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Em 1899 um grupo de artistas franceses, entre eles Jean-Marc Côté, 
foi convidado a desenhar como imaginava que seriam os avanços cien-
tíficos e a vida nos anos 2000, para exibição na Exposição Universal de 
1900, que viria a ocorrer em Paris. A série ganhou o nome En l’an 2000 
[No ano de 2000] e contou com pelo menos 87 desenhos, que acabaram 
sendo produzidos e impressos nos anos que se seguiram, com inserções 
em caixas de cigarros e depois como postais, mas não chegaram a ser 
expostos. A série foi redescoberta pelo escritor futurista Isaac Asimov, 
que a publicou em seu trabalho de não-ficção Futuredays: A Nineteenth 
Century Vision of the Year 2000 (Henry Holt and Company, 1986)1.

1 Disponível em: <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_in_XXI_Cen-
tury._School.jpg>, <https://en.wikipedia.org/wiki/En_L’An_2000> e também 
<https://www.hypeness.com.br/2016/08/ha-cem-anos-esses-artistas-foram-con-
vidados-para-representar-como-seria-o-ano-2000/>. Acesso em: 18 set. 2019.
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Apresentação

Muitas foram as transformações provocadas em nossas vidas pelas 
novas tecnologias da informação e da comunicação. E muitas estão em 
curso ou ainda por vir. A chamada “sociedade da informação” é um 
complexo e mutante fenômeno que conjuga elementos bem heterogê-
neos, envolvendo desenvolvimentos técnicos, projetos políticos, interesses 
econômicos, estratégias militares, utopias sociais, novas práticas culturais 
e desafios jurídico-regulatórios inéditos. O fato de se tratar de um acon-
tecimento extremamente recente e multifacetado torna sua análise ainda 
mais desafiadora, posto que nos falta o conforto do afastamento, a segu-
rança dos consensos consolidados e a baliza das referências consagradas.

O impacto significativo das tecnologias da informação em nossa 
maneira de ser, pensar e agir é cada vez mais indiscutível e desperta o 
interesse de diferentes áreas do conhecimento. Contudo, embora muito 
já tenha sido escrito sobre o tema, pouco sabemos sobre seus infindáveis 
desdobramentos. Afinal, quais são as repercussões políticas, éticas e jurí-
dicas do advento do meio digital, da internet e das novas tecnologias da 
informação e da comunicação? O enfrentamento dessa questão nos con-
duz a antigos e intrincados problemas filosóficos, relacionados à maneira 
como pensamos, ao modo como o poder funciona e às novas formas 
de constituição do sujeito contemporâneo. Muitas perguntas emergem 
então. Qual é o regime de poder instaurado por essa nova ordem e como 
ele funciona? Quais as posições-sujeito emergentes? E quais desafios esse 
processo impõe para o direito?

Nos últimos seis anos, essas e outras questões de nosso tempo foram 
objeto de investigação no seio do Grupo de Estudos “Internet e Filo-
sofia”, que desenvolveu suas atividades entre os anos 2014 e 2017 no 
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Departamento de Filosofia, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas 
da Universidade Federal de Minas Gerais (FAFICH/UFMG), e a partir 
de 2017 no Grupo de Estudo e Pesquisa “Sociedade da Informação e 
Governo Algorítmico” (SIGA), que deu continuidade aos trabalhos na 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais.

Juntamente com o trabalho teórico e conceitual, a pesquisa tam-
bém procurou acompanhar de perto os acontecimentos de nosso tempo, 
sobretudo aqueles que trazem à luz os mecanismos da nova tecnologia 
de poder, como os recentes escândalos de espionagem e vigilância in-
ternacional, os levantes populares articulados através de redes sociais, a 
desordem produzida por bots e fake news, os artefatos técnicos de blo-
queio, segurança, rastreamento, armazenamento e cruzamento de dados 
em larga escala e as novas estratégias comerciais baseadas no aumento 
do fluxo de informações.

A partir do momento que se mudou para a Faculdade de Direito, 
embora a pretensão de realizar um diagnóstico de nosso tempo por meio 
de um aprofundamento filosófico-conceitual tenha permanecido, o foco 
dos estudos do grupo foi direcionado para uma nova estratégia ou arte 
de governar, uma nova governamentalidade posta em funcionamento 
por meio de complexos algoritmos, que cada vez mais orientam nossas 
condutas e influenciam decisivamente nossas práticas de consumo, nossas 
escolhas políticas e a formação de nossas opiniões. Essas transformações 
trazem grandes desafios para o direito, envolvendo temas como a demo-
cracia, a privacidade, a segurança e a liberdade.

Este livro traz a público, portanto, o resultado de pesquisas desenvol-
vidas no seio do grupo nos últimos anos, com foco no governo algorít-
mico. A maior parte dos trabalhos aqui disponibilizados foi apresentada 
e debatida em um ciclo de seminários que teve lugar na Faculdade de 
Direito da UFMG no primeiro semestre de 2018, contando com a par-
ticipação de professores e alunos da graduação e da pós-graduação de 
diversas áreas do conhecimento, passando por direito, filosofia, ciências 
sociais, psicologia, comunicação social, estatística e ciência da computação. 
Gostaríamos de agradecer a todos e todas que apresentaram trabalhos 
nos seminários: os professores doutores Caio Lara, Cristina Murta, Luiz 
Henrique Abrahão e Tiago Salgado; os pós-graduandos Anna Carozzi, 
Carlos Henrique Barth, Débora Santos, Juliana Sales, Lorena Martoni, 
Magnum Lamounier, Márcio Rimet Nobre e Raphael Narcizo; e os es-
tudantes de graduação Carlos Eduardo Mourão, Davi Teófilo, Emanuella 
Halfeld, Igor Ferreira e Luísa Côrtes Grego. 
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Soma-se aos trabalhos desenvolvidos no seio do grupo o texto da 
filósofa do direito belga Antoinette Rouvroy, que cunhou a noção de 
“governamentalidade algorítmica”, que constitui um marco teórico 
fundamental de nossa pesquisa. A ela gostaríamos de dirigir um agrade-
cimento especial por gentilmente autorizar a publicação neste livro de 
um texto de sua autoria que foi lido, discutido e traduzido no seio de 
nosso grupo. É uma grande honra contar com sua contribuição e fica-
mos muito felizes de poder levar ao público de língua portuguesa um 
pouco de seu instigante trabalho, que muito tem a oferecer no sentido 
de compreendermos melhor o nosso tempo.

Os textos que compõem este livro expressam bem a interdisciplina-
ridade que sempre marcou nosso trabalho. Entre os autores, encontramos 
professores, pesquisadores e estudantes de domínios como o direito, a 
filosofia, a teoria da comunicação, a psicologia e a antropologia.

Abrindo a coletânea, nossa convidada internacional, Antoinette 
Rouvroy investiga como a virada computacional caracterizada pela digita-
lização de praticamente todos os domínios da vida, ao dispensar os atores 
humanos do ônus e da responsabilidade de transcrever, interpretar e avaliar 
os eventos do cotidiano, põe em curso um novo regime de verdade. Tal 
regime favorece uma indistinção entre a realidade e o mundo, reduzindo 
o alcance da crítica e permitindo a instauração daquilo que denomina 
“behaviorismo de dados”. No cerne de tal processo encontra-se a noção 
de governamentalidade algorítmica, expressão proposta pela autora a partir 
de sua filiação a Michel Foucault, e que fornece o gancho comum para 
muitas das discussões ao longo desta publicação.

Na sequência, Marco Antônio Alves invoca as grandes categorias da 
análise foucaultiana da sociedade disciplinar e da biopolítica para refletir 
sobre as alterações e intensificações nos modos de vigilância, a partir das 
novas tecnologias de informação e comunicação, o que põe em curso 
um novo regime de poder disciplinar. Atribuindo especial enfoque ao 
panoptismo dos tempos digitais e no intuito de guiar a crítica dos tem-
pos atuais, são traçadas algumas linhas de atualização, partindo de um 
questionamento sobre a pertinência do pensamento de Foucault para o 
momento presente, sem deixar de ressaltar a centralidade de suas ideias 
na distribuição da produção intelectual contemporânea.

No terceiro capítulo, Débora Santos e Juliana Sales se enveredam 
pela microfísica do ciberpoder para apontar como as individualidades 
passam a ser conduzidas de forma naturalizada a partir do rastreamento 
processual dos dados digitais em cada detalhe dos comportamentos, 
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visando conformar desejos e determinar ações futuras dos usuários da rede. 
As autoras apontam o ilegalismo e o movimento hacker como pontos de 
respiro perante essa nova forma de disciplinarização, dando ênfase à noção 
foucaultiana de contraconduta como modo de resistência possível, diante dos 
efeitos de verdade e de subjetivação produzidos pelo governo algorítmico.

Articulando uma abordagem psicanalítica com leituras de autores 
de linhagem foucaultiana acerca do novo modo de governamentalidade, 
Márcio Nobre e Nádia Laguárdia retomam o percurso da noção de algo-
ritmo em Jacques Lacan, até chegar ao matema, em sua teoria dos discursos. 
A partir daí, buscam problematizar a emergência do algoritmo digital 
como decorrência do discurso capitalista, destacando sua tendência a 
operar via gozo, ao implementar uma lógica de excessos e de persona-
lização que, além de elidir o sujeito do desejo, traz consequências para a 
dialética do laço social. 

Emanuella Maciel e Igor Ferreira analisam os métodos tradicionais 
de resistência, destacando a concepção kantiana deste termo como es-
tando na base do campo do Direito. Ao estabelecer comparação deste 
primeiro modelo e de seu caráter abstrato com as atuais formas de 
resistência ao novo padrão de governamentalidade – o hackerativismo 
e o midiativismo –, o trabalho aponta os limites e possibilidades das 
abordagens tradicionais diante do presente cenário. A discussão tem 
respaldo na comparação das recentes legislações brasileira e europeia 
referentes à proteção de dados individuais.

No sexto capítulo, Lorena Martoni de Freitas apresenta os estudos 
sobre segurança desenvolvidos por Didier Bigo, destacando suas análises 
das práticas securitárias que se consolidaram na era do “combate ao terro-
rismo” e que lhe permitiram cunhar o conceito de banóptico. Após traçar 
um breve percurso dos estudos de Bigo acerca das práticas securitárias 
contemporâneas, a pesquisadora elucida como se deu a concepção da tese 
do banóptico, analisando sua estrutura teórica. Por fim, recorre a um caso 
brasileiro referenciado por Bigo e outros autores para ilustrar sua tese.

A seguir, Luísa Côrtes Grego analisa os métodos de resistência on-line 
especificamente relacionados ao cypherativismo, enfatizando sua capacidade 
de profanar o espaço on-line, livrando-o, ao menos em parte, do domí-
nio da exceção, buscando identificar, no âmbito da rede virtual, culturas 
que consigam estabelecer uma forma-de-vida antivigilância, através da 
criptografia, e anticapital, através do livre compartilhamento. O trabalho 
procede de uma investigação teórico-filosófica com foco nas obras de 
Julian Assange e do pesquisador Andityas Matos. 
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O oitavo capítulo traz as contribuições de Tiago Salgado, que 
busca pensar o on-line a partir dos fundamentos da Teoria Ator-Rede, 
desenvolvida por Bruno Latour. Nesse sentido, o pesquisador parte da 
ideia de que as atividades humanas tornadas dados digitais se organizam 
cada vez mais pela associação com objetos técnicos. Assim, a própria 
dinâmica social que se desdobra nas plataformas midiáticas, configurada 
pelas ações on-line, pressupõe a operação coletiva de múltiplos agentes, 
humanos e não-humanos.

Na sequência, Adriana Orsini e Caio Lara realizam um rastreamento 
sobre a evolução dos registros da ação humana, de modo geral, buscando 
definir etimologicamente termos como dado e algoritmo, centrais para 
a presente discussão acerca da teoria da informação. Nesse sentido, os 
autores partem tanto da leitura de obras de referência do ponto de 
vista linguístico, etimológico e filosófico, quanto de trabalhos recentes 
que versam sobre as consequências das tecnologias para a datificação de 
nosso comportamento.

Finalmente, no décimo capítulo, Gustavo Rodrigues insere o tema 
da criptografia de comunicações para destacar os diferentes aspectos do 
controverso debate contemporâneo em redor desse tema. Nesse sentido, 
o autor remonta às guerras criptográficas ocorridas nos anos 1990 para 
resgatar as origens das recentes disputas nesse âmbito, que têm, entre seus 
protagonistas, os interesses estatais, por um lado, e, por outro, a força das 
grandes empresas de tecnologia.

Por fim, expressamos nossa gratidão a todos aqueles que participaram 
do grupo ao longo desses últimos anos e contribuíram para esse trabalho 
coletivo. Ainda que não figurem como autores nessa obra, vocês deixaram 
suas contribuições nas apresentações, nos debates e nas conversas e trocas 
sempre enriquecedoras e agradáveis. Um muito obrigado a Adriano Jar-
dim, Akalyel Orlandini, Alexandre Alkimim, Amanda Fuso, André Abath, 
André Aparecido, André Azevedo, Arthur Couto, Camila Siqueira, Carlos 
Henrique Barth, Carlos Raimundo Gonçalves, Carolina Deptulski, Cíntia 
Lima, Danilo Sabbagh, Débora Quaiato, Fabrício Caxito, Fernando Rey 
Puente, Francisco Libânio, Gabriel Mori, Gláucia Jorge, Graziela Guima-
rães, Guilherme Ev, Heloísa Andrade, Ícaro del Rio, Inês Castro, Laura 
Maximiliano, Leonardo dos Anjos, Leonardo Thebit, Lorena Railândia, 
Lucas Morais, Ludymilla Morais, Marília Poletini, Matheus Petrus, Patrícia 
Louzada, Pedro Castellucci, Renata Chrisóstomo, Rochelle Barth, Rone 
Eleandro, Sâmara Costa, Tamíris Bastos, Thomaz Castro, e tantos outros 
que seríamos incapazes de nomear.
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Agradecemos também ao Romulo Avelar, por sua cuidadosa leitura 
dos textos, e ao Jhonne Starlen de Souza, pelo apoio na elaboração de 
imagens internas.
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