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Resumo: A atuação política frente à rede mundial de computadores é vista de diferentes 
ângulos. A concepção do ciberativismo, por exemplo, ressalta o caráter ambivalente da 
tecnologia e afirma a disputa de seus aspectos horizontais e democráticos. Outro tipo de 
posicionamento, por sua vez, voltado para a avaliação geoestratégica e econômica da 
internet, aponta para a disputa de hegemonia. O presente trabalho visa uma outra 
concepção, fundamentada na ideia dos meios de comunicação como meios de produção, 
apontando para a superação das determinações entre forças produtivas de comunicação e 
relações de produção de comunicação. 
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Abstract: Political action on the world computer network is seen from different angles. The 
design of the cyber activism, for example, underscores the ambivalent nature of the 
technology and says the dispute of its horizontal and democratic aspects. Another type of 
positioning, in turn, facing the geostrategic and economic evaluation of the internet, points to 
the dispute of hegemony. The present work aims at another conception, based on the idea of 
the means of communication as means of production, pointing to the overcoming of 
determinations between productive forces of communication and relations of communication 
production.  
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1. APRESENTAÇÃO 

No presente artigo, focaremos o debate sobre as condições de existência do ativismo 

político de esquerda na rede mundial de computadores. Quais são os aspectos a ser 

considerados quando falamos da ação política, particularmente de esquerda, na internet? 

Como levar em conta a estrutura social e econômica da rede mundial de computadores, 

fortemente marcada pelo desenvolvimento das soluções neoliberais para o capitalismo, 

quando se avalia as atividades que visam justamente se posicionar contrariamente aos 

marcos do capital? 

Para dar algumas indicações sobre isso, inicialmente percorreremos duas 

abordagens distintas do ativismo político na rede mundial de computadores. Numa delas, 

delineada por Sérgio Amadeu da Silveira, observaremos a concepção de ciberativismo 

como a ação política que privilegia os aspectos a internet organizados e desenvolvidos pela 

cultura hacker, demarcando o caráter ambivalente da tecnologia e suas possibilidades 

horizontais e democráticas. Na outra, apresentada por Lucas Patschiki, analisaremos a 

chamada à construção de uma contra-hegemonia, a partir da crítica contundente do caráter 

geoestratégico e econômico da internet, em que as dinâmicas burguesas, por meio do 

caráter relativo da autonomia de suas formas, geram contradições e, consequentemente, 

espaços de disputa. Por fim, recorreremos ao arcabouço teórico de Raymond Williams para, 

a partir daí, esboçar outro percurso crítico da atuação política de esquerda na internet, que 

aponte para a organização de classe visando a superação do atual estágio de determinação 

entre forças produtivas de comunicação e relações sociais de produção de comunicação. 

2. O CARÁTER AMBIVALENTE DA INTERNET E O CIBERATIVISMO 

“A ambivalência é uma característica da maioria das tecnologias e pode ser 

facilmente verificada na internet”, afirma Sérgio Amadeu da Silveira em artigo sobre a 

presença da direita nas redes sociais online. “Assim”, depreende Silveira, “a internet 

aumenta o poder de quem se propõem articular suas ideias e realizar conversações. Não 

aumenta só o poder de quem defende a democracia, a justiça ou as causas mais caras para 

a humanidade” (SILVEIRA, 2015, p. 215). Ou seja, o livre fluxo de comunicação na rede 

mundial de computadores proporciona não só condições para a ação política progressista, 

mas também viabiliza condições de publicização da ação política conservadora, ou mesmo 

de práticas e ideias francamente reacionárias. Essa suposta ambivalência da internet gera 

outras tantas antinomias ante as relações de controle, mormente aquelas perpetradas pelo 

Estado, nas redes digitais. 
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Nesse aspecto, a perspectiva adotada por Silveira se aproxima bastante do 

ciberativismo praticado pelos cypherpunks.2 Segundo o comentário do proóprio Silveira, o 

uso político da criptografia como dispositivo tecnológico que se propõe a enfrentar o controle 

operacionalizado pelo Estado nas redes de comunicação distribuída faz com que a 

concepção cypherpunk seja desprovida de qualquer tipo de determinismo tecnológico, visto 

que, nesse sentido, “[a] tecnologia parece ser mais ambivalente e passível de disputa social” 

(SILVEIRA, 2016, p. 176-7). Ou seja, nestes termos a internet não pode ser considerada um 

aparato técnico determinado exclusivamente para viabilizar a comunicação democrática, 

mas também não deve ser apontada como o aparato absoluto de controle dos indivíduos. 

Essa é uma questão em disputa, por isso seu caráter ambivalente e qualquer ausência de 

determinismo. 

Em texto anterior destinado a discutir o anonimato na rede, Silveira esmiúça a 

ambivalência entre comunicação e controle em termos técnicos e históricos. Ao ressaltar o 

caráter hierarquizado do sistema de localização de nomes de domínio (DNS) e a 

dependência da infraestrutura do oligopólio de operadoras de telecomunicações para a 

consecução da horizontalidade e flexibilidade da disposição lógica da internet, de um lado, e 

a diversidade de percursos que a informação pode seguir na rede devido à multiplicidade de 

caminhos que podem ser roteados, o que gera autonomia individual e dificuldade de 

imposições externas, de outro, Silveira (2009, p. 118) destaca que “(...) uma rede cibernética 

construída artificialmente é uma rede de controle e não somente de comunicação”, o que faz 

do anonimato na rede um “atenuante” ou “antídoto” ao controle totalizante gerado pelo 

diagrama operativo de regulação e controle da rede. 

Por isso, Silveira lança o questionamento da origem da duplicidade dos protocolos de 

rede, visto que são estes que detém a função organizadora da internet. Tendo em vista que 

a internet se origina do projeto militar e acadêmico da Arpanet no contexto da Guerra Fria, 

Silveira se surpreende que sua evolução tenha se dado com forte presença da cultura 

hacker, o que se fez presente no caráter coletivo de experimento e trabalho voluntário no 

desenvolvimento de regras e soluções para a organização da rede. Diante da questão sobre 

a estrutura de rede e seu caráter de controle ou autonomia dos interagentes, Silveira passa 

a falar não mais em “ambivalência”, mas em “tensão dialética”, mesmo sem fazer grande 

                                                 

2 Segundo Silveira, “[o] cypherpunk é um ativista que defende o uso generalizado da criptografia2 
forte como caminho para a mudança social e política. Existe um movimento cypherpunk ativo desde 
os anos de 1990, influenciado pela cultura hacker e pelas ideias libertárias. [...] Durante a maior parte 
da década de 1990, havia uma lista de discussão cypherpunk extremamente ativa. Grande parte dos 
cypherpunks estava envolvida em intensas controvérsias políticas e jurídicas relativas ao direito de 
uso da criptografia. Os coletivos cypherpunks estão crescendo em todo o mundo e sendo chamados 
a participar da luta política em defesa da privacidade, do anonimato e da liberdade nas redes digitais” 
(SILVEIRA, 2016, p. 175-6). 
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distinção entre as concepções ao reconhecer aí uma contradição de ordem técnica e política 

entre o controle dos protocolos e a garantia do anonimato – ou seja, não é possível se 

comunicar na internet sem passar, por exemplo, pelo controle do protocolo TCP/IP, mas o 

endereço IP não está vinculado a um controle civil de identidade. 

Se a atual arquitetura lógica da rede é organizada de modo a garantir que 
toda a navegação deixe rastros digitais, simultaneamente os principais 
protocolos da Internet garantem a comunicação sem o necessário vínculo 
entre um IP de origem do fluxo de dados e uma identidade (SILVEIRA, 
2009, p. 120-1). 

 É do embate entre o interesse de legisladores na identificação civil dos interagentes 

e as tecnologias do anonimato desenvolvidas pelos hackers contra essa sanha de vigilância 

e cadastro que Silveira ressalta a privacidade como o elemento em disputa. O anonimato 

garantiria que a rede mundial de computadores viesse a ser a superação positiva da esfera 

pública controlada pela massificação corporativa dos meios, a partir da organização de uma 

esfera pública interconectada que repetiria a clássica esfera pública burguesa conceituada 

por Habermas. Sem entrar aqui no mérito do argumento de Mark Posner, citado por Silveira, 

em torno do caráter de simulacro do ciberespaço, a partir da concepção de hiper-realidade 

formulada conforme Baudrillard, o que prejudicaria a consecução dos preceitos kantianos do 

uso público da razão comunicativa, cumpre lembrar que Silveira aponta tanto para os 

argumentos favoráveis ao anonimato (que ressalta, por exemplo, que assim se garante a 

relevância do argumento acima dos preconceitos ante a pessoa que o enuncia), como os 

desfavoráveis (como, por exemplo, a dificuldade de reparar equívocos gerados por 

informações apresentadas como verdadeiras, visto a velocidade do processo). 

Nesse ponto, estamos próximos novamente ao debate levantado por Silveira sobre 

as oportunidades das forças reacionárias na rede mundial de computadores. A ambivalência 

implicaria em saber lidar da melhor forma com as dimensões técnicas da Internet. Para isso, 

a esquerda precisa estabelecer novos parâmetros para a compreensão da internet. 

A internet não é o espaço de uma única causa. Sua arquitetura distribuída e 
suas amplas possibilidades de acesso a tornam uma plataforma 
democrática, podendo ser apropriada pelas diversas culturas e subculturas 
que aceitam seus protocolos sociotécnicos (SILVEIRA, 2015, p. 216). 

 Segundo Silveira, é a herança da esquerda, que se aglutinou em torno do 

centralismo democrático, que, organizada segundo fundamentos verticais e centralizadores, 

não consegue lidar com os aspectos interativos, horizontais e democráticos possíveis na 

internet. É constrangedor em diversos aspectos perceber que a direita tem encontrado 

terreno fértil na rede mundial de computadores, que viabiliza a explosão do senso comum. 

Mas, para Silveira, antes de ressaltar as amplas condições de ascensão reacionária, é 



 

5 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

preciso destacar o quanto a ambivalência gerada na Internet é obra da ação deliberada do 

ciberativismo. 

O mais relevante é verificar que a rede também abriu espaço para diversas 
subculturas, inclusive para a dos hackers. O hackerismo é uma expressão 
da contracultura. Com destreza técnica, hackers ajudaram a moldar a rede 
distribuída, sem um controle centralizado, com grandes possibilidades para 
a navegação anônima, visando minimizar a vigilância do Estado e das 
corporações. Reforçando as contradições e a ambivalência, mesmo a 
subcultura hacker não é homogênea. Ela comporta valores de origem 
libertária, anarcocapitalista, bem como recebe influências das vertentes do 
anarquismo mais próximos da esquerda (SILVEIRA, 2015, p. 218). 

Ou seja, enquanto para Silveira a esquerda tradicional tem dificuldades de lidar com 

o campo democrático e horizontal do ciberpespaço (ao contrário da esquerda autonomista, 

que aliás esteve intimamente ligada a diversos desenvolvimentos do que é hoje a internet), 

a direita encontra terreno fértil na rede mundial de computadores por conta da fácil 

disseminação e reforço do senso comum. 

Isto posto, pelo prisma de Silveira é preciso entender que não é só o Estado que visa 

o controle, enquanto o esforço democrático encabeçado pelos hackers reage com soluções 

técnicas para driblar a vigilância, por um lado, e o reforço do senso comum. Ressaltando as 

tecnologias do anonimato como técnicas fortes para a garantia da privacidade e para a 

mobilização de ideias, Silveira engendra também aí uma crítica ao caráter empresarial da 

internet. 

Enquanto combates contra o anonimato são travados no terreno da 
definição dos códigos e protocolos, como também no plano dos Estados, 
onde parlamentos ensaiam legislações de controle da rede, o Mercado 
prepara a agradável destruição da privacidade. O conforto, as facilidades, 
as tecnologias amigáveis vão se tornando importantes constituintes da 
sociedade do controle. Acima da privacidade e do não-controle de nossos 
fluxos está o ideal do conforto, da velocidade de atualização do virtual, da 
extrema funcionalidade e amigabilidade. Esses termos vão assumindo a 
mesma importância social que o direito ao íntimo, a autonomia e a não-
intrusão em nossa comunicação cotidiana (SILVEIRA, 2009, p. 130-1) 

No texto de apresentação do livro de Julian Assange sobre o Google, Silveira reforça 

a concepção de ambivalência como característica essencial do “sistema de controle, 

vigilância e expansão de poder do Estado norte-americano”, explicitando com isso o aspecto 

geopolítico da internet pela via de uma de suas grandes corporações, conhecida por 

oferecer facilidades tecnológicas ao cotidiano das pessoas. 

O alerta sobre o Google é também um aviso acerca da natureza 
ambivalente das tecnologias de informação e comunicação. É a lembrança 
de que o poder não se faz por meio da tecnologia somente, mas está 
embutido na própria tecnologia. Redes digitais e seus dispositivos não são 
neutros. Seus arranjos e limites embarcados em protocolos e códigos são 
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programados para cumprir determinações, muitas vezes de ordem 
geoestratégica, política e econômica. Um algoritmo do Google ou do 
Facebook funciona de um determinado modo não porque não haveria outra 
forma de funcionar, mas porque foi concebido daquele modo. Muitas 
pessoas pensam que o mundo da tecnologia é o mundo da ausência de 
relações de poder. [O livro de Assange] mostra que elas estão enganadas. 
Exatamente por isso, os hackers são e serão cada vez mais importantes 
nas disputas entre concentração e distribuição de poder (SILVEIRA, 2015, 
p. 11). 

 Podemos inferir que, para Silveira o ponto central do ciberativismo está numa disputa 

pela organização e regulação da própria tecnologia, visando ressaltar os fundamentos 

democráticos da rede mundial de computadores gerados pelo esforço construtivo 

desdobrado pela cultura hacker, em contraste com as bases técnicas e geopolíticas de 

vigilância e controle de interesse do Estado e das empresas. 

3. IMPERIALISMO ESTADUNIDENSE E CONTRA-HEGEMONIA NA INTERNET 

Num percurso diferente de avaliação das relações políticas na rede mundial de 

computadores, Lucas Patschiki (2012) ressalta as correlações entre o desenvolvimento 

sócio-técnico da internet e o capital-imperialismo. Apresentando as determinações 

geopolíticas e econômicas da organização histórica da rede mundial de computadores, 

assim como Silveira, Patschiki centra seu argumento na configuração da internet como 

elemento importante na ampliação das formas de reprodução do capital, a fim de não cair no 

equívoco da neutralidade tecnológica. Contudo, se o argumento de Patschiki se constrói no 

esforço de compreender a rede mundial de computadores a partir de sua função social, a 

fundamentação marxista no estudo da tecnologia como processo social não dá margem 

para qualquer observação que aponte a dinâmica histórica como “ambivalente”. As relações 

de determinação entre forças produtivas e relações sociais de produção, que é o 

fundamento para qualquer compreensão de um processo como a rede mundial de 

computadores, levam Patschiki para outra compreensão da política da e na internet. 

 A partir de uma cuidadosa análise e interpretação cronológica do desenvolvimento 

sócio-técnico da internet, Patschiki aborda as intrincadas correlações entre interesses 

militares e empresariais na elaboração da arquitetura da rede. Ao acompanhar a dinâmica 

de organização da internet, desde sua origem no complexo industrial-militar-acadêmico, 

conforme a conceituação de Carlos Aguiar de Medeiros (2004), passando pelo despertar do 

interesse comercial em fins dos anos 1970 e anos 1980 e pelo controle geoestratégico 

estadunidense de sua governança, Patschiki foca no resultado histórico do processo. 

A passagem da lógica de utilização militar, na qual os pesquisadores 
universitários acabaram por aproveitar indiretamente (o sistema não foi 
desenvolvido para eles, ao contrário do que é comumente divulgado), para 
a lógica de utilização comercial ocorreu de modo arbitrário, sem qualquer 
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participação popular ou da comunidade de especialistas em informática – 
que depois começaram a manifestar-se através de uma série de grupos. 
Não houve nenhuma mediação crítica sobre a arquitetura da rede, tratada 
como a única possibilidade técnica, o que permitiu o pleno controle dos EUA 
sobre o campo midiático, garantia que permitiu ao mercado normatizar a 
Internet tanto juridicamente quanto tecnicamente (PATSCHIKI, 2012). 

 Entendendo a internet como processo histórico, Patschiki atenta para a dinâmica 

econômica dos investimentos exorbitantes em telecomunicações e TICs (Tecnologias da 

Informação e da Comunicação) como elemento da ascensão neoliberal ante a crise do 

capitalismo desde início dos anos 1970, avaliando o estrago especulativo da bolha das 

empresas ponto.com e o processo posterior de monopolização como normalização ao 

mesmo tempo econômica e política da rede. Os anos 1980 são decisivos no 

desenvolvimento comercial da internet, com a quebra do monopólio da AT&T na telefonia, o 

que abriu caminho para o reforço de capitais no setor, ao mesmo tempo que marcou o 

período de acirramento internacional na discussão sobre a normatização da rede. 

Mas, foi só nos anos 1990, como lembra Patschiki, quando a rede foi aberta para a 

exploração comercial, que a normatização vai ganhar os contornos do modelo de 

governança adotado até hoje. Mesmo considerando a força que a incipiente comunidade da 

internet fez no processo que ficou conhecido por “Guerra do DNS”, quando provedores de 

internet começaram a organizar redes independentes para fins comerciais, em afronta aos 

aparatos normativos estatais de então, possibilitando a abertura pública comercial da rede 

mundial de computadores e a consolidação de aparatos e instituições de governança 

supostamente plurais e democráticas, Patschiki reconhece que o processo de organização 

comercial da internet funda-se na disseminação do modelo estadunidense, regrada por 

organismos internacionais que servem como mediadores de conflitos internos à burguesia, 

que conduz o processo e angaria os lucros resultantes. É assim que Patschiki observa o 

caráter de classe da internet: 

O desenvolvimento tecnológico e científico no capitalismo, desde sua 
concepção até suas consequências, não ocorre dissociado da materialidade 
das relações sociais e econômicas que o engendra. Queremos deixar claro 
que a tecnologia e a ciência, possuem um caráter classista, portando 
interesses objetivos das classes que fornecem as condições para o seu 
desenvolvimento, cumprindo funções específicas para o processo total de 
reprodução das relações sociais capitalistas (PATSCHIKI, 2012).  

 Com isso, Patschiki refuta qualquer naturalização da história da tecnologia no 

capitalismo, que engendra uma compreensão trans-histórica e sem fundo social de uma 

racionalidade instrumental carente de fundamento. Sua aproximação ao argumento 

marxiano sobre a maquinaria está fundamentado na percepção crítica de Herbert Marcuse 

sobre a centralidade da tecnologia no desenvolvimento da sociedade industrial. A 
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concepção crítica sobre o uso da tecnologia no capitalismo, a observação de seu caráter 

decisivo no sistema de dominação, faz com que Patschiki elabore a autonomia relativa da 

tecnologia em termos de forma social e seu papel na sociedade de classes. 

O desenvolvimento tecnológico altera o próprio processo real de vida, as 
condições de produção do processo da vida social, a tecnologia insere-se 
diretamente no mundo da produção, o que também significa que terá um 
papel mediador, um desdobramento indireto na reprodução das relações 
sociais determinadas pela organização social de produção. Nesta 
consideração a superestrutura não é uma instância deslocada da base, e 
muito menos uma simples emanação desta, como se esta fosse uma 
relação mecanicista, ela é uma metáfora que indica a relação dialética e 
histórica entre o mundo material e suas formas espirituais – indicando que 
esta separação é metodológica, na realidade este processo ocorre de 
maneira orgânica. Ela é a mediação ideológica que tem como chão social 
as relações de produção – neste sentido, podemos considerá-la como parte 
da ideologia histórica que engendra os indivíduos, mediando suas 
possibilidades de ação (PATSCHIKI, 2012). 

 Para compreender essa relação “dialética e histórica”, Patschiki lança mão de uma 

criativa maneira de entender a Internet por meio da articulação entre o que ele chama de 

sua forma e seu conteúdo. Por forma, Patschiki entende “(...) o conjunto total de produtos 

tecnológicos que possibilitam sua utilização (...)”, o que inclui de computadores a satélites e 

que são seu aspecto material, mas também indica que “(...) a forma não se resume somente 

ao aspecto material, pois também engendra as formas virtuais (...)”, como sistemas 

operacionais ou vídeos e planilhas. “(...) [A]s formas, em toda sua diversidade, irão permitir e 

determinar a existência do conteúdo na Internet.” Segundo Patschiki, o desenvolvimento e o 

uso dessas formas estão condicionados pelas relações sociais de produção de uma época. 

Por outro lado, a noção de conteúdo adotada por Patschiki “(...) refere-se ao conjunto total 

das possibilidades de interações comunicativas humanas mediadas e permitidas pelas 

formas (material e virtual) da tecnologia”. É fato que Patschiki alerta para a definição algo 

fluida dos conceitos. 

Obviamente, não há como definir limites exatos entre as formas virtuais 
totalizantes (ao contrário das reais) e as formas menores, as formas de 
mídia ou objetos, que permitem a ação comunicativa mediada e o conteúdo, 
conteúdo neste caso, pois possuem uma relação dialética de dependência 
em seu desenvolvimento e utilização – mas é por esta cisão metodológica 
que poderemos indicar algumas possíveis relações desenvolvidas pelos 
indivíduos e a rede (PATSCHIKI, 2012). 

 Mas, é daí que ele vai extrair as possibilidades de ação política na rede mundial de 

computadores. Recorrendo a uma comparação com a arte (a partir das observações de 

Terry Eagleton) e com a produção editorial de livros, visando a superação de uma 

abordagem mecanicista das relações entre base e superestrutura, consequentemente 

ampliando o escopo da compreensão em torno da atuação no campo ideológico, Patschiki 
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depreende que “o conteúdo do livro conhece uma autonomia maior que o mero reprodutor 

da hegemonia burguesa”. Ao buscar em Eagleton os argumentos a respeito da maneira com 

que a arte permite a experiência de uma situação (diferente da ciência, que oferece seu 

conhecimento conceitual) e, ao se equivaler à ideologia, oferece a figura da natureza da 

ideologia, Patschiki esboça na internet um campo de disputa e possibilidades contra-

hegemônicas. “Este espaço abre a possibilidade da disputa, através do acesso direto das 

classes subalternas ao consumo e à produção de bens culturais, de propaganda, de 

organização, agindo tanto sobre o conteúdo quanto a forma, de modo mais incisivo sobre as 

formas virtuais”. 

 Patschiki recorre a um interessante expediente analítico, ao recuperar argumentos 

de importantes personalidades da CIA (Central Intelligence Agency, a Agência Central de 

Inteligência dos Estados Unidos) que apontam as amaças cibernéticas como um aspecto 

decisivo da segurança nacional estadunidense. Com isso, os elaboradores da CIA 

descrevem diferentes atividades “terroristas” na internet e seus grupos, o que inclui 

movimentos sociais e organizações de esquerda. É na preocupação das forças de vigilância 

e inteligência dos EUA que Patschiki encontra a demonstração definitiva das possibilidades 

de ação política na rede mundial de computadores.  

O reconhecimento das possibilidades contra-hegemônicas, mesmo que 
resumindo os mais diversos grupos como terroristas, para um combate 
comum e unificado, nos aponta para as possibilidades que o uso da rede 
poderia oferecer para a construção coletiva de projetos de sociedade 
alternativos. 

 Mesmo diante da desigualdade de condições, gerada pelo caráter estrutural da 

internet como elemento oriundo do desenvolvimento do capitalismo, Patschiki fala em 

hegemonia em disputa. Enfim, para ele a internet, como elemento de hegemonia, é um 

espaço em disputa, dada as características de sua forma estrutural e conteúdo social 

próprias da contradição burguesa fundamental. 

 

4. CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS3 

Compreendemos, conforme a conceituação de Raymond Williams (2012), que os 

meios de comunicação são meios de produção. Em termos gerais, significa dizer que a 

                                                 

3 É um profundo pesar que o debate sobre a ascensão da direita reacionária na conjuntura política 
nacional tenha perdido recentemente o olhar analiticamente aguçado e criticamente denso de 
Patschiki, que nos deixou no início de 2017. É uma pena que não será possível debater com ele as 
implicações de suas ideias tão importantes sobre a internet em particular. 
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comunicação deve ser entendida como um sistema complexo de forças produtivas e 

relações sociais de produção. 

É verdade que os meios de comunicação, das formas físicas mais simples 
da linguagem às formas mais avançadas da tecnologia da comunicação, 
são sempre social e materialmente produzidos e, obviamente, reproduzidos. 
Contudo, eles não são apenas formas, mas meios de produção, uma vez 
que a comunicação e os seus meios materiais são intrínsecos a todas as 
formas distintamente humanas de trabalho e organização social, 
constituindo-se assim em elementos indispensáveis tanto para as forças 
produtivas quanto para as relações sociais de produção (WILLIAMS, 2012, 
p. 69). 

As implicações interpretativas das observações de Williams são complexas, em que 

pese a formulação genérica dos meios de comunicação como meios de produção 

parecerem relativamente óbvias. Williams demanda com sua abordagem a formulação de 

uma história da produção de comunicação que supere visadas particularistas, ou que isolam 

semiologicamente a comunicação como linguagem, ou que a tomam por secundária nos 

processos constitutivos do capitalismo, ou ainda que desdobram uma hipertrofia da 

dinâmica tecnológica da comunicação ante uma suposta comunicação “natural”. O artigo de 

Williams avalia as possibilidades e categorias relevantes para a construção dessa história 

da produção de comunicação, que não poderemos considerar em sua plenitude aqui. Basta 

reforçar que Williams garante à categoria do trabalho uma centralidade em sua exposição, 

esboçando uma tipologia que avalia o desenvolvimento de meios de comunicação derivados 

do uso ou transformação do material não humano, o que nos coloca diretamente no debate 

sobre as relações sociais e a ordem social no interior do processo comunicativo. 

De maneira apropriada, Williams afirma que a ordem social estabelecida e que 

determina as relações sociais de produção comunicativa não podem ser resumidas à 

diferenciação de classes, mas devem observar a importância dos monopólios gerados pela 

relação direta que pode ser estabelecida entre o desenvolvimento das forças produtivas de 

comunicação e a imobilização de grandes quantias de capital para viabilizar sua instalação e 

uso. Esses processos, por sua vez, geram contradições dialéticas entre o desenvolvimento 

das forças produtivas de comunicação e as relações sociais de produção de comunicação. 

Assim, a perspectiva revolucionária de Marx, segundo a qual a 
comunicação universal moderna pode ser subordinada por indivíduos 
apenas se for subordinada por todos eles, levanta questões de um novo tipo 
a serem adicionadas aos problemas que são inerentes a qualquer 
transformação social desse tipo. Podemos prever um estágio do 
desenvolvimento social no qual a apropriação geral dos meios de produção 
comunicativa pode ser praticamente atingida, com movimentos integrados 
de revolução social e de utilização de novas capacidades técnicas 
(WILLIAMS, 2012, p. 84). 
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A possibilidade de estabelecer um vínculo efetivamente materialista entre dinâmicas 

de revolução social (geradas pela crise histórica nas relações de determinação entre forças 

produtivas e relações sociais de produção) e os modos de comunicação gera a necessidade 

de estabelecer, pelo prisma de Williams, as articulações com os tipos de ordem social e as 

“(...) questões básicas das habilidades, da capitalização e do controle” (WILLIAMS, 2012, p. 

75). Como se vê, a tarefa política demarcada por Williams ante os meios de comunicação 

como meios de produção é revolucionária ao buscar a superação das relações vigentes. 

(...) o socialismo é, então, não apenas a “recuperação” geral de 
capacidades humanas especificamente alienadas, mas também, e de modo 
muito mais decisivo, a instituição necessária para capacidades e relações 
de comunicação novas e bastante complexas. Ele é, sobretudo, uma 
produção de novos meios (novas forças e novas relações) de produção em 
uma parte central do processo material social; e por esses novos meios de 
produção, é uma realização mais avançada e mais complexa das relações 
produtivas decisivas entre comunicação e comunidade (WILLIAMS, 2012, p. 
86). 

Num sentido geral, os argumentos de Williams apontam para uma direção diferente 

daquela que vimos até aqui. Silveira e Patschiki, cada qual a seu modo, fogem de qualquer 

concepção determinista ou funcionalista da comunicação, ao visarem uma observação 

social e economicamente global, portanto de acordo com o postulado de Williams em torno 

dos meios de comunicação como meios de produção. Contudo, quando buscam 

compreender a ação política de esquerda ante a rede mundial de computadores, terminam 

por convergir numa redução por assim dizer instrumental da internet ante o processo social. 

O ciberativismo fundamentado na ambivalência estrutural da tecnologia apresentado 

por Silveira busca isolar aspectos particulares da rede mundial de computadores a fim de 

viabilizar a ação política. Com isso, trata-se de disputar o sentido social geral da internet 

privilegiando suas partes geradas pela ação da comunidade de hackers ao longo da sua 

história. Como não visa a transformação total da rede mundial e computadores, já que a 

ambivalência da tecnologia se apresenta como um dado que não é observado pelos critérios 

de sua superação, a ação política colocaria contrapesos à força capitalista de vigilância e 

controle. Essa ação política à esquerda não pode sucumbir ao senso comum e nem às 

dimensões centralizadoras e verticais das organizações tradicionais. Se ela é 

fundamentalmente levada adiante pela cultura hacker, ela pode ser também um esforço 

regulatório nos marcos da ordenação jurídica. 

Já a ação contra-hegemônica desdobrada nas contradições inerentes à forma e 

conteúdo da internet esboçada por Patschiki reconhece a marcha histórica de determinação 

capitalista do aparato técnico. Assim, a ação política se dá nas contradições próprias do 

desenvolvimento dialético do capitalismo, visando a disputa da internet como hegemonia. O 
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vocabulário gramsciano é exorbitado, de maneira que a disputa de hegemonia como disputa 

da organização da classe (ou seja, se sobrepor à ação burguesa que, por meio de seus 

intelectuais e aparelhos de hegemonia, consegue hegemonizar as classes subalternas) 

passa a ser a disputa de hegemonia como disputa do aparelho burguês de hegemonia e de 

seu sentido. Assim, disputar a internet seria usá-la como instrumento que viabilizaria as 

ações políticas na luta de classes. 

A internet é o atual estado das forças produtivas de comunicação e das relações 

sociais de comunicação, a configuração contemporânea do bloco histórico na comunicação, 

para voltar à terminologia de Gramsci. Para um esforço de construção socialista, não se 

trata exatamente de disputar o seu sentido, mas de organizar as questões da classe frente 

às contradições históricas que se desdobram a partir das determinações entre forças 

produtivas e relações de produção, que apontam para uma verdadeira revolução social, 

conforme a letra marxiana. Pensar as relações de movimentos sociais com a internet de 

uma maneira instrumental ignora justamente que as contradições geradas pelos 

antagonismos de classe geram novas possibilidades e demandam novas construções, 

organizações, processos. Se um novo mundo é possível, ele passa por organizar uma nova 

comunicação. 
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