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Resumo 

O trabalho tem por escopo expor, através de análise 

bibliográfica, documental e de veículos de comunicação, 

algumas escolhas políticas concernentes ao acesso à 

internet. Após a apresentação de conceitos elementares, 

aborda-se a relação entre internet e exercício de poder 

sob duas perspectivas: internet como arma de guerra e 

como arma eleitoral. Na sequência são elencadas 

escolhas políticas envolvendo o acesso à rede na China, 

na Rússia, na União Europeia e nos Estados Unidos. O 

trabalho atinge seu ápice na exploração do Marco Civil 

da Internet e a Lei Geral de Proteção de Dados como 

resultados de louvável rumo brasileiro entre as posturas 

europeia e norte-americana. 

Introdução  

Partindo da compreensão de Stefano Rodotá, para o 

qual a expulsão dos valores e dos fins havia privado o 

direito daquela força necessária para desenvolver uma 

função reguladora frente a uma ciência que se faz cada 

vez mais intimamente poderosa, e repita-se, aqui se 

refere, dentro de nosso recorte, à tecnologia. 

Disso depreende-se que o Direito e a Tecnologia 

precisam se harmonizar, pelo que o entendimento de 

Paul Baran no sentido de que as novas tecnologias não 

necessitariam do Direito resta de todo ultrapassado. O 

espaço da tecnologia (em especial da Internet) não deve 

ser uma no man’s land (terra de ninguém). 

Material e Métodos 

O trabalho parte de uma análise bibliográfica e legislativa 

aliada a notícias atuais que servem tanto com caráter 

exemplificativo quanto como estudos de caso 

propriamente, tendo-se por elementar uma metodologia 

eminentemente dialética, com traços históricos, culturais 

e até breves insights de ciência política quando 

demonstrados oportunos. 

Resultados e Discussão 

Especificamente no que diz respeito à relação entre 

Internet e Poder, ponto que aqui escolho como partida, 

considerando que é inviável abordar nesse resumo todas 

as dimensões abordadas no trabalho, analisou-se como 

já mencionado, a questão da relação entre as novas 

tecnologias e o Direito tanto da perspectiva da União 

Europeia quanto dos Estados Unidos. 

 

 

 

Na União Europeia, a proteção dos dados pessoais 

constitui direito fundamental autônomo insculpido no art. 

8º da Carta de Direitos Fundamentais da União 

Europeia. Trata-se, pois, de um direito sui generis. Ao 

passo que nos Estados Unidos, não existe, à nível 

nacional, ao menos, - e na maior parte do país – 

proteção jurídica assegurada alguma, embora alguns 

estados como a Califórnia, já tenham se mobilizado 

nesse sentido. 

Verifica-se, portanto, que se trata de escolhas 

absolutamente distintas e o Brasil sofre influxo de ambas 

as tendências, tanto com o Marco Civil da Internet 

quanto com a Lei Geral de Proteção de Dados, que 

acaba de entrar em vigor. 

Conclusão ou Conclusões 

O Direito é o meio pelo qual escolhas políticas se 

realizam e adquirem legitimidade institucional, sendo 

fundamental uma maior atenção sobre as relações este 

meio realizador de escolhas políticas e as novas 

tecnologias. 

Acredita-se que, a legislação brasileira, notadamente o 

marco Civil da Internet e a Lei Geral de Proteção de 

Dados, tem percorrido um caminho elogiável na busca 

de um meio-termo entre as posturas europeias e norte-

americana, afastando-se da total insuficiência regulatória 

e protegendo dados pessoais em nível 

infraconstitucional. Espera-se que os apontamentos 

realizados neste artigo auxiliem de alguma forma em 

futuras pesquisas envolvendo acesso à internet, 

proteção de dados e escolhas políticas. 
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