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Dilemas e obrigações da história digital e da sociologia digital relacionadas à coleta 

massiva de dados na internet 

 
Diogo Carvalho1 

Resumo 

A internet modificou a forma como as pessoas produzem registros do seu 

comportamento. Esta mudança alterou a relação das ciências humanas com o acesso e a 

captura de dados para pesquisas. Em resposta a este fenômeno, tanto a história quanto a 

sociologia desenvolveram campos de análises específicos para lidar com este fenômeno 

de produção massiva de dados. Aqui tratamos de questões relacionadas ao impacto da 

emergência do Big Data para estas duas disciplinas, as oportunidades de pesquisa e os 

desafios postos aos historiadores e sociólogos que trabalham com dados produzidos na 

web ou que foram digitalizados. Também abordamos, no contexto da produção massiva 

de dados, os limites éticos e geopolíticos que influenciam a arquitetura do espaço virtual 

destinado a produção e a coleta de dados. 

Palavras Chave: Big Data, História, Sociologia, Geopolítica.  

 

Abstract 

The internet has changed the way in which people produce records of their behavior. 

This change altered the relationship of the human sciences to access and capture data for 

research. In response to this phenomenon, both history and sociology developed specific 

analysis fields to deal with this phenomenon of mass production data. Here we deal with 

issues related to the impact of the emergence of Big Data for these two disciplines, 

research opportunities and the challenges posed to historians and sociologists who work 

with data produced on the web or that have been scanned. Also we approached in the 

context of massive production data, ethical and geopolitical boundaries that influence 

the architecture of the virtual space for the production and collection of data. 

Keywords: Big Data, History, Sociology, Geopolitical. 

                                                 
1 Licenciado em História (UFBA). Mestre em Cultura e Sociedade (Pós Cult - UFBA). Durante o 

mestrado desenvolvi pesquisas sobre as representações do fascismo realizadas pela cinematografia 

soviética. No doutorado (PPGH-UFBA) pesquiso as relações entre as representações dos países em 

desenvolvimento na série de jogos eletrônicos Call Of Duty Modern Warfare com o conteúdo da 

documentação (cabogramas) publicada pelo Wikileaks. 
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Introdução 

 

Desde a sua invenção, a rede mundial de computadores foi acumulando funções 

e capacidades que transformaram a natureza deste fenômeno cultural. Pensada como 

uma rede de comunicação militar, na década de 1960, para troca de informações em 

caso de ataque soviético contra os norte-americanos, ao longo das últimas quatro 

décadas a internet foi acumulando funções relacionadas à sociedade civil, tornando-se 

uma ferramenta multilinguagem com diversas dimensões culturais. 

A internet agrega funções estruturais relacionadas ao comportamento 

contemporâneo. Funções sociais relacionadas ao entretenimento, negócios, segurança, 

governança pública, participação social, participação política fazem parte do escopo de 

atribuições pensadas para execução através da internet nos últimos anos.  

A rede também contribuiu para a consolidação do processo da globalziação. 

Através da internet foi possível integrar o sistema financeiro mundial em uma 

perspectiva inédita, sobretudo, devido à velocidade de circulação das informações 

ocasionadas pelo uso da web. Neste sentido, a globalização dos investimentos no 

mercado financeiro ficou mais ágil e efetiva. Contudo, a integração dos mercados 

possibilitou uma agudização das contradições inerentes ao capital. A contradição da 

globalização consiste, como alerta Mestzaros, na expansão do capital e suas 

consequências reificantes e alienantes.  

 

Independente das alegações da atual “globalização”, é impossível existir 

universalidade no mundo social sem igualdade substantiva. Evidentemente, 

portanto, o sistema do capital, em todas as suas formas concebíveis ou 

historicamente conhecidas, é totalmente incompatível com as suas próprias 

projeções – ainda que distorcidas e estropiadas- de universalidade 

globalizante. E é enormemente mais incompatível com a única realização 

significativa da universalidade viável, capaz de harmonizar o 

desenvolvimento universal das forças produtivas com o desenvolvimento 

abrangente das capacidades e potencialidades dos indivíduos sociais 

livremente associados, baseados em suas aspirações conscientemente 

perseguidas. A potencialidade da tendência universalizante do capital, por sua 

vez, se transforma na realidade da alienação desumanizante e na reificação. 

(MÉSZÁROS, 2003, p. 16) 

 

Essa observação de Meszárós é importante, pois revela um lado da 

globalização que consiste na expansão do capital e, consequentemente, sua incapacidade 

orgânica de harmonizar as relações de produção em uma perspectiva universalizante. 
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Assim, a globalização impulsionada pela expansão da internet, ajudou a expandir o 

capital e suas contradições ao redor do globo.     

Apesar de contribuir para disseminação global das contradições relacionadas a 

expansão do capital, a internet também possibilitou a conexão de práticas e movimentos 

anti-hegemônicos, tais como o movimento pela livre circulação de cultura e 

consequentemente pela flexibilização das formas tradicionais e analógicas de 

propriedade intelectual.  

A expansão do acesso à web, também permitiu uma maior participação política 

da sociedade civil, que se apropriou de novos canais de comunicação na sua relação 

com o Estado. A abertura de locais de consulta online se tornou usual em estruturas de 

estado republicanas. No Brasil, os três poderes (legislativo, executivo e judiciário) 

possuem ferramentas de comunicação online que viabilizam manifestações endereçadas 

ao poder público.  

Outro exemplo de mudança comportamental oriunda da revolução tecnológica 

em curso é a gamificação. A gamificação consiste na aplicação de conceitos e práticas 

do mundo dos games no cotidiano.  

 
Dentro desse contexto vemos surgir um novo fenômeno, chamado de 

gamificação (WERBACH e HUNTER, 2012), que consiste na utilização de 

elementos dos games (mecânicas, estratégias, pensamentos) fora do contexto 

dos games, com a finalidade de motivar os indivíduos à ação, auxiliar na 

solução de problemas e promover aprendizagens (KAPP,2012). (FARDO, 

2013. P. 1) 

 

Além destes fatores listados acima, a expansão do uso da internet possibilitou 

que alguns estados criassem programas de vigilância em massa com alcance global e 

com a participação das empresas de tecnologia. Fazemos referência a cooperação entre 

a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos e gigantes da internet como o 

Google, Facebook, ou empresas de telefonia como AT&T.  

Todas estas mudanças exemplificadas acima afetaram a maneira como o 

homem lida com o dado, o espaço e o tempo2. Tanto a história quanto a sociologia 

trabalham com estas três categorias e o impacto das transformações tecnológicas nessas 

dimensões afetou significativamente a forma como fazemos e interpretamos as ciências 

                                                 
2
 Para mais informações sobre como estas mudanças afetaram as noções de tempo, espaço e dados ver: 

LUCCHESI, Anita. Por um debate sobre História e Historiografia Digital. Boletim Historiar, São 

Cristovão, n.2, p. 45-57, 2014. Ver em: http://www.seer.ufs.br/index.php/historiar/article/view/2127/1850 

Acesso em: 20/06/2016 

  

http://www.seer.ufs.br/index.php/historiar/article/view/2127/1850
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humanas inclusive a história e as ciências sociais. Por isso, que termos como sociologia 

digital e história digital emergiram das discussões nestes campos de estudo. Nesse 

sentido, cabe analisar, como os problemas que propiciaram o surgimento destes termos 

(Sociologia Digital e História Digital) afetaram estes campos das humanidades.  

O termo história digital pode ser definido, a partir da relação entre o historiador 

e alguns dispositivos eletrônicos. Ou seja, práticas historiográficas realizadas em um 

ambiente digital poderiam ser classificadas dentro do escopo de atuações da história 

digital. Burton constata que, a história digital é uma nova forma de se fazer história, e 

que não pode ser restrita somente ao uso de ferramentas digitais de busca ou publicação 

de artigos online. De acordo com Burton, a história digital é, sobretudo, uma maneira 

contemporânea de se fazer história e que seria impossível de ser feita sem o 

computador.  

 

Este artigo usa o termo história digital para descrever a combinação de 

computadores e história. Para ser mais preciso, a história digital é o processo 

pelo qual os historiadores são capazes de usarem os computadores para 

fazerem história de maneiras impossíveis sem o computador. História digital 

é algo mais do que a digitalização de artigos acadêmicos e colocá-los online, 

ou a publicação de notas do curso na World Wide Web. História Digital é 

uma revolução na profissão histórica que mudará a maneira como a história é 

feita em todos os níveis de escolaridade, ensino e em todas as bibliotecas e 

bases de dados utilizadas pelos historiadores no seu trabalho diário. Ao 

incorporar tremendo poder do computador com práticas e metodologias do 

historiador, o resultado deve ser uma história melhor. (BURTON, 2005) 

 

Essa definição de Burton, apesar de ter sido feita em 2005, onze anos atrás, 

revela que a história foi afetada pela relação entre os computadores e os homens. A 

Sociologia também sofreu os impactos destas mudanças culturais oriundas da revolução 

tecnológica e da assimilação da internet no cotidiano. Se a história, uma área do 

conhecimento que lida com o passado, sofreu modificações profundas na natureza do 

seu ofício, é de se esperar que os impactos da digitalização das relações sociais sobre a 

sociologia tenham sido tão grandes ou maiores quanto foram na história.  

Como podemos perceber a partir da interpretação do fragmento de Burton, que 

estamos em um período de emergência de uma nova prática historiográfica, cuja origem 

está na relação entre o homem e dispositivos digitais com acesso a rede mundial de 
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computadores. Alguns autores observam que a sociologia está passando pelo mesmo 

processo de reformulação acadêmico-disciplinar descrito por Burton. Ou seja, a 

vulgarização do acesso à WEB gerou novos problemas, novos objetos e novas soluções 

para antigos problemas da sociologia.  

Obviamente que tais transformações sociais impactaram o modo como 

fazemos ciência, reverberando, também, na disciplina da sociologia. Alguns 

autores chegam a defender que estamos diante de um modo completamente 

novo de fazer sociologia (Wynn, 2009; Beer et al., 2007, 2013; Lupton, 

2015). Segundo eles, existiriam mudanças urgentes na aquisição das 

competências necessárias para o ofício de sociólogo, especialmente em 

relação ao uso de novas tecnologias no ensino na pesquisa e na divulgação 

científica da sociologia. (NASCIMENTO, 2016, p. 218). 

 

Nascimento elencou autores que, como Burton, em relação a história, 

preconizam a necessidade de revisão das competências necessárias para o oficio do 

sociólogo. Ora, tal revisão só tem fundamento, se concluirmos que os métodos 

analógicos de pesquisa e ensino estão defasados frente à sociedade do século XXI. 

Nascimento constata que, diversos autores apontam que a sociologia está despreparada 

para lidar com algumas questões do presente. Na realidade, esta atenção da sociologia 

pelos impactos pelas transformações ocorridas nos últimos anos, em função do uso da 

web, é recente. Para Lupton, ao contrário dos estudos culturais ou da comunicação, a 

sociologia não ainda não dispensou a atenção necessária e de forma continuada sobre 

estes temas.  

   

Enquanto certamente tem havido uma série de sociólogos que têm se 

interessado em pesquisar tecnologias computacionais, desde que eles 

atraíram o uso popular, em geral os sociólogos têm dedicado menos uma 

atenção significante e continuada para este tópico em comparação com seus 

colegas em comunicação e mídia e estudos culturais. (LUPTON, 2015, p. 10) 

Lupton verifica que, na sociologia produzida nos Estados Unidos, o estudo 

destes temas nunca foi uma tradição. (LUPTON, 2015). Para esta autora, apesar do 

desenvolvimento da sociologia da cultura ter tido uma importância significativa, os 

sociólogos norte-americanos evitavam as pesquisas sobre meios de comunicação de 

massa. (LUPTON, 2015). Segundo Lupton, temos um quadro paradoxal de desinteresse 

da sociologia perante estas questões, envolvendo a digitalização das relações sociais. 

Essa afirmação de Lupton é extremamente grave, principalmente com relação a situação 

da sociologia estadunidense, pois os Estados Unidos possuem uma das maiores 

populações conectadas na internet e desempenham um papel central na arquitetura e na 

produção de conteúdo digital consumido na WEB. Tal ignorância da sociologia norte 
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americana sobre este tema, invariavelmente possui ressonância em outras escolas da 

sociologia ao redor do mundo, o que contribui ainda mais para o agravamento desta 

conjuntura.  

Quando estabelecemos um dialogo entre Abbott (2000) e Lupton (2015), 

percebemos que houve uma continuidade de alguns problemas emergentes. No seu 

artigo pioneiro sobre este tema, Abbott observa que, a digitalização dos dados se tornou 

uma questão crucial para sociologia, pois os sociólogos não sabiam como acessar 

bancos de dados digitais, cuja tendência de armazenamento cresceu de forma 

exponencial (ABBOTT. 2000).  

Se por um lado, Lupton alega que, atualmente, os temas relacionados à 

revolução tecnológica ainda não são ordinários na sociologia, por outro, os problemas 

apontados por Abbott se intensificaram, como observou Nascimento (NASCIMENTO, 

2016). Além dos bancos de dados de armazenamento de informações, como compras de 

cartão de crédito, ou usuários de TV a cabo, a interação na WEB gera dados que por sua 

vez podem ser analisados para acessar uma série de dimensões relacionadas ao 

comportamento humano no universo digital. (NASCIMENTO, 2016).  Ou seja, a 

formação atual dos sociólogos, não prepara estes profissionais para acessar dados que 

são imprescindíveis para pesquisa sociológica na atualidade. 

Esta incongruência, entre o atual quadro do armazenamento de dados e a 

formação das escolas de sociologia, é quase que idêntico, ao estágio de formação dos 

cursos de história na atualidade, que não discutem estes temas. Se a formação em 

tecnologia gera estudantes e professores com tecnofobia, como alega Nascimento 

(NASCIMENTO, 2016), a formação em história propicia situações similares com 

relação à tecnologia e seus impactos na vida social. Este quadro é oriundo da própria 

tradição historiográfica, cuja aceitação de novas fontes costuma demorar, a exemplo do 

uso do cinema como fonte histórica, que só se tornou comum a partir da década de 

1970, quase oitenta anos depois da sua invenção.  

Dentre as obras que possuem destaque sobre este tema, no âmbito 

historiográfico, temos o pioneiro artigo de Burton, cuja importância foi fundamental 

para o desenvolvimento do debate. E mais recentemente foram publicadas obras 

coletâneas3 que reúnem uma série de historiadores que estão debatendo estes temas 

                                                 
3 Ver: DOUGHERTY, JACK; NAWROTZKI KRISTEN (orgs) Writing History in the Digital Age.1° 

Edição. Ann Arbor. University Michigan Press. Michigan. 2013. 21-35. 
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relacionados a historiografia digital ao longo da última década.  

 

 

 

 

 

Abordagens da Sociologia Digital e da História Digital sobre o Big Data   

 

Shermman Dorn no artigo “É a História (Digital) mais do que um argumento 

sobre o passado?”, problematizou algumas questões relacionadas ao reconhecimento da 

historia tradicional pelos acadêmicos. Principalmente questões relacionadas aos novos 

problemas que a historia digital imputou à historiografia: “as novas questões 

profissionais e intelectuais que a história digital coloca para os historiadores.” (DORN, 

2013, p. 21).  

Dorn alega, na construção do seu argumento, que a historia digital é mais um 

desenvolvimento historiográfico que permitiu o deslocamento do saber histórico das 

universidades em direção ao público em geral. Tal deslocamento, segundo Dorn, foi 

acompanhado pela desconfiança dos historiadores tradicionais com relação a 

confiabilidade das informações no mundo digital. (DORN, 2013).    

 

Como sugerido anteriormente, os historiadores vão reconhecer o valor da 

história digital em apresentações de artefatos e conjuntos de eventos e 

representações de eventos quando eles contiverem os elementos 

reconhecíveis de um trabalho de qualidade em seu paralelo off-line: cuidado 

na custódia, rastreamento de proveniência, jogo da organização com um 

propósito, e acessibilidade de apresentações. Tais projetos de história digitais 

podem ser vistos como inferiores aos argumentos de formato tradicional, a 

menos que eles sejam bolsistas de projetos de pesquisa que os historiadores 

acadêmicos reconhecem. (DORN, 2013, p. 30)  

 

O impacto da digitalização das relações sociais foi semelhante nas duas 

disciplinas. Tantos os historiadores, quanto os sociólogos, que analisaram estas questões 

afirmam, que a sociologia digital e a história digital são disciplinas com características 

diferentes da sociologia e da história analógicas. Ou seja, os novos problemas 

apresentados pela conjuntura, devem ser abordados pelas duas áreas do conhecimento a 

partir de paradigmas novos, adequados às realidades dos dois campos das humanidades.  

A produção de dados na escala contemporânea é apenas um destes exemplos. 

Nascimento e Abbott ponderam que a coleta de dados em ambientes digitais é uma 
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equação não solucionável para os sociólogos, pois os mesmos não sabem acessar estas 

linguagens computacionais. Estes aspectos também são compartilhados pelos 

historiadores, tanto com relação ao acesso, quanto ao tratamento e a interpretação destes 

dados. A gravidade deste quadro está aumentando na medida em que o tempo 

transcorre, pois o número de usuários da web segue uma tendência de crescimento, e 

como Nascimento e outros autores observaram, a simples navegação na web produz 

dados com informações que podem ser analisadas tanto pela história quanto pela 

sociologia.     

   

Nesse novo contexto, a sociologia digital está interessada no modo como os 

indivíduos passam a ser produtores incessantes de dados digitais. Ao passar 

em ambientes sociais monitorados por câmeras, ao ativar o GPS do seu 

smartphone e fornecer sua localização georreferenciada, ao fazer login em 

seu email, ao frequentar websites, ao clicar em “likes” de redes sociais e ao 

fazer buscas no Google, a todo momento fornecemos algum  tipo de 

informação às empresas que regulam todas essas redes e aparelhos. 

Estaríamos nos convertendo no que a sociologia digital denomina de digital 

data subjects (“sujeitos produtores de dados digitais”) (Lupton, 2015,p.7).  

(NASCIMENTO, 2016, p. 223)  

 

Como observamos neste trecho escrito por Nascimento, a sociologia digital 

possui interesse no modo como os indivíduos produzem dados e nos próprios dados 

produzidos. Já a história também possui interesses sobre os dados criados por 

indivíduos em ambientes digitais e sobre os dados que foram criados em ambientes 

analógicos e são passiveis de digitalização. Nesse sentido, um novo mundo descortinou-

se para história a partir da emergência conceitual do Big Data. Alguns historiadores 

perceberam grandes oportunidades de pesquisa histórica, através da análise de fontes 

extraídas do Big Data. Para acadêmicos como Patrick Manning, o uso do Big Data pode 

fornecer aos historiadores padrões sociais e culturais inimagináveis de serem traçados 

na escala de tempo e de dados que este autor propõe.  

   

Chegou o tempo para criar e analisar um conjunto globais relativos as 

atividades sociais humanas. Tal conjunto de dados pode fornecer uma 

imagem de padrões sociais globais e interações ao longo dos últimos quatro  

ou mais séculos. Basicamente este conjunto de dados globais é para retratar a 

longo prazo, a mudança global na sociedade humana e, assim, prover uma 

base de planejamento global de longo prazo. Big Data na Historia irá 

fornecer um novo nível de compreensão da documentação sobre o passado. 

(MANNING, 212, p.1) 
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         Como vimos, o Big Data se tornou uma oportunidade de condensar em 

um único espaço virtual, documentações que estão espalhadas pelos arquivos ao redor 

do mundo. Além disso, os dados produzidos na web, pelos usuários, também podem e 

devem ser objeto de estudo para os historiadores da historia digital. Assim, vislumbra-se 

uma oportunidade singular de agrupar documentos em um único espaço, sendo que, os 

mesmos devem ser digitalizados, coletados e disponibilizados em um espaço virtual. Ou 

seja, através da pesquisa da coleta de dados do Big Data, é possível reunir um acervo 

global de proporções inéditas na historiografia. 

Esta é apenas uma das oportunidades que estão delineadas na pesquisa 

histórica na era digital. O Big Data pode fornecer fontes históricas para as mais variadas 

análises historiográficas e novas fontes e novos problemas surgirão com o transcorrer do 

tempo. Pesquisas históricas envolvendo o conteúdo de arquivos na web já são reais. Nos 

últimos cinco anos houve um aumento, ainda que insuficiente, do interesse da 

historiografia por estes temas. Já existem centros de pesquisas que direcionam suas 

atividades para as relações entre a história e as tecnologias contemporâneas, a exemplo 

do: Roy Rosenzweig Center For History and New Media, ligado à Universidade George 

Manson nos EUA. 

Alguns pesquisadores estão atentos aos organismos multilaterais como a ONU, 

que possui algumas iniciativas de mapeamento de comportamento na web. Fazemos 

referência ao exemplo dado por Grossman e relacionado à iniciativa da ONU, de 

identificar no seu nascimento, as crises, conflitos, epidemias e outros fenômenos 

sociais. Para Grossman, é possível através da extração de dados na WEB, analisar e 

interpretar estes dados em busca de sentido para os sinais emitidos através deles. Ou 

seja, cabe ao historiador, a significação destes dados a partir da interpretação do seu 

contexto.   

          

O artigo da Times descreve uma iniciativa das nações unidas de explorar, 

agora, formas de mobilização em mídias sociais e conteúdo de mensagens de 

textos para servir como sinais "digitais de alerta precoce" de crises 

econômicas ou de saúde pública. Decodificar estes sinais é um trabalho 

histórico: desembaraçar os seus verdadeiros significados requer uma análise 

adequada do seu do seu contexto. (GROSSMAN, 2012. P, 1) 

 

 

Acima temos um exemplo do uso deste tipo de fonte para a historiografia. É 

importante ressaltar que os dados do Big Data também podem ser utilizados em 

pesquisas na área da sociologia. E, por exemplo, determinados padrões, relacionados à 
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saúde pública, já se tornaram objeto de reflexão da sociologia e também aparecem como 

exemplos de possibilidades de pesquisa através de coleta de dados no Big Data. 

A análise de grandes conjuntos de dados, obtidos, por exemplo, a partir de 

chamadas de telefonia móvel, redes sociais, ou atividades comerciais fornece 

insights sobre fenômenos e processos ao nível das relações sociais. 

Investigações sobre as "pegadas eletrônicas" deixadas pelas pessoas já 

contribuem para o entendimento da relação entre a estrutura da sociedade e a 

intensidade das relações sociais (ONNELA ET al., 2007), sobre a forma 

como as pandemias se espalham (BALCAN et al., 2009), bem como 

permitem identificar as principais leis de comportamento da comunicação 

humana (KARSAI et al., 2011). (CONTE et & al. 2013, p. 5) 

 

Em ambos os casos, tanto na história quanto na sociologia, as pesquisas desta 

natureza geram problemas relativos ao excesso de dados coletados para serem 

analisados, tabulados e interpretados. Ou seja, como os historiadores e sociólogos 

poderão dar sentido para estes documentos? Algumas respostas estão inseridas no 

contexto do trabalho interdisciplinar como propõe, Conte et & al.(CONTE et & al, 

2013)     

O novo estudo da sociedade, possibilitado pelas TIC, recebe a denominação 

de ciência social computacional (LAZER et al., 2009). Esta é uma abordagem 

de fato interdisciplinar, onde cientistas sociais e comportamentais, cientistas 

cognitivos, teóricos de simulação baseada em agentes, cientistas da 

computação, matemáticos e físicos podem cooperar lado a lado para que se 

possa chegar a modelos inovadores e teoricamente fundamentados a partir 

dos fenômenos em foco. Cientistas sociais computacionais acreditam 

firmemente que começou uma nova era para a compreensão da estrutura e da 

função da nossa sociedade em diferentes níveis (LAZER et al., 2009). 

(CONTE et & al. 2013, p.5) 

 

Parece ser evidente que as formações em história e em sociologia não 

desenvolvem habilidades para lidar com estas novas problemáticas relativas a produção 

e coleta de dados massivos na WEB. 

 Partimos do pressuposto que Conte et & al, estão se referindo a sociedade 

global quando escreveram a expressão “nossa sociedade” (CONTE et & al 2013.p.5) . 

Tendo isto em vista, podemos dialogar com Maniing, no sentido da ambição 

proporcionada pela pesquisa através dos dados oriundos do Big Data e que revelam um 

desejo, tanto das ciências sociais quanto, de parcela da historiografia em realizar estudos 

globais, sejam eles sociológicos ou historiográficos. É importante frisar que tal 

pretensão não é nova nas ciências sociais e Manning alega, que estamos na terceira 

geração de estudos de análise global de dados e de fontes nas ciências sociais.  

Uma visão geral do período, desde a Segunda Guerra Mundial, revela três 

estágios ou gerações de análise global em ciência social. A primeira geração 

de estudos globais começou na década de 1940, com os avanços do pós-
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guerra nas ciências sociais; a segunda geração aberta na década de 1980 com 

as novas técnicas computacionais e percepções da globalização 

contemporânea; e a terceira geração de estudos globais está se abrindo agora 

com os avanços na profundidade histórica e transdisciplinar. ( MANNING, 

2012, p. 27 ) 

Esta evolução na capacidade analítica de dados em escala global, só foi 

possível devido a progressão da viabilidade de análise e de acesso destes dados, bem 

como, a criação de sistemas globais de dados e de instituições de atuação em âmbitos 

globais, como a UNESCO, citada por Manning (MANNING, 2012). Ou seja, a 

dimensão do processo político da globalização propiciou as condições para que estudos 

de escala global fossem realizados pelas ciências sociais.  

Atualmente as condições para o uso destes dados tendem a aumentar na medida 

em que governos e instituições privadas acumulam dados sobre o comportamento 

humano na internet. Como dissemos anteriormente, alguns governos, como o norte-

americano, desenvolveram projetos de vigilância social em escala global, e estes 

projetos seriam impossíveis de serem desenvolvidos sem a estreita colaboração com a 

iniciativa privada. Ao mesmo tempo, temos oportunidades singulares de acesso e uso de 

dados globais, tão singulares que autores como Manning apontam para uma terceira 

geração em termos de oportunidades de uso e pesquisa globais nas ciências sociais. Há 

uma emergência de novos problemas. Eles também pertencem as ciências sociais e a 

história, e possuem poucas similaridades com os problemas relacionados às duas 

primeiras gerações de pesquisadores que lidaram com dados globais desde a segunda 

guerra mundial.  

 

The Big Problem 

 

A questão da vigilância social é incontornável na discussão sobre a produção, o 

acesso e à análise de dados em grande escala na atualidade, contudo, tanto a 

historiografia quanto a sociologia, e demais ciências sociais, ainda não deram a 

importância devida a este tema. A historiografia digital e a sociologia digital precisam 

abordar as questões estruturais destes mecanismos de vigilância, bem como os dilemas 

éticos da captura e do uso de dados compilados a revelia dos seus usuários-produtores 

de dados. A internet não é um campo neutro, e como a rede está estruturada 

globalmente, também tornou-se um espaço de disputas geopolíticas.  

Três grandes tendências têm moldado cada vez mais o ciberespaço: A grande 

explosão de dados, o crescente poder e influência do estado, e a mudança 
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demográfica para o Sul global. Enquanto estas tendências precederam as 

divulgações de Snowden, os seus vazamentos têm servido para alterá-las um 

pouco, através da intensificação e em alguns casos redirecionando o foco dos 

conflitos através da Internet. (DEIBERT, 2015, p. 9). 

              Deibert aponta que as relações geopolíticas são componentes importantes para 

o debate em torno da estrutura da internet e do uso de dados provenientes do Big Data 

(DEIBERT, 2015). Concordamos com este autor, principalmente com relação a 

influência da geopolítica na estruturação física da WEB e o uso dos dados que os 

Estados podem fazer, através da captura e armazenamento de quantidades gigantescas 

de informações provenientes dos usuários comuns, através da análise, por exemplo, do 

trafego de informações na web. Deste modo, o autor reflete que apesar do caráter global 

da internet, ainda existem interesses nacionais que permeiam questões envolvendo as 

diversas potencialidades de uso do Big Data.  

Mas a geografia física é um componente essencial do ciberespaço: Onde a 

tecnologia está localizada é tão importante quanto o que é. Enquanto nossas 

atividades na internet podem parecer um tipo de aventura efêmera e privada, 

eles são de fato incorporadas em uma complexa infra-estrutura (material, 

logístico e de regulamentação) que, em muitos casos atravessa várias 

fronteiras. (DEIBERT, 2015.p.2)  

              Podemos estabelecer um diálogo entre os textos de Manning (MANNING, 

2012) e Conte et & al (CONTE et & al 2013), que se omitem no aprofundamento destas 

discussões, com a perspectiva mais realista de Deibert (DEIBERT, 2015), que aponta 

tensões entre os interesses nacionais e a arquitetura globalizada na internet, bem como o 

uso geopolítico da sua infra estrutura. Manning e outros autores como Lupton, Abbot, 

Dorn et & al são entusiastas das perspectivas que o Big Data pode oferecer aos 

pesquisadores em geral, especialmente nas ciências humanas. Estes autores da 

sociologia digital e da história digital, grosso modo, descrevem uma série de problemas 

e oportunidades de pesquisa que o universo digital pode oferecer com o uso de dados 

digitais pelos pesquisadores. Eles estão corretos nessas discussões, porém, não focam 

nos seus trabalhos, questões relativas a natureza do uso destes dados pelos Estados, bem 

como a espionagem digital através do roubo de informações estratégicas através de 

captura de dados e filtragem dos mesmos no universo de informações provenientes do 

Big Data.  

              Tais análises, desprovidas de crítica geopolítica da estruturação da internet e 

sua descontextualização referente à política que os Estados possuem com relação ao 

universo digital, pecam pelo romantismo, pois não abordam este Big Problem.  Esta 

opção direciona a discussão somente para questões técnicas em torno do uso dos dados 

do Big Data e ignora a dimensão política destes dados, assim como os dilemas éticos de 
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sua utilização. Mesmo Deibert, cujo foco do trabalho está na discussão geopolítica do 

Big Data, cometeu imprecisões, ao afirmar que: “A Internet começou como um 

experimento isolado largamente separado do governo. ” (DEIBERT, 2015, p. 10). Existe 

farta literatura4 sobre as origens da internet e sabemos que a sua construção foi 

financiada pela Agência Para Projetos de Defesa Avançada (DARPA), ou seja, a internet 

nasceu nas universidades norte-americanas, mas foi financiada pelo Dept de Defesa 

norte-americano, um dado que não pode ser ignorado em nenhuma análise. 

              Deibert, mesmo com esta imprecisão, aponta em direções que não foram 

exploradas pelos autores que debatemos ao longo deste texto. Sua contribuição pode e 

deve ser complementada com determinadas formulações realizadas por Julian Assange, 

cujas análises sobre a geopolítica da internet vêm incomodando o governo federal 

estadunidense e seus parceiros da OTAN.  

              Não podemos ignorar o impacto teórico das revelações e das formulações de 

Assange, contudo, seu ativismo é tão importante quanto os seus escritos sobre vigilância 

social. Foi através das publicações do Wikileaks, que a sociedade global passou a 

debater sistemas de vigilância atrelados a interesses geopolíticos, cuja amplitude nos 

remete a obras de ficção.  

Voltando a Deibert, ao historiar o processo de apropriação da internet pelos Estados, ele 

delegou aos atentados de 11 de setembro, uma importância fundamental para a 

normatização e formulação política dos Estados para a internet. Deibert, também 

demonstra que o próprio conceito de ciberespaço foi reformulado, através de novas 

doutrinas de segurança nacional após o 11 de setembro, que possuem uma ênfase inédita 

em questões relativas ao universo digital, como cyber ataques.  

 

Após 9/11, houve também uma mudança no pensamento militar dos Estados 

Unidos que afetou profundamente o ciberespaço. A definição do ciberespaço 

como um único "domínio" igual a terra, mar, ar e espaço foi formalizada no 

início de 2000, levando ao imperativo para dominar e governar este domínio; 

desenvolver capacidades ofensivas para lutar e vencer guerras dentro 

ciberespaço. O Rubicão foi cruzado com o vírus Stuxnet, que sabotou 

instalações de enriquecimento nuclear iraniano. Alegadamente projetado em 

conjunto pelos Estados Unidos e Israel, o ataque Stuxnet foi o primeiro ato de 

guerra realizado inteiramente através do ciberespaço. Como é frequentemente 

o caso em dinâmicas de segurança internacionais, como um país reformula 

                                                 
4 Para mais informações sobre as origens da internet ver: LEINER, Barry et & al. The past and  future 

history of the internet. Magazine Comunications of the ACM. New York, v° 40, 102-108, Feb, 1997.  

Acesso em: 

http://groups.csail.mit.edu/ana/Publications/PubPDFs/The%20past%20and%20future%20history%20

of%20the%20internet.pdf. Visto em: 01/07/2016. 

http://groups.csail.mit.edu/ana/Publications/PubPDFs/The%20past%20and%20future%20history%20of%20the%20internet.pdf
http://groups.csail.mit.edu/ana/Publications/PubPDFs/The%20past%20and%20future%20history%20of%20the%20internet.pdf
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seus objetivos e constrói as suas capacidades, outros países seguem o 

exemplo. Dezenas de governos agora têm dentro de suas forças armadas 

dedicadas "comandos cibernéticos" ou os seus equivalentes. 

A corrida para construir capacidades também tem um efeito cascata sobre a 

indústria, como as posições do setor privado, que colheu os frutos de grandes 

contratos de defesa relacionados com a guerra cibernética. Os imperativos de 

vigilância em massa e os preparativos para a ciberguerra em todo o mundo 

têm reorientado a base industrial de defesa. (DEIBERT, 2015, p. 11) 

 

 

Tais afirmações de Deibert, relativas ao reordenamento da segurança nacional 

através de programas de vigilância em massa envolvendo coleta de dados e ataques 

cibernéticos, também foram abordadas por Julian Assange, Jacob Appelbaum, Andy 

Muller-Muguhn e Jeremie Zimmermann em Cypherpunks (2012). Para estes autores e 

ativistas, os ataques de 11 de setembro de 2001, permitiram que leis como o ato 

patriótico entrassem em vigor, mudando a relação do governo norte-americano com o 

conjunto de dados do Big Data. Além disso, estes autores apontam para uma 

disseminação destas práticas de vigilância para outros Estados, que agora podem ter 

acesso a sistemas de vigilância em massa relativamente baratos.   

 

Jérémie: Também temos o exemplo do Eagle, o sistema que a empresa 

francesa Amesys vendeu à Líbia de Gaddafi e que foi descrito no documento 

comercial como “mecanismo de interceptação de âmbito nacional”. É uma 

grande caixa que você simplesmente coloca em algum lugar e pode ouvir 

todas as comunicações do seu povo. 

Julian: Dez anos atrás isso parecia uma fantasia, parecia ser algo no qual só 

os paranoicos acreditavam, mas os custos da interceptação em massa caíram 

tanto que até um país como a Líbia, com relativamente poucos recursos, 

consegue fazer isso, utilizando-se de tecnologia francesa. Na verdade, a 

maioria dos países já chegou lá em termos de interceptação. O próximo 

grande salto será a eficiência da interpretação e da resposta ao que já está 

sendo interceptado e armazenado. Atualmente, em muitos lugares, já existe a 

interceptação estratégica de todo o tráfego que entra e sai do país, e o 

envolvimento em ações subsequentes – como bloquear automaticamente 

contas bancárias, enviar à polícia, marginalizar determinados grupos ou 

emancipar outros – é algo que já estamos na iminência de realizar. A Siemens 

está vendendo uma plataforma para agências de inteligência capaz de 

produzir ações automatizadas. Então, quando o alvo A estiver a determinada 

distância do alvo B de acordo com seus registros de interceptação por celular, 

e o alvo A receber um e-mail mencionando alguma coisa – uma palavra-

chave –, a ação pode ser iniciada. Estamos muito perto disso. (ASSANGE et 

& al, 2013, p. 48) 

 

O escândalo da vigilância nacional em massa sem ordem judicial realizada 

pela NSA é o caso mais importante do gênero na história dos Estados Unidos. 

O Foreign Intelligence Surveillance Act 1978 (Fisa) [Lei de Vigilância para a 

Coleta de Inteligência Estrangeira] tornou ilegal para órgãos norte-

americanos espionar cidadãos do país sem um mandado judicial. Após o 11 

de Setembro, a NSA passou a se envolver em transgressões em massa da 

Fisa, em uma ação autorizada por um decreto-lei sigiloso aprovado pelo 

presidente George W. Bush. A administração Bush alegou ter autoridade 

executiva para fazer isso sob os termos da legislação emergencial aprovada 
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pelo Congresso em 2001: o Authorization for the Use of Military Force 

(AUMF) [Autorização para o Uso de Força Militar] e o Patriot Act. O 

programa de espionagem nacional sem ordem judicial da NSA – que 

envolveu a cooperação de empresas privadas, inclusive a AT&T – foi 

mantido em sigilo até 2005, quando foi exposto pelo The New York Times. 

(ASSANGE et & al, 2012, p. 49) 

 

 

Esta publicação ocorreu antes do escândalo envolvendo Edward Snowden ex-

analista da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que denunciou ao 

mundo, a amplitude e a escala dos programas de espionagem norte-americanos, assim 

como seus principais alvos, dentre eles o Brasil, mais especificamente a presidência da 

República e a Petrobrás. O grande número de cabogramas acessíveis através da base de 

dados do Wikileaks, provenientes do vazamento proporcionado por Chelsea Manning, 

trocados pela embaixada norte-americana no Brasil, bem como os interesses 

geopolíticos demonstrados através dessa documentação, coadunam com as afirmações e 

documentos publicizados por Snowden sobre a importância do Brasil como um alvo 

prioritário da NSA.  

Julian Assange, Chelsea Manning e Eduard Snowden foram perseguidos pelo 

Dept de Estado Norte Americano. Assange está exilado há 4 anos na embaixada do 

Equador, correndo o risco de ser preso pela polícia inglesa caso saia. Chelsea Manning 

foi condenada a 35 anos de prisão nos EUA e cumpre pena por traição. Edwarden 

Snowden está exilado na Rússia, sob proteção do serviço secreto russo. Estes três 

ativistas, abriram mão de suas liberdades para denunciar o uso dos dados oriundos do 

Big Data por governos, principalmente dos EUA, em questões externas e domésticas. 

Os exemplos acima demonstram que os problemas, relativos ao uso dos dados 

provenientes da coleta massiva de dados pela sociologia digital e pela historia digital, 

não podem ser restritos as questões técnicas. A opção pela discussão puramente técnica 

deste fenômeno é uma opção política. A ignorância destes elementos geopolíticos 

empobrece as discussões técnicas, e de certa forma retiram as finalidades da história e 

das ciências sociais.  

Por mais que possamos estabelecer discussões políticas através da análise e da coleta de 

dados, o próprio meio em que isso é realizado é um elemento central da análise do Big 

Data. Por isso, mesmo que seja de forma superficial, estes elementos precisam ser 

introduzidos nas contextualizações dos trabalhos. As disciplinas acadêmicas com foco 

nestes temas também devem abordar estas questões. Não fazer esta opção, significa 
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renunciar a um debate, cujas consequências ainda são imprevisíveis. Além disso, deve 

haver um compromisso da historiografia digital e da sociologia digital pela luta por uma 

internet livre, onde o usuário tenha o mínimo de controle sobre o futuro dos seus 

registros. Caso isso não ocorra, as pesquisas que utilizam dados gerados na Web podem 

inclusive perder confiabilidade, pois os governos poderão estabelecer filtros de acesso 

de conteúdo, mascarando o conjunto de dados pretendidos pelos pesquisadores.  
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