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BRASIL: DIREITO NA REDE E O DIREITO À REDE? 
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Resumo: Este artigo é uma a iniciação para pesquisa de mestrado que aborda 

preliminarmente o debate sobre a governança da Internet, tanto para o modo de 

produção – hipótese do capitalismo cognitivo – quanto para o direito à comunicação na 

sociedade. O objetivo é tecer um breve panorama da compreensão do papel Internet no 

Brasil. Através de uma revisão da bibliografia sobre governança da internet, o trabalho 

analisa as diferentes orientações políticas para a regulamentação da rede no cenário 

internacional – dividida entre sua securitização ou não. Usando como  plano de fundo o 

debate da governança mundial provocada pelo Brasil em 2013, com recorte do caso 

Marco Civil. Complementarmente, analisamos o Programa Nacional de Banda Larga 

enquanto experiência de universalização da banda larga no país. Como principal 

resultado parcial, percebe-se que apesar do reconhecimento da Internet enquanto um 

direito, relacionado ao direito à comunicação, há uma série de questionamento quanto a 

efetivação desse direito no país – apesar da massificação do acesso – em função, 

provavelmente, da concepção da internet por parte dos atores que operacionalizam a 

política de universalização por parte do Estado. 
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Introdução 

O presente artigo pretende abordar de modo sucinto o debate relacionado à 

governança da internet, democracia e desenvolvimento no Brasil. Sendo assim, realizamos na 

primeira parte do trabalho algumas apresentações sobre abordagens teóricas sobre a 

governança da Internet para, na segunda parte, situar a posição brasileira nesse contexto. 

Dentre as abordagens tratadas, destacamos a hipótese do impacto da Internet sobre o modo de 

produção capitalista e sobre o reconhecimento do acesso à Internet enquanto um direito 

social, equivalente à moradia, educação, saúde, alimentação e segurança. O que perpassa as 
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distintas abordagens seria a noção do direito à Internet, havendo tendências à universalização 

desse direito, outras tendendo para sua massificação, orientadas para maior ou menor controle 

da produção e compartilhamento de conteúdo na rede.  

Contudo, o objetivo deste artigo consiste em compreender o debate e algumas 

políticas relacionadas ao caso do Brasil, analisando o processo de reconhecimento do direito 

na Internet e o direito à Internet. Um estudo mais aprofundado das abordagens teóricas, 

referidas anteriormente, serão objeto de futuros trabalhos, para tanto, de modo introdutório, 

nos deteremos numa análise dos processos recentes no país relacionados à governança da 

Internet, mais especificamente a aprovação do Marco Civil da Internet, enquanto ordenamento 

jurídico de garantia de direitos na rede, e a condução do Programa Nacional de Banda Larga
2
 

(PNBL), enquanto política pública para ampliação do acesso à rede.  

 

Internet: espaço comum ou privado? 

A criação da internet e sua disseminação viabilizou o desenvolvimento de outras 

formas interativas e dinâmicas de comunicação, um novo modo de produção, transmissão e 

armazenamento de conteúdo. Seu impacto no modo de organização da sociedade moderna 

seria o equivalente ao da criação da imprensa ou telégrafo (MOSSBERGER et al., 2008, p. 

03-06). A “economia da informação”, com a massificação da internet, no final da década de 

1990, transformou o conhecimento – o conteúdo produzido na rede – num produto e os 

usuários da rede, na sua fonte (RULLANI, 2004, p.102 apud MALINI&ANTOUN, 2013, p. 

51).  

Cabe ressaltar que o debate que será explorado neste artigo compreende que o 

impacto político das tecnologias de informação e comunicação (TIC), dentre elas a internet, 

                                                
2  Lançado no Decreto 7.175 de 12 de maio de 2010. 
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não induzem um “determinismo ou predominância tecnológica” sobre os processos políticos 

(DUNLEAVY&MARGARETTS, 2010, p.04). A forma que a tecnologia será utilizada 

depende da finalidade que será atribuída para ela. 

A Internet, para melhor compreensão, é dividido em três camadas: a  infraestrutura 

física, como as redes de telecomunicação; a estrutura de transporte de dados padronizados, 

como os computadores; e plataformas de serviços para gestão dos dados, navegadores e 

aplicativos (LUCERO, 2011, p. 40-41; CANABARRO&BORNE, 2013, s/p). A evolução 

histórica de acordos multilaterais sobre o regramento do uso dessas camadas é permeada pelo 

discurso de naturalização do monopólio devido aspectos de segurança (WILLIAM&ERNEST, 

2008, p. 11-18) e atualmente polariza-se entre os defensores da gestão de instituições privadas 

e os defensores da maior participação dos Estados (LUCERO, 2011, p.166-167). 

Originada, inicialmente, de uma pesquisa militar envolvida com a comunidade 

acadêmica, inserida na contracultura da década 1960 nos Estados Unidos da América (EUA), 

a Internet foi sendo configurada pelo uso de seus usuários. Sua expansão, demarcada por 

Malini e Antoun (2013, p.18) pelo ano de 1984 quando houve a conexão de computadores 

fora do circuito militar-acadêmico via linhas telefônicas, resultou numa transição de um 

formato de controle de conteúdo para um formato de compartilhamento de conteúdo.  

O período em diante, por meados da década de 1980, é marcado por forte desacordo 

sobre como desenvolver a rede entre os Estado. Sua complexificação tem relação com a 

difusão do computador e a privatização da prestação de serviço e de partes da rede 

(WILLIAM&ERNEST, 2008, p. 11-22). 

A partir disso, adquire destaque a abordagem que ressalta o potencial comunicativo 

que a Internet possibilita, influindo diretamente sobre a configuração do espaço público da 

sociedade moderna (CASTELLS, 2005, p.15; GUARESCHI, 2013, p.34-36). Com a Internet, 
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este espaço público amplia sua forma de interação entre as pessoas, permitindo uma certa 

autonomia com relação aos veículos de comunicação de massa no que tange a produção de 

informação (MALINI&ANTOUN, 2013, p.160-161). O poder comunicativo de grupos 

organizados ou de pessoas individualmente se amplia (AMADEU, 2012, p.61; 

MALINI&ANTOUN, 2013, p.157), contribuindo, em alguns casos, no envolvimento político, 

pois exporia os indivíduos a opiniões públicas distintas da sua (MOSSBERGER, 2008, p.03; 

HORRIGAN et al., 2004, apud MOSSBERGER, 2008, p.52).   

A inserção do uso da Internet sob as várias dimensões – econômica, social e política 

– do cotidiano da sociedade, confere à ela uma relevância, equiparando-se ao direito à 

comunicação (VALENTE, 2012, p.53-54; KUEHL, 2009, p.01).  Explicando como isso se 

deu, Amadeu (2012, p. 103-106), considera que graças a possibilidade de inclusão e 

compartilhamento de conteúdo, desvinculada de uma hierarquia centralizada, a internet 

contou com a expansão “inventiva”. Na medida em que seus usuários encontravam novas 

finalidades para a Internet, ela se difundia para outros setores sociedade, fora da universidade 

e dos setores de tecnologia de comunicação.  

Para Corsani (2003, p.15-29) a possibilidade de compartilhamento e uso dos 

conteúdos produzidos e disponibilizados na rede é a característica central de sua hipótese na 

alteração do modo de produção capitalista: o surgimento do capitalismo cognitivo. Para tanto, 

ela apresenta os elementos de ruptura com o capitalismo industrial, substituindo a “lógica de 

reprodução” para “uma lógica da inovação”, ao mesmo tempo em que transita “de um regime 

de repetição a um regime de invenção”. Dentre os elementos de ruptura possíveis com o 

capitalismo industrial e que compõe o debate sobre a governança da internet, seria o princípio 

que o conteúdo produzido na rede é valorizado conforme  diversidade de usos possíveis dele; 

dependendo, então, que para ser valorizado ele precisa ser difundido, socializado e 
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compartilhado. 

Em outras palavras, quanto mais usuários explorando os aplicativos na rede, mais 

valor é agregado ao conteúdo deles. Devido a essa lógica, onde o valor é agregado no seu uso 

e não na sua produção, a inclusão na rede de pessoas desconectadas ampliaria – segundo essa 

hipótese – o potencial inovativo e agregador de valor da própria rede
3
 (CORSANI, 2003, 

p.24-29; AMADEU, 2012, p.62) 

Sendo assim, há quem
4
 assemelhe as infovias do século XXI às ferrovias do século 

XIX para o desenvolvimento econômico (OBSERVATÓRIOA DA IMPRENSA, 2013, s/p), 

quando alcança regiões antes descobertas, permite a geração de valores sobre outras 

atividades econômicas ou sociais. Com base nisso, na década de 1990, na esteira das 

proposições da criação da “sociedade da informação”, germinaram-se programas de 

massificação e universalização de acesso às TIC (BONILLA&OLIVEIRA, 2011, p.23-24). 

Contudo, antes de abordarmos a condução das políticas de universalização da 

Internet no Brasil, cabe discorrer brevemente sobre quais os interesses envolvidos na 

formação da governança da Internet. Sintetizamos em três interesses distintos que influenciam 

a expansão da sua infraestrutura física, assim como seu funcionamento lógico, mas sob um 

marco de regulamentos nacionais e internacionais visando o controle do conteúdo; seriam: “o 

                                                
3 Aparentemente, o Equador tem orientado algumas políticas nessa concepção, através do conceito de 

“economia do conhecimento livre”, ou Free/Livre Open Knolegde (FLOK) Society, desenvolvido a partir do 

trabalho conjunto com uns espanhois hackativistas relacionados com o 15M, cujo foco desenvolver uma 

alternativa de matriz econômica no país baseada no compartilhamento de conteúdo – ou conhecimento – 

produzindo inovação. A criação da cidade de Yachay (“Cidade do Conhecimento”), concentrando 

universidades, centros de pesquisa e de tecnologia e comunicação, simboliza o conjunto de esforços e 

recursos destinado no desenvolvimento dessa nova matriz produtiva (FORUM DIGITAL, 2014; OPERA 

MUNDI, 2014; BRASILSPOT, 2014).  
4 Alexandre Annemberg utilizou esta analogia durante sua participação na reunião do Conselho de 

Comunicação Social em 2003, na situação de Diretor-Executivo da Associação Brasileira de Televisão por 

Assinatura (ABTA), onde debatia-se a regulamentação do setor. 
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combate ao terrorismo, a necessidade de controle estatal de conteúdos massivamente 

comunicados e a manutenção dos sistemas de propriedade intelectual forjados no capitalismo 

industrial” (AMADEU, 2012, p.62-63).   

Então, considerando as distintas concepções de governança da internet que resultam 

essa convergência de interesses, categorizamos elas, a grosso modo, em duas convenções na 

arena política internacional, uma delas orientada no desenvolvimento de mecanismos de 

vigilância para controle de conteúdo e preservação da propriedade. Em outras palavras, a 

agenda de securitização promovida por órgãos de segurança dos Estados acompanhado pela 

indústria cinematográfica, fotográfica, editorial, os radiodifusores e as empresas de 

telecomunicações que subordina direitos, como o à privacidade, ao da propriedade. A outra 

convenção está orientada na manutenção do modo aberto de funcionamento da rede, sob a 

compreensão que a potencialidade inventiva da Internet reside na sua capacidade massiva de 

compartilhamento de conteúdo e produção colaborativa (AMADEU, 2009, p.103-104; 

MALINI&ANTOUN, 2013, p.153-161).  

A Convenção sobre Crime Cibernético elaborada pelo Conselho da Europa em 2001, 

conhecida também como Convenção de Budapeste, sintetiza as primeiras orientações 

políticas, da primeira convenção mencionada anteriormente, conclamando os países a 

desenvolverem um conjunto normativo que harmonizassem os processos penais sobre os 

crimes digitais
5
 – ou “cibercrimes”. Para garantir melhor eficácia sobre o terrenos da rede 

mundial de computadores, consentia-se da necessidade de uma cooperação na guarda de 

dados dos usuários na Internet entre os países e o acesso ao conteúdo compartilhado sem  a 

necessidade de ordem judicial (AMADEU, 2012, p.65-70). 

                                                
5 Estariam centrados em quatro eixos: “pornografia infantil, terrorismo, lavagem de dinheiro e guerra contra 

as drogas” (ASSANGE et al, 2012, p.53). 
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 No Brasil, entre 2008 e 2009, sob a luz da legislação nacional, não obteve consenso 

entre os órgãos a respeito da internalização dos dispositivos da Convenção de Budapeste 

porque não obtivera consenso entre alguns órgãos do Estado sobre os compromissos que ela 

implicava referente  à propriedade intelectual (LUCERO, 2010, p.116-119). Nesse mesmo 

momento, no país, o Comitê Gestor da Internet (CGIBr) estabelece um conjunto de 

princípios
6
 que deveria orientar as políticas para a Internet, dentre eles, para o debate sobre 

segurança, destacamos o da “liberdade, privacidade e direitos humanos” e o da 

“inimputabilidade da rede” (CGIBr, 2009, s/p). Amadeu (2012, p.75-76) e Corsani (2003, 

p.28-31) avaliam que a constituição de mecanismos na garantia da propriedade intelectual na 

Internet, contrariando o princípio da inimputabilidade e da privacidade, podem atentar contra 

o elemento inovativo da Internet, embora seja uma intenção de se tentar apropriar-se 

exatamente deste elemento.   

Entretanto, a Convenção sobre Crime Cibernético contou com resultados práticos em 

outros casos. Para exemplificar, citamos o Acordo Comercial Anticontrafração
7
 (ACTA), a 

“Lei Sarkozy”, na França em 2009; e a Lei da Economia Digital, na Inglaterra em 2010. 

Baseadas no princípio “três batidas e vocês está fora”, a norma prevê três avisos de violação 

de direitos autorais ao internauta que, no último caso, a máquina e o domicílio são 

desconectados da internet por um determinado período. Para tanto, também resulta como 

efeito prático, o armazenamento de dados dos usuários por órgãos de segurança dos Estados  

(AMADEU, 2012, p.63-70).  

Cabe destacar que o debate acerca da privacidade dos dados dos usuários da Internet 

                                                
6 1. Liberdade, privacidade e direitos humanos; 2. governança democrática e colaborativa; 3. universalidade; 

4. diversidade; 5. inovação; 6. neutralidade da rede; 7. inimputabilidade da rede; 8. funcionalidade, 

segurança e estabilidade; 9. padronização e interoperabilidade; 10. ambiente legal e regulatório. 

7 “Anti-Counterfeiting Trade Agreement” em inglês. 
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acaba tendo duas dimensões, uma sobre o aspecto da preservação do anonimato na rede, que o 

movimento de securitização da Internet é contrária; outra sobre a concepção de um modo de 

produção orientado na exploração comercial dos dados que os usuários produzem na internet 

(MALINI&ANTOUN, 2013, p.09-10; p.200). A privacidade, bem como a neutralidade da 

rede, incide diretamente sobre esse modo de produção.  

Para exemplificar a segunda convenção sobre a governança da Internet, passaremos 

para a segunda parte do artigo onde pretendemos focar sobre o caso do Marco Civil da 

Internet no Brasil como referência, relacionando-o com algumas análises feitas sobre o 

PNBL, na sua proposição de universalizar o acesso à Internet. Ressaltamos, todavia, que não é 

o único caso, mas o elegido para análise. 

 

Estado no Brasil: garantindo o direito na internet, marginalizando o direito à internet 

Importante destacar que o Marco Civil da Internet no Brasil foi resultado de uma 

reação ao Projeto de Lei (PL) 84/99
8
 no país, onde estabelecia condutas criminosas na 

internet, mas para fazê-lo demandaria a criação de um estado de vigilância, com acesso aos 

registros e conteúdos dos usuários sem a solicitação judicial (OBSERVATÓRIO INTERNET 

Br, 2011, p.11; MOLON, 2012, p.37-38). Sua construção fora feita dentro dos marcos da 

Convenção de Budapeste. 

A reação ao PL 84/99 mobilizou uma petição “Em Defesa da Liberdade e do 

Progresso do Conhecimento na Internet Brasileira”, com cerca de 160 mil assinaturas e uma 

campanha promovida pelo movimento “MegaNão”. A intenção era amenizar as penalizações 

da lei, ao mesmo tempo em que ganhava-se tempo, por parte deste segmento, de formular 

outro PL que garantisse a os direitos na rede e seu funcionamento aberto. Dá-se inicio, então, 

                                                
8 Denominada popularmente de  “Lei Azeredo” ou “AI-5 Digital”. 
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aos trabalhos, em outubro de 2009 para a formação do Marco Civil da Internet através da 

própria internet (OBSERVATÓRIO DA INTERNET, 2011, p.17-20). 

Na primeira etapa do Marco Civil, o documento foi aberto por 45 dias para acesso e 

participação do público, contabilizando cerca de 800 propostas de princípios da internet; 

reaberto numa segunda etapa, para redação ser objeto de discussão em 30 de maio de 2010, 

encerrando-se com adesão de 1200 novos propostas (OBSERVATÓRIO DA INTERNET, 

2011, p.17-21). O Marco Civil se diferencia de outras experiências de consulta e formulação 

de política pública via ferramentas digitas, pois a própria Internet tornou-se o espaço onde a 

consulta pública ocorria (STEIBEL, 2012, p. 86). Nesse sentido,  Souza et al. (2010, p.71) 

compreende que a formulação do Marco Civil “radicalizou a natureza democrática do 

processo legislativo no país” (DE SOUZA et al., 2010, p.71), embora seja considerado recente 

o debate sobre participação digital em formulação de políticas públicas, contou-se com uma 

“grande mobilização nacional e envolvimento de diferentes grupos da esfera civil” 

(SAMPAIO, 2011a, p.11 apud POSSAMAI, 2011, p.48).  

Ele garantiu importantes direitos na Internet, dentre outros, vamos citar o direito à 

garantia da neutralidade da rede, enquanto tratamento isonômico dos pacotes de dados (art. 

9º), ao longo das três camadas da Internet; e o direito à privacidade (art. 11º) (BRASIL, 2014, 

s/p). Mesmo exigindo a guarda de logs
9
, o caso brasileiro difere-se dos ordenamentos 

jurídicos produzidos pelos casos da primeira convenção porque ele garante a privacidade que 

só será violada em caso fundamentado num processo judicial.  

Sobre o reconhecimento da Internet como um direito de todos (art. 4º) é importante 

para orientar futuras políticas no país relacionadas à governança da Internet. Reconhece o 

                                                
9 Por “log” entenda-se enquanto o registro gerado por cada aparelho eletrônico quando ele acessa ou 

desconecta da Internet, bem como quando ele acessa algum aplicativo na rede. 
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direito à rede, mas problematizaremos a condução do PNBL que visa garantir o direito à rede. 

Especialmente dentro do contexto de aprimoramento de plataformas digitais de participação 

no Brasil, que tem no Marco Civil um simbolo, mas também, a sua próxima etapa, a 

regulamentação de alguns artigos que será, também, via Internet. 

Tendo em vista esse contexto, o PNBL tem como pressuposto que o acesso à rede é 

um valor fundamental para o desenvolvimento social, econômico e cultural do país, 

oferecendo à R$ 35,00 a velocidade de 1Mbps; contudo, conforme o consumo vai passando 

de 300 Mb, as operadoras de serviço reduzem a velocidade (LEMOS, 2011, p.17). Criado 

através do Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010, estava inserido na realidade onde cerca 

de 70% dos domicílios no país não possuíam acesso à rede, foi criado para superar as 

desigualdades regionais e sociais, ampliar serviços de governo eletrônico
10

 e aumentar a 

autonomia e competitividade tecnológica brasileira(URUPÁ et al., 2014, p.246-247). 

Bonilla e Oliveira (2011, p.23-50) problematizam as concepções das políticas 

públicas para garantir acesso à Internet, especialmente as que se declaram para combater a 

exclusão digital, mas não levam em conta o desenvolvimento de uma “cultura digital”. Para 

os autores, essas medidas atuam em garantir o acesso às TIC, mas não como um processo de 

construção de cidadania, apenas numa concepção de tornar o beneficiário da política num 

consumidor de produtos digitais, sem compreender as TIC enquanto um instrumento para 

revindicar outros direitos e incidir sobre a vida pública
11

.  

                                                
10 Governo eletrônico aqui é considerado “contínua otimização na oferta de serviços, na participação cidadã e 

na governança, mediante a transformação das relações internas e externas ao Estado a partir do uso” das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (GARTNER GROUP apud POSSAMAI, 2011, p. 39). A 

formação do governo digital está próximo da aplicação da doutrina de Governança da Era Digital que surge 

sob três eixos: a reintegração da organização do Estado; visão holística do serviço voltado para o cidadão; e 

adaptação por instituições digitais (DUNLEAVY&MARGARETTS, 2010, p. 04) 

11     Segundo os autores a compreensão das relações sociais a partir da dicotomia excluído-incluído, 
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Referente a essa discussão, Sérgio Amadeu (2011, p.49-52) destaca que houve uma 

orientação para uma política pública, no Brasil, que garantisse a autonomia da sociedade, 

rompendo com a reprodução da miséria e no foco da cidadania, não limitando-se a 

profissionalização ou modernização gerencial quando tratava-se de inclusão digital. 

Entretanto, como ele mesmo denota, embora tenha-se direcionado políticas de inclusão – 

criação dos Pontos de Cultura, isenção tributária para aparelhos eletrônicos, pontos de 

conexão em espaços públicos como escolas, dentre outros exemplos – elas não estavam 

articuladas de modo a adquirir uma dimensão equivalente ao do Sistema Único de Saúde, por 

exemplo. Além disso, no que tange  a universalização da internet Banda Larga, um elemento 

comum nas análises sobre o PNBL tem sido a postura das operadoras de telefonia com relação 

à forma de investimentos na expansão da infraestrutura física da rede. 

A latente disputa sobre a orientação da política pública de inclusão digital, no caso o 

PNBL, desdobra-se em pressões por parte de entidades da sociedade civil e das empresas de 

telecomunicações no país sobre o governo federal. No cerne disso reside a compreensão a 

respeito do serviço de banda larga enquanto um bem supérfluo ou direito social (POSSAMAI, 

2012, p.04-23). 

Urupá et al. (2013, p.252-253) elenca cinco fragilidades do PNBL resultantes dessa 

disputa: a ineficiência de mecanismos de competição para a prestação de serviço, a 

naturalização de oligopólio ou duopólio; a possibilidade do uso de recursos públicos para 

                                                                                                                                                   
passaria a ideia equivocada de que o segmento definido como excluído não estivesse inserido nas relações 

sociais da sociedade, quando, numa outra perspectiva, eles fazem parte da sociedade, mas numa posição e 

condição que delimita uma forma de dominação sobre eles do segmento dito “incluído”. Com relação às TIC 

seria equivalente, não possibilita que o beneficiário da política de “inclusão digital” transcenda a posição de 

consumidor de produtos para criador de produtos(BONILLA&OLIVEIRA, 2011, p.24-29). 
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benefícios privados, mais especificamente a isenção tributária e utilização de recursos do 

Fundo de Fiscalização de Telecomunicações para incentivar a infraestrutura em detrimento da 

fiscalização propriamente referida. Por fim, mas não menos importante, a predominância da 

lógica de mercado em detrimento da garantia de direitos, através do enfraquecimento da 

Telecomunicações Brasileiras S.A (Telebras) – empresa vinculada ao Ministério das 

Comunicações – na condução do PNBL, transferindo de funções de tomada de decisão para as 

empresas de telecomunicações na alocação de recursos (URUPÁ et al., 2013, p.252-253). 

Ressaltamos, também, que essa estratégia não se restringe ao Brasil, a União das 

Nações Sul-Americanas (UNASUL), da qual o país faz parte, também está executando a 

construção de um anel óptico regional, com a finalidade de reduzir os custos do tráfego, mas 

também por razões de defesa (TELESÍNTESE, 2013, s/p; OLHAR DIGITAL, 2012, s/p). 

Envolvendo nove países da América do Sul – Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, 

Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela – não podemos considerar desvinculada o projeto de 

expansão da infraestrutura óptica na região com a criação do BRICS Cable visa a criação de 

uma infraestrutura que conecte os países integrantes – Brasil, Rússia, Índia, China e África do 

Sul. Além da proposição de redução de custo, a constituição de uma rede, cujo conteúdo 

compartilhado e produzido não precise transitar pela infraestrutura que cruza o território dos 

EUA, está inserido na proposição de reconfiguração das relações internacionais por parte da 

política externa brasileira, especialmente após as denúncias de espionagem em 2013 

(DEFESA NET, 2013, s/p; LOPES, 2013; s/p; IIRSA, 2010, s/p).    

No âmbito brasileiro, a política de universalização da banda larga tem as empresas de 

telecomunicações destacam que com o aumento do trafego de dados, devido à massificação 

do serviço, seria preciso que elas tivessem a liberdade de criar pacotes de serviços 

diferenciados conforme a característica do conteúdo para viabilizar o investimento de 
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ampliação da infraestrutura, transferindo o custo para o usuário conforme o uso deste 

(POSSAMAI, 2012, p.11). Contudo, o Marco Civil foi aprovado garantido a neutralidade da 

rede, impedindo que as operadoras prestem um serviço de Banda Larga similar ao da  

televisão por assinatura, com pacotes de serviços pré-determinados (MOLON, 2012, p.49-40). 

O CGI.Br (2012) aponta a persistência da desigualdade no acesso à Internet na 

população de 10 anos ou mais. Esta desigualdade é marcada por diferenças geográficas, 

urbanas e rurais; e por classe social. Entretanto, o próprio relatório pondera que o aumento de 

pessoas acessando a rede tem relação com “o  caso de quase universalização da posse de 

aparelhos de telefonia celular” (CGIBR, 2012, p.155).  

Para contribuir com a discussão, inserimos os gráficos retirados do relatório no 

trabalho. O Gráfico 1.0, demonstra que, com relação à 2010 – período do lançamento do 

PNBL – houve um aumento de 13% de domicílios com acesso à Internet, passando de 27% de 

domicílios conectados para 40%, entre 2010 e 2012. Mesmo assim, houve um aumento da 

disparidade entre os acessos na área urbana e área rural, em 2010 a diferença era de 25% para 

em 2012 ser de 30% (CGIBR, 2012, p.161). 
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No Gráfico 2.0, percebemos que, embora permaneça as desigualdades conforme as 

regiões, houve um aumento substantivo de domicílios conectados em todas elas (CGIBR, 

2012, p.162). 

Gráfico 1.0 
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Por outro lado, realizando o recorte pela proporção de indivíduos que acessam, o 

Gráfico 3.0 demonstra que houve um aumento de 8% - entre 2010 e 2012 – de indivíduos que 

acessaram a Internet num período menor de três meses da aplicação do questionário. Percebe-

se que, em 2012, também, é o primeiro momento em que metade da população brasileira 

acessou a Internet pelo menos uma vez na vida (CGIBR, 2012, 168). 

Gráfico 2.0 
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O Gráfico 4.0 demonstra o acesso dos indivíduos conforme sua classe social. 

Destaca-se que houve um aumento sutil de usuários, desde 2010, em cada classe. Todavia, 

destacamos o aumento da disparidade de usuários entre as classes sociais; com especial 

destaque para a variação pouco significativa na Classe DE (CGIBR, 2012, p.170). 

Gráfico 3.0 
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Dentre as principais justificativas para compreender a ampliação da desigualdade 

entre as classes, apontadas pelo relatório inclusive, seria ao elevado custo da contratação do 

serviço de Internet ou compra do computador (CGIBR, 2012, p.159).  Ou seja, apesar da 

relativa massificação do acesso – cerca de 80,9 milhões de usuários brasileiros de Internet – 

as críticas dirigidas sobre a condução do PNBL  encontram amparo.  

Especialmente a que aponta a predominância da concepção mercadológica da 

Internet sobre a concepção cidadã. Como Kleinwätcher (2005, p.33-35) pondera, caso o 

Estado não direcione uma política pública fundamentada na sua execução na garantia do 

direito, ao invés da prestação de um serviço, as empresas comerciais continuarão prestando 

Gráfico 4.0 
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para as classes de maior renda.  

Considerações finais 

Então, analisando o conjunto destes gráficos, juntamente com o processo de 

construção e aprovação do princípio de neutralidade, do direito à privacidade e da Internet 

como um direito, no Marco Civil; ponderando, também, o contexto internacional sobre a 

governança da Internet, tratado na primeira parte deste artigo; consideramos que, no Brasil, 

garantiu-se direitos na Internet, mas apesar  do Marco Civil, o PNBL não tem avançado no 

direito à Internet, tendo em vista a manutenção ou ampliação da desigualdade do acesso. 

Entretanto, consideramos que há um processo de conexão entre a rede, rua e a cidadania no 

país que, inclusive, tem orientado a formulação de políticas como o próprio Marco Civil.  

Partindo destas considerações, avalia-se as distintas possibilidades para pesquisas 

futuras sobre a temática de governança da Internet, desenvolvimento e democracia. 

Especialmente, com relação ao desenvolvimento de mecanismos de participação digital, tendo 

em vista que a regulamentação do Marco Civil será, à princípio, em modelo similar ao de sua 

criação (AGÊNCIA BRASIL, 2014, s/p), mas que pode ser aplicado em outras áreas, não 

apenas à governança da Internet. 

Vale também aprofundar o papel da Internet na concepção das políticas de 

desenvolvimento nacional socialmente inclusivo. Para tanto, a hipótese do surgimento de um 

modo de produção, onde a Internet adquire centralidade, parece ser um ponto de partida 

atrativo para compreensão deste debate e análise qualitativa das políticas de inclusão digital – 

não apenas na concepção do direito à comunicação, mas no desenvolvimento, talvez, de um 

outra matriz econômica. 

Então, a agenda de pesquisa pode debruçar-se sobre as distintas formas de de acesso 

e uso da Internet. Aspectos como a própria velocidade da Internet, definindo uma quantidade 
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mínima; a forma do acesso e os tipos de conteúdo acessado precisam ser levados em 

consideração caso a intenção seja de universalização plena da Internet.  

O acesso domiciliar, assim como disponibilização da rede em espaços públicos, 

podem ser considerados prioritários, dentre outras formas. Com acesso domiciliar, 

especialmente, garante-se maior frequência de uso, resultando numa melhor capacitação sobre 

as ferramentas digitais (CAPPI apud CARIBÉ, 2011, s/p). Inclusive, Possamai (2011, p.39) 

destaca a relevância da inclusão de maior número de indivíduos, grupos e entidades na 

participação digital para garantir melhor a eficiência e eficácia da política que está sendo 

construída. Complemento ponderando que a universalização aparenta-se necessária para que a 

participação na construção de políticas públicas não resulte numa manutenção das 

desigualdades. 
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