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O que é a Democracia? 

É um regime em que todas as importantes decisões políticas estão com o povo, 

que elegem seus representantes por meio do voto e que se baseia no governo da 

maioria, no respeito pelos direitos individuais e das minorias. 

.A democracia tem princípios que protegem a liberdade humana Uma das principais 

funções da democracia é a protecção dos direitos humanos fundamentais, como as 

liberdades de expressão, de religião, a protecção legal, e as oportunidades de 

participação na vida política, económica, e cultural da sociedade. 

Na democracia os cidadãos têm os seus direitos fundamentais expressos na lei e o dever 

de participarem no sistema político que vai proteger os seus direitos e sua liberdade. 

 

O que é o Ciberespaço? 

 É o espaço virtual para a comunicação e para a interacção entre pessoas, entre 

máquinas e entre pessoas e máquinas, que surge da interconexão das redes de 

dispositivos digitais interligados no planeta, incluindo seus documentos, programas e 

dados, e em particular todo o universo de informações que estes meios físicos abrigam. 

O conceito de ciberespaço inclui as representações associadas a todos os sujeitos e 

instituições que participam da interconectividade, bem como todas os dispositivos físicos 

e objectos virtuais, isto é, todas as entidades materiais e imateriais existentes no mundo 

onde os humanos vivem e interagem, em relação as quais existam dados que traduzam 

o seu estado destas entidades, ou que estejam envolvidos no suporte às relações 

transaccionais entre estas, que acarretam mudanças de estado de alguém ou alguma 

coisa representada no Ciberespaço. 

 



Qual o pensamento dominante actual sobre liberdades e garantias no 

Ciberespaço? 

A “moda” é falar-se no direito à privacidade individual, no enquadramento legal de 

protecção de dados pessoais, nas garantias de não rastreabilidade das acções dos 

indivíduos o ciberespaço, etc. 

 

Qual a perspectiva que aqui venho defender? 

É a perspectiva do método científico, aquela em que a Engenharia se baseia! 

Em primeiro ligar há que procurar compreender, observar e modelar, a realidade onde 

pretendemos intervir, isto é, o Ciberespaço! E, nessa conformidade, formular com 

objectividade, as situações e os contextos onde problemas ocorrem. 

Esta formulação deve ser objectivada explicitamente em termos dos modelos do 

Ciberespaço a que estamos recorrendo, modelos com rigor e clareza semântica 

adequados a que possam ser entendidos pelos que interagem no e com o ciberespaço, 

seja a que nível for, modelos que sustentem a comunicação entre nós humanos, sobre 

esta nova realidade em que já quase todos vivemos no dia-a-dia. 

Só depois de consensualizarmos as nossas mundivisões sobre o ciberespaço, 

formuladas como acima se disse de forma explicita e rigorosa, é que poderemos formular 

os problemas com que nos confrontamos ao habitarmos o ciberespaço e só depois disso 

é que vale a pena procurarmos soluções! 

Propor soluções para problemas mal definidos não é o caminho que a Engenharia 

defende!  

Mas é isso que actualmente se observa, em termos gerais, quando abordamos as 

dimensões, restrições e perigos da vivência democrática no ciberespaço 

 

 

Como pensar Democracia no Ciberespaço? 

1. Modelação da Mundivisão Humana da Realidade 

No espaço físico, as bases da nossa representação da realidade encontram-se na 

nossa linguagem.  

É na capacidade humana do ser humano expressar quer para si próprio, no seu 

“pensamento”, quer na comunicação com os outros, a sua mundivisão da 



realidade, que se encontram os “vectores próprios” da representação do mundo 

por parte da Humanidade. 

Em termos muito simples, a nossa linguagem oral e escrita é construída a partir de 

duas classes basilares de entidades:  

- os nomes, que designam as “entidades” que povoam a nossa mundivisão, umas 

sendo entidades com correspondência física e material directa, outras designando 

coisas abstractas, construídas umas a partir das representações base de entidades 

de materiais, outras representando intrinsecamente e nativamente “coisas” 

imateriais. 

- os verbos, que designam acções, actos realizados por entidades sobre entidades, 

normalmente referidas como transacções, e que têm como objetivo de mudar o 

estado em que as entidades se encontram num dado momento, isto é, mudar o 

estado do mundo. 

É a partir destes dois vectores próprios da nossa mundivisão, nomes e verbos, a que 

se junta o terceiro e omnipresente vector, o tempo t, que o “espaço R3” dos nossos 

modelos do mundo se baseia! 

É precisamente este mesmo conjunto de vectores próprios – Entidades, Acções, 

Tempo – que constitui um ponto de partida sólido para a modelação do Ciberespaço 

Porque – repito – não nos esqueçamos, que o objectivo de toda a modelação é por 

um lado facilitar e mediar a comunicação entre Humanos e por outros congregar 

capacidades para a identificação de problemas e a construção de soluções! 

 

2. Modelação da Mundivisão do Ciberespaço 

Primeiro temos de caracterizar, modelar, compreender melhor o que é o 

Ciberespaço.  

Proponho que usemos a experiência milenar da modelação da Sociedade Humana, 

que habita no “”espaço físico”, para uma primeira aproximação ao Ciberespaço. 



No Ciberespaço existem entidades com expressão física independente, com 

comportamento próprio, tais como computadores, dispositivos móveis, servidores, 

redes, sistemas operativos, protocolos de comunicação e de segurança, bases de 

dados, aplicações de software de todos os tipos. Existem ainda “utilizadores” 

“domínios”, “sites”, “organizações”, “perfis” etc, toda uma panóplia de “coisas” 

que foram aparecendo como cogumelos no ciberespaço, e que cujos nomes são 

hoje familiares para os internautas. 

Com lidar com esta diversidade de coisas? Como modelar esta realidade de forma 

inteligível para os humanos? 

É aqui que entra a matemática e a engenharia!  

Perguntemo-nos: Quais são os vectores próprios deste espaço virtual? Quais as 

dimensões elementares a partir das quais qualquer entidade existente ou 

fenómeno que ocorra no ciberespaço pode ser caracterizado? 

Como já referi, as dimensões elementares são. Entidades, Acções e Tempo. 

 A partir destes 3 vectores podemos caracterizar muito do que “existe e ocorre” no 

espaço virtual. Não me atrevo a dizer que estas 3 dimensões são suficientes para 

caracterizar toda a complexidade que habita e ocorre neste espaço, mas são 

certamente necessárias e para já, constituem uma base sólida para ordenar a 

realidade e facilitar a nossa compreensão do que se quer abordar nesta 

conferencia: A Vivência Democrática no Ciberespaço. 

 

3. Entidades que povoam o Ciberespaço  

 

3.1 Os indivíduos 

Formularei agora o primeiro postulado que dever constituir a fundação do 

ciberespaço. Ele traduz um declarado posicionamento antropomórfico e 

antropocêntrico, que procura assegurar que o ciberespaço se constitui como uma 

ferramenta de última geração, ao serviço da Humanidade e da Vida e do Ambiente. 



Nesta conformidade a primeira entidade a garantir “persona” neste mundo virtual 

é a que representa cada ser humano, na sua individualidade, e garante, no decurso 

de qualquer transacção em que esteja envolvida no mundo virtual, a sua 

consistência, coerência e completude, face aos atributos intrínsecos específicos do 

humano que representa. 

A representação virtual da “persona” José Tribolet, construída a partir dos vectores 

próprios do ciberespaço, tem a obrigação de não apenas conter informação 

específica sobre a minha pessoa, representadas pelas minhas variáveis de estado 

intrínsecas, como abrangendo os “ports” de comunicação entre a minha pessoa e 

o resto do mundo com o qual eu interajo, nos diversos papéis que eu assumo no 

decurso das minhas actividades: Cidadão, Marido, Pai, Professor, Investigador, etc. 

A alteração das minhas propriedades extrínsecas ocorre em resultado das 

interacções com outras entidades do ciberespaço através dos meus “ports”. 

Em cada uma destas interacções com as outras entidades no ciberespaço a minha 

“persona” assume um papel determinado, e a sua actuação é condicionada pelas 

características específicas decorrentes do Universo Semântico específico dessa 

interacção e que rege o discurso da comunicação entre todos, o qual usa o que se 

chama “Domain Specific Language”, no qual, em particular, o conjunto de “verbos” 

legitimo em cada domínio é limitado. 

Desta forma, qualquer violação das regras semânticas que regem essas interacções 

pode e deve ser detectada imediatamente pela minha “persona” virtual, activando 

alarmes de defesa da minha integridade. Isto aplica-se evidentemente a todos os 

restantes stakeholders envolvidos nessas mesmas interacções. 

  

3.2 Os Organizações 

O segundo postulado que eu considero dever ser basilar na modelação do 

ciberespaço traduz um posicionamento sociológico, que enfatiza a relevância da 

organização social na vida dos indivíduos e da humanidade. 



Nesta conformidade toda e qualquer organização humana, formal ou informal, com 

o qual os humanos interajam no ciberespaço, deve ser dotada de “persona” 

própria, a qual deve garantir, no decurso de qualquer transacção em que esteja 

envolvida, a sua consistência, coerência e completude, face aos atributos 

intrínsecos específicos que ela tem representa. 

Todas as considerações anteriores aplicadas às “personas” que representam cada 

indivíduo humano aplicam-se ipsis verbis às “personas” organizacionais. 

  

 3.3 As “coisas “ que existem no mundo físico 

 De igual forma se define um terceiro postulado pelo qual todas as coisas que têm 

“nome” nas nossas linguagens, e com as quais interagimos e atribuímos 

significados, devem ter “personas” próprias no mundo virtual.  

São exemplo disso, um edifício, um carro, um decreto-lei, um contrato, uma pistola, 

uma rede de esgotos. Enfim isto corresponde de facto à emergência da “internet 

of things”, na qual “tudo o que mexe” e tudo o que “está quieto”, existe no mundo 

virtual, constituindo entidades que comunicam, interagem e actuam no mundo 

circundante. 

 

3.4 Em resumo 

Defendemos que a modelação do ciberespaço deve conter explicitamente 

representações de todas as “personas” acima mencionadas, que são de facto 

agentes autónomos, capazes de regular as interacções com eles, e de assegurar de 

forma continua a consistência, coerência, completude e veracidade das suas 

propriedades intrínsecas.  

Estas “personas” podem embarcar nas transacções compatíveis com os papéis que 

são chamadas a desempenhar, de acordo com os universos semânticos dos 

respectivos domínios de discurso, isto é, usando o conjunto limitado de verbos 

associado a cada domínio e recusando qualquer outro tipo de interacção a que 

sejam chamadas a participar. 



 

3.5 As “coisas “ que existem apenas no mundo virtual 

 Finalmente define-se um quarto postulado pelo qual todas as coisas que têm 

“nome” nas nossas linguagens, e com as quais interagimos e atribuímos 

significados, mas que existem apenas no mundo virtual, também devem ter as 

“personas” próprias.  

São exemplo disso, uma cripto moeda, um blog, um video. Todas estas entidades 

têm propriedades intrínsecas, comportamentos próprios e identidade. 

 

 

4. Governação das Entidades no Ciberespaço 

 

Neste contexto é fundamental discutir a Governação das Entidades no 

Ciberespaço.  

Há primeiro que tudo que tornar claro que cada entidade com “persona” no mundo 

virtual deve ter um identificador único e inalienável. 

Tal como no mundo físico e social que habitamos e constituímos se tornou 

necessário instituir “fontes de verdade” oficiais, cuja responsabilidade reside nas 

“Conservatórias”, que atestam perante terceiros a veracidade da identidade de 

uma determinada entidade, seja ela um individuo, uma organização, um contrato, 

uma lei, também o mesmo se torna patentemente necessário para a convivência 

civilizada no ciberespaço. 

Evidentemente que a solução a adoptar no Ciberespaço deverá preencher um 

conjunto de requisitos exigente, que por um lado garantam que as fontes de 

verdade não poderão ser corrompidas – o que desde logo invalida soluções 

monolíticas e centralizadas – e, por outro, garantam a observância da respiração 

democrática que se quer seja associada às vivências cibernéticas, nomeadamente 

em termos de liberdade e privacidade.  



 

5. Identidades Digitais 

 

Não cabe nesta apresentação endereçar que tipos de soluções de “Conservatórias 

Digitais” ou de “Repositórios de Identidades Digitais” deverão e poderão ser 

estabelecidas, num contexto de governação democrática do espaço virtual. MAS 

estamos certos que se vierem a estabelecer-se, serão certamente em rede, e 

operando de forma distribuída. 

Mas o que pretendo relevar é sim a importância de aprofundarmos o conceito de 

“identidade digital” das entidades existentes no ciberespaço, de definirmos técnica 

e juridicamente os seus contornos e as responsabilidades das conservatórias 

digitais, detentoras da “fonte de verdade” sobre estas mesmas entidades. 

 

6. Então e a Privacidade e a Protecção dos Dados? 

Regressemos agora à realidade presente, onde as questões de defesa da 

privacidade dos indivíduos e das organizações está na ordem do dia e a necessidade 

de garantir a protecção dos dados privados existentes no ciberespaço é por demais 

evidente. 

Eu penso que a forma como se estão a endereçar estes problemas carece de solidas 

bases conceptuais sobre o que é e o que se passa no ciberespaço.  

As “soluções” que vão sendo propostas e operacionalizadas não asseguram uma 

resposta sólida e consistente aos desafios que temos pela frente. 

Não que as ferramentas e boas práticas que estão sendo utilizadas estejam erradas. 

Mas não são sistemicamente completas, consistentes e coerentes. E não 

capitalizam no poder dos agentes em rede, da capacidade autónoma de cada um 

defender a sua integridade, sem prejuízo de capacidades agregadas de nível 

superior, que operam com eficácia perímetros de defesa agregados. 



Pensar em defender “Bases de Dados” não faz sentido para mim. O poder dos 

sistemas distribuídos, como já evidenciado pelas tecnologias blockchain, associada 

à institucionalização das “personas” digitais, permite antecipar a capacidade de 

proteger a privacidade dos dados intrínsecos e dos decorrentes das transacções 

entre entidades, sem que isso implique um repositório centralizado com um 

perímetro de defesa e também inversamente de ataque rigidamente 

estabelecidos. 

A capacidade de validar a veracidade de dados e de informação, com base sem 

sistemas blockchain é muitíssimo mais elevada e resiliente a ataques do que 

qualquer solução centralizada, ou federada. 

 

7. Implicações ao nível da ciberdefesa 

Na guerra, pensar estrategicamente a defesa passa por compreender 

estrategicamente as formas de ataque adoptadas pelo inimigo. 

Soluções centralizadas estão condenadas ao falhanço no ciberespaço, desde logo 

por se constituírem, por natureza, alvos. 

Soluções descentralizadas, baseadas na capacidade de agentes com elevados graus 

de autonomia, apoiadas por mecanismos distribuídos tipo blockchain de “validação 

da verdade”, têm à partida características de robustez e de resiliência a ataques 

superior às praticas actuais. 

 

8. Para finalizar 

Neste Webinar apresento pela primeira vez uma nova forma de olhar para a 

“ordenação social” do ciberespaço, assente em sólidos princípios humanísticos e 

civilizacionais. 

Ficaram muitos aspectos fundamentais por endereçar evidentemente, mas foram 

lançadas bases para formularmos de forma estruturada perguntas relevantes para 

o usufruto em liberdade, com responsabilidade e segurança do espaço cibernético. 

 



Lisboa 16 de Junho de 2020 
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