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Resumo: o texto apresenta a chamada cloud computing (computação em nuvem) como 
um modelo ascendente no ambiente atual do ciberespaço, procurando problematizar 
questões a respeito das relações entre empresas e usuários dos serviços nela oferecidos. 
Neste modelo, o software é considerado como componente importante para os usos 
heterogêneos dos computadores, desta vez executado à distância sob a forma de 
serviços. Mas possíveis formas de apropriação por parte do capital devem ser 
questionadas e discutidas de modo mais aprofundado, uma vez que os usuários da 
computação em nuvem têm sido participantes e produtores ativos de mudanças nos 
softwares, e não podem ser passivamente capturados por dispositivos digitais de 
controle. 
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1 Introdução 

Este texto apresenta e problematiza o modelo da computação em nuvem (cloud 

computing) como última evolução e nova forma de difusão da computação eletrônica na 

sociedade contemporânea. A maior característica tecnológica deste modelo, em relação 

ao histórico de desenvolvimento tecnológico dos computadores, é a possibilidade do 

uso remoto de softwares e dados armazenados em redes, acessíveis a partir de qualquer 

ponto de acesso. 

É apresentado um breve histórico da evolução da computação sob o ponto de 

vista do seu deslocamento institucional do ambiente científico-militar até as pessoas 

comuns, tendo como desdobramento último a computação em nuvem. Inserido em uma 

cultura digital integrando homens e máquinas, o software é ressaltado como um 

componente não-neutro importante para os diferentes usos permitidos pelos 

equipamentos tecnológicos, uma vez que é por meio dele que se manifesta uma 

utilização heterogênea de máquinas-hardware. Esta utilização heterogênea tem 

apresentado características que tornam o software muito mais um serviço do que um 

produto, mas desta vez oferecido à distância. 
                                                
1 Doutorando em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e professor do curso 
de Ciência da Computação do UNIFESO. Email: gilvan.vilarim@gmail.com 



São também propostas questões que buscam problematizar a difusão crescente 

da computação em nuvem, apontando para possíveis formas de apropriação capitalista 

dos dados no ciberespaço e o exercício em meio digital de um poder típico das 

sociedades de controle. Ressalta-se a necessidade de reforçar o papel produtivo dos 

usuários imersos na “nuvem”, e que em última instância tem sido propulsores de 

diversas mudanças nos serviços de software oferecidos pelas organizações. 

2 Retrospecto histórico e deslocamento institucional 

Um breve retrospecto sobre a evolução da computação eletrônica pode ser 

observado à luz de um deslocamento institucional. Em seus primórdios, durante as 

décadas de 1930 e 1940, a computação eletrônica encontrava-se inicialmente restrita a 

instituições militares e científicas, voltada principalmente para a pesquisa pura (o que 

contribuiu posteriormente para a caracterização da computação como uma ciência 

separada da matemática) e para aplicações bélicas e de segurança (CASTELLS, 1999). 

Na década de 1950, com a chegada dos primeiros computadores de uso comercial, 

passou-se a ter a possibilidade de explorar aplicações civis em ambientes corporativos, 

capazes de suportar tais investimentos tecnológicos, principalmente na automação de 

processos. Harvey (1989) observa que, na crise do fordismo ocorrida a partir dos anos 

60, as empresas passaram a adotar novas estratégias de sobrevivência baseadas na 

flexibilidade, gerando taxas intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 

comercial. O uso cada vez mais disseminado de novas tecnologias de informação e de 

comunicação, portanto, impulsionou a demanda e, por conseqüência, a dependência dos 

computadores. 

Contudo, na década de 1970, um outro movimento também trouxe um segundo 

deslocamento institucional. Tratava-se da criação e disseminação dos computadores 

pessoais, cujo tamanho, preço e facilidade de uso, tornaram possível a sua difusão entre 

pessoas comuns e pequenas empresas, antes afastadas das possibilidades de utilização 

de tais aparatos tecnológicos. Lévy (1993) resgata o importante papel de jovens 

californianos que, ao criar o computador pessoal, deram o passo inicial para uma 

revolução informacional sob uma lógica baseada em ideais de contracultura iniciados 

em movimentos sociais dos anos 60. Prevalecia a idéia de permitir que o computador 

pudesse ser disseminado além dos ambientes corporativos-científicos-militares, uma 

lógica emblematizada pelo mote “computadores para todos”. Da mesma forma que se 

imaginou uma sociedade alternativa com valores que não fossem os dominantes na 



época, no caso dos computadores a intenção era torná-los tecnologias populares e retirá-

los dos domínios de grandes instituições. Segundo Fonseca Filho: 

Com o aparecimento dos microcomputadores, rompeu-se a barreira de deslumbramento 
que cercava as grandes máquinas e seu seleto pessoal que as manipulava, e surgiu a 
possibilidade da transferência do controle do computador para milhares de pessoas, 
assistindo-se à sua transformação em um bem de consumo (FONSECA FILHO, 1999, 
p.139) 

Desde então, as pessoas comuns acostumaram-se a conviver com tais aparatos 

segundo determinados padrões cristalizados pela indústria da microeletrônica: ativa-se 

um equipamento físico (o hardware), e colocam-se em funcionamento os programas (o 

software) que darão instruções para que o computador execute algo útil, como editar um 

texto. Para cada aplicação, executa-se (“roda-se”, no jargão técnico) um determinado 

programa, que permanecerá funcionando até que o mesmo seja finalizado; sem software 

de nada adianta o hardware, uma vez que toda a seqüência de ensinamentos está 

embutida em codificações existentes no interior dos programas. 

A existência destes padrões de cunho técnico fez duas características dos 

computadores tornarem-se dispersas no meio social. A primeira é a volatibilidade da 

memória principal dos mesmos: como o conjunto de instruções pode variar de um 

software para outro, tais memórias são efêmeras e só retêm os programas durante a sua 

execução. Uma perda de energia apaga instantaneamente essa memória2. 

Uma segunda característica é a digitalização crescente dos dados do mundo real, 

armazenados localmente em memórias auxiliares de caráter permanente. São 

permanentes porque os dados permanecem ali guardados mesmo sem energia elétrica, 

até o momento em que são excluídos voluntariamente; é o que ocorre com pendrives e 

discos rígidos. 

Com o advento das redes de computadores, se o conceito de execução de 

programas em memória permaneceu o mesmo, ampliou-se então o acesso a dados nas 

memórias auxiliares, mas agora geograficamente remotas. Interligados por diferentes 

meios (cabos, ondas de rádio, raios infravermelhos, etc), computadores passaram a fazer 

parte de um grande equipamento coletivo, mas ainda com dados armazenados em meio 

local. 

                                                
2 Por questões técnicas, a memória principal dos computadores armazena dados como um lousa, podendo 
ser apagada para comportar novas instruções, mas sempre dependendo de energia elétrica para seu 
funcionamento. 



Nesta topologia das redes, passou-se então a uma situação híbrida onde dados 

podem ser acessados e gravados tanto em dispositivos locais como em dispositivos 

territorialmente dispersos. A expansão da Internet, a partir da década de 1990, integrou 

as redes independentes em escala mundial, ampliando as possibilidades de acesso a 

dados armazenados em qualquer parte do mundo (CASTELLS, 1999). 

3 Máquina, homem e cultura digital 

No mundo contemporâneo é possível identificar, portanto, a disseminação de 

uma cultura digital sinérgica entre homens e máquinas, afetando campos diversos como 

a música e a sociologia, tendo como elemento comum o digital, isto é, os frutos de 

algum processo computacional que representou o mundo real em bits e bytes. Também 

se tornou comum o termo cibercultura, aqui considerado como “o conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço” (LÉVY, 

1999, p.17). O ciberespaço, promovido pela intercomunicação mundial em rede, tornou-

se um “caldo” onde se encontram imersos os seres humanos, as informações e os 

aparatos tecnológicos digitais. 

É importante ressaltar que uma distinção entre tecnologia digital, cultura e 

sociedade não pode ser estudada à luz de relações de causalidade. Lévy (1999) aponta 

que a ambivalência ou a multiplicidade das significações e dos projetos que envolvem 

as técnicas são especificamente evidentes no caso do mundo digital, uma vez que o 

digital pode se perpassado pela busca da supremacia militar de um Estado; pela 

competição econômica entre firmas; pelos propósitos de desenvolvedores 

(programadores) e usuários interessados em multiplicar suas faculdades cognitivas; e 

ainda por outros interessados em aumentar a colaboração entre pessoas. 

 Se for levado em consideração que o viés econômico é parte destas relações, é 

fato de que o capitalismo contemporâneo não está à margem deste ambiente, e vem 

tentando sustentar e até mesmo se apropriar de determinadas formas de manifestação da 

cultura digital. Mesmo os ideais californianos, em alguns casos, mercantilizaram-se em 

torno de grandes corporações provedoras de hardware, e principalmente de software3. O 

processo de digitalização dos dados, por exemplo, ocorreu com a proliferação de 

padrões de armazenamento atrelados a estas corporações. Basta perceber o grau de 
                                                
3 É o caso da Apple, hoje um gigante corporativo na área tecnológica, que nasceu a partir dos ideais de 
contracultura de dois jovens na década de 1970, Steve Jobs e Steve Wosniak (FONSECA FILHO, 1999). 



difusão do formato DOC, utilizado nos textos produzidos pelo software Word, formato 

este que é cercado por um aparato de proteção jurídica que o “amarra” à Microsoft, seu 

criador. 

Este tipo de subsunção por meios digitais têm gerado diversos questionamentos 

por parte dos que não desejam compreender a tecnologia digital como uma via de mão 

única capitalista. É o caso dos fomentadores de uma cultura livre4, podendo aqui ser 

representados por desenvolvedores que promovem softwares abertos (cuja programação 

interna pode ser vista e modificada à vontade) e entidades que difundem padrões abertos 

para representação de dados (como o formato ODF)5. 

A existência de tais questionamentos revela transformações mais profundas na 

dinâmica socioeconômica do ciberespaço. Como profunda diferença em relação às 

máquinas mecânicas de um modelo industrial anterior, Cocco et al (2003) observam que 

as novas tecnologias de informação e de comunicação, iconizadas pelos computadores, 

rompem com a história clássica das técnicas, pois se apóiam em uma dissociação entre a 

máquina-hardware e o programa-software. Para os autores, o computador pessoal passa 

a ser uma metamáquina, uma “caixa vazia” cuja maneira como é aplicada, bem como o 

uso que se faz dela, é que lhe conferem função e utilidade. 

Sob esta perspectiva, podemos compreender que o software torna-se um ponto 

nevrálgico da rede formada por indivíduos, computadores, empresas e outros atores no 

espaço da cibercultura. É no software que se pode estabelecer quais usos são possíveis 

dentre uma infinidade de possibilidades abertas por tal tecnologia intelectual. 

Paradoxalmente, se um determinado uso é oferecido por meio de um software, quem o 

constrói tanto aumenta a chance de dominar este uso com um processo de captura, como 

oferece a possibilidade de uma participação produtiva dos seus usuários nas relações 

homem-máquina. 

A própria forma de uso do software, descolada de seu suporte material, é 

inerente aos princípios lógicos de funcionamento dos computadores. John von 

Neumann, matemático húngaro, construiu uma estrutura lógica de funcionamento para 

os computadores, nos anos 1940, que vale até hoje. Na intenção de separar a atividade 

computacional dos detalhes físicos dos equipamentos, von Neumann desenvolveu a 

                                                
4 Um texto importante para esta discussão sobre cultura livre é o de Lessig (2005). 

5 O ODF – Open Document Format – é um padrão de armazenamento digital de especificação aberta, isto 
é, disponível para uso sem necessidade de licenças (e pagamentos). 



idéia de se armazenar eletronicamente (isto é, apenas com sinais elétricos) tanto os 

dados de processamento como os programas6. Desde então, desgarrado o hardware do 

software, sendo este último dependente apenas de eletricidade, configurou-se uma 

máquina homogênea recheada por capacidades de uso heterogêneas7. 

Uma vez que a heterogeneidade do trabalho com os computadores também é 

afetada por quem os utiliza (nós, como usuários), a interseção no mundo entre máquinas 

e homens passa então a fazer parte de um jogo. A esse respeito, Agamben (2005) 

explora esta discussão ao delinear a existência no mundo de diversos dispositivos, 

entendidos como qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, 

orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, 

as opiniões e os discursos dos seres viventes. Para ele, o sujeito é resultado da relação 

de corpo-a-corpo entre os seres viventes e os dispositivos; com base nesta relação, um 

mesmo indivíduo, para Agamben, pode ser o lugar de múltiplos processos de 

subjetivação.  

Ao se tomar, em nosso foco de discussão, o imenso leque de softwares 

disponíveis nos computadores, tem-se então a possibilidade de subjetivação de um 

usuário-editor-de-textos, do usuário-navegador-da-internet, do usuário-que-faz-chat, do 

usuário-ouvinte-de-música, dentre muitos outros. Se para Agamben não há um só 

momento na vida que não seja modelado, contaminado por algum dispositivo, pode-se 

afirmar que o uso dos softwares nos computadores não foge a esta constatação. Indo 

além do exemplo de Agamben, que mostra o telefone celular como um dispositivo que 

pode nos capturar 24 horas por dia, os softwares agora podem exercer uma captura de 

forma até mais abstrata, uma vez que não há nem mesmo um suporte físico, apenas a 

caixa-vazia onde o software se manifesta8. 

4 Cloud computing: a próxima etapa 

A cultura digital contemporânea é, portanto, fortemente dependente das redes 

técnico-digitais existentes, cujo uso é oferecido aos sujeitos por meio de uma miríade de 

                                                
6 Até então, mudar a programação de uma máquina computadora implicava modificar fisicamente 
componentes do hardware, isto é, alterar a conexão de fiações e mudar certas peças. 

7 Em tecnologias mecânicas ocorre o oposto: a máquina é especializada em executar determinada tarefa - 
o que configura um ambiente de máquinas heterogêneas – e o trabalho sobre elas é homogêneo - banal, 
energético, com pouco esforço intelectual (COCCO et al., 2003). 

8 Até mesmo o próprio celular como o meio físico não é o mais importante para o processo de captura, e 
sim o software nele embutido. 



softwares capazes de permitir manifestações culturais em diferentes áreas, como música 

e artes gráficas, sejam aquelas ocorridas no mundo real via suporte digital, sejam as que 

ocorrem totalmente imersas no ciberespaço. Em contrapartida, é uma cultura que se 

deixa capturar a todo momento por dispositivos de controle 

Como desdobramento dessas redes técnico-digitais, durante a presente década, 

tem crescido significativamente a discussão em torno de um novo fenômeno: a chamada 

cloud computing, ou computação em nuvem. A computação em nuvem parte da idéia de 

que, uma vez conectados em rede e com velocidade de acesso compatível, 

computadores podem acessar dados e programas, disponíveis remotamente, de modo 

muito mais disperso e fluido. Desta forma, os computadores que ficam nas bordas da 

rede irão apenas solicitar a execução de programas à distância, sem que um programa 

esteja gravado localmente no computador que vai executá-lo (GRUMAN e KNORR, 

2008). Sob o ponto de vista de quem usa, torna-se nebulosa a fronteira de identificação 

entre o que está guardado e executado em um nó da rede (no disco rígido de um 

computador local, por exemplo) e o que está disponível na nuvem metafórica, ou seja, 

em um espaço virtual onde não se conhece exatamente uma referência territorial precisa 

que indique onde estão os dados9. Em termos de memória computacional, a execução 

dos softwares passa a ocorrer de forma distribuída, sendo parte na memória volátil local, 

parte na nuvem. 

Um dos primeiros exemplos deste tipo de modelo foi o webmail. No início do 

uso do correio eletrônico, era necessário utilizar um software capaz de descarregar as 

mensagens recebidas e permitir a sua leitura. Nos últimos tempos, não há mais 

necessidade de descarregamento das mensagens. Um site provê o acesso às mensagens e 

permite o seu gerenciamento, e as mensagens ficam armazenadas em algum servidor 

“na nuvem”. 

O webmail nos serve para identificar uma tendência já corrente nesta forma de 

uso remoto: a interface de comunicação de software passa a ser um navegador de 

Internet, ou seja, apenas um programa capaz de permitir acesso aos sites. O computador 

passa a necessitar minimamente de um sistema operacional - o software que o faz 

funcionar e que gerencia os recursos de hardware - e de um programa navegador - para 

acesso remoto aos dados. 

                                                
9 É certo que, mesmo na nuvem, o armazenamento ocorre em algum computador que atua como servidor 
na rede. 



Com o crescimento de importância dos navegadores para se prover a interface 

com os usuários, o avanço no desenvolvimento de tecnologias para criação dos sites têm 

sido um forte impulsionador da computação em nuvem. No momento atual, um 

verdadeiro “coquetel” de tecnologias (Flash, Ajax, Javascript, etc), tem tornado o uso de 

determinadas aplicações tão amigável e dinâmico como seria com os softwares antes 

gravados localmente10. A empresa Google, embora tenha seu nome fortemente ligado ao 

seu site de buscas, tem oferecido diversas aplicações on-line, tais como o próprio 

webmail, agenda de compromissos, envio de mensagens instantâneas, e até mesmo a 

edição e armazenamento remoto de documentos pessoais. 

Uma das grandes possibilidades trazidas pela computação em nuvem é o acesso 

a dados e programas, a partir de qualquer ponto da rede global. O webmail, por 

exemplo, já pode ser consultado a partir de um computador doméstico, de uma lan-

house, do trabalho, etc. Expandindo este conceito, torna-se possível consultar e alterar 

arquivos pessoais, sites favoritos, anotações particulares, a partir de qualquer local de 

acesso. 

Sob o ponto de vista corporativo, então, a computação em nuvem vem sendo 

divulgada para a sociedade como uma infra-estrutura tecnológica capaz de prover um 

conjunto de aplicações on-line que trazem mobilidade para seus usuários e otimizam 

recursos computacionais 

5 Problematizar uma etapa em curso 

Há alguns pontos relacionados a esse deslocamento para a computação em 

nuvem que merecem atenção. Em primeiro lugar, se antes havia uma aplicação 

disponibilizada por um produto de software, o que temos agora é uma aplicação 

oferecida muito mais sob a lógica de uma relação de serviço. O produto-serviço 

transforma-se numa construção social de interação entre a subjetividade do uso e as 

possibilidades abertas pela infra-estrutura (COCCO, 2001). 

Em segundo lugar, dados privados que antes encontravam-se em um espaço 

territorial local (um lar), passam agora a existir em algum lugar na nuvem sobre o qual o 

usuário não tem mais controle. Tal situação gera uma conseqüência dual: ao mesmo 

tempo em que a informação pode ser compartilhada por vários participantes da rede e 

                                                
10 É daí que passou a ser utilizada a expressão Web 2.0, indicando um novo patamar na WWW onde os 
sites oferecem recursos que deixam a impressão de que certas aplicações estão instaladas no computador 
pessoal. 



facilitar a disseminação de conhecimento, também pode ser acessada por pessoas não-

autorizadas, o que aumenta a discussão sobre privacidade e a confiança em quem vai 

hospedar tais dados. 

Por último, ter dados armazenados na nuvem implica uma sinergia maior entre 

usuários e organizações. Um exemplo desta sinergia é o site Orkut, criado para a 

promoção de redes sociais entre seus usuários. Bastante utilizado no Brasil, o Orkut tem 

sido modificado ao longo do tempo a partir de uma série de sugestões trazidas pelos 

seus próprios usuários, permitindo dizer que os usuários também se tornaram parte do 

seu processo de desenvolvimento. É daí que se pode falar de uma relação de serviço e 

da existência de um usuário-produtor (JOLLIVET, 2003). 

O mesmo exemplo anterior da Google pode ser apresentado para problematizar 

os três pontos mencionados. As diversas aplicações oferecidas pela empresa começam a 

afastá-la de um modelo de software-produto, quando um pacote era adquirido e 

instalado localmente no computador, aguardando-se modificações posteriores e 

instalando-se atualizações. Numa aplicação em nuvem, a aplicação encontra-se em 

execução em algum ponto, sendo oferecida simultaneamente para milhões de usuários 

na forma de um serviço no ciberespaço. A inclusão de uma modificação no local de 

execução do software na nuvem traz uma mudança automática do software para todos, 

ao mesmo tempo. 

Uma vez armazenados em servidores da empresa, dados dos usuários podem ser 

compartilhados em si, permitindo o desenvolvimento de trabalho colaborativo para 

elaboração de projetos, edição de textos, compartilhamento de agendas de evento e 

compromissos, etc. Mas tal transferência para a Google envolve também uma confiança 

nesse armazenamento, seja pela restrição de acesso a dados não-públicos, seja pela 

suposição de mecanismos de segurança que impeçam a perda desses dados por parte da 

Google. 

Ainda, a Google não pode mais ser encarada como a única desenvolvedora 

destes serviços. Os seus muitos usuários passam a atuar também como produtores nesta 

relação de serviço, apresentando sugestões de acertos e de melhorias. O Orkut (que 

atualmente também faz parte das aplicações oferecidas pela Google) tem sido refinado 

regularmente com novos recursos, influenciados diretamente por demandas trazidas por 

diferentes usuários distribuídos em suas comunidades virtuais. 



Sob a ótica cibercultural, os usuários têm sido estimulados a abrir mão de um 

espaço digital privado de armazenamento de dados e de execução de suas aplicações, 

em prol da geração de uma gigantesca nuvem informativa compartilhada por todos. 

Em suma, é preciso perceber que o ciberespaço vem se tornando um espaço 

existencial capaz de ser colonizado pela economia (BERARDI, 2005), de modo que a 

disseminação da computação em nuvem não deveria ser recebida simplesmente como 

oportunidade de desterritorialização dos dados apenas sob a ótica das empresas, a partir 

do estágio atual de desenvolvimento técnico das redes. 

6 Disciplina, controle e o software no ciberespaço 

Articulando escritos de Foucault, Deleuze (1992) resgata historicamente a 

existência de três tipos de sociedade para se poder compreender o modelo atual, que 

julgamos condizente com as mudanças recentes na cibercultura trazidas pela 

computação em nuvem. Nas sociedades de soberania, para Deleuze, há uma forma de 

poder sem simetria entre dominante e dominado; o dominante extrai dos subordinados 

sem prover necessariamente algo em troca. Já em sociedades disciplinares, o poder 

encontra-se descentralizado e invisível, ficando a cargo de instituições de confinamento, 

onde o indivíduo passa de uma a outra durante a vida: da família para a escola, da escola 

para a fábrica, além de passagens eventuais pela prisão ou pelo hospital.  

Mas Deleuze reforça uma transformação ainda mais recente, iniciada no século 

XX, onde as sociedades disciplinares são agora substituídas por sociedade de controle. 

Mecanismos anteriores de confinamento rivalizam com supostas liberdades para o 

indivíduo, que na verdade passam por uma modulação controladora contínua, cujos 

moldes se transformam constantemente. Numa sociedade de controle nada é terminado, 

a empresa, o serviço, são estados de uma mesma modulação. Economicamente, a 

empresa é comparada a um gás que é parte de um capitalismo disperso. Nesta sociedade 

de controle, o essencial não é mais um número representativo ou uma assinatura de um 

indivíduo, e sim uma cifra que marca o acesso à informação ou a rejeição. 

Não se considera acidental que sejam usadas duas metáforas similares, o gás e a 

nuvem, para caracterizar tal poder disperso e sem forma. No estágio anterior ao 

ciberespaço, o uso de softwares locais podia ser encarado como uma forma de disciplina 

digital, na medida em que a docilização dos indivíduos é exercida por meio de 

tecnologias de confinamento por meio de padrões digitais. Aplicando o próprio 



Foucault (2008, p. 141), a disciplina “constrói quadros; prescreve manobras; impõe 

exercícios”, e os softwares locais a permitem. 

No momento de ascensão da computação em nuvem, um possível exercício 

cibersocial de poder parece convergir para um tipo de controle digital justamente pela 

sua capacidade de modulação contínua. As diversas tecnologias dispostas na nuvem 

podem atuar como dispositivos de controle capazes de tornar os seres do ciberespaço 

amarrados a corporações, com dados expropriados do seu locus privado. O acesso a 

estes dados torna-se dependente de um login que representa uma captura muito mais 

fluida, na medida em que serve como porta de entrada para o que está disponível na 

nuvem, mas ao mesmo tempo dá margem para o rastreamento de todos os passos 

executados pelo usuário11. O anterior usuário-massa estava disperso mundialmente, mas 

disciplinado por meio dos softwares instalados nos computadores dos seus lares; agora 

emerge a figura do usuário-login, cujo controle é exercido por uma conta/senha que lhe 

abre o acesso aos serviços em rede e ao mesmo tempo cerceia a manipulação de seus 

próprios dados pessoais. 

Richard Stallman, um dos pioneiros e ardoroso defensor do movimento do 

software livre, o braço tecnológico da mobilização mais abrangente da cultura livre, 

considera o fenômeno da cloud computing como uma armadilha (JOHNSON, 2008), 

uma vez que amarra as pessoas a sistemas proprietários e os tranca do lado de fora dos 

lugares dos seus próprios dados. Se organizações como a Google têm oferecido serviços 

de forma gratuita, não se pode garantir que não haja cobrança futura nem o que irá 

ocorrer com os dados, isto em um momento onde os usuários já estarão em um nível 

muito mais elevado de dependência. 

7 Considerações finais 

A difusão recente do modelo de computação em nuvem tem revelado uma nova 

forma de uso e troca de informações no ambiente do ciberespaço. A utilização de 

softwares contidos localmente em determinadas máquinas expandiu-se com a chegada 

das redes informáticas, e agora desdobra-se em novas possibilidades de execução e uso 

                                                
11 Atualmente, uma conta de acesso da Google vai muito além do serviço de correio eletrônico, 
oferecendo ainda uma agenda de compromisso, histórico de sites favoritos, histórico de toda a navegação 
feita na Web, hospedagem de textos, planilhas, apresentações, blogs, dentre vários outros serviços. É a 
vida digital rastreada, pormenorizada, numerizada na nuvem. 



de aplicações oferecidas à distância, delineando-se uma prestação de vários serviços 

digitais no interior da “nuvem”. 

Todavia, as discussões atuais têm apresentado um desbalanceamento de poder 

entre os provedores de tais serviços e os que deles farão uso. A lógica capitalista já 

apresentava anteriormente formas de cerceamento e produção de escassez no 

ciberespaço, embutindo uma cultura da falta que procura manter suas bases econômicas 

clássicas; é o caso dos licenciamentos de produtos digitais, a criminalização e o combate 

à pirataria, a mercantilização do digital, etc. Na existência corrente de uma sociedade de 

controle, a cloud computing pode se tornar mais um dispositivo pulverizado para 

controlar digitalmente os indivíduos no ciberespaço, ofuscando o potencial de 

compartilhamento de conhecimentos entre os seus usuários, cuja capacidade produtiva é 

parte integrante e fundamental para a fluidez das redes. Indo além, a nuvem pode 

contribuir para o fortalecimento de um espaço de compartilhamento de conhecimentos e 

de exercício de uma cibercultura livre. 

Em Agamben (2005) tem-se o resgate de um termo de origem romana conectado 

à esfera do direito e da religião: a profanação, entendida como aquilo que era restituído 

ao uso e à propriedade dos homens. Para o autor, a profanação é como um 

contradispositivo que restitui ao uso comum aquilo que o sacrifício religioso havia 

separado e dividido.  

Talvez seja necessário problematizar e promover mais discussões sobre os 

rumos da computação em nuvem para além das possibilidades tecnológicas propaladas 

pelo meio corporativo. Urge então a necessidade de se pensar em formas de uma 

“profanação digital” libertadora capaz de revigorar o papel produtivo dos usuários 

participantes da cibercultura. 
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