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Simpósio: DIREITOS HUMANOS, EDUCAÇÃO E DEMOCRACIA 

 

RESUMO: O artigo faz uma reflexão sobre o novo relatório da Organização das Nações 

Unidas no sentido de recomendar a Internetcomo direito humano a ser conferido a todo 

cidadão. No documento, a ONU ressalta que desconectar as pessoas da internet é uma 

violação aos direitos humanos. Justifica-se, pois a World Wide Webviabiliza outros direitos 

fundamentais, a exemplo dos sociais, notadamente o direito à educação e a fazer parte da vida 

cultural, bem assim usufruir os benefícios do avanço científico. Trata-se da promoção e 

proteção da livre manifestação do pensamento (liberdade de expressão e opinião), mas 

também, do direito de informar e ser informado. A internet se tornou indispensável para a 

realização de uma série de direitos humanos, combatendo a desigualdade e acelerando o 

desenvolvimento e progresso humano. Portanto, garantir o acesso universal à internet deve ser 

uma prioridade em todas as sociedades. A esse respeito, registre-se que a ONU fez um apelo 

aos países para que mantenham o acesso à rede mundial de computadores em todos os 

momentos, inclusive durante períodos de instabilidade política. Segundo a organização 

impedir o acesso à informação pela web infringe o artigo 19, § 3º do Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos de 1966. De acordo com o dispositivo legal referido, todo cidadão 

possui direito à informação e de ser informado, mas também, de manifestar livremente sua 

opinião. Aliás, alguns movimentos sociais passaram a valer-se da internet para realizar 

ativismo político, essas atividades transformaram a própria internet, tornando-se de vital 

importância na cultura e na política mundial. Ocorre que a Web tem sido utilizada para 

manifestar as opiniões a favor ou “contra” determinados assuntos. É justamente neste ponto 

em que alguns países encontraram justificativa para restringir o acesso à rede, sem razão 

legal, mas razões políticas, o que afronta claramente às normas internacionais. Aqui se chega, 

efetivamente ao foco do problema proposto. Já no que se refere ao método de pesquisa 

utilizado foi o dedutivo, partindo de enunciados gerais sobre o tema, para ao final, chegar à 

conclusão particular sobre o assunto. Acresce ainda, a aplicação de análise de opinião da 

doutrina e jurisprudência. Destaque-se, ademais, como resultado obtido, a internet enquanto 

meio de exercício das liberdades de expressão e opinião, só poderá atingir estes propósitos se 

os Estados assumirem o compromisso de desenvolver políticas efetivas para acesso universal 

à rede. Do contrário, a internet se tornará uma ferramenta que propiciará uma divisão digital 

e, consequentemente, agravará as divisões sociais. 
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