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Análise das relações sociais cibermediadas:
-modos de organização social
-formas de produção colaborativa de 
conhecimentos
-formas de exercício do poder
-práticas políticas

Duas dimensões articuladas:
-Tecnopolítica
-Ciberpolítica



  

Tecnopolítica:
-política das tecnologias digitais;
-constituição sócio-política das tecnologias de 
comunicação;

Ciberpolítica: 
-política ciberneticamente mediada;
-dinâmicas de uso, apropriação e subversão das 
tecnologias.



  

Contexto: crescente mediação tecnológica 
modifica as fronteiras anteriores entre diversos 
domínios da vida social.

Reconfigurações sócio-culturais
-público X privado
-trabalho X não-trabalho
-dimensão tempo-espacial
-produção, difusão, recepção



  

●Camada Física (infraestrutura)

●Camada Lógica (protocolos)

●Camada Conteúdo (texto, imagem, 
som...)

(Yochai Benkler)



  

Projetos de Lei - Brasil

●Reforma da Lei de Direito Autoral

●Marco Civil da Internet

●Proteção de Dados Pessoais

●Lei de Cibercrimes

●Universalização do acesso: Plano Banda Larga



  

Internet + GPS (Global Positional System)

Cibernética + Radiotransmissão

Tecnologias digitais para produção colaborativa

Mídias locativas

Crowdsourcing



  



  

Tecnologias Digitais:

-Rastreabilidade;
-Geolocalização;
-Mensuração e quantificação;
-Simulação e modelização;
-Convergência e interoperabilidade;
-Colaboração distribuída;
-Multimídia;
-Visualização.



  

-Tecno-ativismo: conhecimentos alternativos

-Acesso ao Conhecimento e à Cultura

-Produção colaborativa (aberta, livre e distribuída)

-Articulação Ensino, Pesquisa e Extensão

-Linguagem multimídia



  

Ciência Cidadã (Citizen Science)
Ciência Amadora

Ciber-Ciência, Ciência em Rede
(Networked Science)

Educação Expandida, Conhecimento-Cultura 
Livre, Commons



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Databody: corpo de dados informáticos

Identidade: representação X simulação

Conflitos sobre o sistema de 
simulação/modulação



  

Tecnopolítica + Ciberpolítica = partilha do 
sensível

-redefinição dos espaços de interação social;
-modificação do regime de visibilidade;
-modificação das possibilidades discursivas;
-novas lutas pela apropriação e distribuição dos 
recursos materiais e simbólicos;
-modificação das relações de poder 
cibermediadas.



  

Articulação tecnopolítica e ciberpolítica

Modificação do campo político: introdução de um 
nova “contabilidade”.

Configuração sociotécnica do dispositivo de 
comunicação.

Regulação da fronteira entre o visível e o 
invisível.

Códigos binários e códigos legislativos.



  

-Posições desiguais dos atores no interior de uma rede 

cibernética (3 camadas: física, lógica, conteúdo).

-Condições de privacidade, anonimato e retenção de dados 

pessoais ganham novos contornos com a convergência digital.

-Tensões entre a transparência e a opacidade na atuação política 

através das tecnologias digitais.

-Participação voluntária e disponibilização gratuita dos dados 

pessoais em redes corporativas.
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