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ABSTRACT: Bourdieusian theory is applied in order to construct a critique of 
technology, since it can be considered as a means for validation and legitimation of 
knowledge, or used as an instrument of social domination in its most varied dimensions, 
strategies, gears, structures, whether in a macro dimension, as is the case of the Internet, 
or in a micro dimension, as the data itself. The paper establishes an epistemological 
assumption of analysis, based on a reference of reality, such as the Internet and 
Information and Communication Technologies (ICT), in order to provide the 
possibilities of forming an understood of the social reality of ICTs taking into account 
the information as a legal asset to world society. 
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1. INTRODUÇÃO 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), a Internet, a Realidade 

Virtual, a Mineração de Dados (Data Mining), a Realidade Aumenta, o Reconhecimento 

Facial, a Computação Ubíqua, a Computação Pervasiva e a Computação Móvel, a 

Inteligência Artificial (IA) e a Aprendizagem de Máquinas (Machine Learning) são 

realidades na sociedade contemporânea, tecnológica e informacional. Caso estas 

palavras causem estranheza, não devem gerar preocupação de imediato. Tudo isto existe 

e está presente deste o aplicativo de celular que permite informar quantos quilômetros já 

foram percorridos com um par de tênis até sugerir livros para compra sobre temas de 

interesse dos usuários da Internet. 
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Questiona-se: Como entender a realidade social das TICs, sua evolução e 

onipresença? Pode-se utilizar de método científico e de cientificidade para descrever a 

realidade social advinda das TICs? Há em Pierre Bourdieu contribuições para tal 

entendimento?  

Tem-se como premissas da Teoria Bourdieusiana uma profunda crítica ao saber 

enquanto fonte de validade e legitimidade do conhecimento, portanto, poderia Bourdieu 

fazer uma crítica à tecnologia, visto que a mesma pode ser considerada como meio para 

validação e legitimação do conhecimento? Seria a tecnologia, instrumento de 

dominação em suas mais variadas dimensões, estratégias, engrenagens, estruturas, seja 

em uma dimensão macro, como é o caso da Internet, seja numa micro dimensão, como 

os dados? 

Ao se considerar o método como um referencial teórico e forma de compreensão 

da realidade, logo um pressuposto de análise (ARAÚJO, 2003; WEBER, 1991; MARX, 

1988), epistemologicamente, a Teoria de Bourdieu, fundada em categorias marxistas, 

como a análise objetiva dos fatos sociais, e no método supra-histórico weberiano, 

fornece elementos necessários para auxiliar na compreensão das possibilidades de 

construção de um entendimento da realidade social das Tecnologias de Informação e 

Comunicação. 

A aplicação da Teoria Bourdieusiana enquanto método comprova-se também 

pelas incursões do autor em diferentes temáticas, tais como: a arte, cultura e educação 

(BOURDIEU, 2003), a profissão (BOURDIEU, 2002), as relações sociais de 

dominação, como a masculina (BOURDIEU, 1999), o poder em suas mais distintas 

perspectivas (BOURDIEU, 2000; 1998), dentre outros temas. O trabalho ora 

desenvolvido caracteriza-se como um ensaio da Teoria Bourdieusiana pela tecnologia. 

Entende-se que a epistemologia geral do mundo social apresentada por Bourdieu cabe 

ao mundo social constituído pelas relações no mundo digital por meio das TICs, 

especialmente, a Internet. 

Assim, tal qual Tavares Neto e Mezzaroba (2016, p.123) “tudo serve à 

dominação enquanto processo de reprodução do poder, havendo ou não, por parte dos 

dominados, conhecimento e consciência acerca da arbitrariedade desse processo”. Os 

autores buscam em Pinto (2000, p. 169) a principal contribuição de Bourdieu, 

utilizando-se das palavras: ‘mundo social’, ‘engrenagem’, ‘capital’, ‘estratégia’ e 

‘ordem das coisas’; a saber: 

 



[...] a principal contribuição de Bourdieu é propor interrogar o mundo social 
em geral e o campo político em particular à luz desse instrumento conceitual 
que é o modo de dominação, entendido como aquilo que permite a uma 
ordem social reproduzir-se no reconhecimento e do desconhecimento da 
arbitrariedade que a institui. Trata-se de compreender não apenas a 
“engrenagem” de um mecanismo complexo, com seus campos, seus capitais 
e suas estratégias, mas também as condições de possibilidade da submissão 
dos dominados à ordem social percebida e modo pré-reflexivo como ordem 
das coisas. 

 

Tais palavras podem, como desenvolvido neste artigo, serem relacionadas a uma 

abordagem tecnológica do pensamento de Bourdieu, tomando-se método como sendo 

uma atividade que se presta a explicar uma realidade. A realidade social das TICs 

confronta a “conhecida oposição entre as ciências ‘duras’ − hard − e as ciências 

‘brandas’ – soft” mencionadas por Bourdieu (1994, p. 32), uma vez que as TICs 

somente existem por meio da união entre hardware e software. São as engrenagens 

duras e brandas que estabelecem o mundo digital, associando-se ainda um terceiro 

elemento: peopleware; que, simplificadamente, podem ser denominados como usuários, 

explicitando as pessoas que usam informações processadas por sistemas baseados em 

computadores, integrando tais informações ora no trabalho ora na vida cotidiana 

(LAUDON e LAUDON, 1999, p.6).  

Tavares Neto e Mezzaroba (2016, p.118) discutem três elementos importantes 

quando o tema é tecnologia, a saber: cientificidade, neutralidade e fluidez. Estes 

elementos são presentes na sociedade tecnológica e, principalmente, no mundo digital, 

visto que as TICs, em sentido amplo, são o resultado de um conjunto de procedimentos 

sistemáticos e reacionais, os quais são adotados em modo de retroalimentação para o 

desenvolvimento de novas tecnologias. Há a formação de um ciclo inventivo de 

cientificidade tecnológico. Assim, a cientificidade é qualidade de ciência, que qualifica 

o processo ou método como cientifico. A neutralidade é a capacidade de fazer ciência 

de modo neutro, sem pretender dominar ou ser dominado. E, a fluidez é a característica 

de permear espaços. Acredita-se que a Internet agrega em si, como corpo e objeto de 

estudo, estes três elementos. De tão fluida que são as TICs elas se tornaram pervasivas. 

Neste contexto, a ciência tecnológica parte sempre do estado da arte, dos 

trabalhos já realizados, para conhecer as técnicas já desenvolvidas, validadas e testadas 

em condições experimentais para, então, passarem de protótipo a produto final, seja este 

um equipamento digital ou um aplicativo para smartphone. Assim, entende-se 

tecnologia como “explicação dos termos que dizem respeito às artes e ofícios” 



(BUENO, 2007, p.746). Isto devido ao fato de que a palavra deriva do grego, sendo que 

‘tekhne’ significa ‘técnica, arte, ofício’ e o sufixo ‘logia’ significa ‘estudo’. Além disto, 

para a área de Informática, tecnologia é “o meio pelo qual dados são transformados e 

organizados para uso das pessoas” (LAUDON e LAUDON, 1999, p.6). Deste modo, a 

tecnologia envolve aparatos, instrumentos, métodos e técnicas que visam à resolução de 

problemas. E, considerando-se a comunicação como um problema, o ser humano 

buscou desenvolver soluções, entre elas pontua-se a Internet. 

Para Popper (2007, p. 51), a epistemologia deve ser identificada com a teoria do 

método não se podendo afastar sua recorrente e necessária identificação com a 

epistemologia que está fundada na escolha dos métodos como “decisões acerca da 

maneira de manipular enunciados científicos”. A tecnologia informática possibilita 

manipular dados, entendidos aqui como “fatos brutos, o fluxo infinito de coisas que 

estão acontecendo agora e que aconteceram no passado” (LAUDON e LAUDON, 1999, 

p.10). O processamento e a manipulação de dados deveria alcançar a premissa de 

Bauman (2009, p. 26) pela qual “numa sociedade de indivíduos, cada um deve ser um 

indivíduo.” Mas as tecnologias móveis, pervasivas e ubíquas vem tornando o ser 

humano cada vez mais padronizado e não autônomo frente ao uso dos mecanismos de 

busca na Internet (PARISER, 2012). O processamento de dados gera informação de alto 

valor, seja econômico, ambiental ou social. 

São, portanto, os dados a fluidez da tecnologia, por ter-se como base a 

eletricidade que opera em circuitos eletrônicos e digitais sob a forma de bit (contração 

de binary e digit, ou seja, dígito binário). Algo tão fluido que tem a capacidade de 

assumir somente dois valores: um e zero. E, por conseguinte, tornar as decisões diretas, 

ou seja, verdadeiro ou falso; constituindo a denominada lógica binária. 

Na epistemologia de Bourdieu são apresentadas algumas categorias centrais a 

fim de nortear sua interpretação da realidade social, quais sejam: ortodoxia, 

hetorodoxia, campo, habitus, doxa e violência simbólica (BOURDIEU, 1994); existe 

ainda um conceito basilar que é a homologia. Homologia na linguagem bourdieusiana 

se refere aos processos de estruturação objetiva comuns aos mais diversos campos 

sociais, ou seja, a possibilidade de observação pela equiparação entre suas formas de 

funcionamento sem a destruição de suas relativas autonomias no interior do campo 

social, tais como o campo do direito, do jornalismo, da Ciência Política, da biologia, 

matemática. O presente artigo inclui, por meio da homologia, a análise das Tecnologias 

de Informação e Comunicação. 



O presente artigo reveste-se de importância frente à confluência do Direito e da 

Tecnologia, áreas tão distintas, porém tão próximas a ponto de constituir área emergente 

no que tange à aplicação de métodos para o processo de construção do conhecimento. O 

artigo parte do pensamento de Pierre Bourdieu, o qual é utilizado como base e, também, 

como elemento catalisador das características da sociedade tecnológica. Este artigo é 

resultado de projeto de pesquisa e segue o método dedutivo para relacionar a Teoria 

Bourdieusiana com as TICs, mais propriamente dito a Internet, como realidade social, e 

os dados, como objetos fluidos que trafegam e alimentam tal realidade. A pesquisa tem 

caráter explicativo, passando pelas fases da pesquisa exploratória e descritiva. 

 

2. A INFORMAÇÃO COMO BEM JURÍDICO 

 Já foi mencionado que o processamento de dados gera informação de alto valor, 

seja econômico, ambiental ou social. O dado que descreve o fato bruto não tem valor 

quando isolado, sem relações ou processamentos. São as relações que podem ser 

extraídas de volumes incalculáveis de dados que interessam à sociedade contemporânea. 

Desta forma os dados se transformam em informação à medida que o ser humano dá 

forma ao conjunto bruto de dados “para torná-los significativos e úteis” (LAUDON e 

LAUDON, 1999, p. 10). 

Em Meirelles (1994, p. 419) encontra-se que o termo Tecnologia de 

Informação (TI) surgiu pela primeira vez na literatura em 1958 em um artigo intitulado 

“Administrando nos Anos 80” dos autores Leavitt e Whisler. Assim, apesar de não ser 

uma novidade, TI tornou-se uma necessidade, pois pode ser entendida como os meios 

utilizados pelas empresas produtivas para alavancar e potencializar o processo de 

criação e desenvolvimento de capacitação tecnológica. Ou, ainda, para Meirelles (1994, 

p. 419) é “o conjunto de recursos não humanos dedicados ao armazenamento, 

processamento e comunicação de informação, e a maneira pela qual esses recursos são 

organizados em um sistema capaz de desempenhar um conjunto de tarefas”. O autor 

explica que esta definição trata informação como recurso do processo produtivo e TI 

como forma de investimento de capital, não fazendo distinção entre modelo e dados (o 

que na área de Informática são conceitos importantes e diferentes entre si), tão pouco 

fazendo diferença entre TI e outras tecnologias de processo, exceto pelo fato que essa 

manipula um tipo de recurso diferente: a informação.  

Com a evolução das tecnologias de um modo geral, a área de TI associou-se à 

área de comunicação e se tornou o que hoje se denomina de TIC. As TICs são formadas 



por corpos sistêmicos que permitem representações a partir dos dados processados e 

ditam ou seguem normas, por isso em qualquer que seja a TIC em questão, por 

exemplo, a Internet, existem diversos protocolos a seguir, recomendações técnicas, 

normas internacionais, sistemas operacionais e linguagens de programação a serem 

utilizados durante o desenvolvimento de sistemas e, ainda, para manutenção e operação 

de tais sistemas computacionais. A tecnologia é ideologia. 

Além disto, as TICs permitem simplificar o mundo digital. São presentes no 

ambiente digital da Internet as páginas web, os perfis, os grupos de interesse. Tudo isto, 

facilita a coisificação do ser humano, que pode ser representado por um conjunto de 

dados, mas que ao se com relacionar dados e informações de outros seres humanos 

pode-se aperfeiçoar desde processos até o entendimento do usuário, seja este 

consumidor ou cidadão, na Internet. A simplificação permite a racionalização e a 

otimização, de modo que o mundo digital busca por meio de métodos automáticos a 

eficiência, o rendimento dos recursos computacionais em termos de tempo de 

processamento e espaço de armazenamento. 

Dessa forma, o método, enquanto instrumento da ciência, também não pode ser 

concebido como algo acabado, único e indiscutível. Nesse sentido afirma Andery (2007, 

p. 14) “o método não é único e nem permanece exatamente o mesmo, porque reflete as 

condições históricas concretas, as necessidades, a organização social para satisfazê-las, 

o nível de desenvolvimento técnico, as ideias, os conhecimentos já produzidos do 

momento histórico em que o conhecimento foi elaborado”. Assim, relaciona-se a 

tecnologia e a valoração da informação, como objeto, na sociedade contemporânea, 

considerando-se tal qual Morin (2005) que a ciência, apesar de sua precisão, é apenas 

uma dentre outras formas de conhecimento, e não deve ser entendida como definitiva, 

isenta, muito menos absoluta (WEBER, 1993; RICHARDSON, 2010; FORTIN, 2007; 

MORIN, 2005; KUHN, 1978). A tecnologia tem esta prerrogativa, nunca está acabada, 

nunca é única, nunca é definitiva, isenta ou absoluta e, ainda, sempre pode ser discutida 

a ponto de permitir cada vez mais formas de interação entre humanos e máquinas. 

Tavares Neto e Mezzaroba (2016, p.118) consideram pertinente, ao estudo por 

eles realizado, a proposição feita por Feyerabend (2003, p. 9, 17) uma vez “a ciência 

deveria ser ensinada como uma concepção e não como o único caminho para a verdade 

e a realidade. Assim, o que se condiciona, fundamentalmente, é a consciência de que 

não há soluções gerais”. No contexto das TICs esta proposição também é adequada, 

visto que tais tecnologias não são o único caminho para a verdade e a realidade 



tecnológica. Há muito mais a ser explorado e desenvolvido. E, também, constata-se que 

nem a tecnologia pode propor soluções gerais aos problemas da realidade moderna, por 

exemplo, aos problemas socioambientais. Para implementação de soluções tecnológicas 

há que se realizar diversas ações para por em prática um determinado processo, 

procedimento ou aplicativo, realizando um conjunto de testes e validações para avaliar 

os resultados de modo a pontuar problemas, imperfeições, falhas e, também, propor 

melhoramentos (LAUDON e LAUDON, 1999). 

Cabe explicar que a interação humano-máquina é exclusiva do ser humano, de 

modo que o cibernético refere-se ao homem do leme, à aquele que comanda, dirige, 

guia. A palavra interação ter por base um processo de comunicação entre humanos e 

máquinas, sendo tal comunicação facilitada por interface, a qual se constitui na porção 

de um sistema com a qual um usuário (humano) mantém contato ao utilizar o sistema 

como um todo. Para Vieira (2006, p.1): 

 

O traço marcante da sociedade contemporânea é a alta tecnologia, introdutora 
de nova dimensão à comunicação. Não se trata apenas, de uma evolução da 
realidade física, material, concreta dos objetos, a utilizar os recursos da 
natureza, mas de uma realidade criada, de impulsos eletrônicos, codificada e 
simbólica em outra dimensão do tempo-espaço. O físico e o virtual passam a 
coexistir na cumplicidade e complexidade da configuração cibernética, cujos 
comandos codificados produzem ondas imateriais. 

 

A comunicação entre humanos e entre humanos e máquinas se tornou 

codificada, seja por meio de software ou mensagens eletrônicas, por exemplo. 

Complexa e ao mesmo tempo facilitada, a comunicação elevou a informação a outro 

patamar de uso e interesse, a ponto de uma sociedade se formar em torno da 

informação. A cibernética, entendida por Vieira (2006, p.6) como “uma onda que se 

propaga em movimentos crescentes na dimensão ciberespaço-tempo, ampliando-o como 

construção de uma nova realidade em evolução permanente.”, possibilitou a definição 

de uma nova relação espaço-tempo, denominada pelo autor de “ciberespaço-tempo”, 

relação amplificada pelos sistemas de intercomunicação, as redes ou teias, provocando a 

“ruptura epistemológica representativa do modelo de racionalidade dominante até os 

anos 70 do século XX.” 

E nestes novos espaço e tempo, Tavares Neto e Mezzaroba (2016, p. 121) 

mostram que “Um simples exercício de observação sobre a vida humana indicaria o 

grau de excesso das coisas de que dispõem e, grande parte delas, desnecessárias, 



indicando total destemperança científica, racional e social.” Há também que se falar em 

destemperança tecnológica, vista ser a tecnologia descartável e permeada por 

imediatismo. A facilidade de processamento de dados, o acesso à informação, a 

velocidade e mobilidade para disponibilidade da informação, tornam cada vez mais não 

só a tecnologia descartável, mas também outros bens, por exemplo, sob a ótica da 

obsolescência programada.  

As TICs favorecem a inversão valorativa, a ponto de transformarem a 

informação, processada computacionalmente, em bem jurídico de alto valor econômico, 

ambiental ou social. E, ainda, a tecnologia insufla a multidisciplinaridade de modo a 

não apresentar barreiras físicas, territoriais, geográficas, ambientais, econômicas e 

sociais para que a informação esteja acessível a partir de qualquer lugar e em qualquer 

tempo.  

O paradigma do século XXI exige mobilidade, versatilidade e facilidade, sendo 

que os smartphones e tablets integram a Computação Ubíqua e a Computação Móvel 

diante do paradigma denominado everyware por Greenfield (2006, p.6) como:  

 

Ever more pervasive, ever harder to perceive, computing has leapt off 
desktop and insinuated itself into everyday life. Such ubiquitous 
information technology – “everyware” - will appear in many different 
contexts and take a wide variety of forms, but it will affect almost 
every one of us, whether we’re aware of it or not. 

 

Eis a união entre anytime, anywhere e anything que somente sistemas 

complexos e portadores de dinamismo podem ser capazes de representar. Isto porque a 

tecnologia tem por base uma abordagem analítica estruturada por sistemas complexos e 

ao mesmo tempo reducionistas. Ao se considerar a Internet, sabe-se que sua estrutura 

computacional estabelece uma grande rede, teia, que é ao mesmo tempo uma unidade 

básica de análise, mas também é um modelo de comportamento dinâmico, sendo 

possível o estudo das propriedades topológicas de uma rede ou sub-rede a partir da 

Teoria dos Grafos. 

A complexidade está associada à completude tanto do humano quando da 

comunicação, sendo que a completude do ser humano é biológica e sociocultural, como 

apresentado por Morin (2005, p.177): 

 

De fato, a aspiração à complexidade tende para o conhecimento 
multidimensional. Ela não quer dar todas as informações sobre um 



fenômeno estudado, mas respeitar suas diversas dimensões: assim 
como acabei de dizer, não devemos esquecer que o homem é um ser 
biológico-sociocultural, e que os fenômenos sociais são, ao mesmo 
tempo, econômicos, culturais, psicológicos etc. Dito isto, ao aspirar a 
multidimensionalidade, o pensamento complexo comporta em seu 
interior um princípio de incompletude e de incerteza. 

 

Cabe aqui a inclusão de mais um elemento de complexidade, a tecnologia, 

tornando o ser humano um ser biológico-sociotecnocultural. Mas este elemento ‘tecno’ 

refere-se à complexidade do humano e não à sua completude, pois nem mesmo a 

tecnologia pode tornar o homem completo e acabado. 

E esta não completude por ser caracterizada pela necessidade do humano viver 

em sociedade, portanto, em rede. O que não está na rede, não está no mundo. Pode-se 

então questionar a verdade tecnológica, a ponto de entender-se que a Internet é a 

camada visível (surface), existindo outra parte da verdade tecnológica depositada na 

Deep Web. Tavares Neto e Mezzaroba (2016, p. 121) afirmam que: 

 

Até o século XVI o mundo era encantado, fruto direto da intervenção 
divina em todas as áreas da vida privada e pública – apesar da 
ausência de hegemonia plena da Igreja Medieval. Com a modernidade 
houve o desencantamento do mundo e, com isso, acabou a magia e o 
sagrado, surgindo então uma sociedade racional e orientada aos fins, 
o que resultou no capitalismo. 

 

A tecnologia impulsiona o capitalismo e aumenta o desencantamento do homem, 

a ponto de se não se estar atento a todo o tempo ao quanto de tecnologia está presente na 

vida cotidiana. Do semáforo ao celular, do código de barras no produto ao QR-Code 

(Quick Response-Code) no cartaz no ponto de ônibus, as TICs são pervasivas, móveis e 

ubíquas. 

Novamente, o objeto informação encontra e redimensiona o seu valor à medida 

que a Internet permite recuperar conteúdos que foram indexados e processados pelos 

mais variados algoritmos. Entende-se conteúdos qualquer forma de representação de 

dados: texto, som, imagem, vídeo, música, software, jogo, entre outros.  

Considerando-se o exposto, toma-se a informação como bem jurídico de alto 

valor às sociedades, para as quais a informação é o elemento mais relevante, sejam estas 

sociedades de informação, consumo, tecnologia, risco, solidariedade e muitas outras 

existentes e que estão por vir. 



Deste modo, o que orienta o presente artigo, é a perspectiva proposta por 

Tavares Neto e Mezzaroba (2016, p. 119) de que: “enquanto tentativa de explicar a 

realidade, a ciência caracteriza-se como atividade metódica, e ao propor conhecer e 

explicar a realidade, a mesma busca atingir essa finalidade por meio de ações possíveis 

de serem reproduzidas.” A tecnologia é tão facilmente reproduzida como ciência que até 

mesmo pode ser utilizada como o background de um novo trabalho que por ora se 

inicie. Além disto, a área de Informática lança mão de um conceito denominado 

ground-truth
3, utilizado em várias áreas do conhecimento humano, por exemplo, a 

estatística ou a meteorologia, referindo-se à informação obtida por meio de método de 

observação direta em oposição à informação tida como referência. Ou seja, pode-se ter 

em um sistema o desejado e o observado de modo a se computar a diferença entre estas 

duas qualidades de informação como erro.  

A partir destas considerações, toma-se o método científico como um conjunto de 

concepções sobre as regras de ação e procedimentos prescritos para se construir o 

conhecimento científico, inclusive o conhecimento tecnológico enquanto uma forma de 

compreensão da realidade e, notadamente a Internet, como importante elemento de 

sociabilização das relações humanas.  

E, portanto, as TICs favorecem a inversão valorativa, a ponto de transformarem 

a informação em bem jurídico de alto valor. Portanto, o que se depreende é que, 

diferentemente das outras espécies que sobrevivem e se relacionam com o meio, quase 

de forma exclusiva pelo código genético (ANDERY et al., 2007, p. 9), o homem, por 

intermédio da tecnologia, supera as próprias necessidades, cria novas e, sobretudo, 

reorganiza as próprias prioridades, gerando uma verdadeira inversão valorativa da 

informação. 

 

3. O MÉTODO DE PIERRE BOURDIEU E AS TICs 

 

Nessa epistemologia, Bourdieu apresenta algumas categorias centrais a fim de 

nortear sua interpretação da realidade social, que são: a ortodoxia, que representa os 

dominantes e detentores do capital simbólico autorreferente, fundada na autoridade e 

altamente provida de capital específico da violência simbólica; a heterodoxia ou 

                                                           
3 Disponível em: <http://www.embedded-
vision.com/sites/default/files/apress/computervisionmetrics/chapter7/9781430259299_Ch07.pdf>. Acesso 
em: 25 set. 2017. 



dominados, que dispõe de pouco capital estruturado e, consequentemente, se aproxima 

da heresia e da subversão; a doxa, como o universo de pressupostos dos agentes e as 

estratégias dos que lutam no interior do campo; o campo, estruturado pelas posições 

sociais derivadas de leis e regras próprias, ou seja, estrutura de relações objetivas 

derivadas do poder simbólico invisível e proveniente da cumplicidade entre os que o 

exercem e os que a ele se submetem; o habitus, como um conjunto de esquemas de 

classificação da realidade que se interiorizam pelos mais distintos processos 

estruturados e estruturantes, relacionados às práticas e às regularidades de conduta; a 

violência simbólica, que representa a dominação sutil nas mais diversas formas das 

relações sociais e de uma classe sobre a outra. Para Bourdieu (1994, p. 145-146): 

 

O campo de discussão que a ortodoxia e a heterodoxia desenham, através de 
suas lutas, se recorta sobre o fundo do campo da doxa, conjunto de 
pressupostos que os antagonistas admitem como sendo evidentes, aquém de 
qualquer discussão, porque constituem a condição tácita da discussão: a 
censura que a ortodoxia exerce − e que a heterodoxia denuncia − esconde 
uma censura ao mesmo tempo mais radical e invisível porque constitutiva do 
próprio funcionamento do campo, que se refere ao conjunto do que é 
admitido pelo simples fato de pertencer ao campo, o conjunto do que é 
colocado fora da discussão pelo fato de aceitar o que está em jogo na 
discussão, isto é, o consenso sobre os objetos da dissensão, os interesses 
comuns que estão na base dos conflitos de interesse, todo o não-discutido, o 
não-pensado, tacitamente mantidos fora dos limites da luta. 

 

A violência simbólica, além da dominação de classe que se perpetua pela 

ausência de emancipação e alienação dos bens de produção da classe trabalhadora, num 

sentido estritamente marxista (BOURDIEU, 2000), também pode ser definida como 

violência “suave, insensível, invisível as suas próprias vítimas, que se exerce 

essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento, 

ou, mais precisamente do desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, 

do sentimento” (BOURDIEU, 1999, p. 7-8). 

Para o presente artigo, deve-se pontuar que frente às Tecnologias de Informação 

e Comunicação (TIC), considera-se cada uma das categorias de Pierre Bourdieu assim 

representadas: 

• Campo = TICs;  

• Habitus = Internet; 

• Ortodoxia = os fabricantes de equipamentos e desenvolvedores de 

software e aplicativos; 



• Heterodoxia = os usuários; 

• Doxa = o universo de protocolos computacionais e premissas 

tecnológicas frente aos usos e aplicações que os usuários fazem das 

TICs; 

• Violência simbólica = dominação sutil (pervasiva, móvel e ubíqua) nas 

mais diversas formas das relações sociais. 

Observa-se que em pensamento tecnicista as categorias de Bourdieu foram 

hierarquizadas tomando-se a abordagem top-down de sistemas computacionais, ou seja, 

do geral para o particular. 

Destaca-se que o processo de dominação somente tem eficácia se o mesmo for 

acompanhado de sistemas ideológicos promovidos por especialistas que lutam pelo 

monopólio da produção ideológica legítima, a fim de estabelecer um discurso 

dominante estruturado e estruturante (ortodoxia) para a domesticação dos dominados 

(BOURDIEU, 2000, p. 11), que nada mais seria do que a sedimentação do habitus na 

padronização do pensamento.  

Entende-se que as TICs favorecem ou até mesmo personificam a violência 

simbólica por meio de marcas ou tecnologias específicas, por exemplo, o uso de 

determinado sistema operacional. 

Ainda nesse sentido, é importante esclarecer que, ao colocar em destaque a 

violência simbólica, Bourdieu jamais pretendeu minimizar os efeitos da violência física, 

mas sim, ao contrário disso, seu principal intuito foi salientar que qualquer tipo de 

violência subtrai suas verdadeiras motivações e reflexos no momento em que a mesma 

consegue ser legitimada e naturalizada. Isso se efetiva por meio da violência simbólica, 

portanto, “se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de 

conceder ao dominante” (BOURDIEU, 1999, p. 47). No que tange às TICs vê-se que o 

mercado mundial de smartphones cresce ano após ano à medida que surgem mais e 

mais usuários. Eis os dominantes e dominados. 

A violência simbólica é conceito fundamental na presente pesquisa em razão de 

que as TICs servem-se da violência simbólica com grande eficiência, considerando-se 

que legitima seus padrões, mecanismos e aplicativos por meio de princípios como o de 

multiplataformas ou da neutralidade das conexões via Internet, elevados a Standards da 

tecnologia, mas, por outro lado, oferece à sociedade informacional o direito/dever de 

promover a democracia participativa e ativa por meio da Internet (PAMPLONA e 

FREITAS, 2015). 



Pela categoria de homologia de Boudieu, toma-se o que o autor trata sobre o 

campo jurídico (BOURDIEU, 2000, p. 229-230) encaminhando sua proposta numa 

categorização da realidade a partir de tipos ideais determinados, dentre os quais o 

direito, sendo que, para ele: 

 

A constituição do campo jurídico é um princípio de constituição da realidade 
(isto é, verdadeiro em relação a todo o campo). Entrar no jogo, conformar-se 
como o direito para resolver o conflito, é aceitar tacitamente a adopção de um 
modo de expressão e de discussão que implica a renúncia à violência física e 
às formas elementares da violência simbólica, como a injúria. É também, e, 
sobretudo, reconhecer as exigências específicas da construção jurídica do 
objecto: dado que os factos jurídicos são produto da construção jurídica (e 
não o inverso). 

 

Assim, pode-se entender que a constituição do campo tecnológico é um 

princípio de constituição da realidade e entrar no jogo, conformar-se como a tecnologia 

para resolução de conflitos, é aceitar tacitamente a adoção de um modo de expressão e 

de discussão que implica a renúncia à violência física e as formas elementares de 

violência simbólica, como a injúria que pode ser praticada por meio das TICs, por 

exemplo, das redes sociais, sendo categorizada como um crime cibernético. É também 

e, sobretudo, reconhecer as exigências da construção tecnológica do objeto, aqui tratado 

como ‘informação’: dado que os fatos tecnológicos são produtos da construção 

tecnológica, tendo-se, portanto, um reconhecimento recursivo, visto que fatos são dados 

brutos que podem ser processados e transformados em informação que por sua vez 

alimenta este ciclo. Os fatos tecnológicos na são realidades puras, nem resultado 

exclusivo de uma dimensão cognitiva, mas são formados por conteúdo 

técnico/instrumental e social, ambos não distinguíveis na dimensão ciberespaço-tempo. 

Neste contexto se faz importante destacar do pensamento de Bourdieu as 

definições de campo e habitus. Segundo o autor, o campo seria definido como “um 

estado da relação de força entre os agentes ou das instituições envolvidas na luta ou, se 

preferir, da distribuição do capital específico que, acumulado no decorrer das lutas 

anteriores, orienta as estratégias posteriores” (BOURDIEU, 2003, p. 120). Por sua vez, 

o habitus, estaria relacionado com o “sistema de disposições adquiridas pela 

aprendizagem implícita ou explícita, que funciona como um sistema de esquemas 

geradores de estratégias que podem estar, objectivamente em conformidade com os 

interesses objectivos dos seus autores sem terem sido expressamente concebidos para 

esse fim” (BOURDIEU, 2003, p. 125). Neste sentido, este artigo toma como campo as 



Tecnologias de Informação e Comunicação e como habitus a Internet, por entender que 

as TICs constituem um estado da relação de força entre desenvolvedores de tecnologia e 

usuários (dominantes versus dominados) por meio da validação e reforço do uso 

constante, pervasivo e ubíquo das TICs. 

O campo seria o espaço estruturado por posições em que os dominantes e 

dominados lutam pela obtenção e manutenção de postos específicos, e onde as posições 

dos agentes estão fixadas a priori; o habitus é o lugar do sujeito em seus mais diversos 

modos de ações condicionados e orientados a determinados fins. Basta observar as 

grandes empresas de tecnologia e verificar que o campo gera disputa entre empresas 

distintas e também disputas que buscam captar e gerir mais e mais usuários, de modo, 

que a Internet é o lugar, é o habitus.  

Para Bourdieu (2000) existe uma autonomia entre os campos, mas essa é uma 

autonomia relativa considerando-se que o fator econômico atravessa de forma imanente 

todos os campos. Deste modo, a homologia estrutural refere-se a uma noção que 

permeia toda a compreensão da realidade apreendida e, não apenas nos elementos 

latentes da sociedade, mas, sobretudo, nos patentes. Entende-se que as TICs, como 

campo, permeiam a realidade apreendida da sociedade contemporânea, sendo a 

informação elemento de ambiguidade, visto que ora é patente, pode ser indexada e 

buscada, ora é latente uma vez que pode ser elemento de dominação. 

Assim sendo, considerando-se a sutileza estrutural do campo que estabelece a 

relação funcional entre os diferentes campos sociais, é possível, a partir das categorias 

essenciais (campo, habitus, violência simbólica), perscrutar que no interior desses 

campos, mesmo distintos e até contraditórios, sempre haverá associação a determinada 

posição social — iniciados, profanos, dominação, subordinação, violência simbólica, 

legitimação. Dessa forma, o método torna-se essencial, na medida em que sua função é 

a de apreender os conceitos existentes apenas no plano abstrato e sua transformação em 

categoria de análise, sendo que “a função propriamente ideológica do campo de 

produção ideológica realiza-se de uma maneira quase automática, na base da homologia 

de estrutura entre o campo de produção ideológica e o campo de luta de classes”. O 

desenvolvimento de aplicativos, por exemplo, pode criar categorias de análise (perfil 

dos consumidores, por exemplo), de usuários (com banda larga ou determinado pacote 

de dados, por exemplo), de dominação (apologia ao ódio, racismo, homofobia, entre 

outros) e de fragmentação social (info-excluídos, por exemplo). Por sua vez,  

 



A homologia entre os dois campos faz com que as lutas por aquilo que está 
especificamente em jogo no campo autônomo produzam automaticamente 
formas eufemizadas das lutas econômicas e políticas entre as classes: é na 
correspondência de estrutura e estrutura que se realiza a função propriamente 
ideológica do discurso dominante, intermediário estruturado e estruturante 
que tende a impor a apreensão da ordem estabelecida como natural 
(ortodoxia) por meio da imposição mascarada (logo, ignorada como tal) de 
sistemas de classificação e de estruturas mentais objectivamente ajustadas às 
estruturas sociais (BOURDIEU, 2000, p. 13-14). 

 

Mostra-se importante salientar que o conceito de violência simbólica está 

intimamente vinculado à ideia de homologia, funcionando por sua vez como elemento 

determinante, sustentador e equalizador na teoria de Bourdieu. Esse conceito nada mais 

é do que a própria concepção da realidade e seu funcionamento, haja vista sua 

subsistência a todas as suas outras concepções e, mesmo prescindindo delas, nunca o 

contrário. 

Bourdieu (2000, p. 210) estabelece uma teoria geral das relações sociais e como 

essa se aparelha e naturaliza sua forma de dominação, tendo o direito, especialmente, 

condição de espaço privilegiada para a produção e reprodução do poder. 

Esse espaço de produção e reprodução do poder é categorizado por Bourdieu 

como campo. E as TICs tem condições de espaço privilegiadas para a produção e 

reprodução do poder, visto terem como habitus a Internet. No campo acontecem as 

relações consequentes das estruturas referentes às posições sociais que funcionam com 

regras estabelecidas e derivadas de um poder simbólico invisível, mas facilmente 

perceptível nas estruturas sociais por ser proveniente da cumplicidade dos envolvidos 

nas relações sociais. Por essa razão, Bourdieu constitui uma teoria da formatação e 

funcionalidade da estrutura do campo, e de forma muito límpida, do campo científico. 

O poder invisível das TICs, por meio da Internet, advêm do uso constante de 

mecanismos de busca de modo a especificar cada vez mais o que cada usuário lê, 

compra, assiste, acompanha, aonde vai e sobre o que conversa, formando o que é tratado 

por Pariser (2012, p. 14) como bolha informacional. O autor que explica que a bolha 

informacional surge da junção dos mecanismos de busca e seus filtros com mecanismos 

de previsão, os quais “criam e refinam constantemente uma teoria sobre quem somos e 

sobre o que vamos fazer ou desejar a seguir”. Estes mecanismos “criam um universo de 

informações exclusivo para cada um de nós – o que passei a chamar de bolhas dos 

filtros – que altera constantemente o modo como nos deparamos com ideias e 

informações.” 



É no campo científico onde se clarificam as mais diversas intenções e 

estratégias, visto ser “o universo ‘puro’ da mais ‘pura’ ciência é um campo social como 

outro qualquer, com suas relações de força e monopólios, suas lutas e estratégias, seus 

interesses e lucros, mas onde todas essas invariantes revestem formas específicas” 

(BOURDIEU, 1994, p. 121). No estudo em questão, tem-se que as TICs são permeadas 

fortemente por fatores econômicos, tão fortemente que determinadas marcas e produtos 

disputam a hegemonia do mercado. 

O campo científico, assim como qualquer outro espaço determinado ou 

indeterminado, é resultado de lutas anteriores em que acontece a luta concorrencial pela 

determinação do monopólio da autoridade científica concebida como capacidade 

técnica e poder social, denominada de competência científica. Pergunta-se: Há que se 

pensar em competência tecnológica? Quem tem ou detém a competência tecnológica na 

realidade social contemporânea?  

Nota-se que a capacidade técnica e o poder social são inseparáveis no mundo 

tecnológico e, pode-se por homologia inferir que deriva do domínio específico de um 

corpus tecnológico relativamente independente dos constrangimentos externos, tal qual 

Bourdieu considera o domínio de um corpus jurídico facilmente identificável como 

lento, autoritário, elitista e pouco transparente, mas, sobretudo, naturalizado na estrutura 

do campo, pois, “Por seu lado, os juristas, pelo trabalho de racionalização e de 

formalização a que submetem o corpo de regras, representam a função de assimilação” 

(BOURDIEU, 2000, p. 210, 221). Por outro lado, o corpus tecnológico pode ser 

facilmente identificável como dinâmico, autoritário, elitista e pouco transparente, mas, 

sobretudo, naturalizado na estrutura do campo, as TICs. No que tange às TICs a função 

de assimilação está delegada aos bancos de dados, como estruturas lógica e física de 

armazenamento e recuperação de dados e informações. 

Além das conexões já estabelecidas, Bourdieu (1994, p. 133) evidencia também 

uma íntima correlação entre o direito e o campo científico por causa de seus objetos 

similares que podem ser acumulados e, assim, transmitidos como capital simbólico, 

proporcionando visibilidade e reconhecimento. É a partir da acumulação do capital 

simbólico — como o reconhecimento acadêmico que, estruturalmente, se define pelo 

“estado das relações de força entre os protagonistas em luta, agentes ou instituições” — 

que se processa a distribuição do capital científico.  

No campo tecnológico, com habitus na Internet, sendo a informação, o objeto e 

objetivo, estabelece-se uma relação de troca, ou seja, serviços online personalizados 



frente ao que os usuários têm a oferecer: seus dados. A confiança nos resultados obtidos 

e a lealdade em utilizar os serviços e aplicativos, fortalecem esta relação de troca e há 

que se entender o capital social composto por duas categorias, quando o tema refere-se à 

Internet e redes sociais, a saber: o capital de “ligação” e o capital de “ponte”, de acordo 

com Pariser (2012).  

Pariser (2012, p. 21) explica que o capital de ligação é interno, ou seja, de cada 

usuário para um interesse ou grupo pré-existente. Já o capital de ponte é externo, do 

usuário com seus contatos. E, portanto, a personalização faz com que as pessoas criem 

muitas ligações, mas poucas pontes, fazendo com que cada usuário se torne mais 

semelhante àqueles que lhe são próximo. Neste contexto, a Internet como habitus 

reforça a criação de capital de ligação. 

O risco em não formar pontes, está na constatação de Pariser (2012, p. 21) 

indicando que “... são as pontes que criam nosso senso do que é ‘público’ – o espaço em 

que resolvemos os problemas que transcendem nosso nicho e nossos restritos interesses 

pessoais.” A troca é possibilitada a partir da existência destes dois tipos de capital: 

ligação e ponte, trazendo à discussão: como colocar o público acima do pessoal se os 

usuários da Internet criam mais ligações do que pontes? 

Deste modo, Tavares Neto e Mezzaroba (2016, p. 124) observaram que se no 

campo científico existe uma luta pelo monopólio do saber manifesto pelas mais diversas 

formas de reconhecimento dos pares (BOURDIEU, 1994, p. 126), no campo jurídico 

reproduz-se “um sistema fechado e autônomo, cujo desenvolvimento só pode ser 

compreendido segundo sua dinâmica interna” (BOURDIEU, 2000, p. 209).  

Por essa pretensa dinâmica autorreferencial e regulatória do Direito e, por 

conseguinte, do Judiciário, evidencia-se que 

 

A estrutura da distribuição do capital científico está na base das 
transformações do campo científico e se manifesta por intermédio das 
estratégias de conservação ou de subversão da estrutura que ela mesma 
produz. Por um lado, a posição que cada agente singular ocupa num dado 
momento na estrutura do campo científico é a resultante, objetivada nas 
instituições e incorporada nas disposições, do conjunto de estratégias 
anteriores desse agente e de seus concorrentes (elas próprias dependentes da 
estrutura do campo, pois resultam das propriedades estruturais da posição a 
partir da qual são engendradas). Por outro lado, as transformações da 
estrutura do campo são o produto de estratégias de conservação ou de 
subversão que têm seu princípio de orientação e eficácia nas propriedades da 
posição que ocupam aqueles que as produzem no interior da estrutura do 
campo (BOURDIEU, 1994, p. 134). 



 

Agora, pode-se evidenciar que no campo das TICs, o sistema é dinâmico, 

semiaberto, autorreferencial, a partir da premissa que as bolhas informacionais existem 

e, portanto, cada vez mais são autorreferenciadas, e, ainda, não regulatório visto 

necessitar de mecanismos externos, por exemplo, o Marco Civil da Internet (BRASIL, 

2014) que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no 

Brasil. Além disto, há que se considerar que a Deep Web é o contraponto, subversão da 

ordem estruturada da Internet. 

É por essa dinâmica que se observa em todos os campos das relações sociais o 

constante confronto entre ortodoxia e heterodoxia pelo controle e subversão da ordem 

estruturada que se sustenta e reproduz a partir das mais diversas estratégias de controle 

do tempo, espaço, saber/poder. As TICs favorecem o confronto entre ortodoxia e 

heterodoxia e, também, fazem repensar os conceitos e estratégias de controle de tempo, 

espaço, saber e poder quando o habitus é a Internet e a violência simbólica tem por base 

a Computação Pervasiva, Móvel e Ubíqua. 

 

4. AS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COMO 

CAMPO CIENTÍFICO E MODO DE DOMINAÇÃO SOCIAL 

 

Toda esta discussão permite chegar ao ponto de avaliar as TICs como campo 

científico e modo de dominação sob a ótica da Teoria Bourdieusiana. Cabe inicialmente 

rememorar as três leis que tratam da relação entre o homem e a tecnologia, propostas 

pelo escritor de ficção científica Arthur C. Clarke (Kurzweil, 1999, p. 14), a saber: 

 

1. Quando um cientista distinto e experiente diz que algo é possível, é quase 
certeza que tem razão. Quando ele diz que algo é impossível, ele está 
muito provavelmente errado. 

2. O único caminho para desvendar os limites do possível é aventurar-se um 
pouco além dele, adentrando o impossível. 

3. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. 
 

Estas leis colocadas de forma tão direta, tanto representam a importância da 

evolução da tecnologia no mundo contemporâneo quanto demonstram o medo de que a 

tecnologia ultrapasse o ser humano, de modo que a tecnologia possa ser confundida 

com magia e que para evoluir tecnologicamente o homem necessita adentrar ao 

impossível. 



E é com esta qualidade de tecnologia, ou magia, que se estabelece a Computação 

Ubíqua, a qual descreve a presença direta e constante da informática e da tecnologia na 

vida das pessoas, em suas casas e ambientes de convívio social, sendo que para 

Moutinho (2010, p.10) tem-se que: 

 

Computação Ubíqua se beneficia dos avanços tecnológicos de ambos os 
ramos de pesquisa e permite uma nova perspectiva para a Computação 
Móvel, no sentido em que os dispositivos móveis e os seus serviços 
tornaram-se disponíveis e ubíquos, permitindo o acesso a redes de 
informação seguras. Resumidamente, a Computação Ubíqua permite que a 
computação se desloque para o exterior dos locais de trabalho e dos 
computadores pessoais e a torne pervasiva no quotidiano, ou seja implica que 
a computação esteja inserida no ambiente de forma invisível para o 
utilizador. 

 
O objetivo da Computação Ubíqua é integrar totalmente a relação 

tecnologia/máquina com os seres humanos, de forma tal que seja invisível, no sentido 

de automático ou utilizar sem perceber. Os computadores passam a fazer parte da vida 

das pessoas de tal maneira que se tornam ‘humanos’, com seus sistemas inteligentes, 

que os tornam onipresentes (ROLINS, 2001, p. 14). 

Para Moutinho (2010, p. 12), o termo ‘ubíquo’ é usado para explicar que não 

somente os computadores estarão presentes em qualquer lugar, mas toda a área de 

computação estará agregada às estruturas básicas e fundamentais da vida do ser 

humano. Sabe-se também que a ubiquidade é a propriedade daquilo que está presente 

em todos os lugares ao mesmo tempo, ou seja, algo onipresente (BUENO, 2007, p. 

779).  

Assim, a Computação Ubíqua não existe sem a Computação Pervasiva, a qual, 

de acordo com Moutinho (2010, p. 10), define que “os meios de computação estão 

distribuídos nos diferentes ambientes do utilizador de forma perceptível ou 

imperceptível”. Na língua portuguesa, o termo ‘pervasivo’ é adjetivo que significa que 

se espalha, que se infiltra, que penetra; espalhado, difuso; penetrante (DICIONÁRIO 

ONLINE DE PORTUGUÊS, 2016).  

Para que isto aconteça, a Computação Pervasiva lança mão da Computação 

Móvel, a qual é “centrada na capacidade de um dispositivo computacional ser carregado 

ou transportado, mantendo uma ligação activa à Web” (MOUTINHO, 2010, p. 10). Ou 

seja, necessita-se de dispositivos com sistemas embarcados ou embutidos (Embedded 



Systems)4 para que tudo esteja disponível ou à mão. Desta forma, Araujo (2003, p. 51) 

explica que a Computação Ubíqua é o resultado da interseção entre Computação 

Pervasiva e Computação Móvel, considerando-se a combinação entre o alto grau de 

dispositivos embarcados pervasivos e o alto grau de mobilidade destes dispositivos. 

Outras palavras de ordem podem, então, ser associadas à realidade atual, quais sejam: 

interconectividade e interoperabilididade, características que facilitam a troca de 

informações entre ambientes computacionais e dispositivos. 

Weiser (1991, p. 94) afirmou que “o desaparecimento é uma consequência 

fundamental da psicologia humana e não da tecnologia”5. Ele explica que as pessoas 

absorvem informação sem perceber necessariamente a fonte ou o modo como fazem 

isto, sendo que ao se aprender bem algo que era ‘novo’ passa-se a não mais estar atento 

a isto ou, ainda, não mais estar ciente de que este algo era ‘estranho’ ao conhecimento 

próprio de cada um. Ou seja, quanto mais profunda for uma tecnologia mais ela tende a 

desaparecer e ser assimilada de modo que se torne tão integrada, tão adaptada e natural 

que seu uso passa desapercebido. 

Tudo se coaduna de forma a criar um ambiente confortável, no qual a tecnologia 

é imperceptível e, ainda, os dispositivos são inteligentes. Por exemplo, ao se entrar em 

uma sala de reuniões, o ambiente pode reconhecer quem são as pessoas que ali estão 

chegando e providenciar chá ou café, com açucar ou adoçante, de acordo com o gosto 

pessoal de cada pessoa. Tudo isto é possível considerando-se os sistemas 

computacionais de reconhecimento de face dos usuários, indo além, e consultando um 

conjunto de características da personalidade de cada indivíduo em bancos de dados, 

permitindo desde a melhoria do dia a dia das pessoas até formas de controle e 

dominação. 

Neste ponto, retoma-se Bourdieu e pode-se constatar que a Computação Ubíqua 

e Internet são formas de violência simbólica, vez que fazem uso de força por meio das 

TICs e legitimam por meio das redes sociais que possibilitam postagens de conteúdos. 

Explica-se tal constatação ao visitar Bourdieu (2000, p. 211) entendendo-se que a 

Computação Ubíqua, a Internet e as redes sociais constituem “um universo social 

relativamente independente em relação às pressões externas, no inerior do qual se 

produz e se exerce a autoridade jurídica”, sendo possível aqui se aplicar a autoridade 

                                                           
4 É um sistema micro processado no qual o computador é totalmente encapsulado ou dedicado ao 
dispositivo ou sistema que ele controla. 
5 Texto original: “Such a disappearance is a fundamental consequence not of technology, but of human 
psychology”. 



tecnológica. Assim, a autoridade tecnológica se torna uma “forma por excelência da 

violência simbólica legítima...”, continuando o autor a mencionar que esta violência 

simbólica é monopólio que “... pertence ao Estado, e que se pode combinar com o 

exercício da força física”. Quando o tema é tecnologia, o monopólio não é do Estado, 

mas de poucas e grandes empresas que trabalham com o objeto ‘informação’. 

Cabe, portanto, questionar: Quem interpreta as TICs? Que corpus é a base da 

Internet? Pela interpretação de Bourdieu (2000) feita sob a ótica do Direito, observa-se 

que no ambiente digital, as TICs encontram agentes investidos de competência, técnica 

e social, para interpretar a si próprias, utilizando-se de um corpus que legitima o 

ambiente digital como acessível, democrático e inclusivo. Ao se mencionar um corpus 

tecnológico, toma-se como exemplo as normas, os protocolos, as siglas, a codificação 

em linguágem binária. Ou seja, as Tecnologias da Informação e Cmunicação fazem uso 

de linguagem de representação impessoal e neutra, a ponto de serem entendidas por 

qualquer aparato tecnológico mesmo que sejam necessárias conversões, decodificações 

e simulações. Estas caracteríticas de impessoalidade e neutralidade foram atribuídas, 

também ao Direito por Bourdieu (2000). 

Ao olhar leigo, pode parecer que as TICs apresentam “autonomia absoluta em 

relação às pressões externas” (BOURDIEU, 2000, p. 212). Mas o monopólio da 

informação é muito mais presente do que se possa perceber, é ubíquo. 

Neste trabalho, toma-se como campo as TICs e como habitus a Internet, de 

modo a demonstrar que a Internet possibilita o estabelecimento de um conjunto de 

esquemas de classificação da realidade que se interiorizam pelos mais distintos 

processos estruturados e estruturantes, relacionados às práticas e às regularidades de 

conduta. Explica-se assim, visto que a Internet é estrutura física e lógica que permite a 

prática da comunicação do objeto informação, reforçando o conceito de tecnologia da 

comunicação associado ao conceito de tecnologia de informação, visto que as 

tecnologias de comunicação são utilizadas para conectar partes diferentes de hardware 

(elemento físico) a para transferir dados (elemento lógico do ponto de vista do 

significado) de um ponto a outro via redes. A internet é a grande rede. 

A internet modificou e modificará a fisionomia da computação por meio da 

criação de novos tipos de produtos (tablet, smartphone), novos serviços (e-commerce, 

m-commerce, f-commerce, t-commerce, s-commerce) e, ainda, novas relações entre 

pessoas e organizações. Este é o lado positivo deste campo e habitus.  

É a tecnologia fazendo o mundo social, tal qual mencionado por Bourdieu em 



relação ao Direito: “o direito é a forma por excelência do discurso atuante, capaz, por 

sua própria força, de produzir efeitos. Não é demais dizer que ele faz o mundo social, 

mas com a condição de se não esquecer que ele é feito por este” (BOURDIEU, 2000, p. 

238).  

E neste mesmo campo e habitus pode-se encontrar um lado negativo. O lado das 

darknets, da Deep Web, do cyberbullying, dos crimes cibernéticos, da guerra cibernética 

(cyberwar), da discriminação, do ódio e da não democracia. São estes apenas alguns 

exemplos ocultados parcial ou integralmente dos dominados e que reforçam a violência 

simbólica.  

As TICs como campo de dominação e violência simbólica podem ser também 

analisadas sob o ponto de vista da bolha informacional tratada por Pariser (2102). A 

bolha informacional apresenta aos usuários da Internet três dinâmicas, pontuadas por 

Pariser (2012, p. 14-15). A primeira dinâmica aponta que “estamos sozinhos na bolha”, 

ou seja, mesmo compartilhando de interesses comuns, os usuários sofrem a ação de uma 

força centrífuga, de dentro para fora, de modo que as bolhas se afastam uma das outras 

quando analisadas em modelo global. Ou seja, cada qual somente reforça a sua própria 

bolha de modo que a dominação e a violência simbólica são assim  caracterizadas. 

A segunda dinâmica implica que “a bolha é invisível”. Pariser explica que não se 

pode escolher os critérios utilizados pelos mecanismos de busca e pelos filtros 

existentes na Internet, sendo que o usuário intui que as informações a ele apresentadas 

são “imparciais, objetivas e verdadeiras”. O autor afirma “que não são”, sendo que 

“quando vemos de dentro da bolha, é quase impossível conhecer seu grau de 

imparcialidade” (PARISER, 2012, p. 15). Este grau de parcialidade é não definido, não 

conhecido, nem percebido pelo usuário. Novamente, é ubíquo. 

E, a terceira dinâmica apresenta que “não optamos por entrar na bolha” e sim, na 

verdade, cada usuário é uma bolha. Os filtros personalizados são colocados a serviço do 

usuário sem que ele esteja atento para isto e, “por serem a base dos lucros dos sites que 

os utilizam, será cada vez mais difícil evitá-los” (PARISER, 2012, p. 15). Eis o 

monopólio do objeto informação. 

Há que se questionar e compreender significados, bem como contextualizar a 

discussão. Bourdieu (2000b, p. 31) afiram que “Penso, pois, que, para compreender uma 

obra cultural, devemos compreender o campo de produção e a posição de seu autor 

nesse espaço. Há uma correspondência entre o espaço das obras em determinado 

momento e o espaço dos autores e das instituições que as produzem”. As TICS 



estabelecem este espaço tecnológico e a Internet forma o espaço cultural, de modo a 

possibilitar o entendimento de novos significados para ‘navegar’, ‘conversar’, 

‘telefonar’, ‘comprar’, ‘ir ao banco’, ‘estudar’, ‘buscar’ ou ‘pesquisar’. Pensar nestas 

ações no contexto do século 19 ou no contexto do século 21 leva a entendimentos 

diametralmente opostos. De acordo com Bourdieu (2005, p. 40), “compreender é 

primeiro compreender o campo com o qual e contra o qual cada um se fez”.  Para 

Bourdieu, o campo social é um espaço multidimensional de posições, e os sentidos só 

podem ser entendidos por meio das relações que ocorrem no jogo de oposições e 

distinções (BOURDIEU, 2000). Neste sentido, o campo com o qual cada um se faz é 

possibilitado pelas TICs, sendo a Internet o habitus. 

Sendo assim, as TICS e a Internet fazem parte das “coisas que se tornaram tão 

comuns, logo, tão evidentes que ninguém lhes presta atenção” (BOURDIEU, 2000, p. 

37). Confirma-se a ubiquidade. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O que se quer argumentar é que a tecnologia não é necessariamente uma 

realidade ameaçadora e restritiva. Questiona-se se as TICs podem ser emancipatórias 

para a humanidade e para a vida no planeta. Por outro lado, tem-se que a Internet não é 

espaço social totalmente inclusivo, visto existirem os info-excluídos, aqueles que 

desconhecem ou não tem acesso às tecnologias de comunicação e informação, como a 

Internet. Estas pessoas não somente não tem acesso, mas não operam a conversão de 

todo o espaço mental que permeia a linguagem simbólica da Internet, facilitando o 

estabelecimento das bolhas informacionais, do campo de dominação e da violência 

simbólica. 

Aplicar um método como instrumento de análise das TICs não é simples e muito 

menos direto. Portanto, utilizou-se da Teoria Bourdieusiana, mas poder-se-ia aplicar 

outros autores. Mas o que trouxe o estudo até Bourdieu foi a constatação de que as 

TICS e a Internet possibilitam ser evidenciadas como forma de dominação social, por 

diferentes aspectos analisados, por exemplo, a linguagem, o uso que se faz do objeto 

‘informação’ e, ainda, na facilidade de acesso aos usuários por meio de cada aparato 

tecnológico inserido na vida cotidiana de maneira ubíqua. 
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