
 

XVII Congresso Brasileiro de Sociologia

20 a 23 de Julho de 2015, Porto Alegre (RS)

Grupo de Trabalho: GT22 - Políticas Públicas

Ativismo e especialistas na formulação da agenda em políticas públicas: 

o caso do Marco Civil da Internet

Fabricio Solagna

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)



1. Introdução

O objetivo deste trabalho é compreender o processo de agenda e o ativismo em

relação ao Marco Civil da Internet (MCI) no Brasil. A proposta é derivada da pesquisa de

dissertação de mestrado na área de Sociologia,  apresentada pelo autor em março de

2015,  que  adotou  uma  perspectiva  teórica  fundamentada  na  literatura  de  políticas

públicas, ativismo e movimentos sociais. As questões centrais investigadas se dedicaram

a responder que fatores permitiram ao Marco Civil da Internet emergir como pauta central

do governo, que janelas de oportunidades foram aproveitadas pelos proponentes, e que

redes de atores sustentaram a defesa do projeto.

Depois  de  um  longo  processo,  que  envolveu  diversos  atores  com  distintos

interesses acerca de uma legislação específica sobre princípios básicos, direitos civis e

responsabilidades na rede, o Brasil aprovou, em 2014, uma proposta de legislação de

regulação civil para a Internet. A aprovação tornou-se referência internacional e recebeu

apoio de figuras proeminentes da área. Este reconhecimento não aconteceu apenas pelo

teor da peça jurídica, aprovada com vários pontos polêmicos, mas também pelo processo

de construção.  A partir  de uma consulta  pública  online,  os próprios usuários da rede

construíram argumentos, justificativas, artigos e parágrafos para cada sessão da lei.  A

consulta inovadora do MCI, na verdade, foi uma das primeiras experiências brasileiras de

construção de uma legislação de forma aberta e participativa na Internet.

Apesar de o MCI ter permanecido adormecido no Congresso por quase três anos,

foi aprovado, de forma quase unânime, num ambiente de discussão sobre a espionagem

eletrônica,  O  MCI  tomou  a  agenda  central  do  governo  federal  como  uma  forma  de

construir uma resposta política global ao problema de governança da Internet,  focando,

principalmente,  em ternos  relacionados  à  liberdade  de  expressão,  à  privacidade  e  a

isonomia da comunicação.

O esforço teórico deste trabalho foi aproximar a literatura de agenda-setting, mais

especificamente o conceito de “janela de oportunidades” de Kingdon (2013), e a literatura

sobre ativismo, para elucidar a formação de uma rede de apoio em torno do projeto. Para

este último caso foi utilizado o conceito de insurgent experts, proposto por Shaw (2011),

que estudou a atuação de diversos atores mobilizados em torno das políticas de software

livre no Brasil, a partir de 2003. 

Ao final, a conclusão é que houve a constituição de uma  policy community que
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politizou o campo de tecnologias da informação e comunicação (TIC) e Internet, mobilizou

Estado e estabeleceu laços de cooperação entre atores individuais e coletivos em torno

de ideais sobre as políticas relacionadas à Internet. Para demonstrar a arquitetura dessa

comunidade, elaborou-se um grafo a fim de demonstrar empiricamente a malha de atores

envolvidos na elaboração, defesa e aprovação do projeto de lei.

2. Notas teóricas e metodológicas

 Escolheu-se o modelo chamado de “fluxos múltiplos”, teoria faz parte do que se

convenciona de “teorias sintéticas” do campo de política pública. Esse enfoque teórico

propõe um avanço no sentido de analisar o papel da incerteza no processo de formulação

da agenda-setting. 

Kingdon  (2013)  procura  responder  como  determinados  problemas  se  tornam

centrais para um governo em detrimento de outros. O modelo parte do princípio de que há

fluxos independentes entre problemas (problems), soluções ou alternativas (policies) e a

política de maneira mais ampla (politics). Em situações especiais, esses fluxos convergem

(coupling)  e assim as políticas públicas se materializam. A mudança da agenda seria o

resultado da convergência entre os três fluxos citados.

Os problemas só se tornariam relevantes para os gestores públicos no processo

decisório a partir de algumas condições como indicadores, dados ou eventos específicos.

No fluxo das soluções estariam as alternativas, não necessariamente relacionadas aos

problemas.Essas  alternativas  seriam  gestadas  em  comunidades  políticas  (policy

communities),  formadas  por  pessoas  de  dentro  e  fora  do  governo  que  compartilham

anseios e visões sobre uma área específica. O último fluxo é o da política (politics), onde

se dão as negociações, os jogos de interesse e as coalizões. 

Segundo Capella  (2004,  p.15),  abordagens como o modelo  de fluxos múltiplos

destacam a  centralidade  das  ideias.  Sendo  assim,  “constituem um desafio  à  análise

tradicional  sobre  a  formulação  de  políticas  públicas,  auxiliando  na  compreensão  da

dimensão simbólica deste processo”.  Isso não quer dizer que as disputas e o conflito

sejam  desconsiderados  na  análise,  entretanto,  tomar  as  ideias  como  foco  possibilita

ampliar a compreensão sobre como as decisões são tomadas. 

Kingdon (2013)  advoga que em situações especiais  podem-se abrir  janelas  de

oportunidades (policy window),  ou seja,  quando um problema é reconhecido,  há uma
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alternativa  disponível  e  há  condições  favoráveis  na  política.  Essas  janelas  ficariam

abertas  por  pouco  tempo  e  a  mudança  na  agenda  dependeria  da  capacidade  dos

empreendedores de política (policy enterpreneurs) em aproveitar essas oportunidades.

Os empreendedores seriam a peça chave que pode juntar os três fluxos, ou seja,

são os atores capazes de aproveitar as janelas de oportunidades e promover a mudança

na agenda. Seriam indivíduos ou pequenos grupos com crédito frente a uma audiência,

com expertise em um assunto específico e que detém habilidade de comunicação. Além

disso, possuem trânsito político ou posição privilegiada no processo decisório. Por fim,

seriam indivíduos  ou  grupos  que  investem capacidade  de  recursos  pessoais  (tempo,

dinheiro, poder) na promoção de suas ideias (KINGDON, 2013, p. 182).

Através  de  um outro  viés  teórico,  Shaw (2011)  pesquisou  como  um grupo  de

pessoas engajadas por ideais sobre o modelo de produção de software livre foi capaz de

produzir uma nova agenda na área de TIC depois de 2003. Este grupo teria se formado

no final da década de 90 e se articulado em espaços institucionais no governo federal,

formando uma rede organizada de pessoas com motivações e crenças similares em torno

do papel da tecnologia no desenvolvimento e na superação do atraso tecnológico do país.

As políticas públicas em torno do software livre no Brasil  se deram a partir  do

encontro particularíssimo de atores da área técnica e da esfera governamental, incluindo

hackers,  ativistas,  experts e  militantes  de  partidos  de  esquerda.  Com  a  eleição  do

presidente Lula e com a mudança dos quadros no governo federal, muitos militantes e

ativistas desta rede foram alçados a cargos executivos na área de TIC  (EVANGELISTA,

2010;  SHAW,  2011).  A expansão  de  programas  setoriais  e  projetos  específicos  que

apoiaram ou recomendaram a utilização de software livre fez o Brasil se tornar referência

como “país apoiador” do modelo de produção de software livre (FESTA, 2001). 

Essas  pessoas  proeminentes  foram chamadas de  insurgent  experts  por  Shaw

(2011).  Através da proximidade com a elite política, técnica e educacional do governo

federal, mesmo com resistências e dificuldades, esse grupo foi eficiente em influenciar

diversos  órgãos  sobre  suas  demandas  e  sobre  suas  causas  em  relação  a  área  de

software.

Para Shaw (2011), os insurgent experts seriam militantes que compartilham ideias,

símbolos  e  uma  agenda  comum  no  governo.  Eles  atuariam  na  resistência  da

implementação da agenda neoliberal através de sua inserção em agências, ministérios,
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empresas públicas, usando sua capacidade de influência dos gestores de alto poder de

decisão política na área de TIC (SHAW, 2011, p. 8). O autor chega a comparar a atuação

estratégica dos  insurgents experts  aos  chicago boys,  que exerceram sua influência na

implementação  da  agenda  neoliberal  no  Chile,  porém,  a  partir  de  uma  perspectiva

contestatória.  Em síntese,  os  insurgentes  poderiam ser  comparados  com intelectuais

orgânicos de uma determinada visão de mundo.

2.1 Aplicação do modelo ao campo

O conceito de  insurgents experts  fornece uma dimensão de análise interessante

para explicar o ativismo que se situa entre tecnologia e política e que atua na formulação

e na proposição de agendas para a  área de TIC e  Internet.  Dessa forma,  os atores

envolvidos  não  são  considerados  apenas  “especialistas”  técnicos,  mas  indivíduos

identificados com ideias específicas relacionadas à liberdade de expressão, privacidade e

direitos relativos à Internet, que lançam mão de recursos e estratégias para influenciar a

agenda governamental. Por isso, neste trabalho, os apoiadores e ativistas destacados na

defesa do MCI são tomados como  insurgentes, na medida em que foram hábeis em

aproveitar condições políticas para promover a pauta do MCI. A proposta teórica é utilizar

o conceito de insurgentes no lugar dos empreendedores de políticas públicas. 

 O que a pesquisa demonstra é que os atores envolvidos no adocacy em favor do

Marco Civil  mobilizaram o estado em prol de uma política que estava fora da agenda

(ABERS;  KECK,  2009).  Essa  rede  de  insurgentes se  estabeleceu  na  fronteira  entre

sociedade civil e Estado. É neste sentido que o mapeamento da rede de atores-chave

torna-se importante para visualizar a organização e a estratégia dos mesmos.

No desenvolvimento  da pesquisa foram utilizados procedimentos  metodológicos

capazes de  dar  conta  dos  questionamentos  em  seus  múltiplos  aspectos,  de  forma

relacional.  Foi  escolhida  uma  abordagem  qualitativa,  a  fim  de  trabalhar  com  uma

perspectiva subjetiva dos atores quanto às suas concepções sobre a política pública. 

Utilizou-se a estratégia de entrevistar os atores relevantes na sociedade civil e no

quadro institucional  do governo,  a exemplo de Kingdon (2013).  Coletou-se entrevistas

com funcionários estratégicos, deputados, assessores com alto poder de influência de

decisão e  ativistas  proeminentes  da sociedade civil.  Ao todo,  foram 37 entrevistados,

distribuídos em variadas posições, sempre com o intuito de captar diferentes visões sobre
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o processo.

Como passo final de mapeamento do campo, utilizou-se a estratégia bola de neve.

Aos entrevistados solicitou-se  que indicassem as principais  pessoas  que acreditavam

terem sido importantes no processo do Marco Civil. Esta iniciativa serviu como controle do

campo,  para  confirmar que as  pessoas selecionadas através dos critérios  elaborados

também faziam sentido para os próprios atores imersos no campo, e para distinguir as

diferentes redes que os atores-chave faziam parte. A partir destes dados foi elaborado um

grafo em que a arquitetura de organização dos atores que defenderam o projeto como

solução  para  a  regulamentação  da  Internet  é  demonstrada.  Este  grafo  pode  ser

visualizado no Anexo 1 deste trabalho.

3. A Formulação da agenda

A proposta  do Marco Civil  da  Internet  nasceu  em um contexto  de  mobilização

contrária  ao  polêmico projeto  89/2003 que objetivava tipificar  “crimes cibernéticos”.  O

projeto de autoria do então senador Eduardo Azeredo (PSDB/MG) foi aprovado em 2009

num momento de discussão sobre crimes de pedofilia.  O projeto de Azeredo também

receberia o apelido de AI-5 Digital,  em referência ao período de exceção democrática

brasileira, por  Sérgio Amadeu da Silveira,  um dos principais articuladores da sociedade

civil contrários a legislação.

A pauta era de difícil assimilação e a disputa no Congresso não era favorável aos

ativistas  contrários  a  lei.  Havia  poucos  aliados  neste  debate  dentro  do  governo,

circunscrevendo poucas pessoas no Ministério da Justiça e no Ministério da Cultura. 

Entretanto, a visita do presidente Lula ao maior evento de software livre da América

Latina, o FISL, com cerca de 10 mil participantes, foi uma oportunidade de influenciar na

condução desta  agenda.  Os  organizadores  do  evento  souberam  aproveitar  a  única

oportunidade que tiveram para utilizar seus argumentos e mudar os rumos da legislação

sobre Internet no Brasil.

O  FISL nasceu  em um período  de  grande  mobilização  contra-hegemônica  em

2000, mesmo ano e na mesma cidade do I Fórum Social  Mundial.  É uma espécie de

reunião técnica de ativistas, figuras proeminentes e desenvolvedores da área de software

livre.  O  evento  experimentou,  desde  sua  primeira  edição,  uma  intersecção  muito

particular, vivenciada especificamente no Brasil, que é o entrecruzamento de atores da
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esfera política institucional, como governos, parlamentares e funcionários públicos, com

atores  do  meio  técnico,  como  programadores,  hackers,  usuários  e  entusiastas

(EVANGELISTA, 2010, p. 87). Em 2009 o FISL voltava a ser coordenado por Marcelo

Branco, um ativista com trajetória em diversas empresas públicas de TI, militância política

ligada ao PT e com atuação no movimento software livre. 

Marcelo  aproveitou  a  visita  do  presidente  para  tratar  sobre a  contrariedade  ao

projeto. A conversa aconteceu rapidamente, antes de o presidente palestrar a diversos

ativistas, figuras destacadas no âmbito internacional e políticos em geral.

Quando nós chegamos no recanto, onde normalmente só ele [o presidente] fica e
mais ninguém, ele me chamou, me pegou pela mão e disse: vem aqui pra dentro...
Aí eu contei um pouco dos quatro princípios do software livre, que a comunidade é
policlassista, então não dá pra identificar todo mundo de esquerda, né. Mas que
lutam por direitos e liberdade, [que] é uma comunidade bem radical, bem firme
nesses temas (…) Aí eu disse: eu queria te falar uma coisa Lula, é sobre a Lei do
Azeredo. Aí eu comecei a falar e ele só escutando. Eu acho que foi a virada, o
Lula disse assim: chama a Dilma lá. Aí que a Dilma entrou, com um monte de
papel,  nervosa,  que  era  o  discurso  e  o  Lula  disse  assim:  Dilma,  tu  fala  pelo
governo, eu vou fazer um improviso (…). (Marcelo Branco, entrevista concedida
ao autor)

Lula fez uma fala impactante.  Em certo momento declarou: “no meu governo é

proibido  proibir”.  Fez  alusão  a  liberdade  de  expressão  e  pediu  ao  então  Ministro  da

Justiça, Tarso Genro, para que elaborasse uma proposta alternativa.  Para os ativistas,

significava  o  momento  importante pois  tinham conseguido  atrair  a  atenção  crítica  do

centro do governo ao projeto de cibercrimes.

A disposição em se fazer  um “marco regulatório  civil”  antes  de se  discutir  leis

penais já havia sido aventada em relatório produzido pela FGV a pedido do MJ em maio

de 2009, tendo como ator principal Ronaldo Lemos. Na época, ele era diretor do Centro

Tecnologia  e  Sociedade  da  Fundação  Getúlio  Vargas  (CTS/FGV),  primeiro  think  tank

dedicado a questões jurídicas sobre Internet no Brasil. O Ministério da Cultura (MinC) já

discutia estes assuntos por conta de sua política de Cultura Digital, que incentivava o uso

de software livre nos projetos chamados Pontos de Cultura. 

Através  de  uma  cooperação  entre  Pedro  Abramovay,  diretor  da  Secretaria  de

Assuntos  Legislativos  do MJ,  Ronaldo Lemos,  vinculado  ao CTS/FGV e José  Murilo,

responsável pelas equipes de Cultura Digital no MinC, foi lançada uma consulta pública,

através do website CulturaDigital.br, para a elaboração do anteprojeto do Marco Civil da

Internet, sob coordenação do MJ.
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A consulta foi realizada em duas partes. A primeira fase, de 29 de outubro a 17 de

dezembro de 2009, tinha o objetivo  de coletar  opiniões sobre  grandes temas para  a

formulação de uma minuta de lei, a partir de três eixos: direitos individuais e coletivos na

Internet, responsabilidades dos diferentes atores envolvidos e diretrizes governamentais.

A segunda parte, de 8 de abril a 23 de maio de 2010, apresentou uma proposta de lei

estruturada a partir da primeira fase, dividida em artigos e parágrafos, que permitia aos

usuários comentarem num formato de blog, com possibilidade de réplicas e tréplicas. Nos

dois momentos houve o acompanhamento e assessoria do CTS/FGV para o MJ

Cerca de 663 sugestões foram recebidas na primeira fase e 1.168 contribuições na

segunda. Além disso, o MJ recebeu 22 cartas de entidades nacionais e 34 sugestões

oficiais  provenientes  de  entidades  internacionais  e  de  outros  governos  (NICOLÁS;

BRAGATTO; SAMPAIO, 2012; SAMPAIO, 2013; SEGURADO, 2011). 

Naquele momento, o Brasil vivenciava um período de ampla participação na área

de políticas públicas. Desde 2003, foram realizadas 87 conferências de um conjunto de

128 ocorridas  na história  da  república,  chegando a atingir  cerca  de 700 mil  pessoas

(AVRITZER;  ANASTASIA,  2006).  Nesse  sentido,  a  consulta  do  MCI  acompanhou  a

tendência  institucional  inaugurada  na  gestão  federal  do  PT de  ampliar  os  canais  de

diálogo como estratégia de governo.

O projeto finalizado pelo MJ, resultado das consultas públicas, estruturou-se num

tripé que se concentrava na defesa da liberdade de expressão, na proteção e preservação

da privacidade, e na garantia da neutralidade da rede.

Em relação a liberdade de expressão, o projeto visava garantir a livre circulação de

informação,  atribuindo  responsabilidade  aos  diversos  atores  no  ecossistema da  rede.

Uma das preocupações era desresponsabilizar o provedor e as plataformas online sobre

conteúdos de terceiros.

Quanto  a  proteção  da  privacidade,  a  proposta  apresentava  uma alternativa  ao

projeto  de  cibercrimes.  Em  vez  da  obrigatoriedade  da  guarda  de  dados  por  todo  e

qualquer provedor por três anos, como propunha a lei de Azeredo, o anteprojeto fazia

menção somente aos dados de conexão, os quais deviam ser guardados pelo prazo de

um ano, com necessidade de ordem judicial para acesso aos dados.

O terceiro item do tripé do MCI dizia respeito a garantia da neutralidade da rede e

causou uma das maiores controvérsias até a aprovação. A neutralidade da rede se refere
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ao design técnico, aos princípios que guiaram a constituição dos protocolos e às regras

de tratamento de dados e informações na rede. Em termos práticos, a neutralidade da

rede significa que os pacotes de informação que circulam entre os diversos nós da rede

sejam tratados de maneira igual, sem distinção. Isso reflete na forma como a rede se

comporta, afinal, a diretriz assegura que o acesso a um vídeo, por exemplo, terá a mesma

prioridade que o acesso a um e-mail. 

O Marco Civil da Internet despertava disputas e interesses de setores distintos. A

indústria  cultural  estava  interessada  em  criar  cada  vez  mais  métodos  de  controle

eficientes sobre seus conteúdos. Os setores de investigação (Polícias, Ministério Público)

estavam empenhados em consolidar meios mais robustos de investigações criminais na

rede,  que  se  traduziam  em  prerrogativas  mais  robustas  de  guarda  de  registros  de

navegação. E, por fim, o setor de telecom tinha interesse em explorar novos modelos de

negócio  e  ter  formas  de  flexibilizar  a  neutralidade  de  rede.  Para  estes  três  grandes

setores,  a  proposta do MCI não era favorável,  ainda que cada qual,  tivesse opiniões

diversas entre os diversos pontos.

Lemos (2014) elaborou um quadro que dá a dimensão dos diversos setores em

disputa e como cada um se posicionava em relação aos principais temas.

Quadro 1: pontos polêmicos e a posição dos setores em disputa

Polêmicas/ Atores

Neutralidade da
rede

Alta Proteção à
Privacidade

Proteção à
Liberdade de

Expressão

Retenção de
dados (guarda

de logs)

Guarda de dados
no BR

(datacenters)

Necessidade de
ordem  judicial

para remoção de
conteúdo 

Remoção de
conteúdo em

relação a nudez
por notificação

simples
Empresas de 
Telecom 
(SindiTelebrasil)

Contra Contra Neutro Neutro Neutro Neutro Neutro

Sociedade Civil A favor A favor A favor Contra Contra A favor Contra

Corporações na área
de Internet 
Multinacionais
(Google, Yahoo, etc)

Neutro Contra A favor Neutro Contra A favor Neutro

Empresas de 
Internet Brasileiras 
(ABRANET)

A favor Contra A favor Contra Contra Contra Neutro

Setor de Televisão 
(ABERT)

A favor A favor A favor Neutro Neutro Contra Neutro

Governo 
(MJ e Casa Civil)

A favor Neutro Neutro A favor A favor Neutro A favor

Polícia Civil / 
Ministério Público 

Neutro Contra Contra A favor A favor Contra A favor

Resultado APROVADO
APROVADO

PARCIALMENTE
APROVADO APROVADO NÃO APROVADO NÃO APROVADO APROVADO

Fonte: Lemos (2014) adaptado pelo autor
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3.1 Mudança de governo e a luta pela pauta no Congresso

Depois das as eleições majoritárias em 2010 diversas mudanças no início do novo

governo despertaram apreensão, principalmente nos ativistas engajados.  O projeto foi

encaminhado para a Câmara dos Deputados em julho de 2011,  recebendo o número

2.126/2011,  entretanto  demoraria  até  março  do próximo ano para  dar  seus  primeiros

passos. A relatoria ficou a cargo do deputado Alessandro Molon (PT/RJ).

A estratégia de Molon para recolocar o assunto em pauta foi realizar audiências

públicas em diversas regiões do país e reabrir um novo processo de consulta na Internet.

As audiências eram a melhor forma de chamar todos os setores envolvidos para opinarem

sobre o texto do projeto. Ao todo, foram realizadas sete audiências entre maio e junho de

2012. 

Diferente  das  consultas  públicas  online,  onde  os  atores  da  sociedade  civil

conseguiram  mobilizar  as  suas  pautas,  a dinâmica  parlamentar  era  um  ambiente

desconhecido para a maioria para os ativistas oriundos de movimentos não tradicionais.

Em  vez  de  formas  colaborativas  de  construção  da  lei,  em  plataformas  abertas  e

transparentes,  as  negociações  da  agenda  no  Congresso  Nacional  são  bastante

verticalizadas, definidas entre os líderes partidários em conjunto com as mesas diretoras

da Câmara e do Senado. Apesar da iniciativa do deputado Molon em realizar audiências

públicas  e  lançar  o  projeto  para  nova  consulta  pública  no  portal  e-Democracia,  a

negociação tradicional entre os deputados foi um passo a ser enfrentado e nem sempre

com a abertura esperada pelos defensores da sociedade civil. 

O ano de 2012 e a primeira metade de 2013 foram marcados pelo insucesso da

votação do Marco Civil, tendo sido protelada oito vezes1. Em 2012, o relator apresentou

dois substitutivos da lei, em 4 de julho e em 7 de novembro, que refletiam o embate sobre

dois  temas  cruciais  no  projeto:  a  neutralidade  e  os  direitos  autorais.  Nesta  disputa

estavam  o  setor  de  radiodifusão,  interessado  que  se  implementasse  dispositivos  a

exemplo da legislação norte-americana, e o setor de telecom, que desejava que o tema

de neutralidade não fosse tratado na legislação.

Os  atores-chave  na  proposição  e  defesa  do  MCI,  careciam  de  unidade  e

capacidade de negociação com os líderes partidários que, em última medida, definem a

1 Datas que o projeto foi agendado e a votação adiada: Em 2012: 10 e 11 de julho, 18 de setembro, 7, 13 e 20 de 
novembro e 5 de dezembro. Em 2013 o projeto chegou a entrar na pauta em 16 de julho, mas não foi votado. Várias
postergações aconteceram depois disso, entretanto o cenário era outro e será explicitado no próximo capítulo.
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agenda de votação do Congresso e disciplinam a votação dos demais parlamentares.

Naquele momento o MCI ainda era um tema nebuloso para a Câmara dos Deputados e,

mesmo entre os parlamentares apoiadores da proposta, havia desinformação e opiniões

divergentes.  Para  entrar  na  agenda  central  do  governo  e  do  Congresso,  seriam

necessárias condições mais favoráveis de mobilização, a partir de consensos mínimos.

Essas  condições  foram  possíveis  através  da  janela  de  oportunidades  aberta  com  a

discussão  sobre  privacidade  e  espionagem eletrônica  após  as  denúncias  de  Edward

Snowden, no segundo semestre de 2013. 

4. A janela de oportunidades

Em julho de 2013 foram divulgadas as primeiras reportagens do jornalista Glenn

Greenwald  sobre  uma  série  de  documentos  sigilosos  coletados  pelo  ex-técnico  da

Agência de Segurança Nacional dos EUA (NSA), Edward Joseph Snowden, revelando

uma vasta rede de vigilância e espionagem digital, incluindo até a comunicação pessoal

da presidência no Brasil. No dia 1o de setembro do mesmo ano, o programa de televisão

Fantástico, da Rede Globo, veiculou uma reportagem em que o jornalista apresentava

documentos que comprovariam a espionagem  da comunicação pessoal  da  presidenta

Dilma Rousseff.

A grande repercussão na mídia sobre a vulnerabilidade das comunicações na rede

fez com que as denúncias funcionassem como um estopim para trazer o MCI à pauta. Do

ponto de vista instrumental, o MCI não seria uma ferramenta de anteparo à espionagem

da  comunicação  digital,  mas  era  uma  forma  de  dar  uma  resposta  política  rápida  à

situação. Para os apoiadores e para Molon foi o jeito de trazer o tema para o centro da

agenda política.

No dia 10 de setembro um encontro entre diversos ministros, presidência e Molon

resultou na proposta de tramitação urgente do MCI, enviando uma mensagem para o

Congresso que o governo faria todo o esforço para a aprovação2.

Logo em seguida, o Comitê Gestor da Internet (CGI.br)  foi  convocado para um

encontro com a presidenta, depois de Molon haver citado a instituição como referência.

Desde 2003, o CGI é composto por um colegiado que envolve ministérios, setor privado,

membros da academia e representantes da sociedade civil.  Estes três últimos setores

2 O pedido de urgência de votação foi publicado no dia 11, dia posterior a reunião.
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são  escolhidos  através  de  eleição  entre  as  diversas  organizações  inscritas  para  o

processo eletivo, e naquele momento alguns ativistas apoiadores do MCI também faziam

parte do colegiado.

Diversos membros puderam se manifestar  diretamente com a presidência,  sem

intermediários,  e  isso acabou pautando o discurso  de Dilma na Assembleia  Geral  da

ONU, que aconteceria logo em seguida no dia 24 de setembro de 2014. Sérgio Amadeu e

a representante do Instituto de Defesa do Consumidor (IDEC), Veridiana Alimonti, faziam

parte do colegiado e articulavam sua militância em favor do MCI. Uma reunião com a

presidenta foi a grande oportunidade destes atores expressarem suas posições. 

Foi uma reunião que a gente falou, foi antes de ela fazer o discurso na abertura da
Assembleia  Geral  da  ONU,  então  ela  falou  um  pouco  sobre  o  episódio  do
Snowden e pediu ajuda do CGI, sobre o que ela devia falar no discurso. Foi aí foi
quando a gente falou do Decálogo, dos dez princípios de uso e governança da
Internet, que ela devia ter aqueles princípios como base no discurso dela. E a
gente falou que tinha inspirado a construção do texto do Marco Civil também, e na
época que era muito importante ela lutar pela neutralidade da rede. E a partir
disso ela põem na cabeça que quer que tenha neutralidade da rede [no MCI].
(Veridiana Alimonti, entrevista concedida ao autor)

O Decálogo da Internet foi um documento lançado pelo CGI em 2009. Ele serviu de

ponto de partida para as consultas do MCI e representava os consensos mínimos entre

especialistas e figuras reconhecidas na área de governança da internet  sobre pontos

como neutralidade, privacidade e liberdade de expressão na rede. Esses pressupostos

foram a base para o pronunciamento na 68a Assembleia Geral da ONU que acontecera

em um clima de grande discussão internacional sobre o futuro da governança da Internet.

A esta altura, as denúncias de espionagem feitas por Snowden e Greenwald também

atingiam  outros  países.  O  discurso  repercutiu  nos  principais  veículos  de  imprensa

internacionais e nacional. O discurso propunha um “marco civil multilateral”.

O  fato  de  o  MCI  tramitar  em  regime  de  urgência  gerou  uma  expectativa  de

resolução  rápida,  afinal,  em  45  dias  trancaria  a  pauta  do  Congresso.  O  clima  de

aprovação  parecia  positivo  pelo  efeito  que  as  denúncias  de  espionagem surtiram no

governo e no parlamento. Porém, a batalha se estendeu de tal  forma que paralisou a

Câmara por cinco meses. As negociações para votação levariam tempo e, mesmo sob

pressão,  as  posições  em  relação  aos  pontos  polêmicos  demorariam  para  ser

consensualizadas. Neste aspecto, a pressão de ativistas e apoiadores para que o MCI

continuasse na agenda teve grande importância.
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Ainda que em 2012 e início de 2013 tivessem havido poucas oportunidades para o

MCI,  os  atores  engajados  na  defesa  do  projeto  continuavam  articulando  ações,

divulgando  suas  posições  e  tentando  convencer  outros  setores  da  importância  da

aprovação da lei. Esses ativistas formavam o que Kingdon (2013) sugere como  policy

community. Suas ideias circulavam no sentido de ganhar força e massa crítica frente aos

embates no Congresso.

As  empresas  de  telecomunicações,  neste  momento,  eram o  inimigo  comum e

unificavam a pauta de diversos grupos apoiadores do MCI.   Uma série de mobilizações

presenciais  e  na  rede  foram  experimentadas  por  estes  ativistas.  Alguns  coletivos  e

ativistas organizaram perfis nas redes sociais (notadamente no Twitter e no Facebook) e

um blog chamado MarcoCivilJá! (http://marcocivil.org.br). O site, com o mesmo nome da

campanha  que  já  havia  sido  lançada  entre  os  ativistas  na  rede,  aglutinava  materiais

explicativos, informações e notícias sobre as ações de mobilização com o lema “Marco

Civil já! Nenhum direito a menos”.

As ações de mobilização na rede eram chamadas de “tuitaço” e “facebucaço” e

espalhavam notícias sobre o MCI em hora marcada, através de mensagens curtas ou

imagens já elaboradas previamente, com o objetivo de transformar a ação em “memes”3.

Geralmente essas mensagens eram espalhadas por e-mail ou pelas redes sociais para

um grande número de ativistas. No momento combinado as pessoas passavam a publicar

as mensagens ou imagens nos seus perfis nas redes sociais, criando uma repercussão

nacional sobre o tema. Em algumas situações, os perfis dos deputados nas redes sociais

eram o alvo, no sentido de fazer pressão pela votação. Em outras, o objetivo era chamar

a atenção atingindo o que se chama de trend topics, que é ser o assunto mais comentado

da  rede  social  em um determinado  momento.  Para  alcançar  um  trending  topics são

necessárias milhares de mensagens emitidas por milhares de perfis diferentes. Em 11 de

março  de  2014,  por  exemplo,  um tuitaço  com a  hashtag  #VaiTerMarcoCivil  alcançou

primeiro lugar nos trend topics mundiais. 

A articulação com movimentos tradicionais se consolidaria com a entrada de um

negociador de peso. No dia 18 de novembro de 2013, o ex-presidente Lula convidou para

3 Segundo a Wikipedia, “na sua forma mais básica, um Meme de Internet é simplesmente uma ideia que é
propagada  através  da  World  Wide  Web.  Esta  ideia  pode assumir  a  forma  de  um hiperlink,  vídeo,
imagem, website, hashtag, ou mesmo apenas uma palavra ou frase. Este meme pode se espalhar de
pessoa para pessoa através das redes sociais, blogs, e-mail direto, fontes de notícias e outros serviços
baseados na web tornando-se geralmente viral”. http://pt.wikipedia.org/wiki/Meme_%28Internet%29
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uma grande reunião diversos movimentos sociais  e  algumas figuras do governo para

articular  uma  ação  comum.  Estavam  presentes  dirigentes  da  Central  Única  dos

Trabalhadores  (CUT),  da  União  Nacional  dos  Estudantes  (UNE),  do  Movimento  dos

Trabalhadores  Rurais  Sem-Terra  (MST),  da  União  da  Juventude  Socialista  (UJS),  do

Levante da Juventude, do Fora do Eixo e do Coletivo Digital, além da ministra da Cultura,

Marta Suplicy e os ex-ministros  Franklin  Martins,  Juca Ferreira  e  Paulo  Vannuchi.   A

reunião com Lula serviu, por um lado, para pautar movimentos tradicionais como MST e

CUT, e por outro, para centralizar a ação do governo em torno do projeto.

Diversas ondas de ativismo se sobrepuseram em um emaranhado de indivíduos e

organizações que se destacavam e se alternavam no processo de mobilização. Esses

ativistas  conciliavam ações na rede com atividades presenciais  na  Câmara,  a  fim de

estabelecer visibilidade aos deputados, principalmente aos líderes partidários. Porém, a

assiduidade de ativistas em Brasília dependia de recursos escassos, que as entidades

articulavam na medida do possível. 

De forma mais abrangente as seguintes entidades tiveram mais protagonismo no

final do processo, ainda que uma série de outras circulassem em maior ou menor grau:

Artigo  19,  Associação  Software  Livre.Org,  Barão  de  Itararé,  Coletivo  Digital,  Fórum

Nacional  pela  Democratização  da  Comunicação  (FNDC),  Instituto  de  Defesa  do

Consumidor (IDEC), Instituto Bem Estar Brasil, Intervozes, Movimento Mega, Proteste e

Partido Pirata. O Partido Pirata retirou o apoio ao MCI depois de dezembro de 2014. Em

algumas referências  dos entrevistados,  essas entidades eram consideradas o “núcleo

duro” da defesa do MCI4.

4.1 A Aprovação

Mesmo com toda a mobilização da sociedade civil e a articulação do governo, o

projeto não foi colocado em votação em 2013. Depois de passar tanto tempo com a pauta

do Congresso trancada, a busca pela aprovação se tornava ainda mais complexa. Em

dezembro de 2013, o MCI já acumulava mais de 250 emendas de plenário e, se fosse

para votação, todas elas teriam de ser apreciadas – o que seria praticamente impossível.

4 Esse núcleo duro era assim considerado por integrar as entidades mais ativas no debate, com 
mobilização de militantes, recursos e repertórios no processo. Essas entidades também se faziam mais 
visíveis, através de seus interlocutores em eventos, debates e diálogos com deputados, ministérios e 
fóruns de discussão online.
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Muitas das emendas poderiam descaracterizar completamente o teor do projeto e foram

propostas no calor da disputa política. Seria necessário um amplo acordo com os líderes

partidários para demover os autores da apresentação das emendas antes de qualquer

tentativa de votação.

Com as novas versões para o texto em novembro e dezembro de 2013, conseguiu-

se  chegar  a  um  acordo  informal  com  as  teles.  Porém,  o  deputado  Eduardo  Cunha

(PMDB/RJ) que se tornara referência de oposição ao MCI, tomou a frente de um grupo

que, mesmo sendo aliado do governo, estava descontente com seus espaços em cargos

e ministérios. O chamado “blocão”5 utilizou uma tática muito comum no Congresso que é

barrar os projetos de interesse do governo para barganhar espaço político.

Somente no dia 25 de março de 2014 o projeto foi  a votação, depois de muita

negociação e vários adiamentos. A votação foi simbólica, a partir da manifestação dos

líderes em plenário. A aprovação foi praticamente unânime, com exceção do PPS. Mesmo

Eduardo Cunha declarou voto favorável da bancada do PMDB, sob contrariedade. Nas

galerias da câmara, ativistas comemoravam a cada voto, empunhando a faixa “Marco

Civil  da Internet,  democracia sim, corporações não!”.  A sessão ordinária  teve que ser

estendida e a votação foi até as 21h. Esse também foi o dia com o maior volume de

citações referente ao projeto nas redes sociais, por vários momentos o termo #marcocivil

apareceu como assunto mais comentado, como trend topic no Twitter. 

A aprovação de maneira quase unânime foi  fundamental  para a aceleração da

tramitação no Senado. Ainda que continuasse em regime de votação urgente, o Senado

agora teria 45 dias para apreciação e não se sabia quanto tempo poderia demorar para

que fosse a plenário. Mesmo com pontos de divergência, governo, ativistas, apoiadores e

articuladores consideravam uma vitória ter passado pelo longo percurso de mais de seis

meses de intensos debates e negociações depois das revelações de espionagem. 

No dia 22 de abril o Senado colocou o texto para votação apesar das críticas dos

senadores da oposição que pediam mais tempo para análise do projeto com o intuito claro

de  protelar  a  aprovação  para  que  não  fosse  sancionado  no  NETMundial,  evento  de

governança global da rede que reuniu cerca de 1,2 mil delegados de diversos países. 

5 O blocão seria formado pelos partidos PP, PROS, PDT, PTB, PSC, PR e o SDD. Esse grupo chegou a
ser  contabilizado com  mais de 250 deputados e fez o  PT obstruir  uma sessão no dia 25/02/2014,
quando o projeto iria a votação. O temor do relator é que não fosse aprovado por mera manobra.
http://migre.me/na5gO
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A estratégia de aprovar o MCI até a data de realização do NETMundial funcionou a

partir  da  soma  de  todos  os  esforços  do  lado  do  governo  e  dos  ativistas.  Houve

discordâncias, principalmente,  quanto a chamada retenção de dados,  ou a guarda de

registros.  Na posição dos ativistas,  o  MCI estendeu em muito as obrigatoriedades de

armazenamento de dados pessoais, o que foi tratado como um risco potencial a proteção

da privacidade dos usuários da rede.

O governo, aproveitando o clima da mobilização, orientou que a regulamentação

fosse feita através de uma ampla consulta, a ser realizada via internet, a exemplo do que

ocorreu com a formulação do projeto. A consulta então foi lançada em janeiro de 2015 e

tem o prazo previsto de conclusão para o primeiro semestre do mesmo ano. Com isso, o

MCI passa a ser a primeira lei discutida com participação aberta através da web desde a

formulação até a fase da regulamentação.

5. A rede de atores chave

Os atores-chave envolvidos na defesa do MCI constituíram uma policy community,

formada em torno das políticas  públicas  relacionadas à  Internet.   Nesta  comunidade,

houve  a  mobilização  de  funcionários  públicos,  agentes  governamentais,  ONGs,

sindicatos, militantes e especialistas, que compartilhavam consensos mínimos sobre os

temas centrais do projeto.

Para  melhor  visualizar  essa  comunidade,  foi  realizado  um estudo  de  redes,  a

exemplo de Diane (1992). O estudo de redes sociais vem contribuindo para o debate

teórico  sobre  movimentos  sociais,  configurando-se  como uma alternativa  para  vencer

limites  de  interpretação  em relação  a  mobilizações  de  atores  situados  em diferentes

posições e organizações, dentro e fora do Estado (ABBERS; BULOW, 2011). 

Isso é bastante adequado para compreender o vasto leque de atores, localizados

em diferentes posições, que estabeleceram laços e formas variadas de interlocução no

caso do MCI. Torna-se relevante principalmente pelo caráter específico em que a política

pública  nasceu  e  se  desenvolveu:  a  partir  da  demanda  de  especialistas,  ativistas  e

acadêmicos,  passando por uma consulta pública que depois se tornou relevante para

ministérios, e finalmente foi abraçado como agenda central do governo como um todo.

É  nesse  sentido  que  Abbers  e  Bülow (2011)  pontuam que  a  distinção  entre  o

ativista em movimentos sociais e o ator estatal pode ser pouco clara, principalmente no
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contexto do Brasil e da América Latina. O desafio de uma parte da literatura tem sido

compreender a inserção de ativistas em instrumentos de participação como o orçamento

participativo,  os  conselhos  e  a  esfera  estatal,  enquanto  gestores  convidados  pela

trajetória nos movimentos. 

Para concretizar esta proposta, foi elaborado um grafo da rede de apoio ao MCI, a

partir da indicação dos próprios atores entrevistados em campo. O objetivo foi mapear os

atores-chave, ainda que sem chegar a exaustão. A análise do grafo permitiu perceber que

existia  pelo  menos  quatro  grupos  com  características  particulares,  que  agregavam

pessoas e instituições, e que obtiveram reconhecimento em torno do ativismo em relação

ao MCI.

Para  elaborar  o  grafo  foi  utilizado  o  software  Gephi6,  com  a  metodologia  de

visualização chamada “Force Atlas”.  O grafo (Anexo 1)  apresenta os 37 atores-chave

entrevistados e suas indicações expressas.  Ao todo foram mapeados 59 nós da rede

através da técnica snowball. 

No primeiro grupo, percebeu-se uma centralidade de alguns ativistas identificados

como articuladores e apoiadores do movimento software livre. Estes atores se mostraram

relevantes desde o início do processo até o momento da aprovação da lei. Sérgio Amadeu

e  Marcelo  Branco,  por  exemplo,  foram  referenciados  por  praticamente  todos  os

entrevistados, em função de suas trajetórias na defesa de questões relacionadas a direito

autoral, software livre e Internet. Entretanto, são atores que não estavam vinculados a um

setor articulado, como um bloco ou uma frente. Como ativistas, eles tomaram a questão

do  MCI  como  pauta  central  de  sua  militância  e  foram  hábeis  em  articular  temas

consagrados no movimento software livre.

O segundo grupo que adquiriu centralidade corresponde a atores envolvidos na

formulação da consulta pública do MCI. São acadêmicos e funcionários públicos que se

dedicaram a instrumentalizar a proposta da política pública. Mais especificamente, são

pessoas que trabalharam no Ministério da Justiça e no Centro de Tecnologia e Sociedade

(CTS) da FGV7. As pessoas à frente da Secretaria de Assuntos Legislativos do MJ tiveram

protagonismo durante todo o processo do MCI. Elas exerceram diferentes papéis, seja na

execução  da  consulta  pública  online,  no  recrutamento  de  ativistas  para  trabalharem

6 O software Gephi  é distribuído sob licença GPL e está disponível em http://gephi.github.io/
7 No final do processo, em 2013, uma parte dos pesquisadores vinculados ao CTS inaugurou o Instituto

Tecnologia e Sociedade (ITS Rio) mas continuaram a sua militância em torno do tema. O CTS seguiu
existindo e conservando algumas pessoas que se envolveram no MCI.
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internamente no MJ, ou na mediação entre o governo e as entidades da sociedade civil. 

O terceiro grupo refere-se aos atores próximos ou vinculados às políticas do MinC,

cultura digital e de inclusão digital. Foi uma rede bastante ativa entre 2009 e 2011 mas

com menos força durante a tramitação do MCI no Congresso, em virtude das mudanças

no governo federal

O quarto e último grupo diz respeito a atores e entidades que atuavam com foco na

democratização da mídia, notadamente Intervozes, Centro de Estudos Barão de Itararé e

Artigo 19, além de ONGs de defesa do direito do consumidor, como o Instituto de Defesa

do Consumidor (IDEC) e a Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (Proteste).

Este grupo se destacou por traduzir a pauta do MCI para diferentes grupos e trazer novos

aliados para a arena de debates. A rede atingiu seu ponto forte depois da tramitação

urgente do projeto, congregando um núcleo de acompanhamento praticamente diário da

tramitação do MCI no Congresso. 

6. Considerações finais

A elucidação da rede de atores-chave em torno do MCI permite elaborar algumas

conclusões e levantar alguns questionamentos inconclusos. 

Em primeiro lugar, ficou claro que a rede envolveu uma série de atores, distribuídos

em diferentes organizações e espaços institucionais, que vão além da simples separação

entre  sociedade  civil  e  Estado.  Se  o  objeto  da  pesquisa  tentasse  identificar  os

demandantes e os conflitos por um lado, e a posição do Estado, por outro, as lentes

teóricas  dificilmente  conseguiriam  ajustar  o  foco  para  compreender  o  fenômeno  da

mobilização política em torno do Marco Civil. Esta rede foi tomada como uma comunidade

política, como propõe Kingdon (2013) onde diversos atores se destacaram no ativismo, na

militância e na articulação política para a definição da agenda, sendo classificados como

insurgent  experts.  Estes  insurgentes  foram  responsáveis  por  politizar  o  campo  de

regulamentação da área de Internet, numa perspectiva contra-hegemônica, aproveitando

os  espaços  abertos  no  Estado  para  implementar  uma  agenda  alternativa  ao  cenário

internacional na área de legislações sobre a rede. 

O  mapeamento  da  rede  também  permitiu  evidenciar  que  os  atores-chave

ocupavam  diversos  espaços  privilegiados,  mas  nenhum  deles  detinha  totalmente  o

domínio de um ministério ou de grupos políticos de maneira mais ampla, como um partido
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ou  uma  agremiação.  Ou  seja,  a  distribuição  desses  insurgentes se  deu  entre  as

secretarias, assessorias e ambientes de decisão com poder relativamente limitado. Os

insurgentes também articularam diversos setores da sociedade exercendo seu advocacy

a partir da inserção em organizações e instituições da qual faziam parte.

Pode-se  afirmar  que  os  espaços  aproveitados  pelos  insurgentes  serviram para

mobilizar  o  Estado. Abers  e  Keck  (2009,  p.  291)  observam  que  os  espaços  de

participação política podem abrir oportunidades para os atores exercerem seu papel para

além da demanda ou deliberação da política pública. A mobilização do Estado se trata,

então, de abrir a “caixa-preta” da formulação das políticas públicas através da mobilização

dos diversos atores envolvidos para promover o processo de gestão compartilhada, sem

necessariamente delegar as funções do Estado para outrem. 

Este  fato  remete  diretamente  ao  processo  de  participação  da  consulta  pública

realizada para a elaboração do MCI. A ideia de abrir um canal de diálogo com a sociedade

para elaboração da lei não foi resultado de uma diretriz clara do governo ou instituição,

tampouco foi um processo isolado. A ação de alguns atores-chave conseguiu mobilizar o

estado em prol de iniciativas de participação digital, repercutindo em uma transformação

institucional ao longo de toda a tramitação da lei e também em outras áreas do governo.  

Cabe pontuar, no entanto, que esta abertura e mobilização do Estado encontrou

limites institucionais e políticos quando o projeto entrou para o legislativo. Foi por este

motivo  que  os  atores-chave  tiveram  que  ampliar  seus  repertórios  e  seu  leque  de

influência.

De forma sintética, o mapeamento de atores-chave permitiu perceber os limites da

comunidade política envolvida com a promoção da agenda do MCI e que instituições

empenhavam seus recursos para esse fim.
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ANEXO 1: Grafo da rede de atores-chave mobilizados em torno do MCI

Fonte: Elaboração do autor (2014). O arquivo do grafo, com todos os dados, encontra-se disponível em

https://archive.org/details/GrafoDaRede1
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