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RESUMO 

O presente trabalho busca uma reflexão sobre a identidade moral do net-ativismo e do 

hacktivismo Anonymous no Brasil. Questiona-se como tal reflexão ilustra as disputas 

discursivas no âmbito de políticas na rede. A investigação propõe ilustrar as relações entre a 

ética hacker do Anonymous Brasil e suas posições políticas sobre liberdade na internet. Os 

Anonymous tratam-se de uma ideia, um coletivo, que se inspiram nos arquétipos da 

comunidade hacker para reivindicar certos ideais de direitos civis tais como liberdade de 

expressão, livre compartilhamento de arquivos e direito à privacidade. Assim como as 

interações políticas da natureza humana, a relação do Anonymous com as instituições 

consideradas abusivas é assimétrica e pautada por manifestações de poder e contrapoder. Para 

configurar essa relação, nos dedicaremos a contextualizar o poder nas relações humanas, a 

formulação de uma subcultura hacker como manifestação de resistência e como os preceitos 

éticos destes elementos guiam o ideal Anonymous de subversão. A partir da metodologia de 

análise crítica do discurso, descontruiremos os manifestos do coletivo sobre o Marco Civil da 

Internet. Com efeito, identificaremos traços de ambivalências morais que navegam 

ebriamente entre coletivismo e individualismo, criação e destruição, liberdade e 

regulamentação.  

Palavras-chave: Comunicação, consumo, ética, discurso, Anonymous. 
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ABSTRACT 

This work aims to reflect upon the Anonymous net-activist and hacktivist moral identities in 

Brazil. It raises questions about how such identities can illustrate discourse disputes in the 

network politics environment. Our objective is to discuss the relations between Anonymous 

Brazil’s hacker ethics and its political positions about freedom on the internet. The 

Anonymous are an idea, a collective of members, inspired by the archetypes of the hacker 

community to claim certain ideals of civilian rights, such as freedom of expression, free file 

sharing and the right to privacy. Similar to the political interactions in human nature, the 

relationship between Anonymous and the institutions they consider abusive are asymmetric 

and based on manifestations of power and counter power.  To configure such relationship, this 

dissertation dedicates to contextualize power in human interactions, the formulation of a 

hacker subculture as an expression of resistance and how the ethical principal of these 

elements help to guide an Anonymous ideal of subversion. By means of critical discourse 

analysis, this work shall deconstruct Anonymous’ speeches about the Brazilian Civil Rights 

Framework for the Internet. By such approach, this investigation identifies traces of moral 

ambivalences that unsteadily navigate between notions of collectivism and individualism, 

creation and destruction, freedom and regulation.  

Keywords: Communication, consumption, ethics, discourse, Anonymous. 
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INTRODUÇÃO 

“Nós não esquecemos. Nós não perdoamos.” Esta é a assinatura deixada pelo 

Anonymous, objeto de estudo do presente trabalho, ao final de cada um dos seus manifestos. 

Os Anonymous tornaram-se conhecidos mundialmente por realizar uma série de boicotes e 

ciberataques de negação de serviço1 a websites de empresas, veículos de comunicação, órgãos 

estatais e instituições religiosas (KELLY, 2012). Pretendemos nesta dissertação analisar a 

constituição deste sujeito Anonymous no contexto brasileiro e problematizar alguns dos seus 

papeis políticos. 

Como bem argumenta Coleman (2012) o Anonymous, originado no fórum 4chan, é, 

por natureza e intenção, um coletivo engajado em diversas frentes ativistas contra o abuso de 

autoridade das instituições em favor das liberdades civis. Em certos momentos, suas 

operações são pacíficas e legítimas; em outros, destrutivas, ilícitas e ofensivas, posicionando o 

Anonymous numa zona mista de moralidades onde seus membros lutam tanto por causas 

políticas quanto por sua própria diversão (idem). 

Tal natureza paradoxal muito tem a ver com as origens do coletivo nos primórdios da 

internet colaborativa, com a concepção de uma subcultura hacker no cenário da tecnologia e, 

num macro cenário, com as relações de poder e contrapoder na sociedade contemporânea. Ao 

longo da presente dissertação, nos dedicaremos a aprofundar estas nuances e discutir os 

sentidos éticos do Anonymous Brasil e seu universo de valores plasmado nos discursos 

políticos do coletivo. A seguir, apresentaremos brevemente os principais tópicos de discussão 

de cada capítulo, estes os quais serão evidentemente aprofundados ao longo da investigação. 

O primeiro capítulo deste trabalho, seguido desta introdução, centrar-se-á numa 

contextualização teórica sobre o que define-se por poder e contrapoder na sociedade. Ao 

direcionar as relações de poder e contrapoder no contexto contemporâneo, será concebido o 

conceito de sociedade em rede, a qual Castells (2013) descreve como uma sociedade onde o 

poder é multidimensional e organizado em torno de “redes programadas em cada domínio da 

atividade humana, de acordo com os interesses e valores de atores habilitados” (p. 16). As 

redes de poder perpetuam-se a partir da geração de valor.  

Destacaremos um dos elementos que julgamos essencial para nortear o valor na 

sociedade em rede: as práticas de consumo, estas as quais manifestam-se tanto como uma 
                                                 
1 Ataques de negação de serviço tratam-se de tentativas de tornar os recursos de sistemas como servidores da 

web indisponíveis para seus utilizadores. Dado o esclarecimento, este trabalho definirá a prática simplesmente 
como ciberataque. 
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afirmação do poder quanto manifestação de contrapoder. Ao relacionarmos o contrapoder 

pelo consumo na formulação da subcultura hacker, conceber-se-á o Anonymous, surgido em 

meio a tantos referenciais. 

O segundo capítulo destrincha os procedimentos metodológicos da pesquisa. Seguida 

de uma apresentação dos objetivos, problemáticas e justificativas do trabalho, apresentaremos 

os protocolos de observação e análise, centrados na análise crítica de discursos dos manifestos 

Anonymous. 

O terceiro capítulo será dedicado a aprofundar a concepção do Anonymous como ideia 

a ser espalhada e disseminada. Para tal, será necessário aprofundar os arquétipos da 

constituição do sujeito hacker, bem como seus preceitos éticos e morais. Ao discutirmos o 

que entende-se atualmente por ética, moral e política, delinearemos o ideal ético do sujeito 

hacker: aquele que busca o amplo domínio do maquinário e que luta, sem pensar nas 

consequências, pela liberdade dos indivíduos. Ao delinearmos com detalhe as origens do 

Anonymous, identificaremos traços desta ética hacker no início das operações do coletivo e 

na análise crítica de seus discursos em protestos recentes. 

O quarto capítulo aprofunda-se nos cenários políticos que dão ao Anonymous Brasil 

uma posição de protagonismo nas recentes manifestações ocorridas no país. 

Contextualizaremos as recentes práticas de ativismo e as relacionaremos com a percepção e 

exigência da população brasileira sobre as instituições democráticas. No cerne das relações 

instáveis dos brasileiros com a democracia, surge a discussão sobre regulamentação na 

internet trazida pelo projeto de lei intitulado Marco Civil da Internet. A partir de uma reflexão 

teórica sobre a controvérsia da regulamentação da internet, discutiremos como o projeto 

evoluiu na legislação. Doravante, a partir de uma análise crítica discursiva dos manifestos 

Anonymous Brasil, inferiremos qual o posicionamento do coletivo sobre o projeto, na 

finalidade de aprofundarmos as noções do Anonymous Brasil sobre liberdades civis na 

internet. 

Por fim, a conclusão deste trabalho propõe articular uma resposta à pergunta 

inicialmente lançada sobre as possíveis relações (e, comprovadas, como se dão as mesmas) 

entre a constituição de uma ética hacktivista ou net-ativista do Anonymous Brasil e seu 

impacto nos discursos políticos deste coletivo sobre o Marco Civil da Internet. Ao dialogar 

com uma tentativa de responder a tal questionamento, discutiremos caminhos potenciais para 

o desenvolvimento do campo de investigação. 
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1. IDEOLOGIAS POLÍTICAS NA REDE HACKER. 

1.1 APRESENTAÇÃO. 

Afirma Coleman (2012) que os métodos e motivações por trás do Anonymous são 

demasiados complexos e diversificados. Com efeito, trazer definições precisas sobre o que é o 

Anonymous pode gerar concepções superficiais ou apressadas sobre o mesmo, cenário 

incompatível com o desenvolvimento de uma pesquisa científica. Contudo, faz-se necessário 

um ponto de partida. Consideraremos o movimento como um conjunto de comunidades da 

cibercultura2, com uma estrutura de comando ampla e descentralizada, operante sob uma série 

de ideais (KELLY, 2012). O próprio Anonymous apresenta-se, dentro deste ambiente, da 

seguinte forma: 

 
Anonymous é uma ideia de mudança, um desejo de renovação. Somos uma ideia de 
um mundo onde a corrupção não exista, onde a liberdade de expressão não seja apenas 
uma promessa, e onde as pessoas não tenham que morrer lutando por seus direitos. 
Não somos um grupo. Somos uma ideia de revolução. Acreditamos que cada geração 
encontra sua forma de lutar contra as injustiças que encontra. Temos em mãos, pela 
primeira vez, o poder de produzir, distribuir e trocar informações. Uma oportunidade 
nunca vista antes na história, para colaboração e construção de um mundo onde a 
esperança, a dignidade e a justiça sejam princípios a serem respeitados.3 

 

O Anonymous percebe-se como uma ideia a ser espalhada e disseminada, ao invés de 

se definir como um movimento social, um grupo ou um coletivo articulado. Movimentos 

sociais, como bem afirma Castells (2013), são fruto de uma indignação coletiva relacionada às 

injustiças das sociedades, as quais podem variar de indivíduo para indivíduo. Desta forma, 

consideramos os movimentos sociais como a postura de “um conjunto de causas estruturais e 

motivos individuais para se erguer contra uma ou várias dimensões da dominação social” 

(idem, p.21). Touraine (1989) relaciona a insurgência de movimentos sociais a partir do 

conflito entre classes sociais, ou seja, o “confronto de interesses opostos para controlar forças 

de desenvolvimento e do campo de experiência histórica de uma sociedade” (p. 344).   

                                                 
2 Definimos cibercultura como um novo espaço de comunicação criado pela internet, o qual possui participação 

mais ativa da sociedade, com formas mais individualizadas de codificação e decodificação de mensagens 
(LEMOS, 2007, p. 12). Este espaço para circulação de informações não obedece a uma hierarquia, mas a uma 
multiplicidade de fontes de informação; a navegação na internet dá a sensação de deslocamento, ao olhar de 
novas perspectivas (idem, ib.). 

3 Disponível em: <http://www.anonymousbrasil.com/sobre-anonymous/>. Acesso em 17 fev. 2016. 
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Como é sabido, as operações do Anonymous pautaram muitos debates nos últimos 

cinco anos acerca da liberdade de expressão, livre compartilhamento de arquivos e defesa da 

privacidade no ambiente da internet (KELLY, 2012). O Anonymous apropria-se do conflito 

entre sujeitos e instituições (ou os poderes constituídos) como bandeira, enquanto 

paralelamente busca a articulação de lutas coletivas forjadas a partir de pautas ou batalhas 

individuais. 

Tais apropriações podem indicar uma contradição: a de que o Anonymous recusa a 

alcunha de movimento social, apesar de suas articulações indicarem características de, 

justamente, um movimento social. Afirma Coleman (2012) que a contradição é evidente em 

uma observação inicial, porém, dadas as complexidades das iniciativas e estruturas de 

linguagem do Anonymous, é difícil definir com exatidão se os Anonymous são uma 

comunidade, um grupo, movimento, coletivo ou uma entidade que representa uma ideia. 

Como bem sintetiza a mencionada autora, Anonymous é “tudo e nada ao mesmo tempo” 

(idem, p. 95). Uma das ambições da presente dissertação é, precisamente, discutir o que 

exatamente é o Anonymous a partir do campo da comunicação. 

Neste capítulo traçaremos um cenário considerado essencial para entender como e por 

que o Anonymous surgiu: a questão das relações de poder nos processos comunicacionais e 

culturais da sociedade contemporânea. Adiante, contextualizaremos a formulação da ideologia 

hacker, a qual possui relações estreitas com a configuração do sujeito Anonymous 

(COLEMAN, 2013).  

 

1.2 RELAÇÕES DE PODER NA SOCIEDADE DE CONSUMO EM REDE. 

As relações sociais, como afirma Castells (2009), são norteadas e definidas a partir de 

um conjunto de valores e instituições. O que é institucionalizado e valorizado se dá na 

definição das relações de poder. Segundo as definições apresentadas pelo mencionado autor, 

por sua vez, poder deve ser entendido como “a capacidade relacional que permite a um ator 

social influenciar assimetricamente nas decisões de outros atores sociais que favorecem as 

vontades, interesses e valores do ator social emponderado4” (p. 10). A definição de ator 

social, por sua vez, é também subjetiva e pode relacionar-se tanto a um indivíduo quanto a 

                                                 
4 Tradução livre do autor. No original, em inglês: “Power is the relational capacity that enables a social actor to 

influence asymmetrically the decisions of other social actor(s) in ways that favor the empowered actor’s will, 
interests, and values.” (CASTELLS, 2009, p. 10). 
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uma articulação de indivíduos e instituições. Afirma Castells (idem) que o poder é exercido 

tanto pela dominação coercitiva quanto pela construção de significados na mente dos sujeitos.  

É oportuno trazer à baila, neste contexto, a ideia de que as relações sociais se dão na 

comunicação, esta definida como o processo de compartilhamento de significados e troca de 

informações; a comunicação é elemento essencial para a inserção crítica dos sujeitos na 

sociedade (BACCEGA, 2010). A comunicação, aponta Castells (2013), afeta as normas de 

construção de significado e, consequentemente, as relações de poder.  

 
As relações de poder estão embutidas nas instituições da sociedade, particularmente 
nas do Estado. Entretanto, uma vez que as sociedades são contraditórias e conflitivas, 
onde há também contrapoder – que considero a capacidade de os atores sociais 
desafiarem o poder embutido nas instituições da sociedade como objetivo de 
reivindicar a representação de seus próprios valores e interesses. (CASTELLS, 2013, 
p. 14) 

 

Ao aplicarmos tais ideias – sobre poder, comunicação e relações sociais – para 

entender as relações do Anonymous com as instituições que representam um entrave às 

bandeiras que o coletivo defende (liberdade de expressão, privacidade e livre 

compartilhamento de arquivos na internet), entendemos ser pertinente resgatar o conceito de 

táticas desviacionistas de Certeau (1998). 

Como é sabido, afirma o supracitado autor, as instituições constroem estratégias e 

buscam perpetuar-se a partir daquilo que produzem e oferecem às pessoas. Necessitam, 

portanto, impor uma ordem e uma sistematização para sobreviverem. Já os indivíduos, por sua 

vez, constroem táticas de participação e o consumo das estratégias institucionais. As táticas 

são fragmentadas, sem hierarquias delimitadas e capazes de agruparem-se agilmente, a fim de 

encontrarem a solução para uma dificuldade (CERTEAU, 1998). 

As táticas não apenas consomem como apropriam-se do imaginário construído pelas 

instituições e atribuem a ele novos significados. Afirma Certeau (1998) que a tática não tenta 

dominar ou revolucionar; ela é ciente da sua provável incapacidade de enfrentar diretamente 

as estratégias estabelecidas. O modelo tático tenta preencher as necessidades estratégicas 

enquanto camufla-se numa postura de aparente conformidade. 

O modelo tático de Certeau (1998) descreve, em linhas gerais, indivíduos ou grupos 

que não mantém um padrão fixo de operações, mas capazes de realizar um agrupamento ágil 

diante de uma necessidade específica, surgida a partir de modelos defeituosos nas estratégias. 

Com efeito, é possível alinhar um paralelo da tática desviacionista à manifestação de 
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contrapoder na sociedade em rede, o qual reivindica pela mudança, sem necessariamente 

clamar por revoluções profundas na estrutura da sociedade contemporânea. 

Tanto as táticas desviacionistas quanto a manifestação do contrapoder, na sociedade 

contemporânea, acompanham uma mudança no domínio da comunicação com a emergência 

do uso da internet e das redes sem fio como plataformas de comunicação digital (CASTELLS, 

2009). Os atores sociais ao redor do mundo apropriam-se desse novo processo 

comunicacional para criar projetos, defender seus interesses e reafirmar seus valores 

(DOWNING, 2001; SHIRKY, 2010).  

Esse processo é definido por Castells (2013) como auto comunicação de massa5: de 

massa porque processa mensagens com o potencial de alcançar muitos receptores e é auto 

comunicativo porque a produção e distribuição é de autoridade completa do emissor. O 

empoderamento do indivíduo, permitido pela auto comunicação de massa, dita mudanças na 

dinâmica das táticas desviacionistas, uma vez que a articulação entre grupos estaria livre das 

barreiras espaço-temporais, estas diluídas com o uso da internet. Não obstante, como bem 

afirma Castells (idem), a auto comunicação de massa “fornece a plataforma tecnológica para a 

autonomia do ator social, seja ele individual ou coletivo, em relação às instituições da 

sociedade” (p. 16). 

A auto comunicação de massa é essencial para estudar os movimentos ativistas da 

sociedade contemporânea, por entendermos que a mesma ajuda a articular táticas 

desviacionistas para questionar as estratégias estabelecidas e pela sua capacidade de 

empoderar os atores de mudança social em favor do contrapoder. Essa autonomia traduz-se no 

medo que o Estado e as empresas têm da internet e, numa tentativa de controlá-la, limitam o 

seu potencial de liberdade e/ou tentam obter lucros com ela (SATURNINO, 2015). O 

constrangimento das liberdades na internet é justamente uma das principais frentes de 

combate do Anonymous, o qual será entendido, neste trabalho, tanto como uma manifestação 

de contrapoder quanto uma articulação tática desviacionista. 

O ponto que merece destaque nesta discussão centra-se em como as relações de poder 

operam a partir de novas diretrizes: segundo Castells (2009), elas não organizam-se apenas 

em indivíduos, mas em uma estrutura em redes. Uma rede é definida pelo autor como um 

conjunto de nós, que interagem entre si e tornam-se mais úteis para a rede ao absorver 

                                                 
5 Do inglês self mass communication. Na presente dissertação, optamos pelo termo como exposto na obra 

traduzida de Castells (2013), apesar de reconhecermos o uso do self (pois sintetiza melhor a ideia de que a 
comunicação de massa parte do indivíduo) como um condutor mais eficiente do conceito. 
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informações e processá-las com eficiência. Esses sistemas de nós se reconfiguram e 

readaptam para o funcionamento geral da rede; a rede é a unidade, e não o nó. 

As redes são resultado da relação entre poder e contrapoder e, portanto, estruturas 

complexas de comunicação (CASTELLS, 2009). A comunicação é indissociável da sociedade 

em rede, em função dos padrões de interação programados pela atividade humana (MONGE 

& CONTRACTOR, 2003). Tais padrões estruturam-se da seguinte forma: eles são 

programados pelos atores sociais a assegurar unicidade e flexibilidade, e se configuram a 

procurar incessantemente formas mais eficientes de interconexão entre os pontos da 

mencionada rede. Afirma Castells (2013) que os detentores de poder na sociedade em rede 

são os programadores (aqueles que elaboram as redes essenciais para a vivência 

contemporânea, como a mídia e as finanças) e os comutadores, os que operam as conexões 

entre as redes elaboradas (elites políticas e financeiras que garantem o funcionamento das 

instituições). 

O poder na sociedade em rede é exercido, como ressalta Castells (2009), pela 

produção e apropriação do valor. Valor é, em linhas gerais, o que as instituições dominantes 

sugerem que seja. Valor é, em si, uma expressão de poder: “quem detém o poder define o que 

é valioso” (idem, p. 28). Na contemporaneidade, o valor é apropriado como a construção do 

progresso coletivo, o acúmulo de capital e a exaltação da imagem (KOSELLECK, 2010; 

MATOS, 2009; PESAVENTO, 1997). O poder nesta sociedade rede é, portanto, exercido 

através da capacidade dos atores de influenciar os demais pelo capital, pelo trabalho e pela 

imagem. O contrapoder, por sua vez, é exercido pelas redes de articulação que surgem nos 

processos comunicacionais desta sociedade. 

A geração e intercâmbio de valor na contemporaneidade nos aproxima do fenômeno 

do consumo, o qual consideramos essencial para entender as relações de poder e contrapoder 

na sociedade em rede. O consumo, diferentemente do consumismo, é o “resultado de um 

conjunto de práticas sociais e culturais fortemente relacionadas à identidade do sujeito, como 

direito do qual não pode ser excluído” (BACCEGA, 2010, p. 29). O consumo configura-se 

como um fenômeno estimulado pela geração de valor (progresso, capital e imagem) da 

sociedade em rede. Afirma Orofino (2014) que, embora o consumismo seja relegado ao plano 

da evasão fútil e da irracionalidade do hedonismo e do imediatismo, as práticas de 

comunicação e consumo assumem uma nova condição na contemporaneidade. Precisamente 

por que, como afirmado anteriormente, consumo e consumismo não podem ser entendidos 

como sinônimos. 

Argumenta Sassatelli (2007) que o fio condutor dos estudos sobre o consumo seria a 
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crítica à crescente e incontrolável paixão pelo acúmulo de mercadorias, causando processos 

de descontentamento do sujeito e desengajamento ao domínio público. Nas palavras de 

Campbell e Barbosa (2006), o consumo era visto erroneamente nas ciências sociais como um 

vício produzido pela estrutura do capital e, consequentemente, combatê-lo era necessário para 

uma reflexão adequada sobre a sociedade moderna. De acordo com os mencionados autores, o 

consumo deve ser avaliado com maior sobriedade; investigações profundas sobre o fenômeno 

são importantes para compreender a noção de identidade apreendida pelos indivíduos 

contemporâneos. 

Neste sentido, ao propor um resgate dos estudos do consumo de uma posição 

marginal nas ciências sociais, Sassatelli (2007) aponta para uma reavaliação acerca do que 

entende-se por consumo: caberia entendê-lo como um elemento de conexão entre mercadoria 

e capital (relembrando: elementos que configuram valor à sociedade em rede), importantes 

para o desenvolvimento e consolidação do capitalismo na cultura contemporânea. Prossegue a 

mencionada autora afirmando que o consumo passou a ser contextualizado como um 

exercício relevante em si mesmo e essencial para definir relações sociais e identidades. 

Ao afastar o consumo como atividade meramente ligada à compra de mercadorias 

pelo capital, Tondato (2009) descreve o consumo como um direito do cidadão 

contemporâneo, de formação, educação e sociabilidade compartilhada. Os exercícios do 

consumo se estabelecem por meio de práticas, as quais concedem aos indivíduos o direito de 

pertencimento às redes de socialização. No consumo, busca-se não apenas a funcionalidade, 

mas os estilos de vida e as identidades. Os valores culturais da sociedade contemporânea 

pautam-se, portanto, por uma cultura de consumo (idem). 

A cultura de consumo ilustra uma sociedade, a qual, segundo Bauman (2007), se 

promove, endossa e estimula o estilo de vida/estratégia existencial do consumo, rejeitando as 

demais alternativas de vivência no espaço social. Os indivíduos são treinados desde a infância 

sob os mandamentos da mercadoria e do capital. Paralelamente, o consumo segue sendo um 

direito, ainda que passe a ser também um dever dos sujeitos, independente de idade e gênero. 

Tal fenômeno reforça o individualismo nos sujeitos. Segundo Bauman (2007), o ato 

do consumo é executado pelo sujeito a partir de competências adquiridas individualmente. 

Apenas o próprio consumidor é capaz de desempenhar as suas obrigações e necessidades 

sociais, a partir do ato do consumo, em contramão às noções de coletividade estimuladas 

pelas sociedades em eras anteriores a essa. Bauman (idem) metaforiza a presente sociedade de 

consumidores como um enxame de abelhas – que se reúnem, dispersam e se juntam 

novamente, de uma ocasião para outra, guiados por momentos e relevâncias distintas, atraídos 
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por alvos mutáveis, mutantes e móveis. 

 
Ser membro da sociedade de consumidores é uma tarefa assustadora, um esforço 
interminável e difícil. O medo de não conseguir conformar-se foi posto de lado pelo 
medo da inadequação, mas nem por isso se tornou menos apavorante. Os mercados de 
consumo são ávidos por tirar vantagem desse medo, [...], competem pelo status de 
guia e auxiliar mais confiável no esforço interminável de seus clientes para enfrentar 
esse desafio (BAUMAN, 2007, p. 80). 

 

Inferimos que o sujeito consumidor apreende seus valores, estilo de vida e noção de 

identidade de acordo com a forma com que ele exerce a atividade do consumo (CANCLINI, 

1995). Ou seja, o sujeito identifica-se como consumidor na maneira com que ele se veste, 

filmes que assiste, carros que usa, músicas que ouve, serviços que contrata, softwares que usa, 

ícones que se apropria, etc. Delinearemos aqui duas dinâmicas de consumo, segundo Tondato 

(2009): o consumo material, da compra e uso de bens físicos; e o consumo simbólico, da 

apropriação individual de símbolos para a confirmação de discursos.  

O papel constituinte de identidades atrelado ao consumo, segundo Baccega (2010, p. 

60), “indica que o consumidor resulta de um conjunto de práticas sociais e culturais que 

estabelecem e indicam as diferenças entre os grupos, suas pertenças”. De acordo com Canclini 

(1995), o consumo torna-se uma ferramenta importante para que o sujeito possa inserir-se na 

sociedade e refletir sobre quem ele é no mundo. “Quando selecionamos os bens e nos 

apropriamos deles, definimos o que consideramos publicamente valioso, bem como os modos 

com que nos integramos e nos distinguimos na sociedade, com que combinamos o pragmático 

e o aprazível.” (idem, p. 45). 

Em linhas gerais, Baccega (2010) reconhece que a sociedade contemporânea deve 

emancipar-se do ato irreflexivo de consumir e de vislumbrar o consumo como ato irreflexivo. 

Deve exercitar o pleno conhecimento sobre os códigos do consumo (sendo que a educação 

sobre isso é dever importante das áreas da comunicação e das ciências sociais), para que os 

sujeitos possam apreender e questionar suas identidades, lugares na hierarquia social e o 

poder revestido nesse processo.  

Nas palavras de Tondato (2010), a contemporaneidade flutua num ciclo de 

indecisões, consumir é tanto resistência quanto afirmação das condições da sociedade. Em 

suma, como diz Alonso (2006), o consumidor: 

 
Não é um ser isolado e desconectado do resto de seus contextos sociais, e sim portador 
de percepções, representações e valores que se integram e completam com o resto de 
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seus âmbitos e esferas de atividade, [o que nos permite] perceber o processo de 
consumo como um conjunto de comportamentos que recolhem e ampliam, no âmbito 
privado dos estilos de vida, as mudanças culturais da sociedade em seu conjunto. (p. 
99).  

 

Com base nos argumentos apresentados nos parágrafos anteriores, julgamos o 

consumo como um elemento influente na definição de valor para a sociedade em rede. Afirma 

Castells (2009) que os discursos na sociedade em rede são “gerados, difundidos, combatidos, 

internalizados e eventualmente incorporados na ação humana” (p. 53). Segundo o mencionado 

autor, a articulação da sociedade em rede descola os padrões espaço-temporais 

tradicionalmente forjados pela sociedade industrial. Tais padrões, outrora reféns das fronteiras 

do imaginário e dos lugares físicos, transformam-se em um espaço de fluxo (idem). A 

economia, neste contexto, migrou para a rede e impacta profundamente a cultura, a política, 

as relações sociais, etc. Impacta em igual medida o consumo e o que podemos definir como 

sociedade de consumo em rede. 

Desta forma, a sociedade em rede se perpetua a partir dos discursos do consumo. O 

consumo pode ser explorado na sociedade em rede, também por reforçar tanto as relações de 

poder quanto de contrapoder. Reforça os discursos de poder por perpetuar-se nos discursos e 

atividades que o desenvolvem. Segundo Baudrillard (2007), os discursos que favorecem uma 

igualdade dentro da sociedade de consumo, apenas servem para reforçar desigualdades, 

enquanto eximem os favorecidos de responsabilidades, pelo fato de as liberdades e a 

conquista do bem estar serem considerados os valores máximos e universais.  

Por outro lado, afirma Hoff (2014), que as lógicas de produção do sistema do 

consumo e a diversidade das estéticas corporais e discursivas abriram espaço a uma série de 

narrativas e valores, os quais questionam diretamente algumas das hegemonias do consumo. 

O contrapoder se dá, neste ponto, no uso das ferramentas do consumo para ressignificar o 

consumo em si. Autores como Casaqui (2015) e Peres-Neto (2013) ilustram tais práticas de 

ressignificação na forma do empreendedorismo social e do consumo consciente, por exemplo. 

Neste caso, o valor na sociedade em rede se expressa tanto pelo consumo quanto pela negação 

ao consumismo.  

 Ao analisar as relações entre consumo e sociedade em rede com mais profundidade, 

é possível inserir as articulações do Anonymous dentro deste contexto. Ao longo desta 

dissertação, concentraremos esforços para analisar algumas das práticas de contrapoder 

realizadas pelo Anonymous em busca de entender qual(is) o(s) valor(es) das mesmas para 

seus membros. Um ponto de partida interessante para delinear estes elementos é a relação do 
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Anonymous com o consumo. 

Ao resgatarmos Baccega (2010) e Canclini (1995), entendemos o consumo como um 

guia para a delineação de subjetividades. Afirma Bruno (2013) que as subjetividades 

contemporâneas relacionam-se aos dispositivos de visibilidade em que elas se comunicam. Ou 

seja, a afirmação da subjetividade se dá num ambiente de “ver e ser visto”, no caso do 

Anonymous, nos formatos de comunicação da internet. Reitera Bruno (idem) que os vetores 

do regime de visibilidade contemporâneo se dão na disciplina e no espetáculo, tanto para 

manifestações de resistência quanto de entretenimento. Esta discussão, ao trasladarmos ao 

contexto do Anonymous, levanta um paradoxo: a subjetividade Anonymous se dá no 

exercício dos regimes de visibilidade, mas todas as operações Anonymous são pautadas por 

um regime de invisibilidade.  

Acredita-se que a partir do consumo simbólico - tal como entende Tondato (2009), 

como a apropriação individual de símbolos para a confirmação de discursos - o Anonymous 

mantém-se invisível dentro dos seus regimes de visibilidade. Seus membros, para disseminar 

os ideais que promovem, lançam comunicados oficias, imagens e materiais audiovisuais, 

espalhando-os por toda a internet. Cada um destes materiais obedece a uma determinada 

estrutura, técnica e tecnologia para se legitimar. A partir do entretenimento e da disciplina, os 

Anonymous apropriam-se do consumo de imagens para manterem-se visíveis para a 

sociedade. Ao longo desta dissertação, analisaremos os materiais discursivos do Anonymous 

como elementos de consumo e como delineadores de valor. 

Evidentemente, há outras abordagens para entender a geração de valor na sociedade 

em rede e a manutenção do poder além do consumo simbólico. A seguir, pretende-se expandir 

a discussão para o âmbito da cultura contemporânea, esta que detém papel crucial para a 

origem do Anonymous.  

 

1.3 CULTURA, SUBCULTURA E ARTICULAÇÕES DE SUBVERSÃO NO DIGITAL. 

Afirmam Hall e colaboradores (1993): cultura é a maneira com que grupos sociais 

desenvolvem padrões de vida distintos e dão formas expressivas às suas experiências de vida, 

em nível social e material. A cultura de determinado grupo, portanto, pode ser definida como 

o estilo de vida dos membros de tal grupo: relações sociais, sistemas de crenças, morais e 

costumes. Em suma, um mapa de significados que guiam a expressão da vida em si para os 

sujeitos.  

Para o processo comunicacional acontecer, emissores e receptores devem sempre 
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trocar códigos, como bem reforça Castells (2009). Os sujeitos, portanto, nascidos em um 

determinado sistema de códigos de imagens, crenças e costumes sentem-se pertencentes a um 

grupo cultural quando seguem este guia sistemático. Culturas constituem a civilização e a 

inter-relação entre tais culturas, formam a base da sociedade. Hall e colaboradores (1993) 

afirmam que se o mundo tende a classificar e ordenar as estruturas de poder, as culturas 

também disputam influência e legitimação nos significados.  

 
Grupos que coexistem na sociedade e que dividem as mesmas condições materiais e 
históricas, entendem e até certo ponto compartilham a cultura um do outro. Mas assim 
como diferentes grupos e classes são classificados em desigualdade uns aos outros, em 
termos de relações produtivas, riqueza e poder, culturas também são classificadas, 
opõe-se uma a outra, em relações de dominação e subordinação em conjunto com a 
medida de poder cultural [...] (HALL e colaboradores 1993, p. 10) 6. 

 

Segundo Hebdige (2002), a classificação dos signos afirma a ideologia da cultura, a 

qual reforça discursos dominantes acerca da realidade humana. Em linhas gerais, os códigos 

culturais são impostos à formulação da ideologia. Thompson (1990) sintetiza: ideologia é o 

“sentido a serviço do poder” (idem, p. 16) – a cultura formula-se pela ideologia, e vice-versa. 

A relação de dominância cultural, portanto, se dá quando uma classe “controla e determina o 

compasso de uma época, [...] regulam a produção e distribuição de ideias da sua era. Suas 

ideias são, portanto as ideias dominantes da época” 7  (HALL e colaboradores, 1993, p. 10-

11).  

Ao prosseguir com a corrente de pensamento, pode-se inferir que a cultura afirma a 

ideologia e reforça hegemonias (HEBDIGE, 2002). Os mapas de significados são “traçados e 

retraçados pelos discursos dominantes sobre realidade – as ideologias dominantes. A 

ideologia dominante tende a representar [...] os interesses dominantes da sociedade” (p. 15). 

Os discursos hegemônicos pautam modelos de crenças a serem explorados para o 

funcionamento da cultura, ou seja, a cultura da maioria passa também a se configurar como a 

ideologia dominante (HALL e colaboradores, 1993).  

                                                 
6 Tradução livre do autor. Do original, em inglês: “Groups which exist within the same society and share some of 

the same material and historical conditions no doubt also understand, and to a certain extent share each others’ 
‘culture’. But just as different groups and classes are unequally ranked in relation to one another, in terms of 
their productive relations, wealth and power, so cultures are differently ranked, and stand in opposition to one 
another, in relations of domination and subordination, along the scale of ‘cultural power’” (HALL e 
colaboradores, 1993, p. 10) 

7 Tradução livre do autor. Do original, em inglês: “they rule as a class, determine the extent and compass of an 
epoch […], and regulate the production and distribution of the ideas of their age: thus their ideas are the ruling 
ideas of the epoch.” (HALL e colaboradores, 1993, p. 10-11). 
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Na sociedade ocidental pós-Guerras Mundiais, houve o despertar de uma consciência 

sobre a pobreza nascida nas desigualdades; sua condição foi vista como um problema 

estrutural da má distribuição de renda junto à força de trabalho (HALL e colaboradores, 

1993). Tal afluência redunda-se na assimilação da juventude das classes trabalhadoras em 

uma cultura de consumo, juvenil por natureza. Nas palavras de Freire Filho (2005), esses 

estilos emergentes, ainda que ligados ao hábito do consumo irrestrito, simbolizavam 

“respostas (ou soluções) culturais dos jovens aos problemas ocasionados por sua experiência 

de classe (mediada pela geração, pela etnia e – tal qual será reconhecida mais tarde – pelo 

gênero)” (p. 141). Neste ponto detectamos uma das primeiras manifestações de contrapoder 

no discurso do consumo, como apontado anteriormente. 

A resposta às mazelas da vida contemporânea é complexa e sutil, especialmente entre 

a juventude urbana, a qual encontrou uma forma de participação política por meio de 

expressões culturais exclusivas à própria juventude. 

 
 A juventude foi retratada, [...], talvez em toda a imprensa da época, como uma 
metáfora poderosa, porém camuflada, para mudança social: a imagem comprimida de 
uma sociedade que mudou fundamentalmente, em termos de estilos de vida e valores. 
A juventude mudou de forma calculada para incomodar o quadro político oficial, mas 
também de forma ainda incalculável em termos políticos tradicionais. (SMITH e 
colaboradores, 1975, p. 10) 8. 

 

A indicação de mudança social entre a juventude urbana ocidental é um gatilho para 

a formação das subculturas, definidas como uma derivação marginalizada da cultura 

dominante (HALL e colaboradores, 1993). Freire Filho (2005) afirma que os estilos 

emergentes das subculturas possuem forte ligação com o desenvolvimento das indústrias do 

lazer e da moda adolescente, mas também simbolizam uma proposição de respostas às 

desigualdades. Com base nos conceitos apresentados, entende-se que a formação das 

subculturas trata de uma resposta dada às mazelas da contemporaneidade pela própria 

contemporaneidade.  

As subculturas possuem um aspecto boêmio, delinquente, sedento por prazer e 

excitação; porém, não se desprendem completamente da cultura dominante. Elas 

compartilham certos valores (como a sedução pelo capital e mercadoria), crenças e condutas 

                                                 
8 Tradução livre do autor. Do original, em inglês: Youth was, […], perhaps in the whole press of the period, a 

powerful but concealed metaphorfor social change: the compressed image of a society which had crucially 
changed, in terms of basic life-styles and values—changed, in ways calculated to upset the official political 
framework, but in ways not yet calculable in traditional political terms. (SMITH e colaboradores, 1975, p. 10). 
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de sociabilidade com a cultura mãe (HALL e colaboradores, 1991, p. 12). Toda subcultura 

configura-se como um espaço de resistência e reflexão dos valores da sociedade moderna no 

ocidente, onde as formas de linguagem contradizem-se em estrutura e mensagem. Trata-se de 

uma atividade política marcada pelo estilo e pela reafirmação do consumo simbólico. 

A subcultura é um reflexo da transformação dos entendimentos acerca de cultura na 

contemporaneidade (FREIRE FILHO, 2005). Observemos este fenômeno como uma 

expansão da conjuntura social, econômica e política da civilização contemporânea. A 

dinâmica de transformações não se dá apenas no âmbito das codificações, mas também na 

maneira com que elas são transmitidas, como observa McLuhan (1995).  

 
Numa cultura estilhaçada como a nossa, há muito acostumada a dividir e estilhaçar 
todas as coisas como meio de controlá-las, não deixa, às vezes, de ser um tanto 
chocante que, para efeitos práticos e operacionais, o meio é a mensagem. Isso apenas 
significa que as consequências sociais e pessoais de qualquer meio [...] constituem o 
resultado do novo estalão produzido em nossas vidas por uma tecnologia 
(MCLUHAN, 1995, p. 21). 

 

A natureza desta cultura - herdeira da mentalidade progressista da modernidade - 

segundo Koselleck (2006), abre margem a uma série de micro revoluções, especialmente no 

âmbito da socialização. A mais simbólica destas mutações se dá no advento das tecnologias 

de comunicação digitais. Essas novas tecnologias são contextualizadas por Lemos (2007): a 

fusão das telecomunicações analógicas com a computação possibilitou que os sujeitos 

passassem a interagir remotamente entre si via mensagens por computador. Progressivamente, 

as formas individuais de produção e difusão na internet passaram a conviver com as 

produções da cultura de massa.  

Lemos (2007) concebe esse fenômeno como ciberespaço. A prática de socialização 

neste espaço é definida como cibercultura e, segundo o mencionado autor, “uma nova 

manifestação de cultura” (idem, p. 11). A consolidação da internet como meio de 

comunicação foi evidenciada especialmente após o surgimento da geração Web 2.0, 

caracterizada por potencializar as formas de produção colaborativa e compartilhamento de 

conteúdo digital (PRIMO, 2007).  

A mencionada Web 2.0 ajudou a expandir as subculturas e as manifestações de 

contrapoder, ao expandir as fronteiras da auto comunicação de massa. Afirma Shirky (2010) 

que a Web 2.0 permitiu o engajamento dos usuários de internet em criar conteúdo e 

envolverem-se em projetos colaborativos na internet. Isto permitiu que os indivíduos usassem 



 

 

24 

tais projetos sociais para articular posturas de resistência, por exemplo. E esta cultura de 

participação, colaboração e resistência herda ideais de uma subcultura hacker surgida nos 

primórdios da comunicação digital. 

 

1.4 CONTRAPODER NA SUBCULTURA: O SUJEITO HACKER. 

Durante a década de 1950 e 1960, emergiu a cultura hacker, a qual, em certa medida, 

pode ser considerada como uma subcultura, por representar ao mesmo tempo a manifestação 

tanto do poder quanto do contrapoder na sociedade em rede. A cultura hacker confunde-se 

com a cultura dos primórdios da computação, onde a ideia do compartilhamento e da 

colaboração eram valores éticos comuns a seus participantes (HIMANEN, 2001).  

O início da expressão da subcultura hacker é ilustrada por Legg (2005) com os 

laboratórios de tecnologia das maiores universidades americanas na década de 1960: era 

aceito que qualquer pessoa detivesse o direito de mexer em qualquer aspecto de uma máquina 

que pudesse ser melhorado. Segundo Thomas (2002), não havia uma definição clara de 

hacker na época: os primórdios da computação valorizavam sujeitos como artesãos, 

habilidosos na arte de programar e codificar, da mesma forma que a comunidade hacker 

passou a valorizar tais qualidades posteriormente. Tanto a cibercultura quanto a comunidade 

hacker viveram em uma relação mutualista para florescer. 

A década seguinte, já entrados nos anos 70 do passado século, contextualiza Thomas 

(2002), foi palco da manipulação de redes de telefonia e o surgimento de aplicações digitais 

(softwares) protegidos por leis de propriedade intelectual, e a consequente luta dos detentores 

destes direitos contra quem os roubava e os distribuía livremente. As semelhanças da prática 

hacker com elementos básicos da computação mantêm-se próximas, tanto que as habilidades 

desta geração passaram a moldar os serviços de tecnologia consolidados na atualidade. É 

desta geração de hackers que surgem empreendedores famosos de serviços da computação, 

como Steve Jobs e Bill Gates (THOMAS, idem). Ao passo em que as redes de comunicação 

analógicas se tornaram mais complexas, a “era dourada” do phreaking9 deu lugar à 

exploração das redes de computadores nas décadas de 1980 e 1990 (COLEMAN, 2014).  Esta 

época concebeu as gerações mais emblemáticas de hackers.  

Neste contexto, é importante situar a consolidação do imaginário sobre o hacker na 
                                                 
9 O termo phreak, derivado de phone freak, refere-se à técnica de engenharia reversa para produzir sinais de 

controle e enganar os sistemas de telefonia para, por exemplo, realizar ligações gratuitas (PHRACK, 1987). A 
técnica foi uma das primeiras manifestações hacker nas tecnologias da comunicação. 
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cultura de massa. O filme "Jogos de Guerra" (1983) teve como protagonista um rapaz que 

invadiu por acidente um computador do FBI e quase começou a Terceira Guerra Mundial. 

Igualmente, o filme “Hackers” (1995) retrata uma juventude hacker rebelde e transgressora, 

porém disposta a trabalhar pela justiça quando bem guiada. Os filmes citados ilustram o 

estereótipo construído por parte da sociedade sobre a existência dos hackers: a construção de 

um senso comum sobre o seu comportamento tido como destrutivo, criminoso e desrespeitoso 

(THOMAS, 2002). 

O alegado comportamento ganhou ainda maior atenção das autoridades e políticos 

nos anos 90 do século XX, fato que levou a uma politização da comunidade hacker 

(THOMAS, 2002). Essa politização também culminou em uma cisma causada entre aqueles 

que hackeavam apenas sob consentimento e para melhorar a experiência em rede e entre 

aqueles que acreditavam no peso político do roubo de informações (idem, ibidem). 

Sob este histórico é moldada a imagem do hacker na cultura contemporânea. 

Coleman (2014) afirma que hackers tendem a promover liberdades civis sob uma perspectiva 

libertária, e defendem ideais como a liberdade de expressão e o livre acesso à informação; 

exercem suas exigências a partir da habilidade e da astúcia nas técnicas de programação, 

aliada ao bom humor e uma vontade de mudar o mundo. Nas palavras da mencionada autora, 

“enquanto muitos desses hackers underground adquiriram e distribuíram conhecimento 

técnico, por exemplo, ao identificar falhas de segurança, eles também procuravam pelos frutos 

proibidos: suas ações incluíam zombaria, espetáculo e transgressão” (p. 3) 10. 

A constituição cultural do hacker é complementada por uma noção masculinizada 

dada à comunidade. A “cultura dos garotos”, como definida por Thomas (2002), tem uma 

série de valores e ideais aplicados à subcultura hacker. Esse conjunto é perceptível a partir da 

noção de maestria (conhecimento obsessivo pelas técnicas de programação e codificação) e 

competitividade (brincadeiras e hostilidades para formação de laços afetivos).  

Os elementos da cultura dos garotos sobre a comunidade hacker constituem uma 

noção de dominação tanto sobre pessoas como também máquinas. Um hacker talentoso é 

aquele capaz de subjugar tanto um sistema quanto um colega hacker, misturando “desejo pela 

maestria com tensões entre autonomia e autoridade” (THOMAS, 2002, p. xvi). O arquétipo 

deste hacker é o de, predominantemente, um jovem branco de classe média, que viu no 

computador pessoal uma ferramenta para testar e reforçar laços a partir do caos (idem, 

                                                 
10 Tradução livre do autor. Do original, em inglês: “Although many of these underground hackersacquired and 

circulated technical knowledge, for instance, by scouting for security vulnerabilities, they alsosimply sought 
forbidden fruit andtheiractions included mockery, spectacle, and transgression”. (COLEMAN, 2014, p. 3) 
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ibidem). Reforça-se aqui mais um ideal traçado pela ambiguidade: o da construção pela 

destruição, a ordem pela desordem. 

As ideias dos parágrafos anteriores nos levam a crer que o advento do hacker trata-se 

mais de um fenômeno cultural do que tecnológico; a própria tecnologia pode ser configurada 

como um fenômeno social (LEGG, 2005). O hacker é, antes de tudo, ser humano, um sujeito 

inserido na vida social da sociedade moderna. Se por um lado rejeita o conhecimento 

mundano da cultura mainstream, por outro é completamente dependente dela ao aproveitar-se 

das limitações da mesma. Se, por um lado, rejeita o consumo, visto pela cultura hacker como 

um vício da sociedade contemporânea, por outro, apropria-se do consumo material (no uso do 

maquinário) e do simbólico (ao apropriar-se, por exemplo, de ícones da cultura de massa, 

como a Legião do Mal e o filme Hackers). 

Tendo em mente tais colocações, entenderemos a subcultura hacker como uma 

derivação da cibercultura. Surge na internet uma cultura de participação, onde Shirky (2010) 

pondera que os usuários conquistam domínio sobre a forma de produzir conteúdo. A 

reprodução de conteúdo a risco/custo zero, uma sensação de autonomia sobre sistemas, um 

círculo colaborativo de interesses mútuos – enfim, um conjunto de valores de união 

compartilhados e uma noção cívica tangível (SHIRKY, 2010). A subcultura hacker 

naturalmente apropria-se dos valores da participação colaborativa da cibercultura. Em 

contraste, navega entre ideais construtivistas e destrutivos de sua cultura mãe.  

Podemos inferir, portanto, que a subcultura hacker compartilha um ethos em comum. 

A figura do hacker talentoso, competitivo e libertador dos vícios da modernidade centra o 

conjunto de crenças e valores da comunidade. Devemos indicar, porém, as devidas ressalvas: 

hackers divergem sobre o papel político e moral das suas atividades. Dado o “caráter político 

multifacetado, rico e controverso gerado pelo engajamento dos hackers, [...] é necessário 

considerar as variações e diversidades do hacking na vanguarda de nossos estudos” 

(COLEMAN, 2014, p. 6).11 A seguir, discutiremos como este ideal arquetípico molda o 

exercício ativista reverenciado pelo Anonymous.  

 

                                                 
11 Tradução livre do autor. Do original, em inglês: “Given the multi-faceted, rich, and often controversial 

political effects engendered by hackers,[…] it is imperative to keep the variations and full diversity of hacking 
at the forefront of our inquiries” (COLEMAN, 2014, p. 6). 
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1.5 HERANÇAS DA SUBCULTURA HACKER NO ANONYMOUS. 

Como discutido nas linhas iniciais deste capítulo, o Anonymous é, por natureza e 

intenção, um movimento distante de uma definição clara, conforme argumenta Coleman 

(2012). O ser Anonymous, surgido dentro do "4chan", (um dos primeiros fóruns de conteúdo 

colaborativo na internet), pode designar ativistas da internet das mais diversas afiliações.  

 
[...] Um agrupamento de ideias e ideais adotados por essas pessoas e centrado no 
conceito do anonimato; uma bandeira para ações dentro e fora da rede, que vão desde 
trotes triviais, porém amedrontadores, até suporte tecnológico aos revolucionários da 
região árabe. Certas destas ações são pacíficas e legalizadas; outras são destrutivas e 
ilícitas, que navegam em uma área cinza da lei e da moral. O Anonymous atua por 
causas políticas, mas também por puro divertimento. (COLEMAN, 2012, p. 83) 12. 

 

A natureza de dualidades e paradoxos do Anonymous centra-se em uma mescla entre a 

crueldade humorística - traço marcante do site que o concebeu13 - e os ideais aclamados pela 

cultura hacker, como os concebidos pelo Manifesto Hacker. 

Sem uma moderação claramente definida, o "4chan" passou a ser visto como um 

espaço caótico de conteúdo humorístico extremamente controverso, considerado ofensivo e 

ilegal (COLEMAN, 2012). Por outro lado, a comunidade transformou-se em um hub de 

diversas manifestações do humor viral, o que faz deste espaço o lugar em que têm sido criadas 

inúmeras referências satíricas a ícones construídos na cultura contemporânea.  

Numa zona mista entre o humor negro e os valores libertários da sociedade 

contemporânea, florescem as iniciativas do Anonymous. Suas primeiras manifestações 

ativistas de peso global ganharam corpo em 2008, dentro do episódio conhecido como Project 

Chanology14 (primeira manifestação ao vivo assinada pelo Anonymous, contra a Igreja da 

                                                 
12 Tradução livre do autor. No original, em inglês: “[...] a cluster of ideas and ideals adopted by these people and 

centered around the concept of anonymity; a banner for collective actions online and in the real world that 
have ranged from fearsome but trivial pranks to technological support for Arab revolutionaries. These actions 
are sometimes peaceful and legal, sometimes disruptive and illicit, often existing in a moral and legal gray 
area. Anonymous acts to advance political causes but also for sheer amusement.” (COLEMAN, 2012, p. 83). 

13 O 4chan não exige cadastro para participação, função que permite a seus participantes interagirem livremente 
entre si de forma anônima. Todo usuário, no site, classifica-se “Anonymous”; como o próprio site indica, 
“‘Anonymous’ não se trata de uma pessoa, mas uma representação de um coletivo de usuários" (4CHAN, 
2014). 

14 O protesto é contra a Igreja da Cientologia, em 2008, motivado pela intimação judicial enviada pela instituição 
a diversos veículos de mídia. Os veículos circularam um vídeo interno dos cientólogos: nele, o ator Tom 
Cruise pregava os ideais da religião. A ação da Igreja motivou a ira dos usuários da internet pelo seu caráter de 
censura (OLSON, 2012, p. 63-65). 
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Cientologia) e a Operation Payback15 (primeira operação motivada em protesto ao 

constrangimento da liberdade de expressão e do livre compartilhamento de arquivos). Todas 

as inciativas de ativismo global do movimento, datando até os dias atuais, tornaram-se pauta 

da imprensa, principalmente dos cadernos de tecnologia (COLEMAN, 2012, p. 84). 

No Brasil, o movimento ganhou adeptos principalmente no decorrer das manifestações 

de junho de 2013, em que o coletivo, aliado a demais ativistas, reivindicou reformas políticas, 

econômicas e sociais ao poder estabelecido (PERUZZO, 2013).  

Entre o final de 2013 e o primeiro semestre de 2015, o braço brasileiro do Anonymous 

priorizou o debate sobre o Marco Civil da Internet – Lei que estabelece direitos e deveres na 

Internet, criada pela iniciativa popular – e a sua regulamentação (SEGURADO, 2011). Com 

efeito, o debate sobre a regulamentação da internet adquiriu um papel significativo nos fóruns 

do Anonymous desde que foi aprovado, em 2014, o “Marco Civil”, mas continua suscitando 

polêmicas que envolvem diversos atores políticos (SEGURADO e colaboradores, 2013).  

As manifestações dos ativistas digitais, tanto na internet quanto fora do ciberespaço 

expressam uma ação social que navega entre o superficial e o profundo. Elas não exigem 

grandes conhecimentos técnicos especializados, tampouco prendem os sujeitos a uma única 

forma de comunicação, como faziam os meios eletrônicos anteriores à internet (SHIRKY, 

2010).  

A literatura da comunicação oferece um leque amplo de terminologias sob o cerne do 

ativismo no ciberespaço (ASSANGE, 2012; ATTON, 2001). Dada a ampla designação do 

termo, este trabalho terá o comprometimento de aprofundar-se em duas práticas: o 

hacktivismo e o net-ativismo, o que será justificado adiante. Entende-se que ambas integram a 

conduta Anonymous. 

Os membros da comunidade hacker que tendem a defender noções de liberdade civil 

articulam táticas políticas de resistência contra qualquer figura que abusa da autoridade sobre 

as informações – táticas estas concebidas como hacktivismo (MACHADO, 2013; SAMUEL, 

2004). O hacktivismo aproveita-se do domínio sobre as tecnologias para exercer sua principal 

reivindicação: a do livre acesso ao conhecimento digital (THOMAS, 2002). 

Di Felice (2013) descreve, por sua vez, as práticas ativistas digitais contemporâneas 

como “um conjunto de ações colaborativas que resultam da sinergia entre atores de diversas 

naturezas” (p. 267) e de natureza “não mais opositiva e separatista, mas expandindo às demais 

                                                 
15 Em 2010, usuários Anonymous souberam da existência de empresas contratadas pelas indústrias fonográficas 

e audiovisuais para lançar ciberataques a sites de livre compartilhamento de arquivos, como o The Pirate Bay 
e o KickAss Torrents. 
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entidades técnicas, informativas, territoriais, de forma reticular e conectiva” (idem) – 

sintetizado pelo mencionado autor como a prática do net-ativismo.  

Entende-se, desta forma, o lado net-ativista do Anonymous quando o mesmo propõe a 

defesa de liberdades civis numa estrutura social reticular e conectiva a partir de ações 

colaborativas. Em outro extremo, o lado hacktivista do movimento se plasma na reivindicação 

de tais liberdades no âmbito da manipulação das tecnologias em favor do livre acesso à 

informação, conforme exposto por Coleman (2012). O cenário configura uma conduta 

ambivalente: a reivindicação da plena visibilidade (acesso e transparência por parte das 

instituições) feita a partir da invisibilidade (anonimato dos integrantes). A construção do 

sujeito hacktivista e net-ativista do Anonymous, bem como seus desdobramentos, serão 

explorados com profundidade no terceiro capítulo desta dissertação. 

A identidade política e ativista do Anonymous, trafega, portanto, entre extremos: 

formas de exaltação e rejeição a determinada conduta institucional e navega ebriamente entre 

espaços públicos e privados. 

Em linhas gerais, a ambivalência do Anonymous, uma herança da subcultura hacker 

que a procedeu, levanta a seguinte provocação, sinalizada por Coleman (2013): a política de 

atuação do movimento deve aproveitar-se dos mecanismos pertencentes ao sistema de 

sociedade que quer combater, a fim de ser visto e conhecido? E se essa política optar por 

trilhar um caminho de alianças ou pactos, é possível manter-se firme em suas convicções ou 

uma flexibilização moral é necessária para uma possível revolução? Estes conflitos são 

apenas um pequeno exemplo de como são complexas as relações de poder entre os hackers 

Anonymous e as instituições na sociedade em rede. 

Este trabalho, contudo, não busca uma resposta certeira aos questionamentos acima 

expostos. Não obstante, a partir de tais questionamentos, postula-se nesta dissertação elaborar 

uma reflexão sobre os sentidos éticos do Anonymous Brasil e como tal universo de valores se 

vê constituído em ações políticas hacktivistas e net-ativistas, tomando como objeto o Marco 

Civil da Internet. O conhecimento, como afirma Sousa Santos (1988), é uma forma legítima 

de autoconhecimento e a qualidade do conhecimento produzido confirma-se menos pelo que 

se torna capaz de controlar e mais pela satisfação humana do compartilhamento. O presente 

trabalho busca, em síntese, uma reflexão da identidade moral do net-ativismo Anonymous no 

Brasil e como a mesma ilustra as disputas discursivas no âmbito de políticas na rede.  
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2. A CONSTRUÇÃO DA PESQUISA. 

Apresentadas as devidas nuances e contextos que influenciam a construção do 

Anonymous, torna-se necessário delinear como serão desdobrados os processos de 

desenvolvimento do presente estudo. A análise sobre o Anonymous, um coletivo que origina-

se e comunica-se digitalmente, naturalmente exigirá métodos de pesquisa adaptados para a 

internet. Este trabalho ambiciona vislumbrar a internet como um artefato cultural. Tal 

perspectiva, segundo Fragoso e colaboradoras (2013), favorece a percepção de que a internet 

trata-se de um fenômeno cultural, multifacetado e aplicável a diferentes contextos de uso. 

Vemos tal perspectiva da internet como elemento essencial para o desenvolvimento da 

pesquisa.  

Ao relembrarmos Coleman (2012), as iniciativas Anonymous, apesar do domínio 

tecnológico, são motivadas por ideologias e manifestações das relações sociais entre os seus 

membros. Trata-se de um comportamento que se expande dos computadores para o espaço 

público. Concebe-se, nesta dissertação, a internet como um campo de estudos em constante 

mudança e abraçado por diversas disciplinas (JONES, 1999; BAYM, 2005). Dada estas 

matizações, faz-se necessário expor que optamos por aproximarmos do "fenômeno cultural" 

múltiplo que é a internet a partir de uma de suas facetas que é a construção de discursos 

comunicacionais.  

Afirma Castells (2009) que o discurso incorpora e pauta a convivência humana. Nesta 

linha, autores como Fairclough (1995) defendem que todo discurso deve ser visto como uma 

prática social, uma ação que produz efeitos e sentidos no mundo social. O discurso dos 

comunicadores, segundo Baccega (2007), inspira-se na conotação dos discursos históricos e 

literários do cotidiano. O discurso na comunicação é centrado em uma análise, a qual, 

segundo a mencionada autora, resulta em “caminhos percorridos por indivíduos/sujeitos que, 

de modo diverso, souberam se acercar da realidade” (p. 21).  

Em meio a tal diversidade, este trabalho se propõe a desconstruir os discursos 

comunicativos dos sujeitos Anonymous para fazer valer os enunciados da pesquisa, expostos 

a seguir. 
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2.1 OBJETO DE PESQUISA E PROBLEMÁTICA A SER INVESTIGADA. 

O objeto desta pesquisa é estudar os sentidos éticos do Anonymous Brasil e analisar 

como tal universo de valores se vê constituído em ações políticas hacktivistas e net-ativistas, 

tomando como objeto as discussões deste coletivo sobre o Marco Civil da Internet.  

Como problema de pesquisa propomos indagar se há relações (e em havendo, como se 

dão as mesmas) entre a constituição de uma ética hacktivista ou net-ativista do Anonymous 

Brasil e seu impacto nos discursos políticos deste coletivo sobre o Marco Civil da Internet. 

 

2.2 OBJETIVO GERAL. 

Ilustrar as relações entre a ética hacker do Anonymous Brasil e suas posições políticas 

a respeito do Marco Civil da Internet.  

 

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1º) Delinear o universo ético do Anonymous Brasil a partir dos seus discursos 

políticos; 

2º) Desconstruir algumas das noções de valores morais e políticos que permeiam o 

sujeito Anonymous Brasil.  

 

2.4 JUSTIFICATIVAS. 

2.4.1 Relevância social e acadêmica. 

A pesquisa proposta possui uma relevância social por buscar ampliar as discussões 

sobre a formação de identidades coletivizadas no contexto contemporâneo, além de discutir as 

relações da composição do sujeito com as relações de poder. Além disso, busca compreender 

o caráter ideológico dessas identidades e como tal ideologia se reproduz em uma prática de 

consumo político (tanto na cibercultura como no espaço público). Entender essas nuances nos 

permite compreender se (e em que medida) os movimentos sociais da cibercultura diluem as 

noções atuais sobre o que é público e o que é privado. 

No tocante à justificativa acadêmica, o presente trabalho busca aproximar o 

Anonymous, um fenômeno social atual e relevante para os estudos da comunicação, do 
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consumo e da ética, ao explicar a sua formulação na sociedade de consumo em rede a partir 

de uma revisão teórica próxima às áreas supracitadas. 

 

2.4.2. Escolha da instituição. 

O Programa de Pós Graduação stricto sensu em Comunicação e Práticas de Consumo 

da Escola Superior de Propaganda e Marketing de São Paulo (PPGCOM ESPM) adequa-se à 

pesquisa em função da temática investigada: trata-se do único programa de pós-graduação no 

Brasil inteiramente dedicado ao estudo da interface entre comunicação e consumo.  

A presente dissertação traz uma análise crítica sobre a sociedade de consumo e os 

processos contemporâneos de comunicação. A ambição principal é interligar a tríade de um 

coletivo relevante para as pesquisas em comunicação e consumo, como é o Anonymous. 

Pretende-se enriquecer o material intelectual do PPGCOM ESPM ao relacionar o consumo 

político com a configuração das identidades. 

 

2.4.3. Escolha da linha de pesquisa. 

O presente trabalho está inserido na linha de pesquisa “Processos de recepção e 

contextos socioculturais articulados ao consumo” do PPGCOM ESPM, a qual foca na 

investigação da interface comunicação/consumo no plano da recepção e dos contextos 

socioculturais nos quais este processo se dá, o que permite indagar acerca das implicações 

destes elementos no cotidiano, na cultura e na sociedade.  

A linha de pesquisa supracitada é relevante para o projeto por estudar questões de 

recepção e audiências dos discursos Anonymous, além de ações socioculturais de 

engajamento característicos das culturas midiáticas – entre estas a ética contemporânea, as 

subculturas e seus contextos. Pretendemos também contribuir com o desenvolvimento de 

estudos das institucionalidades: discutiremos os contextos sociais, culturais e políticos da 

relação do Anonymous com as instituições, organizações e as fronteiras entre a vida pública e 

privada. 

 

2.4.4 Escolha do orientador. 

O orientador indicado para a realização do projeto, Prof. Dr. Luiz Peres-Neto, 

compõe a linha de pesquisa “Processos de recepção e contextos socioculturais articulados ao 

consumo” e sua escolha é relevante devido à sua especialização em pesquisas relacionadas à 

comunicação e ao consumo, com dedicação especial a temas relacionados a ética, poder e 

análises de discursos. 



 

 

33 

2.5 QUADRO METODOLÓGICO. 

Além da discussão teórica relatada nos parágrafos anteriores, este trabalho também 

articulará, do ponto de vista empírico, a análise das interações discursivas do braço brasileiro 

do Anonymous, especificamente, no tocante ao Marco Civil da Internet.  

Pelo fato do movimento não operar sob uma estrutura hierarquizada, as peças 

discursivas se encontrarão, provavelmente, difusas em diversos ecossistemas digitais. Trazer a 

perspectiva da mídia como ecossistema é de interesse para a presente investigação. O 

ecossistema midiático digital redimensiona fluxos de comunicação e empreende novas 

estratégias, as quais visam interagir com pessoas mais conectadas (SCOLARI, 2004) e 

dispostas a dialogar em uma ambiência multilocalizada e multifacetada pela “internet das 

coisas” (LEMOS, 2013). 

Afirma Kozinets (2010) que as pesquisas de observação na internet podem variar 

desde as técnicas intensamente participativas até as não intrusivas e estritamente 

observacionais. Os debates sobre o Marco Civil da Internet nos ecossistemas midiáticos 

utilizados pelo Anonymous Brasil se deram, a grosso modo, no começo de 2011 e perduram 

até o fechamento da presente pesquisa.  

Como é sabido, o Marco Civil da Internet, Projeto de Lei da Câmara Nº 21, de 2014, 

depois de uma longa tramitação legislativa, iniciada em 200916, foi aprovado pelo Senado em 

22 de abril de 201417 e sancionado pela presidenta Dilma Rousseff no dia 23 de abril de 

201418. Tendo este contexto presente, neste trabalho optou-se por observar o Anonymous 

Brasil através do lurking, definido por Orgadi (2009) como o ato de entrar em listas de 

discussão, comunidades ou fóruns apenas como observador, sem participação ativa. Neste 

caso, os resultados da pesquisa serão divulgados sem expor o nome verdadeiro de um usuário, 

apenas o apelido que optou por usar na discussão. Em linhas gerais, o processo empírico 

coletará e analisará criticamente os discursos via observação lurker. Os processos de 

desconstrução destes discursos serão detalhados a seguir. 

 

                                                 
16 Tramitação legislativa do Marco Civil. In: Senado Federal. Disponível em: 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116682. Acesso em 17 fev. 2016. 
17 "Senado aprova Marco Civil da Internet". In: Senado Notícias, 22 de abril de 2014. Disponível em: 

http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2014/04/22/aprovado-no-senado-marco-civil-da-internet-segue-
a-sancao. Acesso em 17 fev. 2016. 

18 Lei Nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-
2014/2014/Lei/L12965.htm. Acesso em 17 fev. 2016. 
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2.6 ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO. 

O presente estudo analisará as peças de comunicação, sobre o Marco Civil da Internet, 

coletadas nos fóruns Anonymous, a partir da perspectiva da análise crítica do discurso (a qual 

será referenciada como ACD). Van Dijk (2003) situa a ACD como uma perspectiva de análise 

multidisciplinar. Aponta este autor que a ACD não trata-se propriamente de um método de 

análise, e sim de uma apropriação sinérgica e pontual de protocolos acadêmicos das ciências 

sociais, articulados em função do determinado objeto de pesquisa. Peres-Neto (2012) reforça 

que a ACD abrange uma série de estratégias de estudo discursivo. A fim de ilustrar tal 

postulação, Van Dijk (2010) indica alguns exemplos de abordagens potencialmente presentes 

na ACD: 

 
Análise gramatical (fonológica, sintática, lexical, semântica); análise pragmática dos 
atos de fala e dos atos comunicativos; análise retórica; análise estilística; análise das 
estruturas específicas (gênero, etc.): narrativa, argumentação, notícias jornalísticas, 
livros didáticos, etc.; análise conversacional da fala em interação; análise semiótica de 
sons, imagens e outras propriedades multimodais do discurso e da interação, entre 
outras (p. 11). 

 

Por tratar-se de uma perspectiva que alia às perspectivas linguísticas técnicas de 

análise das ciências sociais, Van Dijk (2014) indica que os estudos críticos sobre o discurso 

servem também para caracterizar o perfil adotado pelo pesquisador no seu trabalho, indo 

muito além do método adotado. Essa caracterização, segundo o mencionado autor, é 

importante para definir possíveis caminhos de mudança social e engajamento do pesquisador 

para o desenvolvimento do trabalho. Sintetiza Van Dijk (idem) que os estudiosos críticos do 

discurso estão “tipicamente interessados na maneira em que os discursos (re)produzem a 

dominação social, ou seja, o abuso de poder de um grupo sobre outros, e como esses grupos 

dominados podem resistir discursivamente a tal abuso”19 (p. 63).  

Em linhas gerais, a ACD nos permite formular as normas que definem as 

desigualdades discursivas e propor enunciados para combatê-las. Pela necessidade desta 

dissertação em abordar os discursos de resistência proferidos pelo Anonymous, julgamos a 

ACD uma perspectiva essencial para analisar os discursos políticos do presente objeto de 

                                                 
19 Tradução livre do autor. Do original, em inglês: “[…] typically interested in the way discourse (re)produces 

social domination, that is, the power abuse of one group over others, and how dominated groups may 
discursively resist such abuse”. 
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pesquisa. Definimos como objetivo da ACD, portanto, desconstruir os paradigmas éticos e 

políticos do Anonymous Brasil a partir da análise crítica de seus discursos.   

 

2.6.1. Perspectivas de análises. 

Julgamos neste trabalho associar a ACD ao aparato teórico da Pragmática, a qual 

Peres-Neto (2012) infere como o estudo das relações entre o discurso e os usuários de tal 

discurso que permitem entender a linguagem em funcionamento. A apropriação da 

Pragmática nos permite não estudar apenas o discurso, mas também o contexto, tanto da 

mensagem em si, quanto de seu emissor. Utilizaremos três instrumentos oferecidos pela 

pragmática, delineadas por Peres-Neto (idem) e Van Dijk (2003): as pressuposições, as 

implicaturas e as macroproposições do discurso.  

Giró Martí (1999 apud PERES-NETO, 2012) define as pressuposições como a 

intencionalidade do discurso, ou seja, as afirmações do emissor que pressupõem um conjunto 

de conhecimentos comuns entre ele e o(s) interlocutor(es). Por exemplo, quando o 

Anonymous Brasil afirma que “o Marco Civil é um projeto de lei para regulamentar a 

internet”, pressupõe-se que a internet brasileira não é regulamentada, o que corresponde a 

uma informação não explicitada no discurso, mas deduzível do mesmo. Outro exemplo de 

pressuposições é o fato que se deduz da frase "minha irmã se casa amanhã". Ainda que não 

esteja dito na frase, a leitura contextual da mesma permite extrair a pressuposição de que o 

enunciador de tal frase tem uma irmã, que não é filho único, etc. 

Afirma Peres-Neto (2012) que as implicaturas, por sua vez, revelam as manifestações 

implícitas pelo emissor. Tais manifestações podem ser deduzidas de acordo com o repertório 

semântico do receptor, e por isso requerem dele um papel mais ativo na troca discursiva. Um 

exemplo de implicaturas num discurso do Anonymous Brasil: “o Marco Civil obriga os sites a 

serem espiões do governo”. Implicitamente o receptor pode deduzir que, segundo o 

enunciador, os sites seriam obrigados a prover informações confidenciais sobre seus usuários 

ao governo, ferindo os direitos da privacidade e do livre compartilhamento e que, portanto, o 

Marco Civil seria nocivo às liberdades civis na internet. Naturalmente, o lugar e o contexto da 

troca discursiva devem ser levados em questão, uma vez que o ambiente de análise é palco de 

trocas discursivas constantes entre emissor e receptor. 

As pressuposições e implicaturas são sintetizadas por Carrascoza e Hoff (2011) como 

os ditos e não-ditos, ou seja, as informações explícitas e implícitas presentes na narrativa do 

discurso. Além destas abordagens, propomos incluir a proposta de Van Dijk (2003) da 

identificação de “macroproposições” que dão significado às mensagens. Identificar as 
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macroproposições permite ao pesquisador sintetizar os significados de um enunciado e 

interligá-lo aos demais discursos analisados. Segundo Peres-Neto (2012), uma abordagem 

conjunta destes protocolos “facilita o acúmulo de dados que servem de base para estudar as 

relações de poder e dominação a partir da análise da relação entre estruturas cognitivas, 

discursivas e sociais” (p. 15).  

A figura a seguir ilustra em resumo as ambições e protocolos da análise crítica do 

discurso proposta nesta dissertação. 

 
Figura 1: Proposta da análise crítica de discurso. 

Fonte: Elaboração própria. 
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3. OS CAMINHOS DO MASCARADO: INFLUÊNCIAS DA ÉTICA HACKER NO 

SURGIMENTO DO ANONYMOUS. 

3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O ARQUÉTIPO HACKER. 

A década de 1980 viu o surgimento meteórico de interessados em telecomunicações 

e computação, principalmente nos Estados Unidos. Foi neste período que o hacking 

popularizou-se no campo da tecnologia (THOMAS, 2002). As primeiras comunidades hacker 

foram criadas pela necessidade iminente de organizar conhecimentos sobre a disciplina e de 

contextualizar os novatos na arte da programação, da codificação, da criptografia e demais 

técnicas (COLEMAN, 2014).  

No advento dos grupos hacker, destacamos o Legion of Doom20 (Legião do Mal), 

especializado em invadir sistemas de telefone e redes em geral. Os membros da Legião do 

Mal seriam considerados uns dos hackers mais influentes e talentosos do campo, de acordo 

com a 31ª edição da revista digital Phrack (1990), veículo que viria a se tornar o principal 

meio de comunicação sobre a cultura hacker na década de 1980 e 1990.  

Neste ponto, identifica-se uma ambiguidade moral da comunidade hacker. Em 

primeiro lugar, o uso do mal pela Legião trata-se de um esforço para situá-la em um contexto 

de subversão, ruptura ou distância do bem. A despeito das questões de uma certa vontade de 

autodenominar-se do mal, há uma fronteira com a legalidade e a negação da autoridade; por 

mais que o “do mal” não filie-se a fins delitivos, há uma comissão de delitos, o que injeta 

ambiguidade e colabora para uma visão negativa. Esta visão negativa atraiu uma visão de 

senso comum, a qual trataria o hacker na visão da grande mídia como um delinquente 

(STERLING, 1992).  

O florescimento da cultura hacker também se deve à exaltação de certos 

personagens, tais como "O Mentor". Conforme explica Marsh (2013), "O Mentor", um 

hacker, membro da Legião do Mal, foi preso em 1986 por invadir o sistema operacional de 

um computador particular. A reação da sociedade norteamericana foi de grande repulsa, 

provavelmente influenciada pelos discursos de medo proferidos pelos jornais da época. "O 

                                                 
20 O grupo foi fundado pelo hacker conhecido como Lex Luthor (PHRACK, 1990). O nome é possivelmente 

uma referência aos antagonistas do desenho Super Amigos (protagonizados por super-heróis da DC Comics, 
como Super-Homem e Batman). O arquétipo da marginalidade e da vilania são construções imaginárias 
características dos grupos hacker (THOMAS, 2002). Há uma clara vontade de construção deum valor ético-
moral contrário ao hegemônico. Evidentemente, tal arquétipo se encaixa na noção de subcultura, previamente 
estabelecida no Capítulo 1. 
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Mentor" foi acusado de ser um delinquente e um terrorista pelas autoridades norte-americanas 

e julgado como tal pela opinião pública. Indignado com a represália, "O Mentor" enviou à 

revista Phrack um texto sobre o que ele considerava ser a essência do ser hacker.  

O texto de 1986, sob o título de A Consciência do Hacker, foi produzido para 

oferecer um guia motivacional à comunidade hacker, onde a estranheza de suas ações 

revelaria homens numa jornada heroica para tornar o mundo um lugar mais acessível para 

todos (MARSH, 2013; THOMAS, 2002).  

Com o tempo, o mencionado texto atingiu tamanha relevância a ponto de a 

comunidade hacker referir-se a ele como Manifesto Hacker. A seguir, destacamos certos 

trechos do documento: 

 
Mais um foi preso hoje. Está em todos os jornais. “Jovem preso em escândalo de 
crime de computador”, “Hacker preso por adulterar dados bancários”... 
Malditos garotos.  Eles são todos iguais. 
[...] 
Eu fiz uma descoberta hoje. Eu encontrei um computador. Espere um segundo, isso 
é legal. Ele faz o que eu comando. Se ele comete um erro, é porque eu estraguei o 
processo. Não porque ele não gosta de mim... 
                Ou se sente ameaçado por mim... 
                Ou me acha um espertinho... 
                Ou não gosta de ensinar e não deveria estar aqui… 
Maldito garoto. Tudo que ele faz é jogar. Eles são todos iguais. 
"É aqui onde eu pertenço." 
Eu conheço todo mundo aqui… mesmo se eu nunca os encontrei, nunca falei com 
eles, e talvez nunca mais ouça falar deles de novo... Eu conheço todos vocês. 
Maldito garoto. Amarrando-se de novo à linha telefônica. Eles são todos iguais. 
[...] 
Esse é o nosso mundo agora… o mundo dos elétrons e do switch, a beleza dos 
transmissores. Nós fazemos uso de um serviço já existente sem pagar por aquilo 
que poderia ser baratíssimo se não fosse usado por gananciosos aproveitadores, e 
vocês nos chamam de criminosos. Nós exploramos, e vocês nos chamam de 
criminosos. Nós buscamos por conhecimento, e vocês nos chamam de criminosos. 
[…] Vocês fazem bombas atômicas, guerras, vocês matam, traem, mentem e nos 
fazem acreditar que tudo isso é pro nosso próprio bem, mas nós é que somos os 
criminosos.  
 
Sim, eu sou um criminoso. Meu crime é o da curiosidade. Meu crime é julgar as 
pessoas pelo que elas pensam e falam, não pelo que parecem. Meu crime é ser mais 
esperto que você, e você nunca vai me perdoar por isso.  
 
Eu sou um hacker, e este é o meu manifesto. Você pode deter este indivíduo, mas 
você não pode deter todos nós. Afinal, nós somos todos iguais. 
 (Hacker’s Manifesto, 1986)  21 

 

                                                 
21 Tradução livre do autor. Texto original disponível em: <http://phrack.org/issues/7/3.html> 



 

 

39 

 O Manifesto Hacker é um documento simbólico justamente por explicar uma 

atividade que é até hoje difícil de ser definida. Segundo Thomas (2002), alguns hackers 

acreditam que hackear é explorar, aprender e fascinar-se pela complexidade da tecnologia que 

rodeia a vida contemporânea enquanto, para outros, hackear é uma forma de se divertir com 

trotes, como alterar a webpage pessoal de alguém ou colocar imagens pornográficas em 

servidores públicos.  

 Independente da definição, tanto o Manifesto Hacker quanto Thomas (2002) acenam 

para traços comuns do ser hacker: dominância tecnológica, independência e subversão à 

autoridade/poder institucional. Segundo Coleman (2012), estes traços também são comuns às 

iniciativas Anonymous, principalmente nas operações de negação de serviço feitas pelo 

movimento. 

 A essência do hacker e o estar no mundo dentro de uma cultura hacker são 

elementos de natureza ambivalente, como aponta Coleman (2013): a exigência da 

transparência e do respeito são reivindicados a partir do anonimato e das transgressões legais. 

Neste capítulo, a ambição é contextualizar essa natureza de dualidades e analisar as heranças 

que ela dá à constituição do Anonymous. O hacker floresce tal cenário ao constituir-se como 

subcultura, um fenômeno que subverte-se à contemporaneidade sob códigos oriundos da 

própria contemporaneidade (THOMAS, 2002). 

 Com base nos aprendizados obtidos no Capítulo 1, nos dedicaremos a traçar os 

ideais desta subcultura hacker a partir da visão da ética. Doravante, identificaremos traços da 

ética hacker no ativismo digital do século XXI e como o Anonymous surgiu sob influência 

destes referenciais. Desta forma, espera-se contextualizar o Anonymous no cenário ético-

político contemporâneo para compreender mais assertivamente as motivações das suas 

iniciativas.  

 

3.2. ÉTICA E POLÍTICA HACKER. 

A diluição de sentidos e subjetividades ocasionados pela vida moderna (MAIA, 

2014) religam a busca pelo papel da ética em um mundo incerto, fragmentário, contingente e 

fugaz (PERES-NETO, 2014). Ao resgatarmos a relação de dualidades (aceitação e rejeição) 

que a sociedade contemporânea tem com seus discursos, como ilustramos anteriormente, há 

de se entender que a ética adquira uma nova importância e vivacidade para o mundo 

contemporâneo (BARROS FILHO, 2004).    

O sujeito hacker, participante ativo dessa sociedade, possui consciência da 



 

 

40 

importância da ética (COLEMAN, 2013), mesmo que ele, assim como os cidadãos em geral, 

tenha dificuldades em definir claramente o que é ética. Com efeito, como aponta Valls (1994), 

se indagássemos à cidadania, todos diriam saber o que é a ética, ainda que, presumivelmente, 

teriam dificuldades para defini-la.  

Há, pelo menos, duas explicações sobre a dificuldade de os hackers manifestarem 

com claridade suas noções de ética. Primeiramente, é preciso ter presente a existência de uma 

vasta diversidade de escolas, teorias e modelos éticos que refletiram sobre a moral humana ao 

longo dos séculos com pressupostos, meios e fins diferentes (PERES-NETO, 2013). 

Frequentemente, ao pensarmos sobre a ética, tendemos a buscar um encaixe perfeito em um 

determinado paradigma moral o que seria virtualmente impossível, uma vez que as teorias 

morais tendem a ser complementárias, ainda que muitas vezes sejam contraditórias 

(CORTINA, 2010). Em segunda instância, talvez por consequência da primeira, hackers estão 

em constante debate sobre o que é ser hacker e qual o seu papel como sujeitos na sociedade 

(COLEMAN, 2013).  A ontologia do ser hacker pressupõe uma reflexão ética contínua do seu 

estar no mundo. 

A navegação ética acima ilustrada nos leva a configurar a identidade do hacker a 

partir dos preceitos éticos seguidos pela sua subcultura. Para dar luz a esta configuração, 

devemos antes trazer à tona nossas próprias concepções sobre ética. Em primeira instância, 

ética, do grego ethos, refere-se ao caráter. Pensar o exercício ético implica em 

necessariamente traçar suas relações com o fazer político. Como afirma Aristóteles: 

 
Ainda que tal fim seja o mesmo para o indivíduo e para o Estado (a eudaimonia22), o 
deste último parece ser algo maior e mais completo, quer a atingir, quer a preservar. 
Embora valha bem a pena atingir esse fim para um indivíduo só, é mais belo e mais 
divino alcançá-lo para uma nação ou para as Cidades-Estados (ARISTÓTELES, 1987, 
10).  
 

Tendo em mente a passagem do filósofo estagirita, inferimos que existem duas 

disciplinas importantes para alcançar o bem supremo citado por ele: a ética e a política, uma 

vez que ambas têm em comum o fato de indicar a boa conduta a ser praticada (QUINTANA, 

2014). É, portanto, na mistura da prática das ações boas com as ações úteis que os indivíduos 

alcançariam a eudaimonia: o bom espírito vive e age virtuosamente na vida pública 

                                                 
22 Eudaimonia, derivada de eu (bom) e daimon (espírito), é um conceito central na filosofia de Aristóteles. Ainda 

que explicado de forma superficial, entendemos a eudaimonia como o equivalente ao bem supremo humano. É 
tarefa da ética, da política e da prática das virtudes definir o que é esse bem e como ele pode ser alcançado 
(ARISTÓTELES, 1987). 
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(consciência política) e na vida privada (consciência ética). 

A prática das virtudes supõe tanto um cuidado de si quanto a boa condução na vida 

pública. Quintana (2014) analisa que, na areté23 aristotélica, o indivíduo precisava ter um 

apego de si, ocupar-se de si, superar a si; para não ser dominado pelas “desvirtudes”. Desta 

forma, o indivíduo seria um cidadão, um bom pai ou um bom governante. Com efeito, é na 

areté que se manifestam as atividades da elaboração de leis e decisões judiciais, que nortearão 

a atividade deliberativa na democracia (idem). 

Em linhas gerais, a ética procura saber o que é a felicidade, enquanto a política 

propõe, pela forma de organização da vida social, as condições de possibilidade para a 

felicidade (QUINTANA, 2014). Devemos reconhecer, porém, que tanto as definições 

anteriores quanto a atividade de colocá-las em prática são tarefas complexas. É por isso que o 

grande questionamento da filosofia política é chegar a um consenso sobre qual a melhor 

forma de se governar (VIDAL-NAQUET, 2003).  

As escolas da filosofia moral e política ganharam novos paradigmas e modelos com 

o passar dos séculos, cada qual estruturando uma resposta sobre como atingir o bem supremo 

e quais caminhos a política deve trilhar para que o mencionado bem seja alcançado pelos 

cidadãos (VALLS, 1994). A filosofia moral moderna é representada em grande medida pelo 

utilitarismo e o liberalismo, os quais, segundo Peres-Neto (2015), são os alicerces das 

democracias liberais burguesas. Afirma Coleman (2013) que, apesar de a subcultura hacker 

seguir uma direção contrária à hegemonia institucional burguesa, há uma exaltação aos 

valores, definidos por Castells (2009) como a expressão do poder, moldados por tal 

hegemonia.  

Ao relembrarmos que a cultura hacker tende a valorizar ideais de liberdade civil 

(COLEMAN, 2014), os hackers cravam pela mencionada liberdade a partir do direito de livre 

expressão e intervenção mínima do Estado na gestão de informações (COLEMAN, 2013). Há 

uma defesa da democracia liberal burguesa, o que nos permite afirmar que os hackers 

assentar-se-iam sobre premissas neoutilitaristas.  

O neoutilitarismo parte da concepção de ética utilitarista, definida superficialmente 

como a conduta que garanta “felicidade para o maior número” (QUINTANA, 2014, p. 170) 24. 

O neoutilitarismo bebe na fonte do humanismo kantiano, onde a liberdade e os bons costumes 
                                                 
23 Do grego “adaptação perfeita”. Definiremos aqui como o conjunto das práticas virtuosas aristotélicas para 

alcançar a eudaimonia. 
24 O preceito ético do utilitarismo é criticado por padronizar e vulnerabilizar os direitos dos indivíduos 

(QUINTANA, 2014). Além disso, depende de um cálculo racional sobre o que acarretará em maior felicidade, 
e abdica das margens emocionais do comportamento humano (PERES-NETO, 2015). 
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precedem a felicidade para a vida virtuosa; “um bem que é bom em si, de todos e cada um: a 

liberdade individual” (idem, ibidem).  

Em linhas gerais, neoutilitarismo é a crença de que o “indivíduo é considerado o 

melhor juiz de seus interesses e para determinar as utilidades” (QUINTANA, 2014, p. 208). 

Em certa medida, a premissa neoutilitarista aponta para uma ambiguidade na ética hacker. A 

partir da mesma, a ética hacker prima pela liberdade e pelo pleno exercício da razão em 

termos neoutilitários que beiram a ideologia neoliberal, enquanto ao mesmo tempo – e 

paradoxalmente – identificamos que a mesma ética hacker é claramente contrária aos valores 

do livre mercado e do capitalismo financeiro (THOMAS, 2012; COLEMAN,2013), preceitos 

políticos fundados nos valores morais do utilitarismo e indissociáveis ao neoliberalismo.  

Como consideração, entende-se que o hacker tenda a ser influenciado pelo zelo ao 

exercício da liberdade e pelo domínio das técnicas de manipulação do maquinário. Este ideal 

hacker, nascido sob os signos da contemporaneidade, consolida uma visão de mundo a partir 

de uma ética neoutilitarista e uma ideologia neoliberal, onde ele é o soberano de si próprio ao 

exercer sua racionalidade em defesa do pleno controle individual. 

Vemos que as articulações neoutilitaristas da comunidade hacker, especialmente 

entre os maiores defensores da liberdade de expressão, carregam uma impressão política 

familiar entre a comunidade, afirma Coleman (2014). Segundo a mencionada autora:  

 
O comprometimento passional com o hacking, e especialmente com a ética de acesso 
consagrada no licenciamento de software gratuito25, expressam e celebram um 
trabalho inalienado e autônomo, algo que transmite uma mensagem política poderosa. 
[...] Liberdade é, portanto, não apenas baseada no direito de se expressar livremente, 
mas também [...] na promessa utópica de trabalho inalienado, do florescimento do ser 
humano por meio de produções criativas e auto atualizáveis (COLEMAN, 2013, p. 14-
15).26 

 

Dada a diversidade do universo hacker e dos signos de sua subcultura, a ética hacker 

não deve ser formulada como um código singularizado, mas, sim, a partir de um composto de 

gêneros morais conectados entre cada ideal hacker (COLEMAN, 2014). O fundamento da 

                                                 
25 Atentemos que o licenciamento de software gratuito indica que o comportamento hacker não é contra a 

propriedade intelectual, mas sim das cobranças indevidas pelo seu acesso (COLEMAN, 2013; 2014). 
26 Tradução livre do autor. Do original, em inglês: "Yet the passionate commitment to hacking and especially the 

ethics of access enshrined in free software licensing, express as well as celebrate unalienated, autonomous 
labor, which also broadcasts a powerful political message. […] Freedom is thus not only based on the right to 
speak free of barriers but also conceived as (although primarily through practice) “the utopian promise of 
unalienated labor, of human flourishing through creative and self- actualizing production”. (COLEMAN, 
2013, p. 14-15). 
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subcultura hacker finca-se em uma espécie ultra-libertarianismo (idem), o que tende a 

aproximá-la de uma ética neoutilitarista ou neoconservadora, ainda que com pressupostos 

fundamentalmente distintos. Essa navegação profunda de ideais exige um detalhamento sobre 

a conduta moral hacker, a ser discutido a seguir. 

 

3.2.1. Moral hacker. 

Segundo Valls (1994), a ética pressupõe refletir sobre os costumes considerados 

moralmente corretos. Há uma confusão natural entre moral e ética dada a proximidade 

semântica de ambos termos. Moral, do latim mores, refere-se a costume. Chauí (2012) aponta 

que os conceitos são formas intrínsecas, porém diferentes para designar a virtude do 

comportamento e da ação humana.  

Peres-Neto (2013) afirma que o pensar sobre a moral leva a uma reflexão sobre a 

virtude das ações; esta, pensada muitas vezes a partir de modelos ou paradigmas éticos. A 

literatura da filosofia moral e política consultada afirma que a existência de códigos morais 

não necessariamente significa a presença explícita de uma ética, e vice-versa (CHAUÍ, 2012; 

CORTINA, 2010). No contexto do nosso trabalho, isso pode significar que o modelo ético 

neoutilitarista da subcultura hacker nem sempre conversa com seus preceitos morais. 

Coleman (2013) aponta que a astúcia da atividade hacker pauta-se pela valorização 

da técnica, por mérito independente. De acordo com a autora, apesar da cultura de 

compartilhamento e livre acesso ser proliferada no discurso hacker, o indivíduo que não 

consegue acompanhar o desenvolvimento das técnicas é zombado e subjugado27 pela 

comunidade. Trata-se de um ato claramente moralista que, ademais, revela também uma 

relação ambivalente entre elitismo e ideais de igualdade meritocrática. 

A própria noção de liberdade, ideal universal da subcultura hacker, navega 

ambiguamente entre os grupos. Hackers, segundo Coleman (2013, p. 38) evitam assumir 

visões econômico-políticas de governo; as discussões entre esquerda e direita na política são 

assuntos raros. A autora exemplifica com o entendimento rudimentar que os hackers 

possuíam sobre o peso moral e legal do software aberto, apesar de defenderem o tema 

energicamente. Aprofundemos:  

 
Longe de estarem a par das questões complexas que envolvem liberdade e propriedade 
intelectual, [...] os hackers viam o software livre como “cerveja de graça”. Isso é 

                                                 
27 Relembremos a cultura dos garotos proposta por Thomas (2002): as formações de laços dos hackers são 

inspiradas na dominância e na competitividade. 
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especialmente irônico, haja vista que a maioria dos programadores são inflexíveis em 
dizer que a liberdade no software livre é uma questão de “discurso”, e não de 
“cerveja”. (COLEMAN, 2013, p. 38).28 

 

Os parágrafos anteriores nos permitem afirmar que o valor moral da liberdade nas 

comunidades hackers tende a passar por um processo de desracionalização. Tal processo, 

conforme explica Cortina (2010), constitui-se como uma moralidade emotivista. Segundo a 

mencionada autora, a moral desprovida de racionalidade separa a vida pública (razão) da vida 

privada (consciência da razão). Os cidadãos perdem o exercício de refletir sobre as 

consequências das suas ações na vida pública pelo fato de a sociedade não os estimular a este 

hábito (idem). Podemos inferir que a reflexão ética sobre a moral não seria um elemento de 

valor na sociedade em rede, esta última como definida por Castells (2009). 

Desta forma, podemos inferir que raramente há uma autorreflexão sobre a atividade 

política do hacker, ou seja, na visão dele, não há consequência negativa sobre os atos se a 

liberdade em si foi preservada. Baseada em uma sociedade padronizada pela “moral dos 

deveres, não das virtudes” (CORTINA, 2010, p. 116), a subcultura hacker luta pelo livre 

acesso das coisas sem necessariamente saber o que ser livre significa.  

Vale ressaltar a necessidade de reconhecer que as questões nucleares de ética, 

liberdade e moral são carentes de definições unânimes. As próprias noções de moral universal 

encontram-se em estado de autorreflexão constante (QUINTANA, 2014).  

Apesar das virtudes nebulosas sobre o ideal da ética hacker, é difícil negar as 

heranças da subcultura hacker deixadas para a internet. Segundo Mason (2008), o advento da 

Web 2.0 acarretou com a ideia de uma internet viva, vibrante, em constante desenvolvimento 

onde qualquer pessoa pode transmitir e produzir o que quiser para livre acesso, similarmente 

como hackers o fazem desde a concepção do ciberespaço. Essa mentalidade acarreta em 

ideias, propriedades e privilégios privados sendo arrastados para o domínio público sem uma 

política de controle bem definida (idem).  

Paulatinamente, o mundo que os sujeitos modernos visualizam no ciberespaço passa 

a ser moldado a partir da filtração e mineração de seus próprios dados pessoais (BRUNO, 

2013). Doravante, a herança das relações cambiantes da subcultura hacker com as noções de 

ética e liberdade são extremamente simbólicas para ilustrar uma mutação nas leituras dos 

                                                 
28 Tradução livre do autor. Do original, em inglês: “Largely unaware of the complicated moral- legal issues 

surrounding freedom and intellectual property law […], hackers saw free software as equivalent to “free 
beer.” This is especially ironic, since most programmers now adamantly insist that the free in free software is 
precisely about “speech, not beer.” (COLEMAN, 2014, p. 38). 
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sujeitos sobre vida pública e a vida privada (THOMAS, 2002). Essas mutações e a maneira 

com que nós lidamos com as nossas informações no ambiente digital são de essencial 

relevância para inserir não apenas o Anonymous na sociedade contemporânea, mas toda uma 

iniciativa ativista que clama mais participação do público na internet.  

 

3.3. HACKTIVISMO E NET-ATIVISMO NA DEFESA DAS LIBERDADES. 

A Web 2.0 introduz um novo relacionamento dos indivíduos com as informações que 

eles detêm sobre si, e o abuso destas informações por parte das instituições motivaram novos 

debates acerca da defesa da privacidade no ambiente digital (PERES-NETO, 2015; 

SEGURADO, 2011). É neste conflito, como bem observa Coleman (2012), que surge o 

Anonymous e as suas operações ativistas em nome da preservação das liberdades civis na 

internet.  

Uma contextualização é necessária. Afirma Peres-Neto (2015) que os últimos cinco 

anos ressignificaram a discussão da privacidade no ambiente digital em função de uma 

diversidade de incidentes. Dentre tais episódios, o mencionado autor recorda o caso 

WikiLeaks29 e o escândalo de espionagem denunciado por Edward Snowden30. Além destes, 

Peres-Neto relembra que sites como Google e Facebook passaram a regular e editar os termos 

de uso e políticas de privacidade de seus serviços digitais limitando a proteção da privacidade 

ao binômio consentimento-uso, reduzindo ou eliminado a capacidade de dissenso ou de 

negociação por parte dos usuários. 

O controle do capital e do Estado sobre o campo da informação é cenário 

essencialmente oposto ao ideal de liberdade civil proclamado pela ética hacker. A seriedade 

do assunto é refletida no surgimento de iniciativas ativistas que resistem à coleta de dados em 

defesa das liberdades civis (ASSANGE, 2002; COLEMAN, 2014; CRITICAL ART 

ENSEMBLE, 1994). A subcultura hacker, defensora da liberdade, posiciona táticas de 

resistência e políticas de desobediência civil à autoridade das informações – prática que 

                                                 
29 Como bem recorda Peres-Neto (2015), o caso se resume como o vazamento de diversos documentos secretos 

de governos do mundo inteiro promovidos pelo WikiLeaks soba tutela de seu fundador, Julian Assange, em 
2010. 

30 Edward Snowden é um ex-técnico de informática da Agência Nacional de Segurança dos EUA (NSA). 
Snowden revelou aos jornais Guardian e Washington Post que a NSA espionava os dados de milhares de 
usuários da internet ao redor do mundo, seguindo uma política institucional da Presidência. Além de cidadãos 
comuns, foram espionados líderes políticos, com destaque para a chanceler da Alemanha Angela Merkel, o 
premiê britânico David Cameron e a presidenta do Brasil Dilma Rousseff (GREENWALD et al apud PERES-
NETO, 2015). 
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autores chamam de ativismo hacker, ou hacktivismo (GALLOWAY, 2004; SAMUEL, 2004).  

 
Enquanto a resistência, durante a Idade Moderna, formou-se em torno de rígidas 
hierarquias e estruturas burocráticas de poder, a resistência durante a era pós-moderna 
forma-se em torno de forças de controle protocológico existente nas redes. O hacking 
significa que a resistência mudou […] Faz sentido que quaisquer forças que desejem 
resistir ao poder distribuído devam ser adeptas de estratégias distribuídas 
(GALLOWAY, 2004, p. 60) 

 

Afirma Deleuze (1992 apud MACHADO, 2013) que o hacktivismo, enquanto forma 

de resistência política, emprega certas lógicas técnicas para iludir o controle. São elas, 

exemplificadas por Machado (2013): a) rastros de navegação (criptografar arquivos para 

evitar ações judiciais); b) acesso irrestrito à informação (caso dos vazamentos do WikiLeaks 

por exemplo); c) formatos (engenharia reversa para acessar documentos protegidos); d) 

linguagem de programação (codificação como forma de mobilização); e) protocolos de uso 

sobre a tecnologia digital (redefinir a maneira sobre como os serviços de internet devem ser 

distribuídos).  

Ao analisar as técnicas de ilusão, Machado (2013) conclui que o hacktivismo não 

almeja a recusa inflexível aos serviços digitais oferecidos. Na verdade, propõe uma 

ressignificação da informação, livre para acesso. A luta do hacktivismo pela liberdade reflete 

em alguns episódios controversos do controle da informação, como o caso WikiLeaks e a 

revisão dos termos de uso/políticas de privacidade de serviços famosos como Google e 

Facebook. 

Em outra instância, Di Felice (2013) analisa o surgimento de movimentos ativistas na 

cibercultura que não envolvem técnicas profundas de programação, usando as arquiteturas 

próprias da internet para dar suporte a movimentos globais e causas locais. A isso o autor 

denominou ciberativismo, ou a “ação política marcada pela difusão de informações na rede 

com o objetivo de [...] também realizar ocupações, manifestações e projetos ligados aos 

direitos humanos, civis e ambientais” (p. 54). 

Di Felice (2013) prossegue ao afirmar que os formatos comunicativos da Web 2.0 

reconfiguraram a noção de ciberativismo a um ativismo formado por networks, dado o caráter 

social das interações na web. O fenômeno do ciberativismo neste cenário é reinterpretado 

como net-ativismo, o qual Di Felice descreve da seguinte forma:  

 
Uma nova forma de ativismo digital em rede e na rede que se articula como 
maximização das possibilidades de autonomia, de processos de sustentabilidade e de 
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criatividade. Esses são caracterizados [...] pelo advento de uma identidade cidadã 
global, habitante das redes digitais, que não nega a diversidade local e cujas pautas 
reivindicatórias e de ação global avançam na direção do atendimento das necessidades 
comuns, tais como a democracia, equidade, consumo consciente e sustentabilidade 
(DIFELICE, 2013, p. 54) 

 

Ao relembrarmos os movimentos sociais, como bem definidos por Castells (2013), 

os protestos na sociedade em rede formam-se a partir de ideologias diferentes com motivações 

diferentes, onde a inteligência coletiva ganha peso dentro das ferramentas colaborativas da 

Web 2.0. Desta forma, as táticas de contrapoder em tanto que iniciativas net-ativistas clamam 

por interesses coletivos dentro de motivações particulares. 

 Afirma Morozov (2011) que tal combinação dilui a carga ideológica do ativismo, 

uma vez que tais movimentos tendem ter uma baixa taxa de comprometimento versus uma 

alta taxa de participantes. Nas palavras do mencionado autor, as plataformas de participação 

em rede se configuram como um ambiente onde é possível apoiar todas as causas e nenhuma 

causa ao mesmo tempo. Neste ponto, a própria noção de inteligência coletivista encontra 

ambiguidades. O net-ativismo preza por uma coletividade sem necessariamente passar pela 

cooperação. Sua estrutura preza por alcançar o fim, sem necessariamente redistribuir os 

poderes para igualar seus membros.  

Em linhas gerais, as manifestações net-ativistas navegam ebriamente na defesa do 

ideal libertário e tendem a inserir tal ideal em adaptação às demandas dos direitos e deveres 

humanos no século XXI. Podemos alinhar o cenário ao surgimento de uma moral universal 

pautada sob valores particulares. A isso Quintana (2014, p. 264) define como um preceito 

ético-político, em que o diálogo entre culturas diferentes é possível por estas afirmarem a sua 

pluralidade na tolerância.  

Definidos os fenômenos sociais que formularam os protestos digitais, os próximos 

parágrafos deste capítulo serão dedicados a inserir o Anonymous no ativismo político da 

cibercultura. 

 

3.4. PRIMEIRAS MANIFESTAÇÕES DO ANONYMOUS NA INTERNET. 

O Anonymous surge num contexto onde a moral universal do net-ativismo e a ética 

neoutilitarista do hacktivismo convergem-se: a necessidade de defender a liberdade e os 

direitos humanos dos indivíduos a partir da dominância tecnológica e da desobediência civil. 

Tal mistura de conceitos ilustra a natureza Anonymous:  
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O Anonymous é sustentado – e por vezes amplificado – não apenas pelo uso eficaz de 
tecnologias de comunicação, mas por uma cultura que floresce na tensão entre a 
ordem e a desordem, [...] e, a seriedade e o lulz, o anonimato e a transparência 
(COLEMAN, 2012, p. 91-92). 

 

Estudar o movimento dentro do conflito sobre liberdade na internet é importante 

porque o Anonymous desperta o medo das instituições que constrangem essa liberdade 

justamente por sua característica caótica e multifacetada (COLEMAN, 2012). A seguir, 

identificaremos as origens e principais ações do movimento no mundo para compreender as 

condições da sua natureza.  

 

3.4.1 Da poltrona do quarto à guerra contra o Estado Islâmico. 

Esta brevíssima reconstrução histórica que propomos, das primeiras manifestações 

do Anonymous até a recente declaração de guerra ao Estado Islâmico toma como referência, 

principalmente, três trabalhos: a dissertação de mestrado de Machado (2013), intitulada Por 

Dentro do Anonymous Brasil: Poder e Resistência na Sociedade de Controle, apresentada ao 

Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do ABC, realizada 

sob a orientação do Prof. Dr. Sérgio Amadeu, o documentário We Are Legion: The Story of 

the Hacktivists (2012) e a obra de Gabriella Coleman (2012) Coding Freedom: the ethics and 

aesthetics of hacking. Complementarmente, noticias de jornais, revistas e blogs foram 

consultadas.  

Observa Coleman (2012) que a diluição na definição do Anonymous justifica-se pelo 

termo ser utilizado por diversos núcleos, em diversas partes do mundo, cada qual operante por 

uma motivação. Há uma desconexão entre as operações: enquanto umas são motivadas por 

questões políticas de grande monta, outras limitam-se a trotes pelo simples prazer em fazê-lo. 

Todas as referências consultadas nos indicam o 4chan.org como o berço do 

Anonymous. O site criado em 2003 por Christopher Poole, então com apenas 15 anos, foi o 

primeiro grande fórum digital em que todo o conteúdo do site era de autoria dos usuários, uma 

das primeiras manifestações da Web 2.0 (COLEMAN, 2012). 

O 4chan não exige nenhuma forma de cadastro para participação, basta entrar no site 

e usá-lo, sem burocracias ou trâmites para iniciar qualquer tipo de participação (comentar ou 

postar). Os usuários interagem entre si via boards, subfóruns divididos em mais de 50 

assuntos, os quais variam entre desenhos japoneses, viagens, esportes, saúde e conteúdo 

adulto. O board /b/, de assunto randômico, é o mais controverso do site. Nele, há uma horda 
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de posts de humor negro, insultos ofensivos e, predominantemente, pornografia de diversas 

categorias.  

Machado (2013) detecta certos mecanismos da ética hacker neste ambiente. Uma 

infinidade de usuários inunda (flooda31) o 4chan com posts que em poucas horas são 

completamente removidos dos servidores do site. Não apenas os usuários são anônimos, como 

todo o registro do que eles fazem ali é apagado automaticamente pelos servidores do site para 

evitar a sobrecarga. Vemos, portanto, duas heranças. Em primeiro lugar, a meritocracia: tudo 

que é feito por um Anonymous seria avaliado pelo valor de suas ações, não por quem a fez. 

Em segundo lugar, a preservação do anonimato pela apropriação das ferramentas do site: se 

nada é registrado, o usuário sente-se livre para fazer o que quiser sem se preocupar com 

punições ou controles. 

O ambiente de comunicação livre culminou com a construção de um discurso que 

reduz o inglês a “epítetos maldosos, zombarias e mensagens de texto abreviadas” 

(COLEMAN, 2012, p. 92). O documentário We Are Legion ilustra essas apropriações 

discursivas com a consolidação da ideia de meme32 originada dentro do site. Tudo é 

reapropriado em um tipo de humor específico e particular, especialmente ícones da cultura 

popular, como desenhos, filmes e videogames (conforme explicitado na Figura 2). Cabe, neste 

contexto, situar mais uma herança da subcultura hacker à cultura do Anonymous: a dos 

garotos suburbanos, tecnicistas e competitivos que cresceram sob a referência destes ícones 

(THOMAS, 2002; COLEMAN, 2012). 

  

                                                 
31 O termo é uma adaptação abrasileirada da prática do flooding, o qual significa inundar propositalmente o 

tráfego de um site com posts sem nexo. 
32 Meme é um termo usado por Richard Dawkins para descrever ideias que se propagam em rede – o meme está 

para a memória assim como o gene para a genética: a mínima unidade (DAWKINS apud MACHADO, 2013) 
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Figura 2: Discursos dos usuários 4chan. 
Fonte: Print screen de cena do filme We Are Legion: The Story of 
Hacktivists (2012) (15:38) (Acesso em 17 fev. 2016) 

 

Tais discursos encarnariam a conduta for the lulz33 concebido por Coleman (2012) 

como o ethos e principal objetivo do Anonymous: a zombaria. Relaciona-se ao lulz a prática 

da trollagem (troll, em inglês, sem tradução para o português), definida por Machado (2013) 

como uma forma de bullying cibernético. 

 
Entre os mais eméritos exemplos de trollagem no 4Chan, destacam-se: sucessivos e 
não pagos pedidos de pizza para a casa de determinada pessoa-alvo; trotes telefônicos; 
vazamento de informações pessoais, frequentemente comprometedoras; ações de 
negação de serviço (DDoS), tirando sites do ar; ameaças não cumpridas de bomba etc. 
(MACHADO, 2013, p. 72). 

 

Coleman (2012) aponta um movimento coletivo for the lulz particular que mobilizou 

os Anonymous a levantarem-se de suas poltronas e partir para uma ação política coletiva. Em 

2008, o Anonymous surgia como coletivo no Projeto Chanology34 (#OpChanology), iniciativa 

que mudaria profundamente a sua natureza (MACHADO, 2013). Neste ano, os Anonymous 

depararam-se com um vídeo em que o ator Tom Cruise pregava sobre as suas experiências 

transformadoras com a Igreja da Cientologia.  

O material35 da Igreja foi amplamente divulgado, ridicularizado e apropriado em 

meme tanto no 4chan como em outros fóruns similares. Segundo Machado (2013), a Igreja 
                                                 
33 Lulz é uma variação da abreviação LOL (laugh out loud – rir em voz alta na tradução etimológica) – definida 

por Norton (2011) como a expressão-chave do espírito brincalhão e zombador do Anonymous. 
34 Fusão das palavras “chan” (4chan) com “Cientology” (MACHADO, 2013). 
35 Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=UFBZ_uAbxS0> Acesso em 17 fev. 2016. 
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ameaçou judicialmente os veículos que recusaram-se a tirar o vídeo do ar, alegando que o 

conteúdo era destinado apenas para uso interno. A medida foi interpretada como uma clara 

ameaça à liberdade de expressão pelos Anonymous e prontamente retaliada: trotes e 

ciberataques em massa a todas as matrizes da Igreja da Cientologia foram feitos. 

Machado (2013) narra que um vídeo intitulado “Chamada Para Ação” tentava 

mobilizar os apoiadores da ação a uma tentativa de protesto em massa e ao vivo. 

Surpreendentemente, cerca de 7.000 pessoas manifestaram-se pela liberdade em frente às 

sedes da Igreja da Cientologia em mais de 90 cidades do mundo. Apesar de o material não ter 

sido encontrado durante as presentes investigações, o mencionado autor resgatou o discurso 

do vídeo, reproduzido em partes a seguir: 

 
Olá, líderes da Cientologia. Nós somos Anonymous. Ao longo dos anos, nós os temos 
observado. Suas campanhas de desinformação; sua supressão das dissidências; sua 
natureza litigiosa; tudo isso chamou a nossa atenção. Com o vazamento do seu último 
vídeo-propaganda em circulação mainstream, a extensão da sua influência maligna 
sobre aqueles que confiaram em vocês como líderes tornou-se clara para nós. Os 
Anonymous decidiram, portanto, que sua organização deve ser destruída. Para o bem 
dos seus seguidores, para o bem da humanidade, e para a nossa própria diversão, nós 
faremos com que vocês sejam expelidos da Internet e vamos desmantelar 
sistematicamente a Igreja da Cientologia em sua forma atual. [...] Sua escolha de 
métodos, sua hipocrisia, e a precariedade geral de sua organização fizeram soar seu 
sino da morte. Vocês não podem se esconder. Nós estamos por toda parte [...] 
(MACHADO, 2013, p. 74). 

 

O discurso é simbólico para apontar os momentos em que o Anonymous aparentou 

navegar entre extremos. Em primeiro lugar, assume tanto uma postura hacktivista quanto net-

ativista. O ato ativista do hacking, neste caso, se dá na defesa da liberdade, ao denunciar a 

Igreja por suas “campanhas de desinformação”, “supressão das dissidências” e “extensão da 

sua influência maligna sobre aqueles que confiaram em vocês como líderes”. Identifica-se 

aqui que a liberdade dos indivíduos foi violada e atitudes foram tomadas em represália. A 

postura net-ativista ocorre dentro da estrutura em redes que concebeu o movimento na 

conclamação da defesa dos direitos civis. 

Em segundo lugar, percebe-se uma exaltação tanto de valores coletivos como 

individuais. Na passagem “para o bem dos seus seguidores, para o bem da humanidade, e para 

a nossa própria diversão”, os Anonymous evidenciam a defesa de um aclamado interesse 

público a partir de motivações particulares, e vice-versa. 



 

 

52 

Nesta manifestação global, o uso da máscara Guy Fawkes36 popularizou-se como um 

uniforme, uma marca do Anonymous, reforçando a noção de que o tal trata-se de uma ideia, 

não um indivíduo – "e ideias podem pertencer a qualquer um que deseje a mudança", como 

prega o manifesto do Anonymous. Afirma Coleman (2012) que “o Anonymous havia 

emergido de seu santuário online e se disposto a melhorar o mundo” (p. 97). Machado (2013) 

contextualiza que com a nova - e surpreendente - horda de apoiadores, o movimento tornou-se 

grande demais para o 4chan e ganhou novos espaços para articular operações na internet, 

como as redes IRC37 e as mídias sociais digitais.  

Posteriormente, a partir de 2010, o Anonymous começou a se engajar mais 

claramente em questões políticas. A hashtag #OpPayback foi a demonstração de apoio ao 

WikiLeaks; nela, os Anonymous atacaram websites de instituições financeiras como Visa, 

PayPal e MasterCard como medida de retaliação ao fato de que estas corporações haviam 

cortado os meios de doações ao WikiLeaks por medo de represálias do governo norte-

americano (OLSON, 2012, p. 110).  

Esta ação do Anonymous ganhou uma dimensão global e, em consequência, pode-se 

assumir que a partir da mesma o Anonymous consolidou-se como uma ideologia reconhecida 

pela defesa da liberdade de expressão, livre compartilhamento de informações e contra o 

abuso de poder das instituições. Desde as ações citadas, o Anonymous por vezes apoiou 

outras manifestações. Detalharemos algumas delas a seguir.  

Conforme contextualiza Coleman (2012), os movimentos Occupy ocorridos ao redor 

do mundo protestaram contra as desigualdades econômico-sociais e a alegada corrupção 

gananciosa das empresas, sobretudo as do setor financeiro. Os Anonymous participaram 

ativamente das ocupações tanto presencialmente como na realização de trotes e ciberataques 

direcionados às mencionadas empresas.  

A Primavera Árabe foi um conjunto de revoluções pelo Mundo Árabe em favor da 

queda de regimes totalitários. Narra Norton (2011) que a primeira das revoluções, ocorrida na 

Tunísia, contou com o apoio do Anonymous nas seguintes frentes: ciberataques contra sites 

do governo tunisiano, distribuição gratuita de documentos e softwares para os protestantes e 

ajuda na divulgação da causa pelo mundo.  

Os motins em Ferguson nos Estados Unidos foram motivados pelo assassinato do 
                                                 
36 Guy Fawkes é uma figura histórica associada à rebelião no Reino Unido, mas conhecida na cultura popular por 

incorporar a máscara do protagonista V, de V de Vingança. 
37 O IRC, afirma Machado (2013) é “utilizado com a finalidade, entre outras, de organizar as operações 

realizadas por grupos Anonymous em todo o mundo junto a ativistas que já estão nelas engajados. Trata-se 
mais de um canal interno de comunicação” (p. 27). 
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jovem negro Michael Brown pela polícia local. O incidente incendiou a revolta popular contra 

o abuso de autoridade e a violência racial. Os protestos, conforme explica Rogers (2014), 

foram energicamente apoiados pelos Anonymous de diversas formas, como ciberataques a 

sites da polícia e da prefeitura de Ferguson, boicote aos serviços públicos e participação direta 

e presencial nas manifestações. 

Mais recentemente, os Anonymous declararam guerra ao Estado Islâmico. O Estado 

Islâmico38 trata-se de uma organização jihadista islamita, em operação, principalmente, no 

Oriente Médio. Afirma autoridade religiosa sobre todos os muçulmanos do mundo e é 

considerado uma organização terrorista em diversos países do mundo, Brasil incluso39. Um 

atentado de autoria do Estado Islâmico em Paris em novembro de 201540, além de despertar 

choque e comoção no mundo todo, motivou os Anonymous a iniciarem a #OpISIS. A 

operação consistiu, majoritariamente, em articular hackers para cortar e limitar o acesso à 

internet de usuários ligados ao grupo terrorista (JUNQUEIRA, 2015). Até o fechamento da 

presente dissertação, a iniciativa continua em andamento. 

 

3.4.2. A controvérsia da máscara Guy Fawkes. 

Como observa-se na Figura 3, o figurino comum do manifestante Anonymous reside 

no anonimato. O arquétipo Anonymous é trajado com toucas e panos que cobrem o rosto ou a 

máscara Guy Fawkes. Apreendemos uma nova relação de dualidades: os Anonymous exigiam 

transparência da Igreja da Cientologia, enquanto ao mesmo tempo dedicam-se a preservar o 

anonimato de si e de seus companheiros. 

                                                 
38 O que é o Estado Islâmico. In: The Wall Street Journal, 12 de junho de 2014. Disponível em: 

<http://blogs.wsj.com/briefly/2014/06/12/islamic-state-of-iraq-and-al-sham-the-short-answer/>. Acesso em 17 
fev. 2016. 

39 Reconhecimento do Estado Islâmico como organização terrorista após um atentado em Beirute. In:Itamaraty. 
Disponívem em: 
<http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12389:atentado-em-
beirute&catid=42&lang=pt-BR&Itemid=280>. Acesso em 17 fev. 2016. 

40 Os atentados de Paris em novembro de 2015, conforme narram Nossiter e Galdstone (2015), foram uma série 
de ataques protagonizados pelo Estado Islâmico, os quais consistiram em fuzilamentos, explosões em pontos 
da cidade e uso de reféns. O pior dos ataques foi realizado no teatro Bataclan, o qual deixou um saldo de mais 
de cem pessoas mortas. 
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Figura 3: Protesto contra a cientologia, 2008. 
Fonte: Foto por Nastajssa de la Guerre 
<http://pixelvulture.com/2014/12/5-famous-anonymous-hacks/>. 
Acesso em 17 fev. 2016. 

  
 O consumo de imagens, neste caso, reside no uso da máscara Guy Fawkes. Como 

apontamos anteriormente, a máscara representa o revolucionário britânico homônimo e a 

máscara usada pelo protagonista do filme e graphic novel V de Vingança.  

 A adoção da máscara é controversa. Bilton (2011) apurou que a onda de protestos 

com o uso da máscara a fizeram ser um dos itens mais vendidos em sites de e-commerce, 

como o Amazon.com, além de estimular o uso de serviços financeiros digitais, como o 

PayPal. Curiosamente, ambas as instituições foram vitimadas pelas operações Anonymous 

pelo fato de, segundo o movimento, desrespeitarem a prática da liberdade de discurso.  

 Alia-se ao cenário confuso - ou como mínimo, ambíguo e até mesmo irônico - o fato 

de uma porcentagem das vendas da máscara converterem-se diretamente para a Warner Bros., 

detentora dos direitos de imagem da franquia V de Vingança. A instituição é uma das 

principais representantes da indústria audiovisual, em estado de guerra permanente com os 

Anonymous pelos mesmos motivos explicitados acima. O relato serve para ilustrar as técnicas 

de perpetuação da cultura de consumo. O indivíduo é livre para escolher, mas tal liberdade só 

será concedida no ato do consumo (BAUMAN, 2008), materializado, neste caso, na compra 

da máscara Guy Fawkes.  
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Figura 4: Ganância corporativa41. 
Fonte: Autoria de Dave Coverly. 
<http://www.cartoonistgroup.com/subject/The-Greed-Comics-and-
Cartoons-by-Speed+Bump.php>. Acesso em 17 fev. 2016. 

 

A Figura 4 ilustra como o imaginário de contrapoder exercido pela máscara pode 

obter justamente um efeito de fortalecimento do poder. Na imagem, executivos se reúnem 

para discutir como o seu negócio pode monetizar o ódio do público pela cultura de ganância 

corporativa. Abaixo, uma foto de uma linha de produção da máscara Guy Fawkes, indicando 

que o produto é um ícone do ódio à cultura da ganância corporativa transformado em lucro 

para esta mesma cultura.  

Em suma, o ato do consumo por natureza pauta-se na navegação entre os extremos 

da sociedade moderna. Com o Anonymous não é diferente: os termos de apropriação e 

rejeição são ainda mais complexos, onde cada ato possui uma consequência moral não tão 

simples de ser apreendida (COLEMAN, 2012).  

Ao longo da descrição do movimento, analisamos as nuances políticas, ideológicas e 

culturais que inserem o Anonymous na sociedade contemporânea. Há uma diversidade de 

condutas ambivalentes que permeiam a existência do coletivo, sendo elas: 

a) A natureza ativista do Anonymous navega entre o hacktivismo e o net-ativismo. O 

                                                 
41 Tradução: “Parece que o público odeia a cultura de ganância corporativa. Vamos encontrar um jeito de 

monetizar esse ódio”. 
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movimento é hacktivista por defender a liberdade das informações e apropriar-se do domínio 

das técnicas para zombar ou subjugar a quem viola tal noção de liberdade. O movimento é 

também net-ativista por apropriar-se das práticas de discurso na cibercultura voltados para a 

defesa de direitos humanos, como a plena participação dos sujeitos na democracia ocidental. 

b) A conduta moral do Anonymous trafega entre a ética hacker, ambígua por suas 

origens históricas diversas em que confluem elementos díspares e o ideal de uma moral 

universal contemporânea. A ética hacker é ambígua por natureza ao seguir um código 

neoutilitarista, onde o hacker é livre para ser dono de suas ações, desde que defenda a 

liberdade por meio da razão. A ambiguidade se dá na conduta moral emotivista da 

comunidade, uma vez que a liberdade é defendida sem uma reflexão racional sobre a 

consequência dos atos cometidos. Por outro lado, o Anonymous também herda os valores da 

moral universal do século XXI, onde a igualdade é alcançada pela tolerância e pelo 

reconhecimento de valores particulares. 

c) A dualidade entre o coletivismo e o individualismo se dá nas condições de época e 

ambiente em que o Anonymous surgiu. Se, por um lado, o movimento floresceu em uma 

cultura de participação e de ação política coletiva, por outro lado o fez em um site onde 

impera uma forma de humor negro, frenética e singular, aliado a um desrespeito absoluto 

pelas diferenças. O cenário configura-se na natureza cambiante da coletividade dos 

movimentos net-ativistas: a defesa de interesses coletivos a partir de motivações particulares. 

 

3.5 ANONYMOUS BRASIL. 

Durante as primeiras operações do Anonymous, em 2008, não era incomum 

encontrar brasileiros atuando em apoio aos ideais promovidos pelo movimento, como aponta 

Machado (2013). Tal apoio, segundo o mencionado autor, era visto principalmente na 

participação nos canais de comunicação do movimento (fundamentalmente no 4Chan e nos 

servidores IRC), em atuações esporádicas e pontuais. 

Com o desenrolar da #OpPayback, em 2010, boa parte da comunidade Anonymous 

organizou-se no fórum (hoje inacessível) What Is The Plan, focado em esclarecer dúvidas 

sobre o movimento e centralizar o ingresso de novos participantes, segundo contextualizações 

de Machado (2013). Ainda segundo o mencionado autor, foi neste fórum onde os Anonymous 

começaram a se organizar em núcleos ao redor do mundo. O canal #planbr articulou-se como 

o destino para os brasileiros ajudarem na difusão do movimento, participar de debates, 

engatilhar as operações que estariam por vir e traduzir para o português os códigos de conduta 



 

 

57 

do coletivo. Os Anonymous brasileiros permaneceriam em postura de apoio até 2012, ano das 

primeiras operações de autoria do Anonymous Brasil. Uma delas, a #OpWeeksPayment, 

ilustra como o movimento se organizou, no Brasil. 

A #OpWeeksPayment (semana de pagamento) consolidou o modus operandi do 

Anonymous Brasil: “grandes e vistosas ações de negação de serviço (DDoS), com mensagens 

veiculadas em diversos canais de comunicação e registros tanto na imprensa nacional como 

internacional” (idem, p. 84). A #OpWeeksPayment, comprometida em promover o caos e 

alertar a população sobre os abusos das instituições financeiras42, derrubou o acesso aos sites 

de instituições financeiras como os bancos Itaú, Banco do Brasil, HSBC (ilustrado na Figura 

5, além do Banco Central, Redecard, Cielo, entre outras (MACHADO, 2013). 

 

 
Figura 5: #opWeeksPayment derruba site do HSBC do ar.  
Fonte: <http://www.anonymousbrasil.com/brasil/anonymous-atacam-
4o-dia-de-ataque-opweekspayment-site-do-banco-hsbc-fica-fora-do-
ar/> (Acesso em 17 fev. 2016). 

 

Ao analisarmos esta primeira operação é possível identificar a herança de dualidades 

herdadas pelo Anonymous Brasil. As motivações por trás do ativismo são, por si próprias, 

ambíguas. Como o próprio movimento explica em um post no Facebook43: “o objetivo é 

alertar a população sobre o que acontece no país e como ela pode fazer algo para mudar a 

                                                 
42 Segundo Machado (2013), as autorias foram assumidas no perfil do Twitter do movimento. Disponível em 

<https://twitter.com/anonbrnews>. Acesso em 17 fev. 2016. 
43 Disponível em <https://www.facebook.com/AnonBRNews/posts/298057890243073>: Acesso em 17 fev. 

2016. 
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situação. Isso é ser Anonymous!”. Não há precisões, segundo Machado (2013) se tal objetivo 

foi atingido e qual é de fato o alerta transmitido pelo movimento.  

Com base no contexto sócio histórico do Anonymous contra as instituições, podemos 

fazer traçar uma estimativa. A #OpWeeksPayment segue a tendência das outras iniciativas 

Anonymous ao promover o caos por meio de ciberataques; estes, direcionados às instituições 

financeiras para denunciar, possivelmente, o abuso de poder exercido pelas mesmas.  

A ambiguidade reside nas transgressões público-privado: há uma crítica à coerção de 

poder, uma invisibilidade na esfera pública que influencia a vida dos sujeitos. A crítica ao 

cenário reside nos ciberataques anônimos, ou seja, a resistência tenta se mostrar visível 

também na invisibilidade. Em linhas gerais, a falta de transparência é combatida no 

anonimato. Trata-se, possivelmente, de um combate ao sistema enraizado no próprio sistema. 

 

3.6 APROPRIAÇÕES CAMBIANTES DA ÉTICA HACKER NO ANONYMOUS. 

Ao interpretar as operações tanto do Anonymous quanto de seu braço brasileiro, 

percebe-se que o coletivo apropria-se da emancipação dos indivíduos das instituições por 

meio de condutas ambivalentes. Dada uma possível herança da prática hacktivista, conforme 

exposto anteriormente, o movimento preza pela liberdade sem necessariamente ter amplos 

domínios sobre uma exata noção de liberdade.  

Tal ambiguidade dificulta a denotação de uma identidade para o movimento: o que é 

o Anonymous e o que exatamente ele defende? Nesta mistura caótica de conceitos, Coleman 

(2012) sintetiza: “tudo e nada ao mesmo tempo” (p. 95). A tarefa de definir a identidade ao 

coletivo é, portanto, complexa. Nesta ótica, acreditamos que ilustrar a conduta Anonymous 

com a análise de algumas peças discursivas possam iluminar o caminho empírico desta 

dissertação. Por esta razão, ainda que este não seja o objeto empírico descrito no Capítulo 2 e 

proposto para esta dissertação, entendemos que a análise de tais peças – relacionadas a 

algumas operações do Anonymous - nos ajudarão na consecução deste trabalho. Por esta 

razão, a seguir, apresentamos os mencionados exemplos ilustrativos e realizamos uma breve 

análise crítica de discurso dos mesmos.   

 

a) Operação Cyber Privacy. 
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Figura 6: Manifesto da Operação Cyber Privacy44. 
Fonte: 
<https://twitter.com/OpCyberPrivacy/status/631911051366428672?lang
=pt>. Acesso em 17 fev. 2016. 

 

Contextualização - em junho de 2015, os Anonymous assumiram a autoria de um 

ciberataque direcionado a sites do governo canadense em represália à aprovação da lei C-51, 

um projeto que promovia mais autonomia às agências de inteligência do Canadá para 

combater o terrorismo. O Anonymous viu a legislação como um ato de constrangimento à 

privacidade da população do país (FEKETE & MACLEOD, 2015). 

Macroproposição - a Figura 6 sintetiza o posicionamento discursivo do Anonymous 

sobre a política de privacidade: qualquer repressão à privacidade é também uma repressão à 

liberdade. 

Pressuposição - o discurso aconselha o interlocutor a “não facilitar” à vigilância 

"deles", pressuposto como sendo o Estado ou dos poderes constituídos. Pressupõe-se que 

facilitar, neste caso, significa ser passivo à aceitação do projeto de lei, e que tal postura 

acarretaria na vitória “deles” e na derrota da liberdade. 

Implicatura - o manifesto implica um apelo ao interlocutor: somente uma postura 

ativa contra o projeto de lei poderá salvar a privacidade e a liberdade. Há também uma 

referência à guerra: “eles” devem ser combatidos. “Eles” são os homens engravatados na 

sombra da imagem, cautelosamente formulando uma política severa de controle e vigilância. 

A mensagem é simples e possui um objetivo claro: o chamado para o combate irrestrito aos 

abusos institucionais em defesa da liberdade na internet. 

                                                 
44 Tradução: “Não facilite para eles. Privacidade é liberdade. Operação Cyber Privacy”. 
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b) Operação ISIS. 

 
Figura 7: Manifesto da Operação ISIS contra o Estado Islâmico45. 
Fonte: < http://isiswatch.intoxvs.info/1495905498.html> (Acesso em 17 
fev. 2016). 
 

Macroproposição - a Figura 7 representa uma das peças discursivas produzidas pelos 

Anonymous para angariar apoio à sua causa de luta contra o Estado Islâmico. Em síntese, o 

manifesto declara: “o mundo livre não tolerará crimes, nem uma ética desumana baseada em 

uma ideologia religiosa”.  

Pressuposição - quando o Anonymous declara que o “o mundo livre não tolerará 

crimes, nem uma ética desumana baseada em uma ideologia religiosa", pressupõe-se que o 

coletivo atacará de alguma forma o Estado Islâmico. Isso confirma-se na frase seguinte, em 

que há uma declaração de guerra contra o grupo: “testem-nos e vocês irão falhar”. 

Implicatura - há uma forte sugestão que tanto o Anonymous quanto o “mundo livre” 

não pouparão esforços para erradicar o Estado Islâmico. Tal interpretação é ambígua, pois em 

nenhum momento o coletivo especifica suas frentes de ataque e como eles pretendem 

erradicar o grupo. Afirmam autores da tecnologia (ESTES, 2015; GALLAGHER, 2015) que 

muitas das contas desativadas pelo Anonymous não eram de apoiadores do Estado Islâmico, e 

sim apenas contas com mensagens em árabe. Implica-se, na verdade, que a declaração de 

guerra seja novamente um manifesto da liberdade irreflexiva do coletivo. 

 

                                                 
45 Tradução: “Operação ISIS (Islamic State of Iraq and Syria – traduzido para o português como Estado 

Islâmico). Se você acredita que você pode processar e assassinar pessoas inocentes com base na sua crença 
religiosa, sexualidade ou por exercer o seu direito de liberdade de expressão, você está enganado. O mundo 
livre se posiciona conosco e a sua ética desumana e ideologia distorcida não serão tolerados. Testem-nos e 
vocês vão falhar. Anonymous; Nós somos legião. Nós não perdoamos. Nós não esquecemos. Nos aguardem.” 
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c) Operação World Cup. 

 
Figura 8: Protesto do Anonymous Brasil contra a Copa. 
Fonte: <http://www.anonymousbrasil.com/brasil/facebook-deleta-
pagina-de-divulgacao-de-protestos-contra-copa/> Acesso em 17 fev. 
2016. 
 

Contextualização - Com a proximidade da Copa do Mundo de Futebol da FIFA a ser 

realizada no Brasil entre junho e julho de 2014, a expressão “não vai ter Copa” ganhou 

popularidade por expressar a indignação com o evento. Ela expressa uma rebelião contra os 

gastos excessivos do governo e certas isenções fiscais concedidas à organizadora do evento, a 

FIFA (MARINGONI, 2014). O Anonymous Brasil juntou-se à indignação ao realizar a 

#OpWorldCup, ou #OpHackingCup. Nela, o coletivo tirou do ar 145 sites ligados ao governo, 

a personalidades públicas e a patrocinadores da Copa46. 

Macroproposição - A Figura 8  foi criada por um dos braços brasileiros do 

Anonymous para protestar contra uma suposta política de censura a movimentos contrários à 

Copa. Em síntese, o Anonymous declara “guerra” contra o governo (personificado pela atual 

presidente do Brasil, Dilma Rousseff) em nome do combate à censura e à realização da Copa 

do Mundo de 2014. 

Pressuposição - Quando o discurso afirma “não adianta me censurar. Eu já disse que 

não vai ter Copa!”, pressupõe-se que independentemente de legislações ou ações políticas que 

restrinjam as liberdades de expressão - entendidas pelo Anonymous como um tipo de censura 

praticada pelo governo - o Anonymous vai continuar a sua operação contra a Copa do Mundo 

                                                 
46 Visto em: http://www.anonymousbrasil.com/coluna/resumo-da-operacao-hacking-cup-ophackingcup/ 
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e permanecer em protesto contra a organização do evento. 

Implicatura - Assim como nas análises anteriores, há uma declaração de guerra e 

uma postura dicotômica de “nós contra eles”. Quando os Anonymous afirmam “A guerra está 

declarada [...] eu já disse que não vai ter copa!”, tem-se não apenas uma palavra de ordem, 

mas uma ordem em si explícita. A Copa representaria os males do Brasil, sem espaço para 

discussão e flexibilidade. Novamente detecta-se um manifesto de liberdade irreflexiva: doa a 

quem doer, não importam as consequências, não haverá Copa. 

  

Em linhas gerais, as moralidades sobre o consumo aqui analisadas tinham como 

objetivo iluminar alguns traços da identidade política dos Anonymous. Com efeito, constata-

se a natureza ambivalente do coletivo, possivelmente uma herança da subcultura hacker que o 

moldou. 

 

3.7 CONSIDERAÇÕES. 

Este capítulo buscou trabalhar o entrelaçamento entre a ética e a política hacker e o 

seu impacto na construção do Anonymous. Ao interpretarmos o discurso do Manifesto 

Hacker, exploramos as flutuações dicotômicas da conduta hacker e como isso refletiu no 

surgimento do Anonymous.  

 Ao analisarmos o sujeito hacker como constituinte de uma subcultura - de essência 

jovem e subversiva, como descrito nos capítulos anteriores - encontramos apropriações 

confusas sobre o ideal da liberdade, da moral e da ética. É possível afirmar, nesta instância, 

que a subcultura hacker navega entre preceitos de conduta ambivalentes. O hacker segue uma 

ética neoutilitarista e neoconservadora, a qual dá a ele soberania para decidir sobre o bem 

comum por meio da prática da racionalidade (domínio da técnica). Ao mesmo tempo, pauta-se 

por um código moral emotivista, onde as consequências dos atos não são refletidas desde que 

o preceito ético neoutilitário seja respeitado.  

Cortina (2010) afirma que a sociedade atualmente vive num mundo ético sem moral. 

Desta forma, abrimos o questionamento: seria a ética hacker também desprovida de moral? 

Ainda que não consigamos responder imediatamente a esta pergunta, o olhar para as heranças 

destes preceitos na constituição do Anonymous pode nos oferecer algumas pistas. Segundo 

Coleman (2012), o movimento herda valores da subcultura hacker como também se nutre de 

outros valores próprios da sociedade contemporânea.  

Posto isso, este capítulo dedicou-se a reconstruir - ainda que brevemente - o 
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surgimento do Anonymous no cerne das manifestações hacktivistas e net-ativistas. O mesmo 

nasceu em um ambiente inesperado: o 4chan, um site não exatamente conhecido pela defesa 

dos direitos civis. Ao descrevermos o nascimento da consciência política do movimento, 

concluímos que o Anonymous trafega entre todas as referências que o conceberam: o da 

defesa da liberdade e domínio das técnicas dos hacktivismo, o da valorização dos direitos civis 

do net-ativismo e do humor controverso herdado do 4chan. A mistura caótica de ideologias 

mostra que o Anonymous e o Anonymous Brasil navegam ambivalentemente entre extremos 

de individualismo e coletivismo, humor e seriedade, subversão e cooperação, etc. 

Ao analisarmos peças discursivas de ações do coletivo, entendemos que, enquanto 

Anonymous mantém o discurso de liberdade e igualdade proferido pelos seus parceiros no 

mundo, por outro lado mostra que as suas noções de igualdade e liberdade ainda estão em 

processo de amadurecimento. Os discursos analisados confirmam a natureza Anonymous: 

ambígua nos seus valores e nas suas apropriações – semelhante aos hacktivistas que os 

antecederam. O dualismo indica um coletivo que faz defesa tão forte da liberdade a ponto de 

tal defesa chegar a ser autoritária. 

Tais questões nos conduzem ao quarto e último capítulo desta dissertação, no qual 

exploraremos os discursos políticos do Anonymous Brasil mais a fundo. Discutiremos a 

configuração da consciência política no Brasil como um todo – essa contextualização é 

necessária em função dos acontecimentos eclodidos recentemente - como o Marco Civil da 

Internet e o período de regulações deste projeto de lei. Desta forma, pretendemos investigar o 

processo de construção de uma visão política do Anonymous Brasil a partir de suas 

ambivalências éticas.   
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4. A LEGIÃO ACORDOU: POSIÇÕES POLÍTICAS DO ANONYMOUS BRASIL. 

No Capítulo 3 desta dissertação expusemos que tanto o hacktivismo como o net-

ativismo articulam, nas suas reivindicações, conflitos discursivos com as instituições 

contrárias às suas exigências. Como bem afirmam Malini e Antoun (2013), tais iniciativas 

tentam estabelecer “uma verdade narrativa sobre algum acontecimento e disseminar narrativas 

sem lugar na mídia corporativa47” (p. 159). Esta ideia de disputa foi ilustrada com as 

operações Anonymous descritas no capítulo anterior. Não obstante, a guerra do coletivo pelo 

livre compartilhamento de arquivos ilustra um embate entre as instituições e os usuários de 

internet por uma regulamentação do ciberespaço (SATURNINO, 2015). O envolvimento do 

Anonymous Brasil com a prática ativista na regulamentação da internet representa um campo 

rico de investigação por, pelo menos, dois casos recentes ocorridos no país.  

Em primeiro lugar, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a implantar um 

marco regulatório para a sua internet (LEITE & LEMOS, 2014). Em paralelo, cabe analisar a 

relação instável da população brasileira com a representatividade democrática recente. Em 

2013, manifestações contra aumento de preço nos transportes nas principais capitais 

brasileiras se transformaram num ato coletivo de reinvindicações diversas que, 

genericamente, poderíamos dizer que bradavam por uma vida melhor no país. A medida que 

as manifestações tomaram forma, suas reivindicações navegaram entre uma miríade de 

conceitos além da diminuição da tarifa, como, principalmente, o ideal de libertação do povo 

contra os abusos institucionais, apropriado pelo Anonymous.  

Pretendemos neste capítulo questionar as relações do Anonymous Brasil com o 

recente despertar político brasileiro e suas posições sobre a regulamentação da internet no 

país. Acredita-se que tal relação nos ajuda a ilustrar os sentidos éticos da ideologia de 

liberdade Anonymous levantados no capítulo anterior. 

Para tal, contextualizaremos os papéis de protagonismo assumido pelos Anonymous 

brasileiros na aprovação do Marco Civil e como o despertar da sua consciência política, 

especialmente após as manifestações de 2013, influenciam as suas reivindicações. 

Ilustraremos tais posturas com uma análise de discursos do coletivo, espalhados pela internet, 

abordando o Marco Civil e a regulamentação da internet brasileira. 

 

                                                 
47 A mídia corporativa, de acordo com Malini e Antoun, refere-se a um conglomerado midiático que trabalha em 

favor do Estado e das corporações privadas ou, em linhas gerais, a “grande mídia”. 
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4.1. ATIVISMO E CONSCIÊNCIA POLÍTICA NO BRASIL. 

Para discutir o posicionamento do Anonymous Brasil acerca do Marco Civil, 

partiremos do princípio de que tal posicionamento é influenciado por uma consciência política 

catalisada na época dos protestos pelo Brasil em 2013. Para ilustrarmos como a eclosão de 

tais manifestações define a consciência política do coletivo, é necessário contextualizar o 

cenário do protesto como um todo.  

O histórico dos movimentos sociais brasileiros ajuda a trazer compreensões sobre a 

prática ativista no país. Relembremos a definição de Castells (2013) sobre movimentos 

sociais: a expressão de uma indignação coletiva relacionada às injustiças das sociedades, as 

quais podem variar de indivíduo para indivíduo. Touraine (1989), por sua vez, conecta os 

movimentos sociais a um grito de maior representatividade das classes sociais. Peruzzo 

(2013) sintetiza: 

 
Um movimento social pressupõe a existência de um processo de organização coletiva 
e se caracteriza pela consistência dos laços, identidades compartilhadas, certa 
durabilidade e clareza não só no uso de táticas (mobilizadoras, comunicativas, 
civiljudiciais etc.), mas também nas estratégias, como aquelas envolvendo um projeto 
amplo de sociedade, ou pelo menos, propostas de programas para determinados 
setores. Os movimentos de mulheres, por exemplo, têm muito claras as metas a serem 
alcançadas a médio e longo prazo: igualdade de gênero e a conquista de todos os 
direitos de cidadania. (p. 76). 

 

A insurgência dos movimentos sociais no Brasil relaciona-se ao fim da ditadura 

militar no país. Nas palavras de Carvalho (2002), apesar de as instituições democráticas 

voltarem a tomar as decisões, o desencanto político permanecia em função das desigualdades 

sociais e do mau funcionamento dos serviços públicos. Apesar de boa parte dos brasileiros 

acreditarem na democracia, a execução da mesma na representatividade política do país ainda 

é considerada falha pela população (MOISÉS, 2005). Neste contexto, Peruzzo (2013) agrupa 

os movimentos sociais surgidos após a ditadura militar a partir das suas diretrizes políticas. 

Por ser de grande valor teórico-empírico, usaremos tal agrupamento como referência ao 

estudo do Anonymous, ainda que, como dito anteriormente, o mesmo não possa ser 

considerado claramente como um movimento social. 

Os movimentos vinculados a melhorias das condições de trabalho e remuneração 

ganharam força na década de 80, com a intensificação, por exemplo, do movimento proletário 

no ABC paulista e os crescentes protestos de professores em São Paulo. Tais movimentos 
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seriam intimamente relacionados às questões de classe e da emancipação da classe 

trabalhadora (PERUZZO, 2013). 

Há a corrente de movimentos que defendem os direitos humanos referentes a 

estigmas sociais da natureza humana, ou seja, movimentos promotores da emancipação 

política, econômica e social de minorias de gênero, raça, idade e orientação sexual. Destacam-

se, neste âmbito, o Movimento De Mulheres Camponesas48 (referente à emancipação política 

e econômica das mulheres) e o Projeto Meninos e Meninas de Rua, um dos primeiros 

dedicados a inserir política e culturalmente crianças em situação de vulnerabilidade social 

(PERUZZO, 2013). 

Outro grupo de movimentos dedica-se a combater problemas de desigualdade, 

geralmente inspirados por uma ideologia subversiva (PERUZZO, 2013). Dentre tais 

combatentes, destaca-se a insurgência do Movimento Dos Trabalhadores Rurais Sem Terra 

(MST), surgido no final da década de 70, dedicado à redistribuição das propriedades agrárias, 

questão originada de um problema histórico e estrutural no Brasil (CALDART, 2001). No 

âmbito recente, destacamos a insurgência do Movimento Passe Livre (MPL), que reivindica a 

implantação de um sistema de transporte público urbano gratuito, livre e acessível 

(PERUZZO, 2013). Exploraremos o MPL com mais detalhes adiante. 

Por fim, a partir da década de 90 do passado século, o Brasil viu a insurgência de 

movimentos político-ideológicos, estes os quais, segundo Peruzzo (2013), os que lutam por 

mais participação política combatem o descaso dos governantes, clamam por outros regimes 

ou reivindicam pela reafirmação do processo democrático de governo. Dentre tais 

movimentos destacamos os pedidos de impeachment presidencial. Em 1992, o movimento dos 

caras-pintadas saiu às ruas do Brasil para pedir, com sucesso, a renúncia do ex-presidente 

Fernando Collor de Melo (QUINTÃO, 2010). Em 2015, coletivos desarticulados ocuparam as 

ruas do Brasil exigindo a saída da presidente Dilma Roussef do cargo (ANDRADE, 2015). O 

Quadro 1 sintetiza a proposta de divisão de movimentos sociais no Brasil. 

 

 

 

 

 

                                                 
48 Movimento De Mulheres Camponesas. Disponível em: <http://www.mmcbrasil.com.br/site/>. Acesso em 02 

fev. 2016. 
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MOVIMENTOS SOCIAIS NO BRASIL. 

Motivações coletivas. Exemplos. 

1) Melhorias na condição de trabalho e 
remuneração. Greves metalúrgicas, greves de professores. 

2) Defesa de direitos humanos das minorias 
de raça, gênero, condição social, etc. 

Movimento Das Mulheres Camponesas, 
Projeto Meninos e Meninas de Rua. 

3) Subversão às autoridades contra a 
desigualdade. 

Movimento dos Sem-Terra, Movimento 
Passe Livre. 

4) Movimentos político-ideológicos. Articulações pró-impeachment presidencial. 

 
Quadro 1: Movimentos sociais no Brasil. 
Fonte: Elaboração própria a partir de Peruzzo (2013). 

 

Os movimentos sociais acima explicitados, principalmente os dois últimos, baseiam-

se em conjunturas políticas de resistência às instituições que ou promovem as desigualdades 

previamente citadas, ou contribuem para a perpetuação de um sistema político alegadamente 

rejeitado pela população. Afirma Peruzzo (2013) que estes movimentos podem tanto ocorrer 

em casos de acirradas disputas políticas entre povo e instituições, como também podem 

clamar por mudanças sem alterações profundas na ordem estabelecida. Trata-se, 

principalmente neste último caso, da plena manifestação do contrapoder mencionado por 

Castells (2009) no começo da investigação. 

Ao relembrarmos Di Felice (2013), vemos que a aplicação das lógicas net-ativistas 

aos movimentos sociais catalisou a sinergia entre os atores sociais e suas ações colaborativas. 

Segundo Peruzzo (2013), os usos da internet, especialmente os das redes sociais, “se 

constituem em canais de informação, em ambientes comunicacionais, em pontos de encontro, 

enfim, em redes e, às vezes, até em comunidades, que facilitaram os relacionamentos [...]” (p. 

79). Tais articulações culminariam, segundo a mencionada autora, no despertar de uma nova 

consciência política em forma das manifestações realizadas em todo o Brasil no mês de junho 

de 2013. 

Inspirados nos movimentos sociais pela democracia ocorridos ao redor do mundo49, 

                                                 
49 Castells (2013) ilustra os protestos de massa recentes ocorridos ao redor do mundo, tais como a Primavera 

Árabe, o pedido de reforma fiscal na Islândia, os Indignados da Espanha e os movimentos Occupy nos Estados 
Unidos, para ilustrar o quão abalada é a confiança popular sobre as instituições e o quanto o povo clama por 
novas formas de participação política. 
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os protestos no Brasil em 2013 são essenciais para entender a articulação ativista brasileira 

nos tempos contemporâneos. Contextualiza Peruzzo (2013) que o conjunto de manifestações 

surgiu para contestar os aumentos nas tarifas do transporte público, lideradas pelo 

previamente citado Movimento Passe Livre (MPL) 50 e realizadas principalmente nas maiores 

capitais do país. O que aparentava prosseguir como um simples conjunto de atos contra o 

aumento da tarifa difundiu-se em um “projeto de esperança por uma vida melhor”, conforme 

define Castells (2013, p. 182). Nas palavras do mencionado autor, o protesto contra a tarifa 

configurou-se como um ato de indignação principalmente devido à resposta das instituições 

políticas acerca dos protestos.  

 
Por um lado, como ocorreu no mundo de maneira geral, a classe política em sua 
grande maioria rechaçou o movimento como demagógico e irresponsável. O 
governador do Estado de São Paulo, tucano, e o governador de Brasília, petista, 
disputaram para ver quem reprimia com mais violência as primeiras manifestações 
(CASTELLS, 2013, p. 184). 
 

A eclosão da indignação coletiva nas manifestações do MPL pode ser aprofundada 

no contexto dos protestos ocorridos em São Paulo. Argumenta Chaui (2013) que a ocupação 

das ruas é resultado de um conjunto de elementos. Em primeiro lugar, há naturalmente um 

clima de descontentamento com a gestão das cidades, uma vez que o povo brasileiro não se 

sentia representado pelas instituições que dominam a mobilidade e o espaço urbano, como 

empreiteiras, imobiliárias, construtoras e os serviços públicos. Soma-se isto ao que a 

mencionada autora refere-se como um grito de explosão contra o inferno urbano, ampliado 

pela repressão policial. 

Durante todo o mês de junho de 2013, ocorreram manifestações contra as tarifas dos 

transportes. Explica Peruzzo (2013) que, durante os protestos, foram registrados casos de 

vandalismo e casos de agressão por parte tanto dos manifestantes quanto dos policiais 

militares que tentavam conter os protestos, além de jornalistas e civis agredidos por estes 

mesmos policiais. Na manifestação do dia 13 de junho de 2013, em São Paulo, os 

manifestantes foram duramente reprimidos pelas autoridades e mais de duzentas pessoas 

foram presas51. Tal episódio, o qual viria a ser chamado de Batalha da Consolação52, catalisou 

                                                 
50 O Movimento Passe Livre, conforme contextualiza Chaui (2013), surgiu no ano de 2005, composto por 

militantes de partidos de esquerda no país, e luta pela gratuidade e qualidade dos transportes públicos no 
Brasil. 

51 4º protesto contra tarifa em SP tem novo confronto e mais de 200 detidos. In: G1 São Paulo, 14 de junho de 
2013. Disponível em: <http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2013/06/4-protesto-contra-tarifa-em-sp-tem-
novo-confronto-e-mais-de-150-detidos.html>. Acesso em 05 fev. 2016. 
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a indignação coletiva e passou a ser acompanhado com mais afinco pela mídia e pela 

sociedade (idem).  

Conforme explicita Castells (2013), os atos subsequentes, já apoiados pela maioria 

das camadas da sociedade brasileira, levaram milhões de brasileiros a ocuparem as ruas das 

principais capitais do país. O protesto generalizado centrou-se contra o descaso das 

instituições para com o povo brasileiro. “Não é só 20 centavos”, diziam os manifestantes. Os 

protestos, a partir das manifestações do dia 17 de junho de 2013, não clamavam apenas por 

melhorias no transporte público, mas também configuraram redes de indignação e esperança 

por um Brasil melhor (idem). O sentimento de unicidade foi tamanho a ponto de 

manifestantes ocuparem o Congresso Nacional, em Brasília, conforme observado na Figura 9. 

 

 
Figura 9: Ocupação do Congresso Nacional em Brasília. 
Fonte: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Protestos_no_Brasil_em_2013#/media/Fi
le:Protesto_no_Congresso_Nacional_do_Brasil,_17_de_junho_de_2013
.jpg>. Autoria de Valter Campanato/Agência Brasil (Acesso em 05 fev. 
2016). 

 

Em resposta aos abusos cometidos pelas instituições, todos os segmentos sociais 

uniram-se nas manifestações no objetivo de mudar o Brasil, com iniciativas de comunicação 

protagonizadas pelo povo e fora do domínio dos grandes conglomerados midiáticos 

(PERUZZO, 2013). Aprofundemos:  
                                                                                                                                                         
52 A Batalha da Consolação. In: VICE News, 14 de junho de 2013. Disponível em: 

<http://www.vice.com/pt_br/video/batalha-da-consolacao>. Acesso em 05 fev. 2016. 
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Enfim, as recentes manifestações no Brasil expressam a busca pela ampliação da 
cidadania. Há interesse da sociedade em interferir e participar. Foi explicitado um 
grito de revolta, mas também um grito por mudanças. Exige-se ética na política. Deu-
se um recado aos poderes constituídos (Executivo, Legislativo e Judiciário), mas 
também à grande mídia, que alguns dizem ser o quarto poder, mas que de fato é 
apenas uma extensão do poder econômico, que se reveste do político e do ideológico. 
[...] O processo, no seu conjunto, evidenciou que o universo da comunicação é maior 
do que o da grande mídia. (PERUZZO, 2013, p. 91). 

 

Podemos traçar um enunciado com base nas presentes contextualizações e nos 

enquadramentos de movimentos sociais propostos por Peruzzo (2013). Em síntese, as 

manifestações de 2013 englobam posturas ativistas contra a desigualdade e também 

movimentos inspirados por ideologias políticas. Tratam-se de articulações originadas na 

internet, sem líderes, descentralizadas e ávidas por um ideal de liberdade civil diante de 

abusos das instituições constituídas. É difícil não ligar as similaridades dos protestos aos 

ideais de ativismo do Anonymous. 

 

 
Figura 10: Manifestante Anonymous contra a tarifa. 
Fonte: <https://anonimatoprotestosbr.wordpress.com/atores/>. Autoria 
não identificada (Acesso em 05 fev. 2016). 

 

 

É possível ver, na Figura 10, um manifestante contra o aumento das passagens 

utilizando uma máscara Guy Fawkes, comum ao sujeito Anonymous e, segundo Peruzzo 

(2013), um uniforme-símbolo para o protesto. Neste período, o ideal Anonymous de 
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subversão institucional, bem como as discussões do coletivo para “melhorar o Brasil”, 

começaram a ganhar corpo nos fóruns e redes sociais utilizadas. Um núcleo Anonymous 

Brasil, inclusive, vangloria-se do protagonismo que assumiu na época dos protestos, tal como 

o discurso a seguir explicita:  

 
AnonymousBr4sil conquistou usuários do Facebook com página ativa e bem 
estruturada. Anonymous assumiu uma espécie de liderança (ou, ao menos, servindo de 
referência) nas manifestações que ocorrem pelo Brasil afora. Eles já faziam parte dos 
protestos contra o preço das passagens, mas, depois que a meta de redução da tarifa foi 
atingida e deixou de ser a “força motriz” das passeatas, eles assumiram de vez a 
dianteira ideológica. Prova disso é a fanpage do AnonymousBr4sil no Facebook, que 
teve uma guinada explosiva nos últimos dias. O crescimento semanal de curtidas, 
segundo as estatísticas da página, pulou de 7.000 a 8.000 por semana para cerca de 
130 mil. Eram 400 mil fãs na semana passada — hoje, são quase 850 mil.53 

 

A figura 11 mostra o manifestante Anonymous Brasil, vestido com a bandeira 

brasileira, e indica o seu grau de envolvimento com a causa: clamar pela liberdade contra as 

mazelas institucionais é, antes de tudo, um ato de patriotismo. O amor por ver um Brasil mais 

livre é o arquétipo ideal para a ética ativista do Anonymous Brasil. 

 

 
Figura 11: Protesto na Avenida Paulista, 2013. 
Fonte: < http://veja.abril.com.br/multimidia/galeria-fotos/mascara-de-v-
de-vinganca-e-pop-nas-manifestacoes-pelo-brasil/>. Autoria de 
Eduardo Biermann/VEJA (Acesso em 03 fev. 2016). 

 

                                                 
53 O alcance das manifestações em 2013 na web chegou a mais de 600 milhões de internautas, com uma quase 

unanimidade a favor dos protestos. In: Anonymous Br4sil, 21 de outubro de 2015. Disponível em: < 
http://www.anonymousbr4sil.net/2015/10/o-alcance-das-manifestacoes-em-2013-na.html>. Acesso em 17 fev. 
2016. 
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Ao julgar as instituições democráticas como as grandes culpadas pelos retrocessos do 

país, o ideal Anonymous formula-se a partir de uma intensa rejeição contra tudo que é ligado 

ao governo, como podemos observar na figura 1254. Trata-se, portanto, da intensa apropriação 

da ética emotivista Anonymous na luta pela emancipação dos indivíduos. 

 

 
Figura 12: Manifestantes Anonymous contra a política. 
Fonte: < http://www.brasil247.com/pt/247/brasil/106281/Motoryn-
Anonymous-%C3%A9-a-direita-mascarada.htm>. Autoria não 
identificada (Acesso em 05 fev. 2016). 

 

Desde o desenrolar dos protestos de 2013 no Brasil, certos núcleos brasileiros do 

Anonymous passaram a assumir uma agenda de abordagem às políticas públicas 

institucionais, posicionando-se geralmente contra elas. Em 2014, o coletivo voltou a se 

envolver nas questões de liberdade civil na internet na operação #StopMarcoCivil, esta a qual 

ilustra o quanto o Anonymous Brasil mistura seus ideais de liberdade com os ideais de 

democracia desejados pelos brasileiros.  

O Marco Civil da Internet permitiu a construção de uma regulamentação da internet 

no Brasil, como observa-se na sua apresentação: “Estabelece princípios, garantias, direitos e 

deveres para o uso da Internet no Brasil” 55. Nazareno (2014) sintetiza o propósito de 

existência do Marco Civil:  

 
Além de ser uma declaração de princípios para usuários garantindo a privacidade, os 
direitos humanos e o exercício da cidadania em meios digitais, a proposta busca 

                                                 
54 A imagem da esquerda faz referência ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de mentiroso. A 

imagem da direita insiste que o ideal Anonymous é absolutamente apartidário. 
55 Subemenda substitutiva global às emendas de plenário ao projeto de lei Nº 2.126, de 2011. In: Câmara dos 

Deputados. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1238705&filename=Tramitacao-
PL+2126/2011>. Acesso em 02 fev. 2016. 
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também regulamentar diversos aspectos relacionados à exploração comercial e 
governamental da grande rede (p. 3). 

 

O Marco Civil, desde a sua aprovação em 2014, vem sendo intensamente combatido 

pelo Anonymous Brasil. Definidas as nuances ideológicas que permeiam o atual ideal de 

liberdade do Anonymous Brasil, fortemente inspirado pelas manifestações de 2013, devemos 

nos aprofundar na relação do então projeto de lei que deu origem ao Marco Civil com o 

coletivo.  

Evidentemente, é necessário ressalvar que a atual conjuntura política brasileira não 

se trata do único e mais determinante fator que posiciona o Anonymous Brasil contra o Marco 

Civil. Ao longo deste capítulo discutiremos que certos pilares de atuação do Marco Civil 

entrariam em um conflito nebuloso com os ideais Anonymous sobre direitos civis (liberdade 

de expressão, livre compartilhamento de arquivos e direito à privacidade). Antes deste 

aprofundamento, uma discussão sobre as origens e a controvérsia da regulamentação na 

internet faz-se necessária. 

 

4.2. CONTROVÉRSIAS DA REGULAÇÃO DA INTERNET. 

Como bem argumenta Segurado (2012), as questões presentes no debate sobre a 

preservação das liberdades na internet são centradas, usualmente, nos temas da liberdade de 

expressão e do livre uso dos serviços digitais. Segundo a mencionada autora, a defesa das 

liberdades digitais é referente às atividades de regulação e regulamentação do ciberespaço. Há 

uma confusão natural entre os dois últimos termos, portanto, é necessário distingui-los:  

 
[...] Regulamentação diz respeito ao conjunto de instrumentos legais, como a 
Constituição, leis complementares, leis ordinárias, decretos, portarias, normas, 
estatutos, códigos etc. Regular envolve o processo de regulamentação (e isso é 
importante reconhecer), mas vai além. É um conjunto mais amplo de práticas que 
visam acompanhar e interferir cotidianamente em determinado processo com vistas a 
um objetivo definido. Pode-se utilizar de instrumentos legais, mas também de diversas 
outras “ferramentas sociais” (GINDRE, 2007, p. 131).  

 

Ao definirmos a regulamentação, com base na citação anterior, como o conjunto de 

processos legais para definir o comportamento socialmente aceitável na internet, deve-se 

reconhecer a complexidade da discussão sobre regulamentar o ciberespaço. Como é sabido, 

hackers opõem-se a qualquer tentativa de criar regras para a rede em função do seu código 



 

 

74 

ético de defesa das liberdades (COLEMAN, 2013). Galloway (2009) critica o processo de 

regulamentação ao afirmar que a internet já é regulada por seus próprios usuários (sem 

eliminar totalmente a hierarquia, e a ordem) e questiona se o governo deveria ser o agente de 

regulamentação. 

Autores como Forbes (1999), por outro lado, defendem políticas de regulamentação 

reforçadas para garantir a integridade moral e cívica dos indivíduos contra a prática de crimes 

cibernéticos, tais como pedofilia, tráfico e assédios morais. Nas palavras de Wolton (2003), é 

impossível haver liberdade na internet sem regulamentação, uma vez que a completa ausência 

de leis na internet possa apenas favorecer a certas minorias. No meio termo da discussão, 

grupos net-ativistas como o Internet Society56 reconhecem a necessidade de se debater o tema, 

porém alertam que a regulação pode dar poder aos governos para estimular a censura e 

constranger o poder de colaboração e inovação da rede.  

As políticas públicas de regulamentação da internet ganharam força no mundo na 

segunda metade dos anos 2000. Contextualiza Nazareno (2014): nos Estados Unidos, o órgão 

regulamentário americano FCC (Federal Communications Comission) determinou que as 

operadoras de internet estão desautorizadas a interferir no tráfego de dados dos seus clientes. 

Na União Europeia, há propostas para prover e dispor às pessoas acesso à internet livre de 

acesso sob gerenciamento razoável de tráfego de dados. Em ambos os casos, discute-se a 

questão da neutralidade de rede, tão debatida quanto a própria noção de regulamentação. 

A neutralidade de rede é um termo que, como define Wu (2003), refere-se ao 

princípio de que os governos e provedores de infraestrutura digital devam tratar todos os 

dados de internet de maneira igualitária. Tal princípio prevê que todos os sites, aplicativos, 

equipamentos e formas de conteúdo na internet façam parte de um mesmo plano de dados. 

Afirma Wu (2003) que a promoção da neutralidade de rede mistura-se ao desafio de 

promover a competitividade saudável e combater o monopólio no ambiente de negócios das 

redes de telefone e sistemas operacionais. Tal perspectiva de integralização de serviços cria 

forma, segundo o mencionado autor, no ideal de uma internet aberta, ou seja, o princípio de 

que todos os recursos e meios de operação da internet sejam acessíveis para todos os 

indivíduos e companhias.  

Organizações de direitos humanos e grandes companhias internet, tais como 

Microsoft, Amazon e eBay posicionam-se a favor da neutralidade de rede (MEZA, 2007). Os 

                                                 
56 O Internet Society dedica sua prática ativista a questões do pleno domínio do público sobre a forma de acessar 

e disseminar conteúdo na internet. In: Internet Society. Disponível em: 
<http://www.internetsociety.org/regulation>. Acesso em 01 fev. 2016.  
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principais argumentos, na visão de Wu (2003) e Phillips (2007) são os que se seguem: a) 

descentralização do controle de dados (a ideia de que os “guardiões” da infraestrutura de 

internet sejam os usuários); b) estímulo aos direitos e liberdades civis na rede (uma internet 

aberta estimula a liberdade de expressão e a participação democrática); c) preservação da 

inovação (a preservação da internet livre e acessível permite o desenvolvimento de novos 

serviços).  

Críticas à neutralidade de rede se dão, principalmente, no âmbito econômico. 

Afirmam Becker e colaboradores (2010) que as operadoras de internet possuem um interesse 

de longo prazo alinhado com o público sobre a neutralidade das plataformas digitais: o de 

uma internet acessível e em constante inovação. Afirmam os citados autores que os 

argumentos da neutralidade de rede não oferecem uma tese plausível para a regulamentação 

pelo fato de haver um crescente aumento de competitividade entre as operadoras.  

Em linhas gerais, a neutralidade de rede seria canibalizada pelos seus próprios ideais 

ao tratar toda a forma de produzir e consumir conteúdo como igual, aumentando os custos na 

estrutura e reduzindo a qualidade dos serviços oferecidos. Segundo Becker e colaboradores 

(2010), “a aplicação de leis anti-trusting e/ou mecanismos de regulação mais flexíveis 

oferecem uma estrutura mais interessante para as questões de competitividade na rede” 57 (p. 

497).  

No cerne destas discussões, países como os Estados Unidos aprovaram recentemente 

as medidas da neutralidade de rede ao classificar a internet banda-larga como serviço de 

utilidade pública, assim como água e energia elétrica (RUIZ & LOHR, 2015). No contexto 

brasileiro, o Marco Civil da Internet referencia-se de muitas das noções de uso digital 

propostas pela neutralidade de rede. A seguir, nos dedicaremos a contextualizar brevemente 

alguns detalhes das propostas do Marco Civil. 

 

4.3. O MARCO CIVIL DA INTERNET. 

O princípio do Marco Civil é, a grosso modo, garantir o direito dos indivíduos para o 

livre uso da internet. Assim como no restante do mundo, porém, o exercício da 

regulamentação no Brasil é igualmente controverso. Segundo Nazareno (2014), a primeira 

proposta de regulação da internet apresentada no Congresso Nacional e que foi aprovada 
                                                 
57Tradução livre do autor. Do original, em inglês: “[…] antitrust enforcement and/or more limited regulatory 

mechanisms provide a better framework for addressing competitive concerns raised by proponents of net 
neutrality.” (BECKER e colaboradores, 2010, p.497). 
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pelos deputados, em 2003, e modificada pelo Senado em 2008, ficou conhecida à época como 

Projeto de Lei (PL) dos Crimes Digitais. O PL considerou como crime a disseminação de 

vírus cibernéticos, roubo de senhas e invasão e alteração de conteúdos em websites. A 

segunda tramitação deste projeto na Câmara se deu em meio ao episódio do 

comprometimento e vazamento de dados íntimos da atriz Carolina Dieckmann58; a grande 

repercussão do caso na imprensa estimulou novos tipos penais para aqueles responsáveis pelo 

comprometimento da privacidade na internet. 

Anterior à virada da década de 2010, autores como Ronaldo Lemos (2007) 

criticavam as abordagens da política brasileira em limitar o debate da regulamentação da 

internet à criminalização dos usos indevidos que se davam na rede em alguns casos. Nas 

palavras do mencionado autor, definir com clareza os direitos e deveres dos cidadãos e 

instituições é de extrema prioridade antes de delinear os caminhos criminais. A 

regulamentação criminal prévia à civil poderia gerar interpretações ambíguas de conduta e 

causar a limitação da liberdade de expressão, o aumento dos gastos públicos e o desincentivo 

à informação. Em síntese, a regulamentação civil da internet ajudaria pessoas e instituições a 

conviver com civilidade e com o pleno domínio sobre seus direitos (idem). 

Nas palavras de Nazareno (2014), as crescentes críticas às ementas institucionais 

para definir o que é crime na internet motivou a criação do marco regulatório que viria a ser o 

Marco Civil: 

 
Gestado no Ministério da Justiça e fruto de diversas consultas públicas, o projeto se 
contrapõe às iniciativas anteriores de regulação da internet, pois, ao invés de 
privilegiar o tratamento de crimes e proibições, garante liberdades e direitos aos 
usuários de internet. Daí o nome pelo qual ficou conhecido, o Marco Civil da Internet. 
(p. 4). 

 

O Marco Civil da Internet iniciou a sua tramitação pré-legislativa pelo Poder 

Executivo no segundo semestre de 2009, período em que foi iniciado o debate para a 

construção de um projeto de lei colaborativo e que explorasse as potencialidades da própria 

internet para a construção de uma lei. Segurado (2011) traça um histórico das fases de 

concepção do Marco Civil. A primeira fase de desenvolvimento do anteprojeto se deu com as 

participações de diversos sujeitos sociais, tais como usuários, cientistas, parlamentares e 

                                                 
58 PL 2793/2011. In: Câmara dos Deputados, 29 de novembro de 2011. Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=529011>. Acesso em 05 fev. 
2016. 
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representantes das companhias de tecnologia. Ao final desta fase, os principais aspectos da 

discussão foram condensados em uma minuta que pautaria a segunda etapa do debate. Sendo 

assim, etapa do anteprojeto desenvolveu a minuta que, novamente contou com sugestões e 

apontamentos dos atores políticos previamente citados, antes de ser encaminhada ao 

Congresso para ser proposta como Projeto de Lei. 

Em agosto de 2011, o PL foi enviado pela presidente Dilma Roussef à Câmara dos 

Deputados para a sua discussão e tramitação legislativa, e recebeu o número de PL 

5403/200159. Narra Nazareno (2014) que, apesar do apoio de certos grupos (tais como 

acadêmicos, provedores de conteúdo na internet e a mídia especializada da tecnologia) ao 

projeto, os pareceres tardaram a ser votados nas comissões. Em 2013, com a eclosão dos 

protestos pelo Brasil e com o escândalo de espionagem denunciado por Edward Snowden, o 

Planalto solicitou urgência para a resolução da matéria. A resistência de deputados contrários 

ao projeto (por razões que especificaremos adiante) culminou na adição de 34 ementas ao 

Marco Civil, que seria finalmente aprovado em março de 2014 e enviado ao Senado. Em 

função da urgência constitucional, os senadores discutiram e aprovaram o projeto, o qual seria 

sancionado pela presidente Dilma Roussef em abril do mesmo ano. 

O Marco Civil da Internet baseia-se em cinco pilares, os quais serão detalhados a 

seguir. O descritivo dos temas e seus pontos negativos e positivos usam como referência os 

trabalhos de Nazareno (2014), Segurado (2012), Ventura (2013) e Moncau (2014). 

 

a) Neutralidade de rede. 

Assim como proposto por Wu (2003), a neutralidade de rede no Marco Civil prevê 

que as operadoras de telecomunicação não interfiram nos pacotes de tráfego na internet. O 

lado positivo da neutralidade permite o livre fluxo de informações e garante a competitividade 

e inovação, fora do domínio das grandes operadoras. Por outro lado, deputados ligados às 

operadoras de infraestrutura defenderam que o mercado livre poderia oferecer pacotes mais 

customizados para seus usuários. A neutralidade de rede, baseada na noção de que a internet é 

livre e igualitária, trata-se de um ideal promovido pelo Anonymous. 

 

b) Guarda dos registros de conexão. 

Certos dados de conexão à internet (como o endereço IP) permitem que o usuário de 

                                                 
59 PL 5403/2001. Projetos de lei e outras proposições. In: Câmara dos Deputados. Disponível em: < 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=34462&ord=1>. Acesso em 02 
fev. 2016. 
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internet seja identificado e monitorado. O Marco Civil determina que os provedores de 

conexão (as operadoras de internet) devam guardar os registros de conexão de seus usuários 

pelo período de um ano e repassados apenas caso órgãos judiciais venham a solicitá-los. O 

governo e apoiadores veem a medida como necessária para inibir crimes cibernéticos, porém 

atrai recepção negativa pelos defensores das liberdades individuais e da privacidade, esta 

última seria um dos ideais defendidos pelo Anonymous. 

 

c) Guarda dos registros de conteúdo. 

Trata-se do histórico de navegação do usuário, ou seja, o que ele acessa quando está 

conectado. O Marco Civil prevê que o armazenamento destes dados não cabe aos provedores 

de conexão, e sim aos provedores de conteúdo (tais como Google e Facebook). Assim como 

no caso da conexão, estes dados devem ser levados a público caso órgãos judiciais 

determinem. Operadoras desejavam ter acesso à manipulação do histórico de seus usuários 

para aproveitarem-se de oportunidades de negócio e se posicionaram contra a medida 

argumentando que a mesma, entre outras questões, poderia dificultar a investigação de crimes 

cibernéticos, uma vez que muitos dos provedores de conteúdo não possuem operações oficiais 

no Brasil. 

 

d) Responsabilidade por material infringente. 

Os provedores de conteúdo se responsabilizam pela retirada de conteúdos protegidos 

por direito autoral, caluniosos e/ou difamatórios de seus sites. Defensores do livre fluxo e 

compartilhamento de conteúdo, como o Anonymous, condenaram a iniciativa, enquanto os 

grupos detentores de direito audiovisual acreditavam na necessidade de monitorar, fiscalizar e 

punir as infrações. O Quadro 2 sintetiza os pilares do Marco Civil e quais públicos eles 

favorecem ou prejudicam. 
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PILARES DE ATUAÇÃO DO MARCO CIVIL DA INTERNET 

Tema A favor Contra 

Neutralidade de rede 
Companhias de conteúdo; 
defensores da liberdade na 

internet 

Operadoras de infraestrutura da 
internet (Vivo, NET, etc.) 

Guarda dos registros de 
conexão 

Provedores de conexão e de 
conteúdo; autoridades judiciais 

Defensores da plena 
privacidade digital 

(Anonymous) 

Guarda dos registros de 
conteúdo 

Companhias de conteúdo 
(Facebook, Google, Netflix, 

etc.) 

Operadoras de infraestrutura e 
defensores da plena 
privacidade digital 

Responsabilidade por 
material infringente 

Detentores de direitos autorais 
(software, audiovisual, etc) 

Defensores do livre fluxo de 
informações (Anonymous) 

Quadro 2: Pilares de atuação do Marco Civil da Internet. 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Num macro contexto, pode-se dizer que o Marco Civil da Internet é apoiado pelos 

provedores de conteúdo e por grupos ativistas defensores dos direitos humanos na internet. 

Instituições contrárias ao projeto de lei consistem nas operadoras de conexão e seus 

representantes parlamentares (em grande medida, deputados que tiveram as suas campanhas 

eleitorais financiadas por empresas de telecomunicações). No âmbito civil, a regulamentação 

dividiu opiniões. Como analisado acima, as imposições do Marco Civil ajudam a defender a 

integralidade dos indivíduos, porém podem vir a contribuir para o constrangimento das 

informações que terceiros detêm sobre os usuários e o controle das informações de si mesmo 

que se tem na rede (NAZARENO, 2014). 

O Anonymous Brasil, à época da aprovação do Marco Civil, posicionou-se 

firmemente contra o projeto. Os brasileiros do coletivo manifestaram-se da seguinte forma: 

 
Políticos se preocupam apenas em defender seus próprios interesses e calar a internet é 
o maior sonho de consumo dos corruptos em geral! Pense e analise. Na internet, neste 
momento só estão contra o Marco Civil aqueles que realmente lutam contra as 
injustiças de verdade, querem mudanças, e claro, não são dependentes do governo de 
alguma forma.60 

 

                                                 
60 Disponível em: <http://www.anonymousbr4sil.net/2014/03/stopmarcocivil-todos-contra-o-sopapipa.html>. 

Acesso em 17 fev. 2016. 
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Não é de surpreender o posicionamento do Anonymous Brasil contra o Marco Civil. 

Como analisado no Quadro 2, certos pontos de atuação do projeto de lei podem ser 

considerados como uma violação direta aos ideais Anonymous, principalmente no que diz 

respeito à questão dos registros de conexão.  

A identificação dos usuários pelos provedores indica que todas as iniciativas de 

invisibilidade, básicas para o funcionamento das operações Anonymous, diluir-se-iam na 

primeira requisição judicial formalizada. Além disso, a obrigatoriedade da remoção de 

conteúdo ilegal seria uma evidente violação ao ideal do livre compartilhamento de arquivos. 

Por outro lado, o combate do Anonymous Brasil contra o princípio de neutralidade de rede, o 

qual engloba um ideal de uma internet livre, soa extremamente contraditório. Destrinchar os 

discursos do Anonymous Brasil contra o Marco Civil é necessário para aprofundar estas 

ambivalentes reflexões. 

 

4.4. O ANONYOUS BRASIL SOBRE O MARCO CIVIL DA INTERNET. 

A aplicação da ACD ao estudo dos manifestos Anonymous Brasil contra o Marco 

Civil da Internet nos permite traçar o cunho ético político que constitui o ideal Anonymous de 

participação na internet, inspirado pelo seu envolvimento na democracia participativa pós-

manifestações de 2013.  

Nas linhas a seguir, nos comprometemos a destrinchar os manifestos Anonymous 

pelo viés da Análise Crítica de Discurso, conforme proposto no Capítulo 2. As imagens 

coletadas serão expostas e desconstruídas conforme delineado nos protocolos de análise. Em 

primeiro lugar, analisaremos a macroproposição, a síntese do discurso. Em seguida, a 

pressuposição, ou o que o discurso deixa pressuposto para o interlocutor. Adiante, a 

implicatura, ou seja, os argumentos implícitos, entrelinhados no discurso. Por fim, 

enunciaremos um perceptivo geral sobre estes protocolos. 

Dentre centenas de produções discursivas investigadas no processo de observação, 

seis delas foram escolhidas para ilustrar da maneira mais sintética possível os argumentos 

utilizados pelos Anonymous. Estas imagens conjugam imagem e texto para fomentar suas 

ideias, e foram estruturadas em função dos seus potenciais de ampla disseminação na rede. 

Em função da exploração deste potencial, os discursos foram encontrados, na sua 

maioria, em sites e perfis em redes sociais autointitulados Anonymous Brasil. Inferimos que 

nem todas as células Anonymous espalhadas pelo Brasil abordam o debate acerca do Marco 

Civil. Por outro lado, as que o fazem confirmam a hipótese levantada da posição contrária do 
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coletivo sobre o projeto de lei. Aprofundaremos, a seguir, os principais argumentos do 

coletivo sobre o debate.    

 
Figura 13: Pedido de apoio contra o Marco Civil. 
Fonte: <http://www.anonymousbr4sil.net/2015/04/marco-civil-da-
internet-transforma-os.html> (Acesso em 13 jan. 2016). 
 

Macroproposição: A Figura 13 é um dos manifestos considerados pelo Anonymous 

como de maior potencial para reverberação, tanto que o coletivo compartilha versões em 

inglês da imagem61. O Anonymous Brasil apela ao público uma posição de protesto ao Marco 

Civil, contra o iminente perigo proposto pelo governo de controlar os sites “amados” pelas 

pessoas: “O Marco Civil tornou os websites em espiões do governo. Nos ajude a mudar isto!”. 

Pressuposição: quando o Anonymous declara que o “Marco Civil tornou os websites 

em espiões do governo” pressupõe-se que com o Marco Civil os sites preferidos das pessoas 

realizaram tarefas de espionagem para o governo.  

Implicatura: o discurso implica que o sucesso do Marco Civil é o consequente 

fracasso da liberdade na internet, uma vez que ele permitiria ao governo ter controle sobre 

todas as informações do povo brasileiro e os sites que ele mais acessa. A um interlocutor 

descontextualizado sobre os detalhes do projeto, ele haverá de assumir que o Marco Civil é 

um golpe às liberdades na internet.  

                                                 
61 GovBR x Internet! Message to the world: Save the internet in Brazil! #StopMarcoCivil. Disponível em: 

<http://www.anonymousbr4sil.net/2014/10/govbr-x-internet-message-to-world-save.html>. Acesso em 27 jan. 
2015. 
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O protesto toma como base a obrigatoriedade de os sites oferecerem para o governo 

dados de usuários notificados judicialmente. Tal implicatura é perigosa por não apresentar 

uma reflexão apropriada sobre quem domina as informações dos usuários. Por um lado, os 

sites são obrigados a fornecer dados quando notificados judicialmente. Isso, de fato, pode 

colocar as instituições em uma posição política favorável contra os Anonymous. Porém, como 

expõe Peres-Neto (2015), as políticas de privacidade dos sites restringem a proteção da 

privacidade ao binômio consentimento-uso, comprometendo ou eliminando a capacidade de 

dissenso ou de negociação por parte dos usuários. Neste ponto, os sites não seriam as vítimas 

do governo, e sim espiões independentes a serem combatidos. O Anonymous poderia abordar 

a violação das privacidades e das liberdades civis e acusar os sites de estabelecer posição de 

superioridade em relação aos usuários. Ao focar-se em destruir a política pública institucional, 

porém, o coletivo ignora as questões mais profundas. 

 

 
Figura 14: Manifesto da campanha Desumaniza Redes apoiada pelo 
Anonymous. 
Fonte: <http://www.anonymousbr4sil.net/2015/04/humaniza-redes-
censura-redes-imagens.htmll> (Acesso em 13 jan. 2016). 
 

Contextualização: A Campanha Desumaniza Redes, apoiada pelo Anonymous (como 

analisado na fonte da Figura 14), trata-se de um ato civil de protesto à campanha Humaniza 
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Redes – Pacto Nacional de Enfrentamento às Violações de Direitos Humanos na internet 62, de 

autoria do Governo Federal e sustentada pelo Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e 

dos Direitos Humanos. A iniciativa visava estimular denúncias contra as violações de direitos 

humanos ocorridos na internet. A campanha contrária, proposta pelo Anonymous Brasil, 

promove o combate a uma alegada censura promovida pela Humaniza Redes, ou, como o 

próprio manifesto se descreve, “contra todas as formas de censura na internet. Menos 

babaquice e mais zuera nas redes.” 63 

Macroproposição: a Figura 14 compara o Marco Civil à política de espionagem da 

NSA denunciada por Edward Snowden em 2014. Compara também o slogan do projeto, 

#HumanizaRedes, a uma manobra institucional para censurar a rede. O Marco Civil é 

combatido a partir de dois argumentos: o da espionagem e o da censura. A síntese do discurso 

é: “Humaniza Redes = Censura Redes”. 

Pressuposição: quando o Anonymous declara que o “Marco Civil tornou os websites 

em espiões do governo” pressupõe-se que o Marco Civil se trata de um projeto para 

regulamentar a espionagem de informações providas por tais sites.  

Implicatura: dada a comparação do Marco Civil com a NSA, implica-se que o 

projeto de regulamentação é uma ferramenta para espionar e censurar a internet. Há de se 

mencionar a hashtag #StopCensorship abaixo da imagem que assemelha-se a um coração 

formado por impressões digitais, logo da campanha #HumanizaRedes e reapropriada no 

manifesto. Há também a ideia de que o governo pretende censurar a internet usando um 

discurso de humanização. 

Neste discurso, vemos um apelo emocional implícito, como se as alegadas acusações 

de espionagem e censura destruíssem a internet que os usuários tanto amam. Novamente, há a 

predominância de frases curtas de impacto e elementos visuais, sem o detalhamento de como 

o Marco Civil tornará em realidade todos os pesadelos citados. 

 

                                                 
62 Website da campanha #HumanizaRedes. Disponível em: <http://www.humanizaredes.gov.br>. Acesso em 26 

jan. 2016. 
63 Campanha #DesumanizRedes. Disponível em: <https://twitter.com/DesumanizaRedes>. Acesso em 26 jan. 

2016. 
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Figura 15: Manifesto dirigido ao Congresso contra o Marco Civil. 
Fonte: 
<https://www.facebook.com/AnonimosBR/photos/pb.15398594804711
2.-2207520000.1452740773./525991837513186/?type=3&theaterl> 
(Acesso em 13 jan. 2016). 
 

Macroproposição: a Figura 15 mostra um Anonymous trajando a máscara Guy 

Fawkes com uma mensagem ao governo. A macroproposição protesta: a internet “foi livre por 

20 anos. Bastou começar a incomodar o governo para ele querer controlar”. 

Pressuposição: o manifesto, ao assumir que a internet foi livre por vinte anos, 

pressupõe-se que nenhuma instituição detinha a capacidade de controlar o conteúdo do 

ambiente e que, portanto, a internet de antigamente era melhor e mais livre que a atual. O 

discurso herda uma nostalgia da subcultura hacker de valorizar uma época em que a internet 

era usufruída mais por amantes da tecnologia (SUNDE, 2015).  

Implicatura: o texto implica que qualquer iniciativa de regulamentação 

governamental vá destruir a liberdade na rede. 

O argumento, apesar de não se aprofundar em nenhum momento, é plausível por 

levantar a discussão ontológica da regulamentação. O que se define por regulamentar, e quão 

separada a regulamentação é da liberdade? O governo não é o único responsável pela 

regulamentação, e compartilha essa responsabilidade com outros atores políticos e sociais. 
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Apesar de questionar o ato e efeito da regulação, o Anonymous Brasil não explora o debate.   

 

 
Figura 16: Manifesto ligando o Marco Civil ao bloqueio do WhatsApp 
no Brasil. 
Fonte: < http://www.anonymousbr4sil.net/2015/12/com-base-no-marco-
civil-da-internet.html> (Acesso em 13 jan. 2016). 
 

Contextualização: em dezembro de 2015, a justiça brasileira decretou o bloqueio ao 

aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp em todo o Brasil por 48 horas. Afirma Lucas 

Agrela, em matéria ao G1 (2015), que o bloqueio aconteceu por conta de um homem preso 

pela Polícia Civil em 2013. A justiça pediu ao Facebook, empresa proprietária do aplicativo, 

dados do indivíduo para a investigação. Como a empresa não concedeu, alegando não possuir 

atuação jurídica no Brasil, o bloqueio foi determinado.  

Macroproposição: a Figura 16 é um manifesto do Anonymous Brasil que liga o 

Marco Civil ao bloqueio do WhatsApp: “Com base no Marco Civil, justiça bloqueia 

WhatsApp por 48 horas. O Anonymous Brasil sempre foi contra esta lei!”. 

Pressuposição: pressupõe-se no discurso que o bloqueio do WhatsApp seja de 

responsabilidade dos termos do Marco Civil.  

Implicatura: Quando o Anonymous afirma que sempre foi contra o projeto, 

entrelinha-se que o a decisão da justiça é a consequência de todas as mazelas denunciadas 

pelo coletivo. Implica-se que o Marco Civil aplicou mais um golpe às liberdades na internet 

ao cortar o acesso a um aplicativo em todo o país. O bloqueio seria mais uma iniciativa 

institucional de limitar o acesso a informação.  

É necessário aprofundar o debate. Em primeiro lugar, o Marco Civil impede 

justamente que bloqueios do tipo aconteçam por ferirem o princípio da neutralidade de rede. 

Porém, a lei obriga os provedores de conteúdo a fornecerem informações a órgãos judicias. 

Como o WhatsApp não possui representação oficial no Brasil, a empresa não se sentiu no 
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dever de cooperar com a justiça. Tanto a discussão da intervenção estatal na internet quanto o 

descaso dos aplicativos sobre as legislações do país são necessárias. Apesar disso, o 

Anonymous Brasil não se aprofunda em nenhuma delas e não aparenta mostrar domínio sobre 

os detalhes do Marco Civil.  

 

 
Figura 17: Manifesto contra a censura presente no Marco Civil. 
Fonte: 
<https://www.facebook.com/AnonymousBr4sil/photos/pb.3329346667
93091.-2207520000.1452740375./927929590626926/?type=3&theater> 
(Acesso em 11 jan. 2016). 
 

Macroproposição: a Figura 17 compara o Marco Civil às metodologias de censura 

em países não democráticos. Argumenta que países comunistas restringem o acesso à internet 

assim como o Marco Civil o faz. A síntese do discurso é: “O acesso à internet é muito restrito 

em países sob comando de partidos comunistas. No Brasil tem o Marco Civil da Internet, que 

transformou os websites em espiões do governo”. 

Pressuposição: os Anonymous novamente declaram que “Marco Civil tornou os 

websites em espiões do governo”. Pressupõe-se que a transformação de tais sites seja uma 

técnica específica de governos autoritários que censuram a internet. 

Implicatura: implica-se que o Marco Civil esteja associado a uma prática 

institucional de censura. A presença da lista de países censurados reforça tal associação, no 

objetivo de associar a regulamentação a uma prática comum a ditaduras. O Anonymous não 

se compromete a definir o que é espionagem e como ela se desdobra. O discurso confunde 
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conceitos de censura com regulamentação. 

 

 

 
Figura 18: Relações entre Marco Civil e ditadura na visão do 
Anonymous Brasil. 
Fonte: 
<https://www.facebook.com/AnonimosBR/photos/pb.15398594804711
2.-2207520000.1452740765./528546797257690/?type=3&theater> 
(Acesso em 13 jan. 2016). 
 
 

Macroproposição: a Figura 18 denuncia uma alegada hipocrisia por parte dos 

defensores do Marco Civil (ao chama-los de posers64), e que o projeto de lei seria similar às 

regulações da ditadura. Em síntese, a macroproposição é: “Se diz contra a ditadura, mas apoia 

o Marco Civil da Internet! Poser!”. 

Pressuposição: ao denunciar um apoiador do Marco Civil de hipócrita, pressupõe-se 

que as regulamentações do Marco Civil seriam semelhantes àquelas praticadas na Ditadura 

Militar. 

Implicatura: ao sugerir ligações do Marco Civil com a ditadura, implica-se que o 

projeto de lei restringiria as liberdades civis na base da censura e da intimidação, 

metodologias comuns de controle à época da ditadura. 

Isso se deve, provavelmente, à imposição de obrigações de responsabilidade civil dos 
                                                 
64 Poser é um termo inglês para designar uma pessoa com personalidade influenciável, sem reflexão própria e 

que se deixa impressionar pela discussão do momento, no caso, do Marco Civil. 
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usuários. Assim como no caso da campanha Desumaniza Redes, os usuários acreditam que a 

responsabilidade civil seja um ato de censura. Novamente, não há uma reflexão apropriada 

sobre o debate. 

A análise dos discursos apresentados nos permite inferir que o Anonymous Brasil 

posiciona-se contra o Marco Civil de maneira similar à de seus irmãos espalhados pelo globo: 

uma defesa irrestrita das liberdades na internet e declaração de guerra às instituições que não 

apoiam suas iniciativas. Apesar de em certos momentos levantar questões relevantes, o 

protesto contra o Marco Civil não se confunde apenas com os ideais irreflexivos de liberdade, 

mas também com uma rejeição e desconfiança generalizada às instituições democráticas.  

 

4.5. CONSIDERAÇÕES. 

Este capítulo dedicou-se a explorar os preceitos éticos do Anonymous aplicados ao 

contexto brasileiro contemporâneo. Para dar luz a esta exploração, foi necessário ilustrar as 

lógicas de subversão que permearam os protestos populares por um Brasil melhor. Para tal, 

contextualizamos brevemente a natureza dos movimentos sociais ocorridos em terras 

brasileiras após o período da ditadura militar. 

Um entendimento sobre as nuances políticas dos movimentos sociais no Brasil 

permitiu inserir o contexto das manifestações de 2013. Estas manifestações surgiram 

acompanhadas por uma tendência mundial de indignação contra os abusos das instituições, 

aliadas às estruturas de comunicação e contrapoder protagonizadas pelas iniciativas net-

ativistas. As manifestações de 2013, as quais se apropriaram e foram apropriadas pelo ideal 

Anonymous de subversão, denunciaram uma desconfiança geral dos brasileiros contra seus 

representantes políticos. O Anonymous Brasil, assim como demais camadas da população, 

travaria uma guerra “contra tudo isso que está aí”, num ato de rejeição irrestrita contra o 

governo que viria a guiar algumas de suas operações seguintes. 

Em meio a este cenário, o governo brasileiro aprovou o projeto do Marco Civil da 

Internet, uma lei para regulamentar o ciberespaço brasileiro, estabelecendo direitos e deveres 

para todos os usuários de internet. O Marco Civil prega por uma internet livre e igualitária. 

Porém, interesses de agentes políticos e econômicos freiam a plena expressão do espírito da 

lei. Por considerar o Marco Civil uma violação ao ideal de internet livre e regulada pelos 

próprios usuários, certos Anonymous declararam guerra ao projeto de lei. 

A partir da análise crítica de discurso, destrinchamos alguns dos discursos do 

Anonymous Brasil contra o Marco Civil da Internet no intuito de apreender seus sentidos 
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ético-políticos acerca das noções de liberdade civil. Com argumentos despreocupados em 

educar o interlocutor sobre os detalhes de funcionamento do Marco Civil, o coletivo abordou 

principalmente a questão da censura e da transformação dos provedores de conteúdo em 

“espiões do governo”. O posicionamento do Anonymous Brasil é inflexível, muito em função 

da maneira com que o Anonymous opera globalmente. 

Faz-se necessário observar o papel conciliador do Marco Civil da Internet. Apesar do 

conflito de interesses, julgamos o projeto um passo interessante para a implantação de um 

espaço civilizado nas interações sociais digitais. Porém, como analisado pelo viés dos 

protestos e movimentos sociais, a conciliação dos atores sociais sobre o pleno exercício da 

liberdade dos sujeitos é algo longe de ser consensual. Julgamos que as opções feitas pelo 

Marco Civil sacrificariam certas liberdades (tais como o livre e irrestrito compartilhamento de 

informações) em benefício das liberdades coletivas (por exemplo, a neutralidade de rede e a 

preservação dos direitos humanos). 

O Anonymous Brasil ignora a profundidade deste debate. Sua posição contrária ao 

projeto ilustra perfeitamente o cenário de ambivalência ética, irrefletida, identificada no 

coletivo. Em primeiro lugar, os Anonymous navegam entre noções de coletivismo e 

individualismo, altruísmo e egoísmo. Defendem que a internet deve ser como sempre foi: 

livre e irrestrita das amarras institucionais. Afirmam, porém, que apenas o seu ideal de 

liberdade deva ser levado em conta, ignorando o bem conciliador que o projeto possa trazer. É 

necessário apontar que liberdade e desregulamentação não são conceitos opostos, e ideais de 

liberdade não devem ser confundidos com ausência de leis civis e criminais. 

Ao longo deste trabalho apreendemos que o Anonymous apropria-se de um código 

moral emotivista, centrado na defesa de seus ideais sem uma reflexão apropriada de demais 

cenários. A guerra deflagrada contra o Marco Civil da Internet é a manifestação deste código. 

O Anonymous Brasil condena uma política de leis apenas para que possa estabelecer a sua 

própria, mesmo essa política seja a de ausência de leis. 
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CONCLUSÕES. 

A realização desta pesquisa exigiu reflexões teórico-metodológicas acerca de uma 

definição sobre a natureza ética do Anonymous. Pretendemos ao longo da dissertação 

apreender os sentidos éticos do coletivo a partir de uma desconstrução dos discursos do 

mesmo.  

A delineação dos arquétipos e das motivações que moldam o Anonymous nos ajudou 

a apreender um “ideal” ético que possa tornar a luta pelas liberdades civis mais objetivas. Ao 

passo que pretendemos, nestas conclusões, arrolar tais contribuições, entendemos ser também 

necessário reconhecer as principais limitações apontadas para o desenvolvimento da presente 

investigação.  
 

PRIMEIRA: REFLEXÕES ACERCA DO PROCESSO INVESTIGATIVO. 

A primeira das limitações inerentes a esta pesquisa, indubitavelmente diz respeito 

aos referenciais discursivos usados no desenvolvimento dos capítulos. Como discutido 

anteriormente, assumimos que todo e qualquer discurso que se apropria dos regimes de 

visibilidade do Anonymous pode ser considerado um discurso Anonymous. Ao longo da 

análise crítica destes discursos, concluímos que o Anonymous navega ambivalentemente entre 

seus ideais de liberdade: a defesa destes ideais é tão forte a ponto de chegar a ser autoritária. 

Não obstante, os Anonymous centram seus ideais aplicados a uma moral emotivista, em que 

não há uma reflexão ética aprofundada sobre seus atos.  

As ambivalências se mostram presentes em todos os discursos analisados, porém, 

existem diversas outras peças discursivas do Anonymous espalhadas pela internet que podem 

promover uma reflexão mais aprofundada sobre liberdade. Não obstante, é necessário 

reconhecer que os Anonymous são um organismo muito diversificado, que se desconstrói e se 

refaz enquanto dialoga com suas operações. Muitos deles atuam de forma mais discreta e sem 

exposição aberta nos ecossistemas midiáticos. De tal sorte, apreender as noções de liberdades 

destes indivíduos poderia modificar algumas das afirmações levantadas neste trabalho. Ao 

optarmos pelos regimes de visibilidade no consumo de imagens, utilizamos a observação 

lurker, sem interferência do pesquisador, para apreender como o Anonymous torna público os 

seus ideais de liberdade. Em suma, todo recorte acadêmico implica em uma perda. As 

abordagens empíricas são das mais diversas e generalizar os discursos Anonymous como 

sendo genuinamente contraditórios é um caminho perigoso. Devemos concluir tal 
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apontamento como uma tendência, não como um dado irrefutável. 

Em segundo lugar, é necessário apontar que os resultados apresentados são fruto não 

apenas dos referenciais discursivos como também dos teóricos. Em função do repertório 

conceitual adquirido ao longo do desenvolvimento do trabalho, optou-se por analisar o 

Anonymous a partir de determinados conceitos. Como bem argumenta Machado (2013), os 

Anonymous podem ser interpretados sob uma diversa miríade de perspectivas teóricas; tanto 

o coletivo quanto o hacktivismo podem ser explorados por diversas áreas do conhecimento. 

Em terceiro lugar, a conclusão das análises é pressuposta de um repertório ético do 

pesquisador. Evidentemente, a presente dissertação deve ser filtrada por uma vigilância 

epistemológica.  Assumimos os discursos como uma prática social, entrelaçados por um 

espaço de interações sociais longe de um aspecto insubmisso às ideologias. Em linhas gerais, 

não pretende-se neste trabalho assumir uma neutralidade. Como bem afirma Bordieu (2007), 

os resultados científicos não são, ontologicamente, neutros, e estão permeados de valores e 

subjetividades do próprio pesquisador.  

 
Na medida em que essas “metáforas científicas” levam ao princípio das homologias 
estruturais que se encontram submersas nas diferenças fenomenais, elas são, como se 
diz, “teorias em miniatura” já que, [...]; como realizações sistemáticas de um sistema 
de relações verificadas, obrigam a proceder uma verificação que, por si mesma, só 
pode ser sistemática; como produtos conscientes de um distanciamento em relação à 
realidade, voltam sempre à realidade e permitem medir em relação com essa realidade 
as propriedades que, em virtude unicamente de sua irrealidade, acabam sendo 
colocadas em completa evidência, por dedução (BOURDIEU, 2007, p. 72). 

 

Tendo a ausência de neutralidade aplicada como pressuposto para a realização das 

análises teórico-empíricas, infere-se que as conclusões são baseadas também no repertório 

ideológico do pesquisador. Assume-se, neste trabalho, que os discursos Anonymous são 

formulados por uma motivação de transformação social, uma plena manifestação do 

contrapoder que clama por mudanças sem necessariamente provocar revoluções profundas. 

Também assume-se que o Marco Civil possui um papel conciliador para regular e reafirmar as 

liberdades na internet.  

A posição contrária do Anonymous sobre o projeto indica uma contradição ética: o 

coletivo defende o seu próprio ideal de liberdade ao passo que tenta reprimir quaisquer 

demais discursos sobre o tema. Naturalmente, um pesquisador que se aproprie de outros 

pressupostos ideológicos, mas que contemple as mesmas análises, pode chegar a uma 

conclusão completamente diferente. 
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Em linhas gerais nos comprometemos a indicar e explorar as ambivalências éticas do 

Anonymous sobre liberdade na internet. Se, por um lado, cumprimos esta ambição, é 

necessário reconhecer que o presente trabalho também, por outro lado, apresenta uma 

dualidade, ao pretender padronizar a linha discursiva de um coletivo nascido e prosperado 

num ambiente diverso, multifacetado e fragmentado. 

 
SEGUNDA: SUBTERFÚGIOS SOBRE O PROBLEMA INVESTIGADO. 

O Capítulo 1 desta dissertação introduziu o conceito de sociedade em rede, termo 

indicado por Castells (2009) para definir grande parte das interações sociais no mundo 

contemporâneo. Os agentes da sociedade em rede exercem seu poder e sua ideologia na 

afirmação do valor. Muitos elementos constituem valor na sociedade em rede. Este trabalho 

dedicou-se a destacar o valor dos discursos do consumo. Os discursos do consumo 

expressam-se tanto como uma manifestação de poder quanto de contrapoder, por permitir que 

os sujeitos reflitam sobre sua cidadania e seu papel na sociedade. O contrapoder também é 

exercido no âmbito cultural a partir da expressão das subculturas urbanas. Dentre essa disputa 

comunicacional entre poder e contrapoder, trouxemos à discussão a subcultura hacker, a qual 

questiona os arquétipos estabelecidos por meio da dominação tecnológica. Consideramos que 

a expressão de contrapoder da subcultura hacker é essencial para contextualizar a origem dos 

Anonymous. 

No Capítulo 2, por sua vez, sob a hipótese de que o Anonymous faria parte de uma 

manifestação de contrapoder instável e multifacetada, construímos a base epistemológica e 

metodológica da presente pesquisa. Pretendeu-se, nesta construção, iluminar os protocolos de 

análise dos discursos Anonymous, baseados na Análise Crítica de Discurso proposta por Van 

Dijk (2014).  

Posto isso, no Capítulo 3 analisamos o sujeito hacker como constituinte de uma 

subcultura - de essência jovem e subversiva, com apropriações confusas sobre os ideais de 

liberdade, moral e ética. O sujeito hacker segue uma ética neoutilitarista e neoconservadora, a 

qual dá a ele soberania para decidir sobre o bem comum por meio da prática da racionalidade 

(domínio da técnica). Paralelamente, apropria-se um código moral emotivista, onde as 

consequências de seus atos pouco importam, desde que o preceito ético neoutilitário seja 

respeitado. As peças discursivas do Anonymous nos indicam que o coletivo também adota o 

discurso de liberdade e igualdade (assim como seus colegas hacktivistas), por outro lado, 

mostra que tais noções ainda estão em processo de amadurecimento. 
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Já no Capítulo 4 dedicamos nossos esforços para explorar os discursos políticos do 

Anonymous Brasil mais a fundo. A partir de uma breve contextualização de alguns elementos 

denotativos da formação de uma “consciência” política no Brasil antes e depois das 

manifestações de 2013, apreendemos que as células brasileiras do coletivo Anonymous 

misturam seus ideais de liberdade com uma completa rejeição às políticas institucionais 

democráticas. Ilustramos esta mistura de indignações ao analisar o combate do Anonymous 

Brasil contra o Marco Civil da Internet, projeto governamental de regulamentação da internet. 

Entendemos esta lei como uma iniciativa interessante para preservar as liberdades no 

ciberespaço. Os Anonymous, por outro lado, defendem com afinco que a liberdade na internet 

implica na ausência de regulamentação. A investigação imergiu no mencionado debate ao 

analisar criticamente os discursos do Anonymous Brasil contra o Marco Civil da Internet. 

Entendemos que, apesar da discussão sobre a regulação ser necessária, o Anonymous a faz a 

partir da preservação de seus próprios interesses, ou seja, o resguardo do anonimato. Tal 

controvérsia ilustra perfeitamente o código moral emotivista adotado pelo coletivo: a defesa 

da liberdade irrefletida e de um ideal de internet que atenda a interesses individuais em 

detrimento aos coletivos. 

Com uma breve síntese dos capítulos desenvolvidos, pretendemos resgatar a 

problemática de pesquisa e inferir se os questionamentos levantados podem ser respondidos. 

Indagávamos no início deste trabalho se haviam relações (e em havendo, como se davam as 

mesmas) entre a constituição de uma ética hacktivista ou net-ativista do Anonymous Brasil e 

seu impacto nos discursos políticos deste coletivo sobre o Marco Civil da Internet.  

Com efeito, é inegável a presença de uma relação estreita entre os conceitos, haja 

vista que a mesma é a base das conclusões tiradas em cada capítulo da presente dissertação. A 

constituição da ética Anonymous Brasil, como exposto nesta dissertação, é originada e 

desenvolvida a partir de referenciais arquetípicos da subcultura hacker, pautada por um desejo 

de mudança social a partir do controle (domínio) da tecnologia. Tal ética também bebe na 

fonte de uma moral universal, esta inspirada nas articulações dos movimentos net-ativistas 

contemporâneos. Em síntese, a ética Anonymous - que defende um ideal de liberdade 

desregulamentada - entra em conflito direto com a proposta de regulamentação do Marco 

Civil, fato observado nos discursos do coletivo contra o projeto de lei. 

Faz-se necessário ressalvar que a ética Anonymous não é o único fator no qual 

baseiam-se os argumentos do coletivo contra o marco regulatório da internet. A indignação 

coletiva dos Anonymous contra os abusos de autoridade das instituições, uma tendência 

mundial, mostrou-se presente no Brasil ao longo das manifestações de 2013. Estas 
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manifestações denunciaram o retrato de uma população que posiciona-se contrariamente a 

qualquer política governamental de regulação. A postura Anonymous, contrária às 

instituições, também está inspirada neste cenário de subversão contra a representatividade 

política brasileira. 

 

TERCEIRA: À GUIZA FINAL E PRÓXIMOS PASSOS. 

Como objetivo geral deste trabalho, pretendemos ilustrar as relações entre a ética 

hacker do Anonymous Brasil e as suas posições políticas a respeito do Marco Civil da 

Internet. Como objetivos específicos, foi proposto delinear o universo ético do Anonymous 

Brasil a partir dos seus discursos políticos e desconstruir algumas das noções de valores 

morais e políticos que permeiam o sujeito Anonymous Brasil. É possível afirmar que, 

reconhecidas as devidas limitações da investigação, os objetivos foram cumpridos.  

As relações entre a ética hacker e as posições políticas do Anonymous a respeito do 

Marco Civil são próximas, como depreendemos a partir do desenvolvimento dos capítulos. 

Ilustrar estas relações permitiu, no nosso entender, o cumprimento dos objetivos específicos. 

Delineamos o universo ético do Anonymous Brasil a partir da constituição dos sujeitos 

contemporâneos na sociedade em rede e a manifestação de contrapoder destes sujeitos 

ilustrada na subcultura hacker. Desconstruímos algumas das noções de valores morais e 

políticos que permeiam o sujeito Anonymous Brasil ao promover o debate ontológico sobre a 

sua principal bandeira ativista: as liberdades civis. A partir da reflexão teórico-metodológica 

proposta neste trabalho, questionamos e refletimos sobre o ideal de liberdade na cibercultura. 

Ao longo da investigação abordamos diversas perspectivas teóricas para analisar os 

sentidos éticos do Anonymous Brasil e suas noções de liberdade. Pesquisas futuras sobre o 

tema encontrarão no presente trabalho contribuições acerca da ética nas manifestações 

comunicacionais de resistência política defendidas pelo Anonymous Brasil. Evidentemente, 

há diversos outros caminhos epistemológicos a serem seguidos. É necessário, porém, ressaltar 

que, caso os Anonymous venham a ser pesquisados novamente, é provável que o ecossistema 

midiático em que atuam possa ter sofrido certas mutações estruturais. A internet, conforme 

argumenta Lemos (2005), é um espaço de constantes mudanças em sua estrutura de 

comunicação. 

Como bem afirmam Malini e Antoun (2013), os movimentos sociais digitais são 

importantes manifestações por abrirem “novas práticas de liberdade no terreno da produção 

da informação” (p. 248). Estes movimentos protagonizam narrativas que recusam o processo 
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hierárquico da representatividade política, promovendo lutas que se expandem até os espaços 

públicos. Este ideal de compartilhamento de indignações e emancipação popular vem sendo a 

base de atuação dos movimentos contemporâneos, Anonymous incluídos. 

Certos ativistas da internet, porém, deixaram de compartilhar desta visão. Peter 

Sunde (2015), co-fundador do The Pirate Bay e do BitTorrent, serviços de livre 

compartilhamento de arquivos, afirma que a internet já está em um ambiente de total e 

irrestrito controle por parte das grandes companhias de infraestrutura e conteúdo.  Sunde 

denuncia uma ambivalência ética por parte da sociedade sobre liberdades na internet: 

confiamos em sites como Google e Facebook para promover a diversidade e a democracia no 

ambiente digital, sendo que tais sites atuam de maneira monopolista. A passividade dos 

sujeitos quanto ao consumo de conteúdo e o consentimento do uso de seus dados permitiram 

às instituições o pleno controle das informações a serem consumidas na internet e, afirma o 

ativista, não há movimento social (ou operação Anonymous) que consiga reverter este 

cenário. 

Independentemente da validade das informações do parágrafo acima, inferimos que o 

ativismo na internet atual passa, necessariamente, pela questão do controle institucional das 

informações. Por tal motivo certos autores como Peres-Neto (2015) argumentam a 

importância da delineação das fundamentações morais acerca do ideal de privacidade digital. 

Este ideal, afirma o mencionado autor, colaborou tanto para a edificação da indústria de 

conteúdo digital quanto para “novas formas de consumir e viver a vida entre a esfera pública e 

o espaço íntimo privado” (p. 14).  

Desta forma, acreditamos que estudar e problematizar a ética no cerne da produção 

das informações na internet (tanto de pessoas quanto instituições) seja enriquecedor para 

apreender as noções de emancipação dos movimentos sociais contemporâneos. Trata-se de 

um caminho interessante para discutir as implicações morais sobre os ideais de liberdade civil 

traçados ao longo da presente dissertação. 

Por fim, este trabalho nasceu de uma motivação pessoal em contextualizar e 

desconstruir um ideal revolucionário de mudança na sociedade. Assim como o Anonymous 

em geral, espera-se que o leitor veja nesta investigação não apenas um trabalho científico, 

mas um conjunto de ideias a serem discutidas, refletidas e questionadas, em favor de 

aproximar as noções de liberdade rumo a uma sociedade mais igualitária. 
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