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1 – Legitimidade de várias perspectivas em relação a um mesmo objeto de análise 

Escher [1953] Relativity  
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2 – Pesquisa como fotografia 
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“A criação e desenvolvimento da Internet é uma extraordinária 
aventura humana. Mostra a capacidade das pessoas para 
transcender as regras institucionais, superar as barreiras 
burocráticas e subverter os valores estabelecidos no processo de 
criação de um novo mundo. Serve também para reafirmar a ideia 
de que a cooperação e a liberdade de informação podem favorecer 
mais a inovação do que a concorrência e os direitos de 
propriedade”  (Castells, [2001]: 25). 
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3 – Surgimento objeto de pesquisa 

Émile Durkheim [1858-1917] Michel Foucault  [1926-1984] Pierre Bourdieu [1930-2002] 
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4 – Consulta Pública no Brasil: Legislação 

a) Constituição Federal (1988), art. 14: “A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor 
igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: I. plebiscito; II. Referendo; III. Iniciativa popular” (Brasil, 1988: online).” 

b) Lei nº 9784/1999, mais especificamente seus artigos de número 31 a 34. Esta lei regula o processo administrativo da Administração 
Pública Federal, prevendo a utilização de audiências ou consultas públicas no caso da matéria do processo envolver assuntos de interesse 
geral 

c) Lei Capiberibe (Lei Complementar nº 131, de 2009), art. 48: “A transparência será assegurada também mediante: I – incentivo à 
participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes 
orçamentárias e orçamentos” (Brasil, 2009). 
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5 – Exemplos Consultas Públicas 

a) Governo Eletrônico (2004): Utilizar as “tecnologias de comunicação e informação (TICs) para democratizar o acesso à informação, 
ampliar discussões e dinamizar a prestação de serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das funções governamentais” - 
<https://www.governoeletronico.gov.br/> . 

b) Consulta Pública SAC – Direitos do Consumidor (2008) Ministério da Justiça (Parte na Internet) 

c)  Marco Civil da Internet (2009-2010) – SAL/MJ e CTS/FGV 

d)  Reforma da Lei de Direito Autoral (2010-2011) – DDI/MinC 

e) Lei Municipal de Inovação (2011) – Prefeitura de Florianópolis 

f) Debate Público sobre o Código de Processo Civil (2011) 

g) Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional (2012) – Ministério da Educação, Ministério da Saúde e UNB 

h) Agência Nacional de Cinema (ANCINE) 

i) Programa nacional de Educação Museal do Ibram (2012-3) 
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6 – Marco Civil da Internet 

Contexto 

a) Daniella Cicarelli (2007) 

b) PL Azeredo 84/99 (AI 5 Digital) – Dispõe sobre os crimes cometidos na área de informática, suas penalidades e dá outras providências. 
   
  Mobilização tardia (2007):  Campanha Mega Não! <https://www.youtube.com/watch?v=ePOIqpsHlR0>.  

c) Texto Ronaldo Lemos – Diretor CTS/FGV-Rio – Marco Civil da Internet e não Marco Penal da Internet  

d) 10° Fisl (2009) – Fala Lula → Ministério da Justiça (Tarso Jenro) 
                       



CONSULTAS PÚBLICAS PELA INTERNET E O EMBATE PELO ACESSO À INFORMAÇÃO: 
MARCO CIVIL DA INTERNET E REFORMA DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS 

6 – Marco Civil da Internet 

Processo de Consulta Pública 

a) Inspiração Wiki e Decálogo (CGI.br) 

b) Conformidade com estrutura da Internet: emissor e receptor 

c) Aberto 

d) Pluralidade discursiva 

e) Debate não simultâneo 

f) Evitar portas fechadas (simultâneo e pressão política) 

g) Sociedade poder cobrar 

h) Laboratório 
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6 – Marco Civil da Internet 

Construção 

a) Por qual motivo Ministério da Justiça? 

b) Principais colaboradores: MinC (Cultura Digital); e CTS/FGV-Rio 

- MinC: Problema para construção de portal (burocracia no MJ) → Cultura Digital 
“Então a gente falou assim: “Se não existe um melhor... [...] do que debater na Internet, com quem está na Internet, pela 
Internet, aberto, colaborativo, no Brasil, não existe lugar melhor para debater do que na Cultura Digital que já tem uma base 
de usuários instalado, que já tem uma plataforma onde qualquer usuário possa fazer um blog...”. Ou seja, se o Ministério da 
Justiça não me deixa montar um blog antes de um ano e meio; lá, com três botões e iniciativa do governo se eu não conseguir 
fazer um blog em um site de governo... E aí o pessoal lá foi ultra receptivo, ultra aberto à ideia, ao processo, à lógica, à 
construção. E a gente acabou contando muito com uma consultoria e apoio informal do Ministério da Cultura, que virou um 
parceiro também para a estrutura e para a plataforma. Então a gente tem aí uma tranquilidade e uma paz que a gente conseguiu 
com parcerias, com contatos, com muito esforço pessoal de muita gente, fazer com que o negócio fosse para frente, ainda que 
sem toda a formalidade do poder público. A gente fez um site que não era nem “.org”, era “.culturadigital.br”, não era do MJ. 
A gente teve que fazer nossa Assembleia Geral na casa do vizinho, mas conseguimos (Almeida, 2013: [entrevista]). 

- CTS/FGV-Rio: Auxílio sem transação econômica na concepção e desenvolvimento da consulta 

Consulta em prática 

a) Divulgação, raio de ação: Cultura Digital (base), redes sociais virtuais, sociedade organizada, eventos, Rádio Norte, etc. 

b)   Duas fases: 1ª 29/10/2009 – 17/12/2009 
                          2ª 08/04/2010 – 20/05/2010 
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6 – Marco Civil da Internet 

1ª Fase – Legitimidade no processo 

a) Período: 29/10/2009 – 17/12/2009 

b) Site: <http://web.archive.org/web/20091102084129/http://culturadigital.br/marcocivil/consulta> (02/11/2009)  
  < http://culturadigital.br/marcocivil/> (hoje)  

c) Como participar → Cadastro 

d) Estrutura de blogs 

e) Texto base: eixo temáticos 

1) Direitos individuais e coletivos; 2) Responsabilidade dos atores; e 3) Diretrizes governamentais 

f) Grupos de debates temáticos 

g) Principais dificuldades 

- O novo 

- Número de pessoas na organização 

h) Diferença nas participações: grupos e indivíduos – o que não representa força política 

i) Resultado: Relatório e Minuta de anteprojeto de lei 
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6 – Marco Civil da Internet 

2ª Fase – Consolidando Projeto de Lei 

a) Período: 08/04/2010 – 20/05/2010 

b) Estrutura é a mesma e para participar cadastro 

c) Minuta de anteprojeto de lei: 34 artigos divididos em cinco capítulos 

1) Disposições preliminares; 2) Dos direitos e garantias dos usuários; 3) Da provisão de conexão e de serviços de Internet; 
4) Da atuação do poder público; e 5) Disposições finais 

d) Principais dificuldades 

- Tradução da linguagem para o vernáculo jurídico 

- Lidar com as diferentes perspectivas e alcançar um equilíbrio 

- Número de pessoas na organização 

e) Resultado: Compêndio e Anteprojeto de Lei → Casa Civil → PL 2126/2011  → Processo Legislativo 



Processo Legislativo 
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6 – Marco Civil da Internet 

a) Embate entre direito e tecnologia 

Marino: Gostaria de ter também esta ilusão de que a www é o centro do universo e que tudo poderia ser resolvido através 
dela, mas o fato  é  que  não  ocorre  desta  forma…	  
Pandolfo: Gostaria de ter essa doce ilusão de que o direito é o centro do mundo. Geralmente  as  pessoas  que  vivem  de 
“direito”,  vivem  fora  da  realidade, alienadas  do  mundo,  pois  para  elas,  o mundo é a “legislação” – legislação esta 
que é apenas um bloco de papel, que pode ser riscada e reescrita a qualquer momento –  seja  democraticamente,  seja  de  
forma violenta (Marino; Pandolfo apud Marco Civil, 2010a: 251).	  

b) Números 
a) 2300 comentários 
b) 123 mil visitas ao portal 
c) 1981 contribuições (686 + 1295) 
d) Participantes: 1ª 124; 2ª 174 → 276 participantes 
e) 15 maiores participantes: 1ª 70%; 2ª 53% do total de contribuições 



CONSULTAS PÚBLICAS PELA INTERNET E O EMBATE PELO ACESSO À INFORMAÇÃO: 
MARCO CIVIL DA INTERNET E REFORMA DA LEI DE DIREITOS AUTORAIS 

6 – Marco Civil da Internet 

Principais pontos debatidos 

a) Privacidade 
  
 - Constituição Federal do Brasil (1988); Declaração Universal dos Direitos Humanos, Nações Unidas (1948) 
 - Consulta: grande maioria dos participantes foram favoráveis 
 - Consulta, privacidade com exceção por ordem judicial 
 - Comercialização dos rastros de acesso e navegação pela Internet (IP) → servidores de conteúdo e servidores de acesso 
  

b) Neutralidade 

 - Manter a liberdade de escolha do usuário 
 - Questões técnicas impossibilitam a plenitude da neutralidade 
 - Sobre a quebra da neutralidade: “No entanto, permitir formas de favorecimento ou discriminação por motivos políticos, 

comerciais, religiosos, culturais ou de qualquer outra natureza que não seja fundada em valores técnicos, significa degradar a 
rede e seu próprio valor como bem público – sem falar em uma potencial ofensa a valores fundamentais, como a liberdade de 
expressão e o direito ao acesso e à comunicação” (Marco Civil, 2009: online) 

 - Há na Internet a priorização do tráfego de dados – traffic shapping → Condicionamento de acesso no site A ao invés de B 
                              → Utilização de outros serviços do servidor de acesso 
 - Passagens: “‘Não estamos falando de liberdade, mas sim do velho e bom dinheiro, de modelo de negócios’, disparou o vice 

presidente da TIM, Mario Girasole, um executivo pouco afeito a tergiversações, durante mais uma discussão sobre o projeto de 
lei que teve lugar na Futurecom 2013” (Grossmann, 2013: online). “Operadoras de celular alegam que esse ponto prejudica seu 
modelo de negócios: muitas delas vendem pacotes de tráfego de dados que permitem o acesso somente a sites e serviços 
específicos, como e-mail e redes sociais, bloqueando o acesso a páginas em geral. Com o projeto, isso não seria mais permitido. 
Elas argumentam também que o usuário acabaria prejudicado, por ter menos opções de pacotes para contratar” (Nazário, 2013: 
online) 
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6 – Marco Civil da Internet 

Principais pontos debatidos 

a) Inimputabilidade da rede 

 - Não responsabilização dos intermediários 
 - Caso Cicarelli 
 - “Eu acho que tem que se definir as responsabilidades na Internet do mesmo jeito que no mundo real a gente 

define. Então se eu pego um microfone e xingo você, a culpa não é do fabricante do amplificador, nem do fabricante 
do autofalante, nem do cara que fez o cabo que leva do microfone ao autofalante. Mas a culpa é minha. Então se 
alguém difama você na rede, o que difamou é o culpado”. (Getschko, 2013: [entrevista]) 

 - Problema com direitos autorais → Possibilidade de inibição automática de conteúdo 

b) + Data centers no Brasil 
  
 - Caso Snowden → PRISM 
 - Dilma na ONU → Fala defendendo o Decálogo 
 - Art. 16: Transparência nos dados  → Concentração de saber em legislação nacional 

A novela continua 

                    - Molon 
                    - Teles no Processo Legislativo  
                    - Anatel, CGI.br e fala da Dilma 
                    - Urgência Constitucional 
                    - Marco Civil como moeda de troca – embate na base aliada 
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7 – Reforma da Lei de Direito Autoral 

Contexto 

a) Debate sobre revisão da Lei 9610/98 antigo: 2004 (Gilberto Gil) 

b)  Lei defasada diante das novas tecnologias (transformação de arquivos, fotocópias) 

c) Reclamação do Ecad (Escritório Central de Arrecadação e Distribuição) e ABDR: 
  
 “Em 2005, 2006... aconteceram dois incidentes, vamos chamar de incidentes, que demandou uma tomada de posição do Ministério da 

Cultura a respeito da Lei de Direito Autoral. Um, que era uma coisa já acumulada, de que havia muita reclamação a respeito do Ecad. E 
culminou que num belo dia, numa cerimônia que ia ter no Palácio do Planalto, da Ordem do Mérito Cultural, o Ecad foi lá cobrar. E 
chegou com uma postura extremamente arrogante. Isso criou um mal estar lá no Planalto que demandou... “Olha, como assim, esse povo 
chega assim e nessa arrogância e ‘Paga senão eu fecho’?”. Bom, isso no Palácio do Planalto. E o outro fato, o outro incidente, foram as 
ações da ABDR. Você sabe o que é ABDR? Associação Brasileira de Direitos Reprográficos. É uma associação de editoras de livros 
técnico-científicos usados nas faculdades... E começou a processar diretórios acadêmicos, estudantes, professores, e isso criou uma 
reação aqui em São Paulo, muito focada aqui em São Paulo, uma coisa chamada “Movimento Copiar Livro é Direito”. E fizeram petições 
ao Ministério da Justiça, Casal Civil e à gente, ao Ministério da Cultura, e falaram: “Pô, e aí? Livro a gente não encontra para comprar, 
está esgotado; é literatura obrigatória; tem três exemplares na biblioteca. Como é que a gente faz?”. Isso criou uma situação, um 
ambiente, dentro do governo de: “Olha, revisa essa lei aí. Porque tem coisa errada”” (Souza, 2013: [entrevista]). 

d)   Diversos debates e eventos para a discussão do assunto – Fórum Nacional de Direito Autoral (2007) 
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7 – Reforma da Lei de Direito Autoral 

Construção 

a) Anteprojeto de lei construído por debates anteriores à consulta 

b) Cultura Digital + SAL 

c) Estrutura maior de colaboradores para a consulta 

Consulta em prática 

a) Divulgação, raio de ação: Cultura Digital (base), redes sociais virtuais, inauguração, jornalões; assessoria de imprensa 

b)   Duas fases: 1ª 14/06/2010  (Término Marco Civil: 20/05/2010)– 27/07/2010 
                          2ª 25/04/2011 – 30/05/2011 
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7 – Reforma da Lei de Direito Autoral 

1ª Fase – Consulta pública aberta (Juca Ferreira) 

a) Período: 14/06/2010 –  27/07/2010 

b) Site: <http://web.archive.org/web/20100617191308/http://www.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/> (17/06/2010)  
         <http://www2.cultura.gov.br/consultadireitoautoral/>  (hoje)    

c)   Dúvidas frequentes 

d)   Como participar → Cadastro (CPF) 

e)   Estrutura da participação → MinC mais formal do que MJ 

  - Colocações mais focadas dificultando o diálogo 

f) Texto em consulta 

- Alteração de vários pontos para flexibilizar a LDA → reprodução de obra sem finalidade comercial; estímulo a novos 
                                                                                          modelos de negócios no ambiente digital; punição para “jabá”;  
                órgão para regular associações de distribuição (Ecad) 

h) Publicação das participações 

i) Texto Final → GIPI → Relatório → Casa Civil → Pronto para o Congresso  → Ana de Hollanda  
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7 – Reforma da Lei de Direito Autoral 

Números 

a) Opinião Contribuições: 1315 – Concordo 
                     1347 – Concordo com ressalvas 
                     5201 – Não concordo 
                      7863 – Total 
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7 – Reforma da Lei de Direito Autoral 

Números 

Relação de contribuições por dia 
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Reforma da Lei de Direito Autoral 

Números 

b) Entrevista com Marcos Souza 

Marcos Souza: Mas durante a consulta a gente foi vendo que começou a chegar um tipo de contribuição, 
vamos dizer assim, muito igual: “O autor é dono de tudo e só ele sabe”. A gente começou a desconfiar. 
Raphael Silveiras: Isso foi perceptível até mesmo pelo gráfico montado a partir da contribuição e do 
posicionamento das pessoas perante a contribuição. Ficou como se a grande maioria das pessoas falassem: 
“Não, somos contra a alteração. 
M: É. Aí a gente foi... Enfim, nós que fazíamos a consulta, nós tínhamos o endereço IP das pessoas. E daí a 
gente foi bater. Aí começou a ver: “Ó, esse tanto aqui está vindo do mesmo IP do Ecad. Esse daqui [...]”. 
Então, a gente teve uma coisa que a gente chamou de “spam”, de... Enfim, foi uma tentativa de distorcer a 
consulta, mandando insistentemente a mesma contribuição pelo Ecad e pelas suas associações. A gente via 
porque, assim, a gente identificava um daí a gente via os outros nomes. Não conhecíamos, mas estava vindo 
do mesmo endereço IP. Portanto, vinha de lá. Isso representou... (...) E aí o que fazer com isso? O que 
aconteceu foi que isso representou alguma coisa como 37%. A gente tem esses gráficos. A gente fez uma 
análise quantitativa. Enfim, isso foi bastante difícil porque a gente ficou: “E agora?”. Então a gente foi, 
colocou avisos: “Olha, isso daqui não é um plebiscito. Isso daqui não é número de votos, a consulta é 
qualitativa, é a qualidade dos argumentos que serão analisados”. Isso vem tudo de uma mesma fonte. É legal 
esse quadro da análise quantitativa da consulta”. 
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Reforma da Lei de Direito Autoral 

Números 

Picos de contribuições de participantes da RLDA 
Nome Data Horário Cont. Cont./h Total Concordo Ressalvas Não 
jouber leonardo 
turrissi 

15/ago 16:02 - 17:59 66 33 172 8 0 164 

15 e 16/ago 21:00 - 00:58 97 24 
Heloísa Gomes 
Medeiros 

31/ago 14:00 - 17:00 99 33 161 127 33 1 

31/ago 22:00 - 22:59 59 60 
Osni Neres de Souza 16 e 17/ago 22:00 - 02:51 155 30 153 4 0 149 
Carmen Paula 
Soares de Oliveira 28/jul 15:03 - 17:59 118 40 119 0 0 119 
Thiago Campos 
Gonçalves 29/jul 12:00 - 15:00 100 33 112 0 0 112 
Marcos Wachowicz 30/ago 15:03 - 15:00 98 24 104 79 25 0 

Para exemplo de contribuições repetidas vindas de um mesmo IP, destacamos o de número 189.24.78.232. Por meio deste número 
contribuíram 19 pessoas, entre elas está Cléber Cordeiro, gerente regional do Ecad no DF em 2009 e Carmen Paula Soares de Oliveira. 
Das 311 contribuições feitas por esse IP – incluindo as 119 de Carmen –, 08 concordam com a alteração presente na consulta, 01 
concorda com ressalvas e 302 não concordam. E praticamente todas as contribuições estão sem justificativa ou com justificativa de que 
se deve manter a Lei do modo como ela se encontra. Conforme colocado no segundo capítulo da dissertação, o número IP varia 
conforme o usuário se conecta à Internet, ainda que o número IP seja distribuído por regiões, de modo a não ser possível asseverar que 
há uma rede de relações que se forma por meio de um único número de IP. Todavia, é importante salientar que, a partir de compreensão 
mínima da distribuição de IP’s e o cruzamento de dados disponibilizados pelo MinC sobre os participantes da consulta, estabelecemos a 
possibilidade de uma rede que se forma a partir de um mesmo endereço de IP vinculado a um mesmo tipo de posicionamento em 
relação a uma mesma consulta pública. 
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Reforma da Lei de Direito Autoral 

2ª Fase – Consulta pública fechada (Ana de Hollanda) 

a) Partidária do Ecad 

b) Carta da sociedade civil 
 “Tememos agora que todo esse processo seja ignorado. Ou ainda, que a participação ampla e aberta da sociedade 

seja substituída por “comissões de notáveis” ou “juristas” responsáveis por dar sua visão parcial sobre o tema. A 
sociedade brasileira e todos os que tiveram a oportunidade de se manifestar ao longo dos últimos anos não podem e 
nem devem ser substituídos, menosprezados ou ignorados. O processo de reforma da lei de direitos autorais deve seguir 
adiante com base nas opiniões amplamente recebidas. Esse é o dever republicano do Ministério da Cultura, 
independentemente da opinião pessoal daqueles que o dirigem” (Carta, 2010, online). 

e) Retirada Licença Creative Commons – Permitem cópia e compartilhamento do conteúdo produzido com redução de restrições de acesso 
                     a esse conteúdo 

d) Afastamento Marcos Souza 

e) Período: 25/04/2011 – 30/05/2011 

f) Modo de participação 

- Formulário ou carta 
- Argumento: - de fato: apresentação descritiva e fundamentada dos fatos que demonstrassem a necessidade de modificação 

            e/ou aprimoramento de dispositivo normativo do anteprojeto 
                  - jurídico: argumentação baseada na legislação nacional e internacional relativa à matéria do anteprojeto 
- Relação emissor e receptor 
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Reforma da Lei de Direito Autoral 

2ª Fase – Consulta pública fechada (Ana de Hollanda) 

g) Divulgação das contribuições → Envio para a Casa Civil 

h) Notice and take down 

i) Números comparados das fases 

  - 1ª Fase: 7863 (843 indivíduos e 149 instituições) 
  - 2ª Fase: 178 (76 pessoas físicas e 92 pessoas jurídicas) 

g) Fala de Marcos Souza 

 - Não, nada nada, eu estava proscrito. E aí o que aconteceu eu acompanhei à distância. Eu achei lamentável. Ou seja, mudou 
completamente o formato. Ele não era mais assim: todo mundo vê o que todo o mundo escreve. E isso é uma coisa interessante 
de se ver o que se escreve. Porque uma das coisas que motivou a gente a fazer uma consulta também – e os próprios debates – é 
porque a gente se reunia com vários grupos interessados e as pessoas falavam absurdos para a gente. E a gente queria: “Vai lá 
falar, agora fala na frente de todo o mundo”. E aí, quando mudaram o formato, e além de tudo exigindo uma argumentação 
jurídica, eu acho que foi uma perda, um retrocesso muito grande. E tanto que depois não resultou em nada, no sentido de um 
relatório, de uma prestação de contas para a sociedade. Não rolou nada. Então, se é para resumir em uma palavra: retrocesso. O 
formato foi inadequado, o tratamento dos dados deixou a desejar, não houve um retorno para a sociedade (Souza, 2013: 
[entrevista]). 

i) Saída de Ana de Hollanda 

j) Entrada de Marta Suplicy 
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Reforma da Lei de Direito Autoral 

Entrada de Marta Suplicy 

a) Conversa com o público 

b) Volta de Marcos Souza 

c) Revisão do material disponível 

d) Email com Marcos: Copa do Mundo e Eleições 

e) Estratégia no Congresso 

f) Outros resultados pela tangente 

g) Proposta P2P 
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7 – Reforma da Lei de Direito Autoral 

Síntese  

Ministros 
MinC 

Período de Atuação Principais Colaborações 

Gilberto Gil 2003 – 2008 - Início do debate sobre a importância da Reforma da LDA (2004) 
- Diversos debates e eventos para a discussão do assunto – Fórum 
Nacional de Direito Autoral (2007)  

Juca Ferreira 2008 – 2010 - Consulta Pública para a Reforma da Lei de Direito Autoral 
- 1ª Fase da Consulta 

Ana de 
Hollanda 

2011 – 2012 - Retirada das licenças creative commons do site do MinC  
- Afastamento de Marcos Souza da DDI 
- Reformulação da Consulta Pública 
- 2ª Fase da Consulta 
- Envio de novo anteprojeto para a Casa Civil 

Marta Suplicy 2012 –  - Reunião com ativistas da cultura digital 
- Reintegração de Marcos Souza à DDI 
- Revisão do anteprojeto tentando aproveitar o material das duas 
fases 
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8 – Sobre as consultas 

a) Cultura digital 
b) Consulta pela Internet 
c) Congresso e transição de governos 
d) Debate sobre acesso à informação 

- Acesso a conteúdos que violam a LDA 
- Acesso e comercialização dos dados do usuário da Internet 
- Limite de acesso à informação pela quebra da neutralidade 

h) Direito e tecnologia 
- Estado querendo legislar novas tecnologias e leis específicas que podem vir a limitar as novas tecnologias 
- Estatização das relações de poder 

j) E para quem serve essas leis? Sociedade civil e as resistências 
- A criação e desenvolvimento da Internet é uma extraordinária aventura humana. Mostra a capacidade das pessoas para 

transcender as regras institucionais, superar as barreiras burocráticas e subverter os valores estabelecidos no processo 
de criação de um novo mundo. Serve também para reafirmar a ideia de que a cooperação e a liberdade de informação 
podem favorecer mais a inovação do que a concorrência e os direitos de propriedade (Castells, 2004: 25). 

- Necessidade de politização do processo 
- Necessidade de compreender o funcionamento dos processos e atuar neles 

9 – Questões 

a) Nuvem no contexto da concentração de saber ↔ poder 

b)    Qual é a dimensão política das minhas práticas profissionais? 


