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ESTRATÉGIAS NA WEB

ERA DA INFORMAÇÃO : SOCIEDADES EM REDE

• É muito mais do que uma revolução
tecnológica;
• Novos níveis de organização social, política e
econômica – em rede;
• Acelerada (re)volução das relações humanas;
• O desenvolvimento tecnológico NÃO determina
os modelos sociais
Fonts: Castells, Manuel i Cardoso, Gustavo 2006
INTERNET

SLID
E

/ XX

CONSEQUÊNCIAS DA SOCIEDADE EM REDE
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• Empoderamento do indivíduo de forma inédita
• Relacionamento direto com o público e
globalmente
• Questionamento do papel das organizações
intermediárias
• Relações P2P – pessoa(s) a pessoa(s) em rede
• Redes de confiança.

INTERNET

SOCIEDADES EM REDE E NOVOS MODELOS

• Redes Sociais: espaço de convivência
• Conhecimento e informações
descentralizadas e distribuídas
globalmente.
• Inovação e a criatividade distribuídos
na rede: não somente dentro das
organizações
• Liberdade: elemento chave
INTERNET
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NEUTRALIDADE DA REDE
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Manifesto do criador da WEB Tim Berners-Lee
pela Neutralidade da rede
“Quando inventei a Rede, nao tive que pedir a autorização a ninguém.
Atualmente, centenas de milhões de pessoas usam-na livremente.
Temo que isso acabe...Tem-se insinuado que não necessitamos legislação,
já que antes não existia. Não faz sentido, porque, na verdade,
tivemos neutralidade da internet no passado - só recentemente assistimos
a ameaças realmente claras.”
- Neutralidade da internet NÃO é pedir internet grátis.
- Neutralidade da internet NÃO quer dizer que não se deva pagar mais
dinheiro por uma qualidade de serviço elevada. Sempre o fizemos e
sempre o faremos.
- O controle da informação é imensamente poderoso. Nos EUA, a ameaça
deve-se ao facto das empresas poderem controlar as páginas onde entro
por razões comerciais.
(Na China, o controle é feito pelo governo por razões políticas).
Fontehttp://pt.wikipedia.org/wiki/Neutralidade_da_rede
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ou neutralidade da Internet, ou princípio de neutralidade:
- Significa que todas as informações que trafegam na rede
devem ser tratadas da mesma forma, navegando a mesma
velocidade. É esse princípio que garante o livre acesso a
qualquer tipo de informação.
- Essa foi a concepção inicial da Internet, permitindo
transferência de dados entre pontos (End-to-End), sem
qualquer discriminação
- Neutralidade da rede é uma rede que não discrimina os
pacotes baseados em seu conteúdo.
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P2P (Peer-to-Peer)
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Em 1999, Shawn Fanning criou o Napster,
para compartilhamento de arquivos de música

Disposição de uma rede usual
centralizada, baseada em
servidores.

Um sistema P2P sem
uma infraestrutura central.
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O copyleft

-

Permite a liberdade de cópia

-

É copyright ao contrário

-

Se preserva o direito autoral

-

Regulado conforme a licença
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Richard Stallman – anos 80
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O Creative Commons Brasil é um projeto sem fins lucrativos
que disponibiliza licenças flexíveis para obras intelectuais.
http://www.creativecommons.org.br

O Creative Commons Brasil disponibiliza opções flexíveis de licenças que
garantem proteção e liberdade para artistas e autores.
Partindo da idéia de "todos os direitos reservados" do direito autoral
tradicional nós a recriamos para transformá-la em "alguns direitos
reservados".
INTERNET

Plano contra as Liberdades
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Ampliação das leis de copyright para obras digitais
- Um Plano Tecnológico contra as Liberdades
* TCPA - Trusted Computing Platform Alliance
(Aliança para uma Plataforma de Computação Confiável)
* Microsoft, Intel, AMD, IBM, Sony...
www.againsttcpa.com/tcpa-members.html
* Procesadores (chips) com controle contra cópias não
autorizadas
* DRM (Gestão de “Restrições” Digitais)
* Restrição de instalação de novos programas nos
computadores,
CD's de música, jogos, DVD's, E-Livro e Web Sites
* Ameaça ao desenvolvimento do Software Livre e para a
Cultura Livre
INTERNET
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Ampliação das leis de copyright para obras digitais
- Um Plano Legal contra as Liberdades
* Convenção de Budapeste - Cibercrimes
* DCMA - Digital Milenium Copyright Act
* Criminaliza os autores de aplicações Técnicas e Cientificas
que buscam alternativas
* DRM (Gestão de “Restrições” Digitais)
* ACTA - (Tratado de Comércio contra a Falsificação)
* Ampliação de normas que nasceram com a regulamentação
industrial
(produtos materias): liberdade para copiar livros, música, vídeos
* Obras digitais (produtos imateriais) custo quase zero de
reprodução
* Perdemos a liberdade de copiar livros, música, filmes, etc...
* Ciberdireitos com visão autoritária
* Patentes de Software
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- O ACTA (Tratado de Comércio contra a Falsificação), proposta de acordo internacional que se
denomina como sendo anti-pirataria e anti-falsificações, vem sendo debatido sem transparência
e os trechos que vazam dão ideia do tipo e intensidade das mudanças no tratamento do Direito
Autoral que ele promove, e por essa razão vem sendo combatido vigorosamente por diversas
entidades.
- Acordo secreto (2007) entre a Estados Unidos, o Japão, a Suíça e a União
Europeia. Mais tarde Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Emiratos Árabes,
Jordânia, Marrocos, México, Nova Zelândia e Singapura
- Recentemente Parlamento Europeu se posicionou, aprovando uma
declaração sobre o ACTA em que exige mais transparência,afirma que os
provedores de Internet não poderão ser responsabilizados pelos dados
enviados por suas redes, e que o ACTA não poderá forçar limitação ao
devido processo legal ou enfraquecer direitos fundamentais como a liberdade
de expressão e o direito à privacidade.
- Documentos vazados para o Wikileaks, de que o acordo planeja beneficiar grandes
corporações com o prejuízo dos direitos civis de privacidade e liberdade de expressão do resto
da sociedade.

Vídeo Não ao ACTA
INTERNET
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- Não existe código civil de direitos para
Internet (marco regulatório)
(privacidade, proteção de dados, etc...)

- Estado de Direito X Estado Policial
- Criminalização penal das novas práticas
sociais surgidas pós Internet

INTERNET
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(PL 84/99, na Câmara, PLS 89/03, no Senado)
285-A, 285-B, 163-A, 171 e 22

Implanta uma situação de vigilantismo, não
impede a ação dos crackers, mas abre espaço
para violar direitos civis básicos, reduz as
possibilidades de inclusão digital e transfere
para toda a sociedade os custos de segurança
que hoje cabe aos que lucram com
a eficiência proporcionada pela rede.
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COLOCA EM RISCO:
* as políticas de ampliação de redes
abertas de banda larga;
* a liberdade de compartilhar conteúdos;
* a liberdade de expressão;
* a liberdade de criação;
* a liberdade de acesso;
* a privacidade;
* o anonimato.
INTERNET
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PODEM AFETAR CONCRETAMENTE:
* as redes P2P (Peer to Peer);
* as redes abertas;
* atividades de pesquisa;
* o uso justo de obras protegidas por copyright;
* práticas comuns de fãs de recriar histórias na rede;
* impedir que as pessoas escutem música adquirida legalmente
em qualquer dispositivo;
* pode colocar os custos da segurança contra fraudes
bancárias para toda a sociedade;
* os provedores de Internet tem a obrigação de atuar com
poder de polícia contra seus usuários, o que vai contra nossa
Constitução Federal.
INTERNET
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PODE CRIMINALIZAR:
* a milhões de jovens e adultos que compartilham MP3, imagens,
fotos, bits;
* a centenas de ativistas e investigadores de cibercultura;
* a pessoas que queiram abrir o sinal wireless em sua casa;
* a fanfics, fansubbers, gamers que jogam na rede;
* a pessoas comuns que tiveram suas máquinas 'escravizadas' por
crackers e não tem conhecimento técnico para se defender;
* condutas comuns de interpretação subjetiva em relação a
possíveis intenções do risco de danos, desviando parcos
recursos policiais de combate ao crime organizado com alta
tecnologia, a verdadeira grande ameaça do cibercrime, blindando
contra leis vigentes ao impossibilitar uma investigação eficaz
(inciso II do art. 22).
INTERNET
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NÃO IMPEDIRÃO:

* crackers que usam embaralhadores de IP’s para
realizar seus ataques;
* criminosos que podem usar páginas web e
servidores hospedados em outros países;
- mais de 60% dos fraudadores de bancos atuam de
dentro de suas instituições.
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QUEM SE BENEFICIA:

* banqueiros que transferem os custos das falhas
de segurança para cidadãos comuns;
* empresas de auditoria de segurança que ganharão
um novo mercado com a implantação das
auditorias de acordo com a reglamentação da lei;
* empresas de coleta de informações que
perseguem rastros digitais de internautas;
* indústria do copyright (fonográfica, cinema...)
INTERNET
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NÃO SÃO ESSENCIAIS PARA
* combater a pedofilia, que já foi tratada como projeto de lei
250/08, aprovado pelo Senado em julho de 2008, e que
complementa as lacunas do Estatuto da Criança e do
Adolescente.
A SaferNet, principal organização de combate a pedofilia na
Internet, é contra este projeto de lei.
os artigos 285-A, 285-B, 163-A, 171 y 22 não tratam somente do
combate a pedofilia, vírus, spammers, invasões em bancos de
dados e "roubos" de senhas.
Tem em vista outros objetivos, por isso tudo tão confuso,
dando lugar a várias interpretações jurídicas.
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a) Definição de Princípios Basilares (Incluindo o Princípio de que o
Acesso à Internet Consiste em Direito Fundamental)
b) Responsabilidade Civil dos Provedores da Internet
c) Definição Normativa do Princípio de Neutralidade da Rede no
Brasil
d) Definição Normativa do Princípio da Publicidade dos Dados
Públicos
e) Governança da Internet

Fonte: Escola de Direito da Fundação Getulio Vargas - Centro de Tecnologia e Sociedade (Ronaldo Lemos, Carlos
Affonso Pereira de Sousa, Pedro Mizukami, Marília Maciel, Luiz Moncau, Oona Castro)
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- Não existe nenhuma proposta que obrigue autores a liberarem suas obras com
licenças Creative Commons ou qualquer outro tipo de licença
- O autor deve decidir, sem interferência do Estado ou de qualquer organização
intermediária
- Cópia privada e pirataria
Temos que acabar de uma vez por todas com a enorme confusão entre a "cópia
privada" e a pirataria. Pirataria, pelo que entendo, é o uso e comercialização de
cópias ilegais para benefício econômico. Não devemos confundir "os limites ao
direito do autor propriamente ditos com certas atividades que deveriam ficar à
margem da proteção ao direito do autor. O direito à uma cópia privada sem o
intuito de lucro, na verdade, é uma expressão do princípio da liberada do uso
privado." Aqui também aplico a mesma lógica anterior: não pode haver
interferência do Estado ou de qualquer organização para impedir ou interferir na
liberdade de uso privado de uma obra.
INTERNET
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P2P
- Descriminalizar as práticas de compartilhamento de arquivo P2P.
Essa é uma troca privada de pessoas para pessoas sem fins lucrativos
Direito a Privacidade
-A nova LDA não pode transgredir aos princípios do Estado de Direito
quanto a privacidade dos cidadãos. A única forma de tentar coibir essa nova
prática social, é a colocação de filtros na rede e instituir uma vigilância
generalizada e a quebra de privacidade dos cidadãos.
Tecnicamente não há outra forma. E temos que concordar que isso é inaceitável
numa sociedade democrática.
ECAD
- Fim do monopólio e fiscalização pública
INTERNET
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• Plano Nacional de Banda Larga
• Marco Civil da Internet
• Reforma do Direito Autoral
• Direitos Humanos
- Contra exploração sexual de menores
- Assessibilidade
- Contra Racismo...xenofobia...homofobia
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