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Resumo 

Ao recontextualizar relações de poder e dos mecanismos de vigilância na Era da 

Informação, este artigo pretende esboçar novas perspectivas sobre a participação dos 

sujeitos sociais no processo de apreensão dos dispositivos de controle criados e 

potencializados pelo surgimento da internet. Em uma época de intensas transformações, ela 

se configura como a mais nova ferramenta de propagação e distribuição de poder, forjando 

indivíduos cada vez mais capazes de exercer controle sobre o mundo, sobre os outros e 

sobre si mesmos, criando uma rede de vigilância global e participativa. Para efeito de 

análise empírica, este trabalho se pautou em dois casos de grande repercussão e que tiveram 

forte atuação dos indivíduos conectados à rede: o caso Big Brother e o caso Anonymous. 
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Introdução 

A passagem da modernidade para a dita pós-modernidade ampliou os limites da percepção 

e da ação humana. Essa transição foi responsável, e ainda está sendo, pela formação de um 

modelo de sociedade inteiramente novo para a história. Nesse ambiente, nem sempre coeso, 

o surgimento das novas tecnologias potencializou o que Foucault (1997) chamou de 

"sociedade da disciplina" e está dando margem para o surgimento de um agrupamento 

humano cada vez mais baseado na vigilância e no controle social: a sociedade do "Sorria, 

você está sendo filmado". 

 

O movimento que vai de um projeto ao outro, de um esquema da 

disciplina de exceção ao de uma vigilância generalizada, repousa sobre 

transformações históricas: a extensão progressiva dos dispositivos de 

disciplina ao longo dos séculos XVII e XVIII, sua multiplicação através 

de todo o corpo social e a formação do que se poderia chamar, grosso 

modo, a sociedade disciplinar (FOUCAULT, 1997, pág.173). 

 

 Na Era da Informação, como lembra Manuel Castells em sua obra “A 

Sociedade em Rede”, a profusão dessas novas tecnologias no âmbito das relações sociais, 

reconfigurou a dinâmica cultural e a ação dos sujeitos na sociedade moderna. Assim, a 

própria dinâmica do poder foi sendo reorganizada em torno de uma sobreposição de 

dispositivos de controle e punição que impregnaram a cultura e os indivíduos modernos de 

um forte caráter vigilante e participativo. 

O fenômeno da globalização, fato relativamente recente na história mundial, 

pode ser encarado como a maior expressão disso. Já nas últimas décadas do século passado, 

por exemplo, percebeu-se a insurgência de complexos processos de disseminação e 

integração cultural que forjaram, no âmago das sociedades atuais, um hibridismo socio-

cultural marcado pela mestiçagem de diferentes gêneros e aspectos de culturas de poder 

muitas vezes distintas, separadas geograficamente e historicamente. Segundo Serge 
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Gruzinsk: 

Efeito da moda ou não, do Brasil a Paris, da Cidade do México a Londres, 

o fenômeno das misturas é incontestável (...) o fenômeno é a um só tempo 

banal e complexo. Banal porque o encontramos em escalas diversas ao 

longo de toda a história da humanidade e porque, hoje, ele é onipresente. 

Complexo, porque parece impalpável quando pretendemos ir além dos 

efeitos de moda da retórica que o cerca (GRUZINSKI, 2001, P. 41-42). 

 

A transição da modernidade para essa dita Era da Informação globalizada, no 

entanto, suprimiu a sociedade disciplinar de Foucault em prol de uma sociedade de 

controle, na qual os sujeitos passam a ter mais acesso aos dispositivos de vigilância do que 

em qualquer outro período da história humana. 

Isso não significa, no entanto, que a sociedade disciplinar tenha desaparecido 

ou esteja em colapso. Na verdade, o que se pode observar é que, se antes a disciplina era 

exercida verticalmente, de sujeitos sobre sujeitos, agora ela é, sobretudo, interiorizada. A 

sociedade de vigilância e controle é, portanto, um passo a frente dessa sociedade da 

disciplina, defendida por Foucault. Ela é caracterizada, sobretudo, pela invisibilidade e pelo 

nomandismo que se expande junto às redes de informação e poder da contemporaneidade. 

Uma sociedade transparente, ao mesmo tempo visível e legível em cada 

uma de suas partes; que não haja mais nela zonas obscuras, zonas 

reguladas pelos privilégios do poder real; (...) que cada um, do lugar que 

ocupa, possa ver a sociedade (FOUCAULT, 1997, p.215).  

 

Donna Haraway definiu o momento atual como parte de um intrínseco processo 

de mudanças que ultrapassa o campo da mera transformação econômica e beira a novas 

situações de hierarquização das redes de poder na sociedade pós-moderna. Para ela, 

estamos passando por uma “transição das velhas e confortáveis dominações hierárquicas 

para as novas e assustadoras redes (…) de ‘informática de dominação’” (HARAWAY, 

p.65).  
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Para melhor compreender o sentido da palavra "poder", dominante neste artigo, 

no entanto, deve-se primeiro levar em consideração os estudos de Weber. O conceito 

weberiano que melhor traduz tal termo para análise deste trabalho seria “a possibilidade de 

alguém impor a sua vontade sobre o comportamento e a vontade de outras pessoas” 

(WEBER, apud. Galbraith, 1986). 

Desta forma, é preciso entender que vigilância, tampouco punição, não é poder, 

mas sim ato de poder. A função da vigilância na sociedade do "Sorria: você está sendo 

filmado", que é a expressão máxima da sociedade de controle, seria, portanto, regular a 

atuação dos indivíduos na rede, evitando comportamentos contrários à circulação do 

próprio poder, enquanto a punição seria, para efeito deste artigo, um mecanismo para 

corrigir atos que não estejam dentro da lógica moral estabelecida virtualmente pelos 

usuários da rede. 

Assim como a tecnologia, as novas mídias e, sobretudo, a internet, traço 

característico deste novo momento histórico, potencializou a abrangência desses 

dispositivos de controle e coerção social, ao mesmo passo que permitiu uma fragmentação 

das redes de poder a nível global, moldando os indivíduos e tornando-os, ao mesmo tempo, 

fontes de poder e sujeitos ativos nos processos de vigilância e controle na grande rede. 

Nessa nova conjuntura, surgem intrínsecos processos de dominação e a 

manifestação de um jogo entrelaçado de poder e vigilância. Isto vai transformar o esquema 

de representação dos indivíduos pós-modernos diante da pluralidade e das contradições 

socio-culturais características desta época. 

Nas sociedades modernas, os poderes se exercem a partir do próprio jogo 

de heterogeneidade entre o direito público da soberania e o mecanismo 

polimorfo das disciplinas (FOUCAULT, 2009, p. 189). 

 

Deste ponto em diante, este artigo empreende um novo olhar sobre as relações 
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de poder que se formam no ciberespaço e a forma como os usuários da grande rede 

exercem controle sobre os outros e sobre os conteúdos compartilhados via internet.  A base 

teórica vem de estudos de textos e livros relacionados ao assunto e tendo como centro de 

análise o ambiente virtual como ambiente de apropriação e manifestação de poder. 

A pesquisa se centrou nos estudos de Foucault destinados à apreciação dos 

processos de vigilância e controle, bem como nas análises de teóricos, especialmente dos 

chamados Estudos Culturais, que analisam e produzem uma vasta gama de conteúdo sobre 

a pós-modernidade, o hibridismo cultural que a caracteriza e a emergência de sujeitos e 

identidades dissipadas, além de observações de fatos e situações do cotidiano que 

comprovam, de alguma forma, o que aqui se discute. 

Nesta primeira parte do trabalho, discute-se o aspecto mais geral das 

transformações sociais que a globalização trouxe diante da passagem da modernidade para 

a contemporaneidade. Na segunda seção do artigo, trata-se das relações de poder que se 

desenvolvem na internet e da atuação dos sujeitos sociais, e usuários da rede, nos processos 

de vigilância e controle que se desenvolvem virtualmente. 

 

1. Poder em rede 

Existe um consenso entre estudiosos no tocante às inúmeras transformações 

ocorridas durante a passagem da era moderna para a contemporaneidade, mas muito 

provavelmente a maior entre tantas mudanças tenha sido o surgimento da Internet, como 

ferramenta de aproximação de culturas e sujeitos sociais geograficamente e culturalmente 

separados. 

O surgimento da grande rede mundial de computadores reformulou o 

paradigma da vigilância em escala global. Em um período histórico marcado pela ampla 

desestruturação e restruturação de instituições sociais, a arquitetura da sociedade disciplinar 
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de Foucault foi reformulada, cedendo espaço para a chamada sociedade de controle de 

Gilles Deleuze (1992). 

Assim, é inegável o fato de que as características sociais, culturais, econômicas, 

políticas e tecnológicas da sociedade atual sejam elementos novos, com consequências 

diretas sobre os indivíduos e a forma como eles representam o mundo e a si mesmos, 

construindo as redes de poder nesta nova etapa da história. A intensidade dessas mudanças 

é citada por Stuart Hall (1992). 

Um tipo de mudança estrutural está transformando as sociedades 

modernas no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens 

culturais de classe, gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, 

no passado, nos tinha fornecido sólidas localizações como indivíduos 

sociais. (HALL, 1992, p. 9) 

 

O advento das tecnologias, sobretudo das tecnologias de comunicação, serviram 

para aproximar as divergências e os indivíduos em “espaços de fluxos”, como afirma 

Manuel Castells (2008), mas espaços de fluxos oriundos do ciberespaço, onde as ações dos 

sujeitos sociais e as redes de poder e vigilância estão cada vez mais conectadas entre si. 

Vale lembrar que quando falamos em sujeito social aqui, referimo-nos a uma 

construção histórica e cultural de representações simbólicas de identidades e, portanto, não 

a um organismo meramente biológico. Isso fica claro no argumento de Alain Touraine a 

respeito desta distinção e conceituação do termo “sujeito”: 

Chamo de sujeito o desejo de ser um indivíduo, de criar uma história 

pessoal, de atribuir significado a todo o conjunto de experiências da vida 

individual (...) a transformação de indivíduos em sujeitos resulta da 

combinação necessária de duas afirmações: a dos indivíduos contra a 

comunidade, e a dos indivíduos contra o mercado. (TOURAINE, 1995, p. 

29-30) 

 

Desta forma, em uma era cuja grande característica é a globalização desses 
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fluxos sociais, econômicos, políticos e comunicacionais, a internet pode ser encarada como 

a maior expressão da virtualização e disseminação do poder em escala global, já que molda 

novos espaços de interação onde os indivíduos criam representações de si e dos outros a 

partir de trocas simbólicas em rede. Canclini dá ênfase a essas discussões em seus estudos 

sobre interatividade. 

[...] a interatividade da internet desterritorializa. Conhecemos a facilidade 

dos internautas para socializar-se a partir de posições indefinidas, 

inclusive simuladas, inventando identidades. (CANCLINI, 2008, p. 52) 

 

Os espaços de fluxos, por onde circulam os indivíduos dotados de suas 

identidades, se transformaram não apenas em malhas de poder, mas também em espaços de 

vigilância constante e onipresente. O poder circula pelas fronteiras do ciberespaço e os 

dispositivos que antes estavam sujeitos à circunscrição dos lugares físicos, agora estão 

mergulhados na fluidez dos fluxos de informação que marcam a atuação dos usuários 

conectados à rede. 

A vigilância colaborativa na rede observa e apreende rastros digitais que todos 

os usuários deixam para trás com seus “cliques”, downloads, pesquisas, ou simplesmente 

conteúdos compartilhados em escala global na Web, tornando cada sujeito um ser capaz de 

propagar ou discriminar, controlar e punir outros sujeitos conectados. 

O panóptico de Jeremy Bentham vai sendo, desta maneira, reinventado e 

substituído por uma vigilância dispersa e virtual, uma legião de indivíduos exercendo poder 

em rede, criando um espaço de confinamento que dispensa muros e câmeras de vídeo para 

vigiar e controlar os transeuntes. Aí, todos querem e podem observar a todos. Hoje, 

auxiliados pelos mecanismos que as novas tecnologias e mídias oferecem, os usuários da 

rede são os mais novos vigias do Grande Irmão, tal qual predizia George Orwell (1949). 

 Assim, sobre os corpos, as identidades e os comportamentos dos outros e de 
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nós mesmos, pesa o olhar vigilante de milhões de indivíduos conectados a uma rede de 

poder e controle globalizada, cuja característica marcante é a ação conjunta dos usuários no 

exercício da vigilância participativa. 

 

2. Vigilância em rede: o poder participativo 

O ciberespaço, como já foi dito, possibilitou a ampliação do alcance social de 

inúmeros dispositivos de controle e dominação. Assim como houve uma intensa 

globalização de aparatos políticos, culturais e informacionais em espaços de fluxos 

desterritorializados e desnacionalizados, as relações de poder também mudaram de foco. 

Manuel Castells cita essas mudanças em “O Poder da Identidade”. 

A nova forma de poder reside nos códigos da informação e nas imagens 

de representação em torno das quais as sociedades organizam suas 

instituições e as pessoas constroem suas vidas e decidem o seu 

comportamento. Este poder encontra-se na mente das pessoas. Por isso o 

poder na era da informação é a um só tempo identificável e difuso. 

(CASTELLS, 2008, p. 423) 

 

A principal questão que gira em torno das análises sobre essas relações de 

poder está ligada ao fato que hoje elas não só se exercem sobre os sujeitos sociais, mas 

também os tome como premissa de poder e vigilância. 

Como não existe um centro fixo de poder nas culturas modernas, o controle 

social fica diluído a uma vasta multiplicidade de elementos e dispositivos de vigilância. 

Assim, a pluralidade de culturas na era pós-moderna se reflete na heterogeneidade do jogo 

de forças entre estruturas sociais distintas. Nesse jogo, os indivíduos não são mais meros 

objetos sobre os quais os mecanismos de dominação agem, tampouco núcleos de onde se 

irradia o poder. “Em outras palavras, o poder não se aplica aos indivíduos, passa por eles.” 

(FOUCAULT, 2009). 
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Esse novo aparato tecnológico, como afirma Manuel Castells (2008), está 

integrando o mundo em redes globais de instrumentalidade. Instrumentalidade que também 

se reflete nos mecanismos de dominação presentes nos espaços de interação social que 

integram os sujeitos conectados à Rede. Assim, os indivíduos podem fazer uso da 

tecnologia para criar novas relações de poder. 

O surgimento da sociedade em rede (...) não pode ser entendido sem a 

interação entre essas duas tendências relativamente autônomas: O 

desenvolvimento de novas tecnologias da informação e a tentativa da 

antiga sociedade de reaparelhar-se com o uso do poder da tecnologia para 

servir a tecnologia do poder. (CASTELLS, 2008, p. 98) 

A internet abriu espaço para a movimentação virtual de relações de controle e 

vigilância que se movimentam pelo ciberespaço em uma rede de poder que atinge diversos 

pontos e sujeitos conectados e integrados a uma mesma rede de interatividade. Dessa 

maneira, desloca-se o poder na medida em que os indivíduos são deslocados de suas 

localizações espaciais e realidades culturais, forjando uma rede participativa de alcance 

global. 

O essencial nesse caso, entretanto, é que essa interatividade crie um ambiente 

de colaboração e participação que possa atingir milhões de usuários conectados à rede a um 

só tempo. É o caráter interativo das novas mídias, por exemplo, que respalda a concepção 

de uma malha de poder participativo no ciberespaço. 

Esses ambientes virtuais potencializam a oferta de dispositivos de controle e 

punição sobre os indivíduos que circulam dentro de suas esferas de poder, disponibilizando 

meios para garantir a participação individual e coletiva no exercício da vigilância ou 

mesmo de alguma forma de punição. 

Desta forma, os sujeitos transformam-se em vigilantes potenciais, capazes de 

punir socialmente indivíduos e comportamentos que não sejam condizentes com o que a 

moral da cultura que nasce na virtualidade das relações de poder comtempladas pela 
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cibercultura julga corretos. 

O próprio ciberespaço fornece dispositivos por meio dos quais essa vigilância 

possa ocorrer. Existem botões específicos em muitas páginas da internet, inclusive nas 

chamadas redes sociais, como o Orkut, o Facebook e o Twitter, por exemplo, que 

possibilitam aos usuários denunciar conteúdos que agridam o conjunto de valores 

compartilhados pelos indivíduos que circulam na rede. Neste sentido, “os indivíduos não só 

circulam, mas estão sempre em posição de exercer este poder e sofrer sua ação.” 

(FOUCAULT, 2009). 

As sociedades pós-modernas e a própria internet, portanto, vão sendo 

construídas de modo que permitam a vigilância constante entre os indivíduos, não apenas 

para garantir que qualquer comportamento julgado inapropriado seja reprimido, mas 

também para garantir que nenhum sujeito escape ao controle dos outros e de si sobre si 

mesmo. “É preciso vigiá-los e submetê-los a uma perpétua pirâmide de olhares” 

(FOUCAULT, 2009). 

 

3. Sujeitos vigilantes: O caso Big Brother e o caso Anonymous 

 

O Panoptico, modelo de prisão em que as celas estão dispostas circularmente, 

de maneira que os guardas em uma torre central têm visão perfeita de todas elas ao mesmo 

tempo, ganha novos contornos na grande rede. 

O Panoptico (...) permite aperfeiçoar o exercício do poder. E isto de várias 

maneiras: porque pode reduzir o número dos que o exercem, ao mesmo 

tempo em que multiplica o número daqueles sobre os quais é exercido (...) 

sua força é nunca intervir, é se exercer espontaneamente e sem ruído (...) 

vigiar todas as dependências onde se quer manter o domínio e o controle 

(FOUCAULT, 1997, p. 170). 

 

A vigilância contínua e onipresente intensifica o poder participativo dos 
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internautas junto ao conhecimento e ao conteúdo disponibilizado na rede. Para eles, mais 

importante do que se saber vigiado, é se sentir apto a exercer controle sobre o que é 

compartilhado no ciberespaço. 

Um exemplo disso pode ser visto no caso que provocou polêmica na edição 

deste ano do Big Brother Brasil. A suspeita de estupro envolvendo um casal participante da 

versão brasileira do reality show movimentou milhões de usuários só no Twitter. Os 

rumores se converteram em denúncia após milhares de espectadores e internautas 

discutirem o caso abertamente na rede, pressionando a direção do programa e mesmo as 

autoridades legais a se posicionarem sobre o acontecimento. 

O alvoroço provocado pelas manifestações do público levou à expulsão de um 

dos envolvidos no caso. Mesmo sem ser confirmado oficialmente nenhum caso de estupro, 

foi a vigilância dos espectadores da atração e depois o estardalhaço provocado pelos 

usuários nas redes sociais que julgou o caso e sentenciou as partes envolvidas.  

A Participação dos indivíduos conectados à rede denunciando o suposto estupro 

e exigindo um posicionamento da produção do programa e dos órgãos oficiais, como o 

Ministério Público, foi responsável, em larga medida, pelos rumos que a história tomou. A 

ironia do destino tratou de colocar no centro das atenções um programa televisivo cuja 

grande característica é exatamente o exercício de poder e vigilância sobre corpos e 

comportamentos. O Big Brother trouxe em si o cerne de sua própria destruição, foi vítima 

de seu próprio veneno. 

O programa surgiu na Holanda em 1999, baseado nas ideias contidas no livro 

1984, de Gorge Orwell, e ganhou várias outras versões em todo o mundo. Assim como na 

estória do romance de Orwell, o Reality Show possibilita uma vigilância contínua sobre 

indivíduos confinados em um espaço geográfico limitado e sujeitos à apreciação e à 

aprovação do público que, por meio da interação via internet, pode definir inclusive quem 

continua ou quem sai da casa. 

A interação do público nesse caso é essencial na medida em que as próprias 
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redes de poder são frutos da interação entre os indivíduos on line com o suporte técnico dos 

computadores conectados à Web. Partindo do ciberespaço, os usuários traçam redes de 

vigilância globais que têm reflexos diretos no mundo físico, tais como as que culminaram 

na denúncia de estupro que decidiu os rumos da edição do Big Brother Brasil este ano e que 

também podem ser vistas em muitos outros exemplos. 

Apenas para citar outro caso, podemos analisar os ataques cibernéticos 

promovidos por hackers de todos os lugares do mundo em resposta à tentativa de prisão do 

fundador do Wikileaks, Julian Assange. A reação do governo norte-americano ao 

vazamento de documentos sigilosos pelo site em 2009 e 2010 mobilizou dezenas de 

hackers e pessoas comuns em todo o mundo a invadir e tirar do ar sites oficiais de diversos 

países do mundo. 

A ação do grupo de hacktivistas Anonymous em 2011 e este ano, ganhou 

destaque na mídia internacional ao promover ataques aos sistemas de dados de diversos 

órgãos governamentais mundo afora. O objetivo das ações seguia um dos princípios da 

cultura hacker, que defende a descentralização do poder e, sobretudo, das informações. 

O movimento acompanha a característica participativa das relações de poder 

que se desenrolam no ciberespaço. A convocação para invadir sistemas de segurança de 

governos de todas as regiões do planeta por um grupo de hackers norte-americanos 

desencadeou a participação e a colaboração global de membros da comunidade hacker e 

simpatizantes com um intuito de exercer pressão sobre os centros formais de poder e punir 

qualquer medida que levasse à prisão de Assange, ou mesmo que prejudicasse a ação dos 

sujeitos livres que circulam pelo espaço virtual. 

Esses eventos, embora tenham sido originados por razões distintas, carregam 

um traço característico comum: ambos são fruto da ação coletiva de milhões de pessoas que 

têm cada vez mais acesso aos dispositivos de controle e ao próprio exercício de poder nas 

redes de informação que marcam o presente e definirão o futuro da sociedade pós-moderna.  
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Considerações finais 

A globalização dos fluxos de informação e vigilância, a um só tempo, forjou 

novos indivíduos que vivem e se relacionam sob o signo de uma pseudo liberdade, 

impulsionada pela capacidade de comunicação global entre os sujeitos em rede, e a 

repressão de comportamentos e corpos sob a perspectiva de dominação presente nas malhas 

de poder que se cruzam na internet. 

Esses dispositivos de vigilância moldam o caráter participativo dos indivíduos 

conectados às malhas de poder nos espaços de fluxos. Nelas, o olhar, como afirma Foucault 

(2009, p. 219), constitui-se na grande arma de controle e repressão sobre os indivíduos. 

“Um olhar que vigia e que cada um, sentindo-o pesar sobre si, acabará por interiorizar [...]”. 

Se se pode dizer que se chegou a alguma conclusão fechada sobre toda essa 

nova realidade das tecnologias de comunicação, e da própria internet, é que, diferentemente 

do que se imaginava, a grande rede não só ajudou a criar um sentimento de liberdade que 

ultrapassou os limites do espaço físico rumo à virtualidade do ciberespaço, mas também foi 

responsável por forjar uma nova estrutura de dominação e vigilância que sobrepõe sujeitos 

sobre sujeitos. 

Hoje, mais do que em qualquer outro período histórico, os dispositivos de 

vigilância e controle encontraram nas novas tecnologias, e em especial na internet, um novo 

espaço para interação social e manifestação de poder. Não se trata, obviamente, de dizer 

que qualquer indivíduo possa de fato exercê-lo a qualquer hora e em qualquer lugar, pois 

existem infinitas outras situações que influenciam diretamente a atuação dos usuários na 

rede.  

A questão que fica é se o acesso a esses dispositivos de vigilância realmente 

promovem uma democratização das redes de poder na Web. Se em um mundo em que 
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milhões de pessoas ainda não possuem se quer acesso à internet, o poder poderia circular de 

forma a englobar e incluir indivíduos de diferentes regiões do mundo de maneira simétrica, 

possibilitando a todos as mesmas oportunidades de apreensão e manifestação de poder no 

ciberespaço. 

Neste sentido, o presente artigo, como foi citado no início, propôs-se a lançar 

uma nova perspectiva a respeito da forma como os mecanismos de controle e vigilância das 

redes de controle, que perpassam a cultura pós-moderna da internet, atingem diretamente o 

processo de criação e transformação do próprio jogo de poder, entendendo que muito falta a 

ser pesquisado sobre o tema, especialmente por se tratar de um assunto que ainda está em 

vias de acontecimento durante um período absolutamente novo para a história da 

humanidade. 
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