnout> 

http://www.slate.com/articles/technology/cover_story/2016/01/how_facebook_s_news_feed_algorithm_works.html
http://www.slate.com/articles/technology/cover_story/2016/01/how_facebook_s_news_feed_algorithm_works.html
http://gizmodo.com/former-facebook-workers-we-routinely-suppressed-conser-1775461006
http://gizmodo.com/former-facebook-workers-we-routinely-suppressed-conser-1775461006
https://www.facebook.com/help/1401671260054622
http://gizmodo.com/facebook-employees-asked-mark-zuckerberg-if-they-should-1771012990
http://gizmodo.com/facebook-employees-asked-mark-zuckerberg-if-they-should-1771012990
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/19/donald-trump-facebook-election-manipulate-behavior
https://www.theguardian.com/commentisfree/2016/apr/19/donald-trump-facebook-election-manipulate-behavior
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7415/full/nature11421.html
http://www.motherjones.com/politics/2014/10/can-voting-facebook-button-improve-voter-turnout
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 Ainda em 2012, o Facebook sofreu críticas pesadas de jornalistas e pesquisadores por 

ter conduzido, secretamente, um estudo sobre a influência do feed de notícias no humor dos 

usuários. Durante uma semana a empresa manipulou o conteúdo visualizado por 689,003 

usuários, mostrando exclusivamente notícias tristes ou felizes. Em seguida, o teor emocional 

das publicações desses usuários foi avaliado, e foi concluído que de fato “emoções expressas 

por outras pessoas no Facebook influenciam nossas próprias emoções, sendo evidência de um 

contágio em larga escala via redes sociais”.40 

 A pesquisa traz a tona não apenas a questão do consentimento41 dos usuários que 

participaram do estudo, mas também da liberdade das empresas de tecnologia de fazerem uso 

dos dados e informações armazenadas em seus servidores, muitas vezes para fins não 

explicitados. Da mesma forma que os usuários não foram informados que seus feeds de 

notícia estavam sendo manipulados, o Facebook conduziu os estudos sobre engajamento 

político nos períodos eleitorais em segredo. Cada vez mais fica claro que, ao adentrar os 

muros da plataforma, os usuários ficam submetidos à condições além de seu controle. 

 

4 – Os cercamentos virtuais 
 O processo pelo qual a Internet vem sendo submetida pelas grandes companhias da 

tecnologia remete ao cercamentos ingleses do século 18. Os cercamentos consistiram na 

expropriação de camponeses ingleses de terras comunais para benefício de proprietários 

privados. Antes um bem comum para os camponeses, que produziam naquele espaço de 

maneira colaborativa, as terras passaram a ter seu acesso e uso regulado pelos proprietários. O 

fenômeno, que contribuiu para o surgimento da classe operária e o início da Revolução 

Industrial, para a tradição marxista os cercamentos marcaram o início da sociedade capitalista, 

sendo um mecanismo de acumulação primitiva. Como explicitado quando analisamos as 

novas tendências do capitalismo, a expropriação do comum através da predação externa do 

capital não é um acontecimento exclusivo de uma época, mas sim estratégia integral e 

recorrente no processo capitalista de acumulação.  

 Em um artigo para o site The Commoner em 2004, James W. Lindenschmidt já trata as 

leis de propriedade intelectual sobre softwares como os cercamentos da atualidade, inclusive 

utilizando o termo “virtual enclosures” (cercamentos virtuais). Analisando as tendências do 

capital e os mecanismos de controle vigentes, ele conclui que o conhecimento que está 

licenciado sob direito autoral será “cerceado da coletividade para que seus donos possam 

explorá-lo, extraindo a maior quantidade de lucro possível com a brutalidade típica do sistema 

capitalista”42, da mesma forma que ocorreu com os campos agrícolas ingleses.  

 Atualmente, empresas de tecnologia como o Facebook e o Google agem como os 

proprietários do “espaço” a ser utilizado, e as informações pessoais servem como 

“pagamento” para o acesso dos usuários. A privacidade, nessa lógica, se torna um bem a ser 

comercializado. O fenômeno da privatização resulta não apenas no controle do acesso, mas na 

mediação das interações que ocorrem dentro desses espaços e na restrição dos fluxos de 

informação. 

 Podemos perceber a intenção de restringir fluxos quando analisamos a atuação do 

Facebook que, visando aumentar o tempo que seus usuários passam na rede social, vem 

lançando ferramentas focadas disponibilizar serviços antes externos ao site. Recentemente a 

empresa lançou um player embutido (aplicação responsável pela reprodução de vídeos) na 
                                                           

40 Disponível em: <http://www.pnas.org/content/111/24/8788> 

41 O Facebook alegou possuir o consentimento dos usuários, já que, quando registraram suas contas, aceitaram 

os Termos de Uso do site e concordaram em participar e terem seus dados utilizados para fins de pesquisa, 

mesmo que não tenham consentido diretamente para o esse experimento. 

42 LINDENSCHMIDT, J.W. From Virtual Commons To Virtual Enclosures: Revolution and Counter-

Revolution In The Information Age, 2004. The Commoner. p.19. Disponível em: 

<www.commoner.org.uk/09lindenschmidt.pdf> 
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plataforma, tornando o uso de sites de hospedagem de vídeo (como o YouTube) obsoleto e 

arcaico. O tratamento dado aos vídeos externos ao Facebook é muito diferente do recebido 

pelo player nativo da plataforma, que além de ser otimizado para a versão mobile  (carro chefe 

da empresa) também conta com a função de auto-play, que reproduz automaticamente os 

vídeos e contribui para o engajamento dos usuários. Pouco tempo depois da mudança, o 

YouTube sentiu uma diminuição no nível de acessos vindos do Facebook, enquanto o player 

embutido chegou a 1 bilhão de visualizações por dia.43 

 Assim como ocorreu com a adoção do player nativo, o lançamento da função Instant 

Articles contribui para tornar o link ao mundo exterior à plataforma obsoleto e inóspito. O 

recurso se baseia em um dos princípios adotados pelo Facebook: o frictionless sharing, ou 

compartilhamento sem atrito. Com o objetivo de tornar a navegação mais fluída e facilitar o 

uso nos smartphones, os Instant Articles carregam conteúdo externo dentro do Facebook. Ou 

seja, ao clicar em um link, em vez de ser redirecionado para uma página aberta no navegador, 

o conteúdo é mostrado dentro do aplicativo.44  

 Em vez de agir como distribuidores e encaminhar usuários para sites externos, o plano 

das redes sociais é concentrar conteúdo e investir em funcionalidades embutidas na 

plataforma. Até mesmo o Google, site conhecido mundialmente como a maior e mais 

utilizada plataforma de pesquisa na Internet, em mudanças recentes passou a adotar a postura 

de concentrar informações. Ao procurar por certos termos ou dados, o usuário conta com uma 

resposta imediata na própria plataforma, posicionada anteriormente aos resultados externos, 

extinguindo assim a necessidade de consulta que existia previamente. 

 As companhias que utilizam o Facebook para fins de publicidade vêm sendo obrigadas 

a se adequar a essas novas funções, já que o algoritimo do feed de notícias, responsável pelo 

ordenamento das publicações, privilegia as postagens integradas à plataforma, prejudicando 

links de terceiros. Apesar da resistência inicial dos publicitários a se renderem aos muros do 

Facebook, as possibilidades do modelo de targeting do site, isto é, a utilização das 

informações dos usuários para fins de customização de propaganda, são infinitas e muito 

atraentes. A dependência nessas empresas é observada também por Deleuze quando afirma 

que o marketing é “agora o instrumento de controle social, e forma a raça impudente dos 

nossos senhores.” 45 

 Em suma, o Facebook tem o poder de determinar quem será visto, ouvido e acessado, 

resultando em uma assimetria de poderes que vai de encontro com todos os princípios que 

regem a Internet. O mundo aberto e sem fronteiras, construido de maneira participativa e que 

superaria a lógica da propriedade privada, cada vez mais perde espaço para a realidade 

mediada pelas empresas de tecnologia. 

 O papel do Facebook como um guardião (gatekeeper) do portão de acesso à rede fica 

aparente quando analisamos as estratégias da empresa para o futuro. Uma das frentes do plano 

de conectividade mundial envisionado por Zuckerberg é a parceria com empresas telefônicas 

e provedores de Internet para levar conexão gratuita para países em desenvolvimento. O 

projeto Is Connectivity a Human Right?46 lançado pelo Facebook em 2013 demonstra o 

interesse da empresa de alcançar os 5 bilhões de pessoas ainda não conectados à rede.  

 Se a primeira vista as intenções do Facebook parecem inocentes, o projeto se torna 

assustador quando consideramos a possibilidade de monopólio do acesso e da experiência 

online de bilhões de usuários, ainda mais associada ao histórico de abuso da companhia. 

                                                           

43 Dados disponíveis em <http://mashable.com/2014/10/15/fewer-youtube-videos/> 

44 Para mais informações sobre o funcionamento dos Instant Articles, recomendamos o guia oficial do 

Facebook disponível em: https://developers.facebook.com/docs/instant-articles 

45 DELEUZE, G. 1992. 

46 Disponível em: <https://www.facebook.com/isconnectivityahumanright> 
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 “Milhões de usuários do Facebook não fazem ideia que estão usando a Internet”, 

afirma um artigo de 2015 da Quartz.47 Segundo a pesquisa realizada em países em 

desenvolvimento, mais usuários afirmam utilizar a rede social do que a Internet. “A noção de 

Internet nos países em desenvolvimento é muito limitada. Na verdade, para muitos usuários, o 

Facebook é a Internet, já que muitas vezes é o único aplicativo disponível.”48afirma Iris Orris, 

chefe do setor responsável por projetos de internacionalização do Facebook. 

 A presença quase universal do aplicativo nos celulares e smartphones é explicada pela 

atuação da Facebook nos últimos anos. O investimento nas funções que visam melhorar a 

navegação móvel dos usuários, como os Instant Articles e adoção de recursos nativos citados 

anteriormente, tornou o aplicativo do Facebook um dos mais usados mundialmente. O 

Facebook é inclusive citado como sendo responsável por 16% das vendas de smartphones e 

celulares, o que explica a parceria da empresa com companhias telefônicas. Além disso, 

quando consideramos que o acesso a Internet (e ao Facebook) nos celulares e smartphones é 

feito através de planos contratados que disponibilizam uma quantidade determinada de 

navegação online, práticas como a de zero-rating se tornam essenciais para garantir o acesso e 

a presença dos usuários nas redes sociais. Zero-rating é a prática de oferecer planos que não 

cobram pelo uso de aplicativos ou sites específicos, normalmente acordados com essas 

companhias que se beneficiam da isenção da cobrança dos dados. Assim, surgem planos que 

garantem acesso gratuito ao Facebook, Whatsapp e outras redes sociais, enquanto cobram 

valores altíssimos para qualquer aplicativo que não faça parte dos pré-estabelecidos.  

 Na prática, o plano de conectividade do Facebook age da mesma forma, provendo 

acesso gratuito e de qualidade apenas à sua plataforma e alguns outros sites escolhidos. 

Considerando o alto custo envolvido na navegação externa ao Facebook, nos países em 

desenvolvimento (alvos da iniciativa) os usuários não terão condições de se aventurar para 

além da plataforma, efetivamente os trancando e concentrando nas mãos da empresa a vida 

online de bilhões de pessoas. Qualquer governo ou empresa que quiser estar em contato com 

essa fatia populacional será obrigado a se sujeitar também às condições do Facebook, detentor 

um potencial influenciador impossível de se mensurar.  

Conclusões 

 Durante a segunda metade do século XIX em Paris, ocorrem grandes mudanças no 

planejamento urbano e na arquitetura, com a destruição e posterior alargamento de pequenas 

ruas, transformando-as em calçadões, e a criação de grandes galerias e centros de comércio, o 

que resultou no sufocamento e direcionamento do fluxo de pessoas na cidade.  

Assim se deu também a extinção do flâneur. Encontrado na poesia de Charles 

Baudelaire e na literatura de Walter Benjamin, o flâneur era considerado um ícone da 

modernidade. Seu arquétipo era tipicamente de um homem que possuía como atividade de 

lazer a exploração do espaço urbano, caminhando entre as ruas e entre a população sem 

interagir diretamente, mas observando e apreciando seus arredores. Com o processo de 

popularização da Internet no final da década de 90 e início dos anos 2000, acreditou-se por 

um momento que tal personagem voltaria na figura do cyberflâneur, como especulado e 

celebrado por sites da época. De maneira análoga à sua contraparte original, o cyberflâneur 

seria o usuário que navegaria pela internet desbravando-a, visitando e apreciando sites com o 

objetivo apenas de conhecer as várias fontes de informação que surgiam.49 

No entanto, não durou muito para que o número de praticantes dessa atividade de 

exploração virtual recém surgida começasse a declinar. Da mesma forma como os centros de 

                                                           

47 Disponível em: <qz.com/333313/milliions-of-facebook-users-have-no-idea-theyre-using-the-internet/> 

48 Idem. 

49 MOROZOV, E. The Death of the Cyberflâneur, 2012. The New York Times. Disponível em: 

<http://www.nytimes.com/2012/02/05/opinion/sunday/the-death-of-the-cyberflaneur.html> 
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comércio constringiram o fluxo de trocas, sites controlados por grandes companhias 

tornaram-se concentradores de informação, direcionando assim o destino antes aleatório do 

usuário e contribuindo para o fim da atividade de "surfar" na rede. 

Assim, podemos concluir que a mudança no paradigma de acesso e utilização da rede é 

resultado direto das práticas limitadoras das grandes empresas de tecnologia. Por meio de 

projetos que canalizam o acesso do usuário às suas plataformas, pouco a pouco essas 

empresas consolidam suas posições literais de gatekeepers - controladores abusivos - dos 

fluxos de informações.   

 Através de práticas como a aquisição de empresas menores, utilização dos aplicativos 

móveis e acordos de zero-rating com companhias telefônicas, a permanência nessas 

plataformas é forçada de tal maneira que torna obsoleto o link ao mundo exterior a elas. Todos 

os usos e informações possíveis e desejáveis são integrados à plataforma, que deixa de estar 

contida no espaço virtual para se tornar a própria rede em si.  

 Nesse terreno privado e restrito não existe espaço para o florescimento das formas  

cooperativas de se relacionar e interagir típicas da rede: comunidades que superam ideias de 

hierarquia e controle, pautadas na auto-organização e ações de colaboração entre pares. A 

imposição de uma forma única de sociabilidade que é benéfica para o modelo de geração de 

lucro restringe as possibilidades de inovação e criação de novos vínculos, sendo grilhões para 

a produção do Comum e configurando um novo tipo de cercamento – o virtual.  
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