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o Estado Democrático de Direito, garantindo a liberdade de 

manifestação na sociedade da informação; Considerações 

finais; Referencias.  

 

Resumo: O objetivo com o presente estudo é demonstrar a 

importância da sociedade da informação no atual cenário 

globalizado como mecanismo de concretização do Estado 

Democrático de Direito e por consequência a garantia da 

liberdade de manifestação. Diante desse ambiente, são 

pontuados e discutidos os principais aspectos que permeiam a 

(re)formulação do Estado no século XXI, com base em seus 

desafios e perspectivas. Cotejados estes aspectos, inclui-se 

aos debates do conceito à delimitação das definições ao 

direito humano de liberdade de manifestação no ciberespaço 

e, a partir disso, a possibilidade da concretização do Estado 

Democrático de Direito por meio da garantia da liberdade de 

manifestação na sociedade da informação. Para tal 

empreitada, utiliza-se o método hipotético-dedutivo, tendo 

como instrumento de pesquisa o levantamento bibliográfico. 

Palavras-chave: Estado Democrático de Direito, 

globalização; liberdade de manifestação; sociedade da 

informação. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Uma sociedade é considerada contemporânea e efetivamente 

democrática quando assegura e respeita os direitos humanos e as 

garantias fundamentais de seus indivíduos. E diante dessa afirmação, o 

objetivo central com o presente artigo é analisar a sociedade da 

informação no atual cenário globalizado como concretizadora do Estado 

Democrático de Direito a partir da garantia da liberdade de 

manifestação como um direito humano e fundamental. Nesse momento, 

surge o seguinte questionamento: Qual a importância da sociedade de 

informação na concretização do Estado Democrático de Direito e na 

garantia da liberdade de manifestação na era da globalização? 

Sendo assim, no primeiro capítulo debruça-se sobre o estudo do 

Estado Democrático de Direito como um instrumento de criação e 

manutenção de uma sociedade justa e solidária que protege ao mesmo 

tempo em que promove os direitos humanos e as garantias fundamentais 

de seus cidadãos introduzidos em um ambiente de desafios e 

perspectivas advindas com o século XXI. 

Diante desses desafios proporcionados pelo processo de 

globalização das sociedades contemporâneas, o segundo capítulo 

enfrenta a questão da delimitação ao direito humano e fundamental da 

liberdade de manifestação em um espaço nomadismo de difusão e 

concretização desses direitos que pode ser concebido como um território 

que não pertence as instituições nem aos Estados, denominado de 

ciberespaço.  

E como mecanismo de efetivação do Estado Democrático de 

Direito, utiliza-se para a construção do terceiro capítulo a garantia da 

liberdade de manifestação na sociedade da informação, caracterizada 

como a sociedade do conhecimento, onde a base de todas as relações 

sociais se solidifica por meio da informação e da sua aptidão de 

processamento e de produção inclusive de novos conhecimentos.  

Para tal estudo, utiliza-se o método hipotético dedutivo como 

metodologia de abordagem, ao passo que consiste na adoção tanto do 

procedimento racional quanto do procedimento experimental. No que 
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concerne às técnicas, o aprofundamento do estudo será realizado com base 

em pesquisa bibliográfica, baseada em dados secundários, como por 

exemplo, livro, artigos científicos, publicações avulsas, revistas e períodos 

qualificados dentro da temática proposta. 

 

1  O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NO SÉCULO XXI: 

DESAFIOS E PERSPECTIVAS 

É por intermédio do Estado que diversas formas do exercício de poder 

nas mais diferentes esferas sociais e políticas correlacionam-se ao 

monopólio da violência a possibilidade que detém, seja em última 

instância, de impor o esse poder. Dessa forma, as redes de comunicação 

processam a estruturação do real significado em que se fundamenta o 

poder, o Estado então passou a instituir a denominada rede padrão com 

a finalidade do correto funcionamento das demais redes de poder 

(CASTELLS, 2013). 

Diante desse cenário, o Estado Democrático de Direito tem por 

objetivo essencial a garantia da legitimidade, devendo ser compreendido 

em sua forma mais ampla, abarcando desde a própria origem do poder, 

transitando pela execução de seu exercício até alcançar a finalidade 

enquanto Estado soberano. Desse modo, tem por fundamento os 

princípios basilares da Revolução Francesa, a saber: liberdade, 

igualdade e fraternidade. 

Analisando as transformações ocorridas tanto na América quanto 

na Europa em razão da Revolução Americana e da Revolução Francesa, 

respectivamente, pode-se perceber a presença do Estado de Direito 

como sendo uma forma de Estado legitimado constitucionalmente, onde 

todo o ordenamento jurídico está subordinado a uma norma superior, em 

muitos casos a Constituições Políticas. Sendo assim, de acordo com 

Barros (2013) ao descrever a Constituição de um Estado a partir de sua 

concepção formal e rígida, contendo a separação dos poderes e a 

proteção de direitos e garantias sociais e individuais, acreditou-se que 

seria um mecanismo suficiente para impedir o abuso de poder, ao limitá-

lo. 

Essa tentativa de restringir o poder do soberano prontamente se 

mostrou uma utopia de ideários liberais, onde mesmo sendo a legislação 

criada por agentes da sociedade investidos no poder legislativo, atuando 

em nome da população e tendo como principal objetivo a busca pelo 

interesse público, não foram poucos os casos em que tais legislações 
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afrontavam diretamente a Constituição, usurpando direitos e garantias 

fundamentais. 

Importante o pensamento de Castells (2013) ao assegurar que as 

relações de poder nas sociedades existem como forma de agentes 

construirem instituições de acordo com os seus valores e interesses. 

Portanto, o poder é exercido por intermédio da   

[...] coerção (o monopólio da violência, legítima ou não, pelo controle 

do Estado) e/ou pela construção de significado na mente das pessoas, 

mediante mecanismos de manipulação simbólica. 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 poder há também contrapoder, que considero a 

capacidade de os atores sociais desafiarem o poder embutido nas 

instituições da sociedade com o objetivo de reivindicar a representação 

de seus próprios valores e interesses (CASTELLS, 2013, p. 10, grifo 

original). 

Desse modo, esse contrapoder reflete diretamente nas relações de 

poder e em suas limitações, quando se apresentada como um 

instrumento de negociação entre o conflito e a barganha. Portanto, 

segundo Castells (2013) a real configuração do Estado, atrelado as suas 

instituições, depende constantemente da integração e do diálogo entre o 

poder e o contrapor. 

E como ferramenta capaz de proteger os direitos e garantias dos 

cidadãos por meio da hierarquia das normas constitucionais contra o 

arbítrio político e as violações aos direitos humanos, criou-se o controle 

de constitucionalidade. Utilizado inclusive para concretizar a 

supremacia da Constituição diante das demais legislações, 

essencialmente quando normativas criadas pelo poder 

legislativo/executivo violassem os próprios parâmetros por ela 

elencados. 

À vista disso, ao se verificar a ocorrência de um ato particular 

procedente da atividade legislativa irreconciliável e violador de normas 

preestabelecidas pelo povo, “aquele que tiver validade e obrigatoriedade 

superiores deve, certamente, ser preferido; ou, em outras palavras, a 

Constituição deve ser preferida à lei: a intenção do povo, à intenção dos 

seus agentes” (MADISON; HAMILTON, 1993, p. 478). 

Todo esse processo de limitação do poder do Estado perante a 

proteção e garantia dos direitos humanos e fundamentais viu-se 

consolidada com a passagem do Estado Liberal para o Estado Social de 

Direito e desencadeando o surgimento do Estado Democrático de 
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Direito e com ele o nascimento da denominada terceira dimensão dos 

direitos humanos, compreendidas como sendo direitos de solidariedade 

em que a titularidade não se concentra na mão do Estado, mas sim nas 

mãos de toda as sociedades. 

Neste contexto, Sarlet (2007) destaca que trazem como principal 

característica o desprendimento, em princípio, da figura do indivíduo 

singular como o seu detentor, para a proteção de determinados grupos 

humanos (família, povo, nação) ou de grupos indeterminados – 

titularidade coletiva ou difusa. Do mesmo modo, cuida-se na verdade do 

resultado de novas reivindicações fundamentais do ser humano, geradas, 

dentre outros fatores, pelo impacto tecnológico, pelo estado crônico de 

beligerância, bem como pelo processo de globalização, o que ocasiona 

grandes reflexos na esfera dos direitos fundamentais.  

Por consequência, os direitos fundamentais de terceira dimensão, 

não são oriundos de normas atributivas de direitos, mas sim “de normas 

de proteção, que impõem ou proíbem condutas, postulando tutela 

jurídica adequada para sua manutenção, uma que não se mostra 

adequado o ressarcimento pelo equivalente pecuniário”. (PAROSKI, 

2008, p. 118). Contrário do que ocorre em situação onde a lesão atinge 

direitos consagrados em normas (regras e princípios) atributivas de 

direitos individuais. 

Diante da consagração dos direitos de terceira dimensão e da 

constante consolidação do Estado Democrático de Direito, tem-se a 

tendência da política em alcançar seus objetivos finalísticos da maneira 

mais livre possível, e por conta disso, compreendido como uma 

estrutura aberta a revisão, uma vez que se encontra em um modelo 

maleável. 

Nas palavras de Soares (2001, p. 306) o Estado Democrático de 

Direito distribuiu de forma igualitária o poder e racionaliza-o, 

[...] domesticando a violência, convertendo-se em império das leis no 

qual se organiza autonomamente a sociedade. Este tipo de Estado não é 

uma estrutura acabada, mas uma assunção instável, recalcitrante e, 

sobretudo, falível e revisável, cuja finalidade é realizar novamente o 

sistema de direitos nas circunstâncias mutáveis, ou seja, melhor 

interpretar o sistema de direito, para institucionalizá-lo mais 

adequadamente e para configurar o seu conteúdo mais radicalmente. 

Desta forma, a Constituição da República de 1988 instituiu uma 

nova ordem constitucional, estabelecendo em seu artigo primeiro que a 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
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Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania, a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho 

e da livre iniciativa e o pluralismo político. E para que esses 

fundamentos se concretizem é imprescindível que todo o poder emane 

do povo, podendo ser exercido por representantes eleitos, tendo por 

finalidade a proteção dos direitos e garantias fundamentais. 

Importante relembrar que a democracia enquanto regime de 

governo tem por intuito disciplinar o exercício do poder com o objetivo 

de proteger os cidadãos do autoritarismo. Deste modo, de acordo com 

Diaz (1978, p. 45) “é o Estado Democrático de Direito que se apresenta 

como organização político-estatal possibilitadora de uma legalidade 

legítima, que se funda nos direitos fundamentais criados soberanamente 

pelo próprio povo, destinatário e coautor da ordem jurídica”. Sendo 

neste Estado que a autonomia política investe contra a arbitrariedade de 

um poder por meio de sua domesticação pelo direito. 

Portanto, partindo da existência de um processo de 

democratização do Estado e da sociedade, consagrado na base de uma 

sociedade democrática de direito, que por sua vez está atrelada a 

percepção da soberania e da participação popular, que pode ser exercida 

tanto em sua forma direta quanto indireta, é que o novo modelo 

experimental de estado e de sociedade civil, nas palavras de Leal (2006, 

p. 153),  

[...] a função do primeiro não é só garantir a igualdade de oportunidades 

aos diferentes projetos de institucionalidade democrática, mas também 

garantir padrões mínimos de inclusão que tornem possível à cidadania 

ativa criar, monitorar, acompanhar e avaliar o desempenho dos projetos 

de governo e proteção da comunidade. Esses padrões mínimos de 

inclusão são indispensáveis para transformar a instabilidade institucional 

em campo de deliberação democrática. 

Ademais da Constituição Brasileira atual instituir o Estado 

Democrático de Direto, fundamento na criação e manutenção de uma 

sociedade justa e solidária que protege ao mesmo tempo em que 

promove os direitos humanos e as garantias fundamentais, também 

assegura diante dos desafios da atual sociedade contemporânea o direito 

da liberdade de manifestação. Assunto este trabalhado no capítulo 

seguinte. 
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2  DO CONCEITO À DELIMITAÇÃO DAS DEFINIÇÕES AO 

DIREITO HUMANO DE LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO 

NO CIBERESPAÇO 

Empenhar-se com a concretização dos direitos humanos significa muito 

mais do que efetivar um direito, é se debruçar pela própria natureza do 

ser humano, nas palavras de Perez-Luño (1990) é estudar o animal 

político de Aristóteles, que legitima um ser superior, de acordo com 

Tomas de Aquino, sendo este que protege ferozmente a propriedade, na 

concepção de John Locke, conferindo os indivíduos como seres 

pensantes na ideia central de Descartes, do qual desfruta, em razão de 

sua natureza de plena liberdade, baseado tanto na ética de Kant quanto 

na ação comunicativa de Habermas. 

Nessa linha de compreensão, Sarlet (1998) entende que direitos 

fundamentais seriam os direitos humanos reconhecidos e positivados 

pelo direito constitucional de um Estado, ao passo que os direitos 

humanos estariam atrelados a ideia de documentos internacionais, 

independente da vinculação do indivíduo com o Estado, neste caso, 

dotados de caráter supranacional. 

Os direitos humanos estariam no plano de desejos, isto é, “fins 

que merecem ser perseguidos, e de que, apesar de sua desejabilidade, 

não foram ainda todos eles (por toda a parte e em igual medida) 

reconhecidos; e estamos convencidos de que lhes encontrar um 

fundamento” (BOBBIO, 1992, p. 16, grifo original). Portanto, os 

direitos humanos podem ser compreendidos como os motivos para 

justificar determinadas escolhas que se faz e que se gostaria que os 

demais indivíduos também as fizessem. 

Sendo assim, na definição de Campuzano (2008, p. 117) no 

amanhecer histórico dos direitos do homem e em seu desenvolvimento 

posterior, “os direitos humanos foram, em primeiro lugar, demandas 

coletivas, reivindicações arrancadas do poder contra a vontade desses, 

conquistas da razão frente à barbárie”. E desse modo, em segundo lugar, 

os direitos do homem estabelecem 

[...] uma classe variável, como a história destes últimos séculos 

demonstra suficientemente. O elenco dos direitos do homem se 

modificou, e continua a se modificar, com a mudança das condições 

históricas, ou seja, dos carecimentos e dos interesses, das classes no 

poder, dos meios disponíveis para a realização dos mesmos, das 

transformações técnicas, etc. Direitos que foram declarados absolutos no 

final do século XVIII, como a propriedade sacre et inviolable, foram 

submetidos a radicais limitações nas declarações contemporâneas; 
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direitos que as declarações do século XVIII nem sequer mencionavam, 

como os direitos sociais, são agora proclamados com grande ostentação 

nas recentes declarações (BOBBIO, 1992, 18, grifo original).  

Os direitos humanos apresentam-se como processos e lutas que 

visam abrir e consolidar espaços de liberdade para que possa ser 

exercida a dignidade humana. Podendo ser, nas palavras de Rubio 

(2010), concebidos como uma estrutura de práticas sociais, simbólicas, 

culturais e institucionais que impossibilitam que determinados excessos 

impeçam o desenvolvimento dos seres humanos enquanto sujeitos.  

Dessa forma a construção dos direitos humanos não pode ocorrer 

em um ambiente abstrato e de forma isolada, deve acontecer em 

conjunto com a sociedade e suas relações. Não se pode olvidar das 

diferenças históricas de cada ser humano e a necessidade da 

relativização no julgamento das questões que se apresentam, dado que 

os indivíduos não são criaturas pré-fabricadas, onde a base de todo ser 

humano está no convívio interpessoal (PIOVESAN, 2014).  

A consolidação dos direitos humanos ocorre na esfera pública, 

esta compreendida como a conformação sociocultural e política de um 

determinado campo “(auto)reflexivo e relacional (não necessariamente 

racional, quer no sentido cartesiano, quer no da metafísica ocidental 

mais longeva), típico de grupos de sujeitos voltados para a interlocução 

sistemática e continuada de temas atuais e/ou relevantes da cena pública 

e do espaço público” (TRIVINHO, 2010, p. 270, grifo original). 

Ocorrendo debates nos mais diversos centros decisórios com evidente 

valor público, tendo dessa forma em sua natureza e na extensão de seus 

resultados, ainda no entendimento do autor, utilidade social-histórica e 

cultural de alguma ordem para a vida de relação, seja em âmbito 

regional, nacional ou internacional. 

E essas discussões proporcionam os mais variados 

posicionamentos concretizando assim o direito de pensamento e por 

consequência o direito de manifestação, no momento em que a liberdade 

de pensar significa mais do que o simples pensar só para si mesmo, 

ocultando dessa forma o pensamento, assim tal liberdade de pensar sem 

dizer, de nada importaria para a sociedade. Igualmente, na definição de 

Miranda (1971, p. 158), vale a preocupação de todos os “perseguidos, 

em todos os tempos, por trazerem verdades que não servem às minorias 

dominantes, essas minorias que precisam considerar coisas, ontos, as 

abstrações, para que as maiorias não lhes vejam a falsidade”.  
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Essa exteriorização do pensamento, conforme Silva (2010, p. 

244, grifo original) pode ocorrer entre os interlocutores, sejam eles 

presentes ou ausentes quando,  

[...] no primeiro caso, pode verificar-se de pessoa a pessoa (em forma de 

diálogo, de conversação) ou de uma pessoa para outra (em forma de 

exposição, de conferência, de palestras, de discursos etc.), interferindo 

com o direito de reunião e de associação, de que cuidaremos em outro 

lugar. No segundo caso, pode ocorrer entre pessoas determinadas, por 

meio de correspondência pessoal e particular sigilosa (carta, telegrama, 

telefone, ligados ao direito à privacidade, como foi visto), ou expressar-

se para pessoas indeterminadas, sob a forma de livros, jornais, revistas e 

outros periódicos, televisão e rádio. 

Desse modo, a liberdade de pensamento e posteriormente de 

manifestação dentro do Estado Democrático de Direito, não se sujeita a 

vontade ou autorização do poder público, uma vez que decorre de um 

direito inerente a qualidade de indivíduo. Como mecanismo de 

demonstrar tal afirmação, tem-se a Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos de 1969, reconhecida e ratificada pela República Brasileira 

em 1992 por meio do Pacto de São José da Costa Rica assegurando em 

seu artigo décimo terceiro a liberdade de manifestação, inclusive no 

ciberespaço, a saber: “Toda pessoa tem direito à liberdade de 

pensamento e de expressão. Esse direito compreende a liberdade de 

buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem 

consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma 

impressa ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha” 

(BRASIL, 1992b). 

De forma idêntica, ademais da proteção do direito de 

manifestação no âmbito americano, tem-se a sua proteção na seara 

internacional por meio da Declaração Universal dos Direitos Humanos 

de 1948, reconhecida e ratificada pelo Brasil em 1992 sob a forma de 

Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Onde, em seu artigo 

dezenove afirma que: “toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; 

esse direito incluirá a liberdade de procurar, receber e difundir 

informações e ideias de qualquer natureza, independentemente de 

considerações de fronteiras, verbalmente ou por escrito, em forma 

impressa ou artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha” 

(BRASIL, 1992a). 

Diante dos inúmeros mecanismos internacionais de proteção dos 

direitos humanos que o Brasil reconhece não se apresentaria de forma 

diversa que a Assembleia Nacional Constituinte de 1986/87 tenha 

acrescentado em seu texto a liberdade de pensamento e manifestação 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  11 

 

 

como um direito fundamental. Desse modo, essa inclusão demonstra o 

caráter democrático e garantidor das liberdades individuais da 

Constituição da República Brasileira de 1988. 

Consequentemente está previsto expressamente em seu texto que 

todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 

inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 

à propriedade, nos termos seguintes: IV - é livre a manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato; XVI - todos podem reunir-se 

pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, 

independentemente de autorização, desde que não frustrem outra 

reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas 

exigido prévio aviso à autoridade competente (BRASIL, 1998). 

A sociedade brasileira, levando em consideração todo esse 

sistema tanto internacional quanto nacional de proteção dos direitos 

humanos e fundamentais tem exigido cada vez mais alterações no atual 

cenário político e social. E dessa maneira, grande parte das novas 

reivindicações ou manifestações de opinião da sociedade tem o 

ciberespaço como fomentador e até mesmo difusor de ideologias.  

A cultura comunitária virtual é formada por todos os indivíduos 

que utilizam a rede, independente de conhecerem em maior ou menor 

grau os termos e linguagem empregados. Sendo neste ambiente de 

cultura comunitária que os participantes descobrem as potencialidades 

do meio, na exata definição de Simões (2009, p. 04) “em termos de 

percepção e de interação. Por fim, a cultura empreendedora também 

integra a cultura da Internet, composta pelos capitalistas de alto risco 

que incorporaram o meio como instrumento de geração de riquezas”. 

O movimento da sociedade em busca da construção da 

participação popular na cidadania se mostra essencial como instrumento 

de concretização da vida política de uma nação, onde o ciberespaço tem 

contribuído de forma decisiva no momento em que promove um espaço 

onde, de acordo com Levy (1998) o poder, as fronteiras disciplinares e 

as estatísticas do mercado não atuam de forma direta, contribuindo para 

o surgimento de um espaço igualitário, dinâmico e vivo, 

simultaneamente a produção de seu próprio território. 

Assim sendo, no entendimento de Trivinho (2010, p. 275, grifo 

autor) a cena política e o espaço público,  

[...] guardadas as suas diferenças de natureza e finalidade, são empáticas 

à aceleração generalizada da existência e experiências citadinas. Para a 
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esfera pública de discussão, com efeito, velocidade é entropia. Tal 

aceleração, de par com a saturação subjetiva e corporal das 

singularidades dela decorrente, reduz, no fundo, as possibilidades de 

esfera pública no cyberspace a um processo amorfo de desracionalização 

progressiva. 

Por consequência, o ciberespaço tem levado a milhões de 

cidadãos de diversos países, por meio de seus canais diversificados de 

atuação dos indivíduos e de manifestação de opinião e ideologias, a 

possibilidade da inserção no cenário político de vozes diferentes ao 

contexto público existente.  

Esse fenômeno ocorre, conforme Trivinho (2010, p. 267), 

quando pessoas comuns, distantes da missão de trabalho e levando em 

consideração somente a sua expressão de opinião, “põem-se em 

contexto público, sob o usufruto da democracia como valor universal, 

aparentemente sem qualquer preocupação com a natureza privada ou 

pública dessa atuação”. 

Portanto, para um Estado Democrático de Direito é indispensável 

assegurar a liberdade de manifestação de todos os indivíduos, pois como 

bem recorda Bobbio (1997) um dos maiores benefícios da democracia é 

proporcionar o autoquestionamento, ao assegurar a liberdade e o espaço 

de manifestação. Diante desse contexto, a concretização efetiva desse 

Estado somente será possível com a garantia da liberdade de 

manifestação na sociedade compreendida como sociedade da 

informação. Assunto este tratado na sequencia. 

 

3  CONCRETIZANDO O ESTADO DEMOCRÁTICO DE 

DIREITO, GARANTINDO A LIBERDADE DE 

MANIFESTAÇÃO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO 

Sociedade da informação, também conhecida como sociedade da 

disseminação do conhecimento é expressão empregada qualificada a 

identificar o momento histórico onde há a prevalência das informações 

sobre os meios de produção e difusão dos bens na sociedade 

contemporânea que se consolidou como consequência da “vulgarização 

das programações de dados utiliza dos meios de comunicação existentes 

e dos dados obtidos sobre uma pessoa e/ou objeto, para a realização de 

atos e negócios jurídicos” (LISBOA, 2006, p. 10). 

Desse modo, o termo sociedade da informação destaque a 

importância e o papel que a difusão do conhecimento desempenha no 

atual cenário, caracterizada como uma forma específica de organização 
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social onde tanto a geração quanto o processamento e a transmissão 

desse conteúdo tornam-se fontes produtivas de poder diante das novas 

tecnologias. Contudo, importante relembrar que essa produção da 

informação foi crucial em toda a história da humanidade, como lembra 

Castells (1999), até mesmo na Europa mediável caracterizada como 

estrutural unificada pelo escolasticismo. 

Diante dessa relevância, a Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) instalou o Observatório 

da Sociedade da Informação
4
, que tem por objetivo central fornecer 

informações atualizadas sobre a evolução dos seguintes problemas nas 

mais diversas partes do mundo: acesso à informação de domínio púbico 

ao promover um espaço único de acesso; comércio eletrônico; 

privacidade e confidencialidade no ciberespaço e a violência no 

ciberespaço, além de coletar informações sobre os desafios éticos, legais 

e sociais para o desenvolvimento da coletividade (UNESCO, online). 

E essa criação de um banco de dados é de extrema importância 

inclusive para a área jurídica, uma vez que como lembra Adolfo e Souza 

(2012, s/p) 

[...] sempre que ocorre uma mudança na sociedade, há a necessidade de 

se mudar também o Direito e, por decorrência, seus ordenamentos. Isso 

acontece porque a ciência jurídica sempre foi um tanto refratária a 

transformações. Nada obstante, essa dificuldade em manter o Direito 

atualizado e moderno acaba por ocasionar um atraso com relação aos 

avanços sociais. Tal fato, conjugado com sua contumaz morosidade, 

pode representar uma prestação jurídica ineficiente ou tardia. 

Essa sociedade em rede que está em constante transformação e 

atualização é analisada por Lévy (1998) como cibercutura, no momento 

em que proporciona um espaço de interações sociais por meio da 

realidade virtual, fomentada através de uma cultura informatizada. 

Desse modo, ao se explicar o virtual, a cultura cibernética, de acordo 

com Simões (2009) utilizando-se dos ensinamentos de Lévy é 

contundente ao afirmar que as pessoas experimentam uma nova relação 

entre espaço e tempo, onde há a analogia da rede como mecanismo para 

designar a constituição de uma inteligência coletiva.  

                                            
4
 In October 1998, the first skeleton of the UNESCO Observatory on the Information 

Society was presented during the second international congress on Infoethics, held in 

Monaco. The Observatory initial objective was to provide updated information on the 

evolution of the following issues in different parts of the world: access to information in 

public domain, electronic commerce, privacy and confidentiality in cyberspace, violence in 

cyberspace (UNESCO, online). 
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Sendo assim, a proteção do direito de manifestação no 

ciberespaço como um direito ao mesmo tempo humano e fundamental 

sofre a pressão de três fatores empíricos contextuais diante da 

civilização tecnológicas da contemporaneidade, a saber: a primeira, a 

lógica da realidade glocal, que de acordo com Trivinho (2010), não é 

nem global e nem local, que advém do abandono da hibridação histórico 

entre púbico e privado, real e imaginário, próximo e distante, entre 

outros. 

A segunda estaria ligada a lógica operacional da dromocracia, 

onde o regime sociocultural da atualidade como instrumento de 

articulação e modelação da vida em sociedade diante da expressão do 

pensamento e, por último, a visibilidade mediática, caracterizado como 

o espaço “longitudinal imaterial e invisível de circulação/migração 

hiperdinâmica e intermediática de signos, majoritariamente entretecida 

na fieira da promoção e da autopromoção de marcas, pessoas, eventos e 

processos” (TRIVINHO, 2010, p. 268). 

Neste contexto, portanto, a sociedade da informação constituiu-

se como sendo um novo momento histórico no qual as bases de todas as 

relações sociais se estruturam a partir da necessidade de produção e 

processamento das informações, tendo como lastro revolucionário a 

internet, diante de seus usos e aspectos introduzidos pelo atual sistema.  

À vista disso, a mediação digital, no entendimento de Lévy 

(1998, p. 17) 

[...] remodela certas atividades cognitivas fundamentais que envolvem a 

linguagem, a sensibilidade, o conhecimento e a imaginação inventiva. A 

escrita, a leitura, a escuta, o jogo e a composição musical, a visão e a 

elaboração das imagens, a concepção, a perícia, o ensino e o 

aprendizado, reestruturados por dispositivos técnicos inéditos, estão 

ingressando em novas configurações sociais.  

Por conseguinte, como a sociedade contemporânea é constituída 

por meio de estruturas que se ligam, o poder é apresentado como 

multidimensional e se organiza no entorno de redes programadas em 

cada segmento de atividade humano, segundo os interesses e objetivos 

de seus atores. Nesse cenário, a concretização da liberdade de 

manifestação é uma tarefa árdua, no momento em que as redes de 

comunicação são essenciais na idealização do poder.  

Em razão desse fenômeno é que as novas tecnologias estão 

proporcionando a construção de novos modelos políticos, a partir da 

busca por uma ruptura com as concepções ultrapassadas de governo, de 
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garantia de direitos e de estruturação da sociedade. Assim, a 

comunicação no mesmo contexto em que facilita o diálogo entre os 

indivíduos interfere de forma direta em sua qualidade, ao transpor, de 

acordo com Adolfo e Souza (2012), barreiras territoriais, ao criar uma 

visão de mundo coletivizada estimula nos indivíduos o ativismo digital. 

E esse ativismo digital pode ser comprovado ao analisar a grande 

quantidade de dados disponíveis tanto para os indivíduos quanto para as 

organizações, sem levar em consideração o seu crescimento diário. E 

esse fenômeno é ampliado se considerar o montante de dados que cada 

indivíduo ou organização armazena em seus bancos de dados, sejam eles 

gerados por seres humanos, departamentos ou processos (CARVALHO; 

SILVA, 2009).  

Esse novo espaço nomadismo de difusão e concretização da 

liberdade de manifestação pode ser compreendido como território que 

não pertence nem aos usuários, nem as instituições e muito menos aos 

Estados, pelo contrário, nas palavras de Levy (1998, p. 17) integra um 

“espaço invisível dos conhecimentos, dos saberes, das forças de 

pensamento no seio da qual se manifestam e se alteram as qualidades do 

ser, os modos de fazer sociedade”. 

Desse modo, a autocomunicação da massa estabelece uma 

plataforma que tem como principal objetivo a construção da autonomia 

dos atores sociais em relação às instituições e ao Estado, no momento 

em que cria um mecanismo de troca de informações instantâneas que 

fomenta o direito de manifestar de todos os cidadãos.  

De acordo com Castells (2013, p. 11, grifo autor), os governos 

temem a internet e é por este motivo que grandes organizações 

constroem uma estreita relação de amor e ódio, “tentam obter lucros 

com ela, ao mesmo tempo em que limitam seu potencial de liberdade 

(por exemplo, controlando o compartilhamento de arquivos ou as redes 

com fonte aberta)”. 

E, portanto, como bem lembra Castells (2013) o controle dos 

meios de informações sempre foram essenciais para o exercício do 

poder, e assim 

[...] as estruturas do poder começam, então, a se abalar. A conformidade 

geral passa a gerar uma inconformidade coletiva, posto que aqueles que 

se indignavam com as situações políticas, mas não tinham um 

engajamento para lutar por uma mudança, hoje vão para a Internet e 

desfiam seus pensamentos, mostram seu repúdio com os desmandos, 
corrupções, desrespeito às instituições democráticas e arregimentam um 

exército de outros inconformados que replicam a informação, 
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acrescentando também sua opinião a ponto de movimentar toda a 

sociedade (ADOLFO; SOUZA, 2012, s/p). 

Seja tanto para a sociedade civil organizada quanto para os 

agentes politizados do espaço púbico empenhados na estruturação do 

real comum, onde segundo Trivinho (2010, p. 269, grifo original) “a 

cena pública envolve acontecimentos, fatos e processos que se 

apresentam tanto no ‘núcleo’ mais recorrente da visibilidade mediática” 

seja ele local, nacional ou até mesmo internacional, quanto ao seu redor, 

podendo ser enquadrado na modalidade temática com “valor 

socialmente depreciado, seja na forma de experiências cotidianas não 

mediatizadas”. 

Nesse contexto, a implementação desse novo mecanismo de 

poder, racionalizado e justificado, permite alcançar a concretização da 

participação popular por meio da liberdade de manifestação dos 

cidadãos. Essa busca por uma democracia participativa se mostra 

possível em países que se enquadram na ideia de Estado Democrático de 

Direito onde, parafraseando Adolfo e Souza (2012), este novo Estado 

que se busca, além de garantidor de direitos e garantias fundamentais, 

está vinculado por meio de competências e atribuições a normas pré-

estabelecidas pela sociedade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As questões sociais reivindicam uma vasta reflexão frente aos inúmeros 

desafios e das mais diversas necessidades da sociedade, desta forma, 

evitar ou ao menos minimizar o acirramento além de ser uma tarefa 

imprescindível enquadra-se como desafios à todos os atores políticos, 

organizações e comunidades empenhadas na construção de uma 

participação política ativa por meio da liberdade de manifestação e 

tendo como pano de fundo o Estado Democrático de Direito.  

Diante desse contexto, a sociedade da informação, o ciberespaço, 

a cibercultura e tanto outras denominações mostram-se mais presentes e 

contemporâneos do que nunca, onde a internet permite a pluralidade e a 

participação de todos os atores sociais que buscam a construção de uma 

sociedade melhor por meio do diálogo, das reivindicações, ou seja, 

através da concretização do direito humano e fundamental da liberdade 

de manifestação. 

Entretanto, quando se fala em participação não se pode confundir 

com a participação passiva, pois a mera participação formal é status 
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exclusivamente para preencher certas obrigações legais, mas jamais será 

instrumento de promoção da cidadania. Deste modo, cidadania é muito 

além de ter direitos, e sim, é direito a ter direitos, sendo ela aqui 

abordada numa perspectiva emancipatória de empoderamento do sujeito. 

Logo, para um Estado Democrático de Direito é indispensável 

garantir a liberdade de manifestação de todos os indivíduos, já que se 

apresenta como um dos maiores benefícios da democracia no momento 

em que proporciona o autoquestionamento, ao assegurar a liberdade e o 

espaço de manifestação. Desta forma, a sociedade da informação 

destaca-se pela importância e pelo papel que a difusão do conhecimento 

desempenha no atual cenário, caracterizada como uma forma específica 

de organização social onde tanto a geração quanto o processamento e a 

transmissão desse conteúdo tornam-se fontes produtivas de poder diante 

das novas tecnologias. 

E assim, não se permite mais a atuação de um Estado autoritário, 

que age com mãos de ferro, onde ao mesmo tempo em que sufoca o 

sistema democrático aprisiona toda a sociedade. Portanto, a sociedade 

da informação no atual cenário globalizado promove a concretização do 

Estado Democrático de Direito ao garantir a liberdade de manifestação.  
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