
Boletim

Boletim LANTRI | Número 1 | Setembro 2016



Boletim
A Transição da ICANN nas discussões da Governança da Internet



Foco e Escopo

O Laboratório de Novas Tecnologias de Pesquisa em 
Relações Internacionais (LANTRI) busca integrar a utilização 
sistemática de Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs) com as pesquisas acadêmicas em Relações Internacionais, 
privilegiando ferramentas de pesquisa Livres (Free Software) ou 
de Código Aberto (Open Source).  Esta integração é realizada 
através do desenvolvimento de pesquisas que tem como foco 
central as Relações Internacionais do Brasil ou apresentem 
temáticas com impactos significativos sobre o Brasil. A partir dos 
aspectos citados acima, o Boletim LANTRI tem com o objetivo 
divulgar resultados de pesquisas em andamento realizadas pelos 
integrantes e colaboradores do LANTRI. Deste modo, aqui será 
possível encontrar textos que sintetizam trabalhos ainda em 
curso, seus achados parciais, seus próximos encaminhamentos. 
Além disso, seção Radar LANTRI serão indicadas algumas 
fontes de pesquisa que auxiliam a compreensão dos temas 
abordados nos trabalhos apresentados.

Foco y Alcance

El grupo LANTRI busca integrar el uso sistemático de las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) con 
las investigaciones académicas en Relaciones Internacionales, 
privilegiando herramientas libres (Software Libre) o de Código 
Abierto (“Open Source”). Esta integración es realizada a través 
del desarrollo de investigaciones que tienen como foco central 
las Relaciones Internacionales de Brasil o las que presentan 
temas con impactos significativos sobre Brasil. A partir de los 
aspectos destacados anteriormente, el Boletín Lantri tiene como 
objectivo ampliar el conocimiento de los resultados de los 
trabajos realizados pelos miembros y parceros del LANTRI. De 
esa manera, en este medio de publicación estarán disponibles 
textos que resumen investigaciónes aún en realización, 
conclusiones parciales y sus próximos direccionamentos. 
Además,en la sección Radar LANTRI serán apuntadas algunas 
fuentes de investigación que ayudan a la comprensión de los 
temas discutidos en los trabajos presentados.

Focus and Scope

The LANTRI group seeks to integrate the systematic use of 
New Information and Communication Technologies (ICTs) with 
the academic research in International Relations, privileging free 
research tools (Free Software) or Open Source. This integration 
is accomplished through development of research that has as its 
central focus the International Relations of Brazil, or having 
issues with significant impact on Brazil. Based on the aspects 
mentioned above, the LANTRI Reports has the objective of 
disseminating results of ongoing researches carried out by the 
LANTRI members and collaborators. In this way, it will be 
possible to find texts that synthesize works still in progress, its 
discoveries and what's next. In addition, the Radar LANTRI 
section will indicate some research sources that help to 
understand the themes in the presented works.
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A Transição da ICANN nas discussões da Governança da Internet

Jaqueline Trevisan Pigatto1

Apresentação

O presente  trabalho  busca  analisar  o  atual  processo  de  transição  da  ICANN dentro  da

temática da Governança da Internet. Trata-se de um capítulo do relatório em andamento da pesquisa

“O Brasil  e  a  Governança da Internet:  a repercussão do caso Snowden e as  ações do governo

brasileiro por maior controle internacional da rede”, onde um dos principais objetivos é analisar

eventos e acontecimentos pertinentes à discussão desde o caso Snowden, em 2013. Assim, procura-

se  compreender  um  pouco  do  funcionamento  desse  órgão,  o  porquê  de  sua  transição  e  as

perspectivas que essa mudança traz, dentro não somente do contexto da governança global como

também das atuais conjunturas de Brasil e Estados Unidos. Agradecimentos à FAPESP, financiadora

dessa pesquisa.

Introdução

Como parte  da  pesquisa  “O Brasil  e  a  Governança  da  Internet:  a  repercussão  do  caso

Snowden e as ações do governo brasileiro por maior controle internacional da rede”, este trabalho

procura analisar o órgão da ICANN, essencial na administração e funcionamento de endereços da

Internet. Seu atual processo de transição trata da possibilidade de passar as funções do órgão dos

Estados Unidos para uma espécie de entidade global, ainda inexistente. 

O Brasil teve grande destaque na busca dessa governança nos últimos anos, especialmente

no governo de Dilma Rousseff quando houve um tensionamento das relações diplomáticas com os

Estados Unidos, devido à espionagem sobre a presidente e todo o Estado brasileiro. Dilma Rousseff

discursou  na  Assembleia  Geral  da  ONU,  pedindo  mudanças  na  regulamentação  da  Internet  e

realizando um evento multissetorial que discutisse este tema, o NetMundial, que ocorreu em São

Paulo em abril de 2014. 

Assim,  dentro  dos  objetivos  da  pesquisa,  faz-se  análises  dos  principais  acontecimentos

desde  o  caso  Snowden,  em 2013,  dentre  eles,  a  proposta  de  transição  da  ICANN. Embora  as

funções do órgão não estejam diretamente ligadas aos procedimentos de espionagem denunciados

1 Estudante de Relações Internacionais pela UNESP Franca (FCHS). Pesquisadora em Iniciação Científica, com o
tema O Brasil e a governança da Internet: a repercussão do caso Snowden e as ações do governo brasileiro por
maior controle internacional da rede. Bolsista FAPESP. Participa dos grupos de pesquisa LANTRI (Laboratório de
Novas Tecnologias em Relações Internacionais) da UNESP Franca e REPRI (Rede de Pesquisa sobre Regionalismo
e Política Externa), que congrega pesquisadores de várias universidades brasileiras e instituições de pesquisa. 
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por  Snowden,  o  movimento  pode  ser  visto  como  uma  resposta  do  governo  Obama  à  grande

requisição mundial por uma descentralização da rede.

Resultados e Discussão

A ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) é a instituição que mais

se aproxima de uma Governança para a Internet atualmente. Ela é a responsável pela manutenção de

um  espaço  de  nomes  de  domínio  global  unificado,  pela  coordenação  do  sistema  global  de

identificadores únicos da Internet,  e por assegurar a operação estável e segura do DNS (Domain

Name System, basicamente a distribuição hierárquica de domínios como o .com; .br; .org; entre

outros)2.  Não está, contudo, responsável por outros temas pertinentes à Governança da Internet,

como cibersegurança, privacidade e inclusão digital.

Para Canabarro e Wagner (2014, p.9), uma única instituição que regule a Internet é inviável:

A viabilidade da Rede depende justamente da comunhão do sistemas de endereçamento e

dos protocolos que habilitam os fluxos de pacotes de dados de ponta a ponta pelas diversas

entidades públicas  e  privadas  que  integram a  Rede.  Isso  é  feito  a  partir  do  regime de

coordenação estruturado em torno da ICANN.

A ICANN é um ponto chave na discussão por estar subordinada ao governo dos Estados

Unidos; assim, deve obedecer as suas leis nacionais. Um exemplo é a questão de sanções: se o

governo estadunidense impõe sanções ao Irã, a ICANN seria obrigada a remover os domínios de

sites iranianos da Internet, pois se os mantivesse, estaria desrespeitando a lei (KURBALIJA, 2014).

Tal exemplo não aconteceu ainda, mas é uma possibilidade real. A entidade também é responsável

por definir  valores de atacado para de nomes de domínio, além de estabelecer as condições do

serviço  oferecido,  atuando,  assim,  tanto  no  âmbito  legal  quanto  no  econômico  (GELBSTEIN,

KURBALIJA; 2005). 

A transição refere-se, na verdade, à transferência da supervisão das funções IANA3 (Internet

Assigned Numbers Authority), entidade criada em conjunto com o Departamento de Defesa dos

Estados  Unidos,  posteriormente  absorvida  pela  ICANN  em  conjunto  com  o  Departamento  de

Comércio.  Seu  trabalho  passaria para  uma  comunidade  internacional  multistakeholder

(multissetorial), ou seja, Estados, empresas e sociedade civil teriam o mesmo peso. A proposta foi

entregue ao governo dos Estados Unidos após reunião da ICANN em Marrakech,  em março de

2016. O país aprovou a proposta e teve o encerramento do contrato em 1° de outubro de 2016. 

2 DNS, para mais informações: http://www.tecmundo.com.br/o-que-e/829-o-que-e-dns-.htm.
3 IANA, para mais informações: http://www.iana.org.

http://www.tecmundo.com.br/o-que-e/829-o-que-e-dns-.htm
http://www.iana.org/
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Existem  algumas  entidades  atuantes  em  protocolos  pela  Internet  que  não  são

governamentais, como a IETF (Internet Engineering Task Force) e a WWWC (World Wide Web

Consortium). Pensando em uma governança global, que uniria teoricamente essas várias entidades e

suas funções, Joseph Nye (2012, p.186) ressalta a importância das leis soberanas de cada Estado:

[...]os governos nacionais tentam controlar os problemas de segurança, espionagem e crime

dentro  das  estruturas  legais  nacionais,  embora  a  volatilidade  tecnológica  do  domínio

cibernético signifique que as leis e as regulações estão sempre perseguindo um alvo móvel.

Ainda que não haja um regime único para a  governança do espaço cibernético,  há um

conjunto de normas e instituições frouxamente associadas que se situam em algum lugar

entre uma instituição integrada — que impõe a regulação mediante regras hierárquicas e

práticas  extremamente  fragmentadas  -  e  instituições  sem um núcleo  identificável  nem

vínculos.

A ideia da transição foi revelada em 2014, pelo Departamento de Comércio dos Estados

Unidos4. Tendo em vista que trata-se de um ano após as revelações de Snowden, essa medida pode

ser entendida como uma resposta do governo Obama às críticas de que o controle da rede deveria

ser mais descentralizado. Sobre isso, o acadêmico Daniel Oppermann, que é especialista no tema de

Governança da Internet, comenta5:

Desde o lançamento oficial do processo de transição na reunião da ICANN em Singapura,

em março de 2014, protagonistas da internet em todo o mundo estão intensificando seus

debates  a  respeito  dos  detalhes  da  nova  estrutura  de  governança.  Ao  mesmo  tempo

membros do Partido Republicano no Congresso americano estão tentando prevenir o que a

comunidade internacional  da internet  vem esperando desde o final  dos anos  90.  Ainda

presos ao contexto da Guerra Fria do século passado, estão com medo de que a inclusão de

outros  na  supervisão  da  ICANN possa  deixar  automaticamente  a  internet  nas  mãos  de

pessoas que não partilham da sua definição particular de “liberdade”. No entanto, é muito

pouco provável que qualquer das propostas seja aprovada como lei pelo Presidente Obama.

Um dos motivos  para tais  adiamentos  da transição da ICANN pode ser  a falta  de uma

entidade ou corpo global de administração de suas funções, algo próximo de uma governança global

da Internet, de fato. Mesmo com os inúmeros fóruns e discussões mundo afora, a inexistência de um

4 Controle  da  internet  deixara  de  ser  dos  EUA.  Folha  de  S.  Paulo,  15/03/2014.  Disponível  em:
<http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/156499-controle-da-internet-deixara-de-ser-dos-eua.shtml>. Acesso em:
12 set 2016.

5 OPPERMANN, Daniel. ICANN inicia debates sobre transição de controle da IANA. Comunicaçao e Politica, 7 abr 
2014. Disponível em: <http://comunicacaoepolitica.com.br/blog/2014/04/icann-inicia-debates-sobre-transicao-de-
controle-da-iana/>. Acesso em 18 maio 2016.

http://comunicacaoepolitica.com.br/blog/2014/04/icann-inicia-debates-sobre-transicao-de-controle-da-iana/
http://comunicacaoepolitica.com.br/blog/2014/04/icann-inicia-debates-sobre-transicao-de-controle-da-iana/
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mundo/156499-controle-da-internet-deixara-de-ser-dos-eua.shtml
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órgão  ou  instituição  formal  desacredita  a  concretização  dessa  transição.  As  regiões  globais  já

possuem corpos atuantes com a própria ICANN, a exemplo do LACNIC (Registro de Endereços da

Internet para a América Latina e o Caribe). A figura abaixo demonstra a atuação dessas entidades:

FIGURA 6 – REGISTROS REGIONAIS DE INTERNET

O desejo de modificação do funcionamento da ICANN data de mais de uma década atrás,

inclusive com participação brasileira, a exemplo da Cúpula Mundial sobre Sociedade da Informação

de novembro de 2005, na Tunísia. Nesse evento, o Brasil propôs a internacionalização da gestão da

Figura 6: atuação dos Registros Regionais da Internet (RIRs).
ICANN  Policy.  Disponível  em:
<https://www.icann.org/policy#what_is_policy>. Acesso em 18
maio 2016.

https://www.icann.org/policy#what_is_policy
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Internet e houve a instituição do IGF (Fórum de Governança da Internet), com sua primeira edição

realizada já em 2006. O gerenciamento dos nomes de domínio de um país passou a ser garantido

pelos próprios (exemplo do pontoBR - .br), o que já diminuiu a influência da ICANN, acordando

também a necessidade de uma coordenação internacional sobre os nomes de domínio genéricos

(GTLDs). A atuação brasileira durante as negociações deu-se em conjunto com outros países em

desenvolvimento,  como Índia  e  África  do Sul  (também membros  dos  BRICS),  além da União

Europeia (RESENHA DE POLÍTICA EXTERNA, 2005).

O Brasil ganha destaque novamente por ter uma administração da rede de reconhecimento

mundial.  O  CGI.br  (Comitê  Gestor  de  Internet  no  Brasil)  é  tido  pela  área  como  modelo,

especialmente pelo seu caráter pluriparticipativo,  que desde 2003 conta com membros do setor

governamental,  empresarial,  terceiro  setor,  academia  e  um  conselheiro  de  saber  notório.  Os

membros não governamentais formam a maioria dos componentes do Comitê, sendo eleitos pela

própria comunidade. Destaca-se o fato de que o CGI atua muito além da administração de nomes,

números  e  endereçamentos  da  rede  brasileira.  O  Comitê  realiza  estudos,  estatísticas  e

recomendações aos diferentes setores do país sobre como agir para melhoria da Governança da

Internet nacional.

Conclusões Parciais

A transição da ICANN estabelece-se, portanto, como o principal resultado, até então, para o

estabelecimento de uma Governança da Internet,  que tem seu início nos anos 2000, mas ganha

atenção de fato em 2013, com o caso Snowden, passando pelo pioneirismo brasileiro com o Marco

Civil e culminando em diversos movimentos que pretendem alterar a administração da Internet para

algo mais aberto, transparente, seguro e inclusivo. A nova instituição responsável teria que preservar

o  trabalho  feito  pela  ICANN, mas  com maior  transparência  e  imparcialidade  com relação  aos

Estados,  além de, obviamente, obter uma legitimidade global. A discussão ainda está muito em

aberto, apesar da rápida evolução que a acompanha. A própria comunidade da Internet discute se

um regime resolveria ou seria mais viável múltiplos acordos em diversas áreas, o que de fato é mais

prático no âmbito das relações internacionais.

As revelações de Snowden chamaram a atenção global para problemas de privacidade e

liberdade de expressão, mas graças ao rápido poder de comunicação da própria Internet e de pessoas

engajadas na discussão, os tópicos foram muito além, atraindo inclusive aqueles que antes não se

importavam tanto com o uso das redes. Os estudos e lutas por direitos e uma boa regulamentação

devem persistir, no intuito de preservar a Internet para seus usuários, os mesmos que atuam nela e
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criam seu conteúdo constantemente, inovando em todas as áreas do conhecimento e da vida em uma

sociedade cosmopolita.
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Radar LANTRI

Por Jaqueline Trevisan Pigatto

Como parte da metodologia de pesquisa que acompanha o projeto “O Brasil e a Governança

da  Internet: a repercussão do caso Snowden e as ações do governo brasileiro por maior controle

internacional da rede”, faz-se uso constante de newsletters. Esses boletins informativos mostram-se

extremamente práticos e úteis para o acompanhamento de notícias e textos pertinentes ao tema. No

caso desse tema em específico, alguns sites registrados no e-mail do pesquisador para envio de

newsletters são: Wired, Telesíntese, The Intercept, BBC News Magazine e LACNIC.

A revista eletrônica da BBC traz matérias sobre temas variados, mas sempre conta com algo

atual  que  pode  ser  interessante.  Wired  e  Intercept  trazem  reportagens  sobre  Internet  e  novas

tecnologias constantemente, a primeira foca tanto em questões de governança da Internet quanto em

novos softwares e até mesmo novos equipamentos de hardware; já a segunda conta com reportagens

investigativas sobre diversos assuntos, especialmente sobre espionagem e política norteamericana,

já que um dos fundadores do site e o jornalista britânico Glenn Greenwald, que participou das

revelações de Edward Snowden em 2013, pelo jornal inglês The Guardian.

O LACNIC (Registro de Endereços  da Internet  para a  América  Latina e  o Caribe)  traz

notícias e agenda de eventos acerca do uso e administração da Internet na região latinoamericana. Já

o Telesíntese e um portal brasileiro sobre telecomunicações, que agrega notícias e opiniões sobre o

uso e desenvolvimento das TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) no Brasil. 
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