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Resumo 

 Diante dos avanço da presença da internet em nossas vidas torna-se 
necessário a discussão em torno dos direitos dos usuários. Este artigo tem o 
objetivo de dissertar acerca do princípio de neutralidade de rede e as 
consequências socioeconômicas de sua quebra no Brasil. Para isto fora realizado 
uma pesquisa literária nos campos de linguagens de ambientes e mídias digitais, 
ciências sociais e relações de classe, além do acompanhamento contínuo de portais 
de notícias no tangente a temática contemporânea latente. Também fora 
implementado pesquisas qualitativas nas diversas classes sociais, no qual ficara 
constatado que a quebra do princípio da neutralidade de rede aumentará o 
habismo digital existente no país, visto que grande parte da população não terá 
mais a oportunidade de acesso à rede. 
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Introdução 

Uma discussão crescente em toda a sociedade vem sendo feito acerca dos direitos 

dos usuários da rede, uma vez que com o aumento da tecnologia e da importância 

da internet no mundo contemporâneo, surge a necessidade de estabelecer limites 

para a convivência justa para todos os atores envolvidos na rede. Cabe aqui, antes 

de mais nada, uma precisão: nos referiremos ao longo deste 

trabalho à Internet como tal ou pela metáfora "rede" posto que a vasta maioria dos 

autores que compõem a bibliografia deste trabalho assim o fazem ao tratar sobre o 

princípio de neutralidade na rede. 

 A aprovação do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), ou, como ficou 
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conhecido, “A Constituição da Internet”, contou com a participação de toda a 

sociedade em um processo amplo, diverso e participativo. Sendo elaborada de 

forma colaborativa regulou diversos direitos na rede como liberdade de expressão 

ou o direito à privacidade do usuário. Entretanto, sem lugar a dúvidas o direito que 

mais foi alvo de disputa de interesses foi o da "neutralidade na rede" (BIDDLE, 

LEMOS, PRICE 2014). 

 O mercado de telecomunicações no Brasil é oligopolizado por poucas 

empresas que juntas possuem 88% dos acessos de banda fixa e 99% da internet 

móvel. Este cenário traz para essas empresas um enorme poder sob as 

comunicações que em conjunto com a política paternalista brasileira traz para os 

provedores de acesso diversas vantagens em relação ao lucro, mediante grandes 

preocupações em relação aos direitos de acesso dos usuários que por muitas vezes 

já ficaram comprometidos. Um exemplo recente disso foi o pronunciamento no 

início de janeiro do atual Ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações Gilberto Kassab ao site Poder 360, no qual falou sobre a implantação 

do uso de dados na internet fixa, permitindo que o volume de dados consumidos, 

ou seja, a quantidade de informações trocadas na rede seja um instrumento para 

determinar o preço a que cada usuário pagaria para ter acesso à Internet. Em 

síntese, tal proposta romperia com o princípio de neutralidade estabelecido pelo 

Marco Civil. 

 Uma internet que funcione em razão do uso de dados é aquela que 

cobraria do usuário em relação a quantidade de dados utilizados - como funciona 

no telefone móvel -, e não mais pela velocidade - como é taxada atualmente. Este 

tipo de internet ocasionaria um acesso limitado a certos conteúdos para uma 

parcela expressiva da população que não teria condições financeiras para arcar 

com o custo de certos tipos de acesso - assistir um filme online, por exemplo, 

utiliza uma quantidade de dados muito maior do que mandar um e-mail. E ainda 

privaria de qualquer tipo de acesso à parcela da população que não possui internet 

fixa e que tem o acesso apenas através das internets gratuitas em alguns postos 

públicos - que tenderia a acabar com esta nova política de uso de dados mais cara. 

 O princípio da neutralidade preza por uma internet livre de arquitetura 

aberta onde o acesso é igualitário para todos os usuários na medida em que 

condena a diferenciação de tráfegos em razão de conteúdo, origem ou destino. 
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Sendo desta forma de extrema importância quando discutido a democratização de 

acesso à rede. Tal princípio já fora previsto como direito do usuário no Marco Civil 

da Internet. Entretanto, ainda carece de regulamentação. Tendo tal princípio 

relação direta com o lucro das grandes empresas de telecomunicação é necessário 

discutir seus efeitos no elo mais fraco desta disputa que é o usuário da rede e os 

efeitos que sua quebra causará em toda a população nas diferentes classes sociais, 

compreendendo desta forma o elo direto entre a quebra da neutralidade e o 

aumento da brecha digital, conceito que explica o fosso que separa aqueles que 

têm acesso à rede daqueles que não o tem. 

 Cabe lembrar que a brecha digital é privação do acesso à internet a uma 

determinada parcela da população. Isso ocorre graças ao abismo tecnológico 

existente entre as diferentes classes sociais, no qual alguns privilegiados possuem 

um acesso ilimitado à rede através de aparelhos modernos como tabletes, 

computadores, smartphones e uma internet de alta qualidade, enquanto que a 

massa mais pobre é excluída da rede de acessos. 

 Frente este complexo panorama, este artigo a partir de uma discussão 

teórica sobre os efeitos que a quebra da neutralidade causaria para cada um dos 

atores implicados no processo de acesso e consumo da Internet, problematizará as 

consequências sociais envolvidas, centrando-se, empiricamente, nos usuários, 

lançando a hipótese de que a quebra do princípio de neutralidade conduz a uma 

separação dos usuários em função de suas respectivas classes sociais. Para tal, 

realizamos entrevistas com 2 usuários de cada classe social, seguindo a escala da 

ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa. As entrevistas indagaram 

sobre o consumo de internet de cada um destes usuários para, a partir disto, 

problematizar junto aos mesmos o que eles entendem sobre o conceito de 

neutralidade e como vem a quebra do mesmo. 

 

Neutralidade de Rede e Regulamentação 

 Para melhor compreensão dos efeitos da quebra da neutralidade de rede 

sob o panorama social torna-se necessário algumas conceituações iniciais, que irão 

mapear as discussões em torno do princípio e da regulamentação brasileira ao 

decorrer deste trabalho. O termo “neutralidade de rede” foi concebido 

primeiramente por Tim Wu (2002), através de estudos realizados anteriormente por 
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Lessig (2001). Hoje em dia são muitas as definições em torno da neutralidade de 

rede, entretanto todas apresentam um mesmo conceito central apresentado por 

Tim Wu em 2002, e será este o sentido utilizado no decorrer deste artigo. Entende-

se por neutralidade de rede:    

 
(...) uma rede pública de informações que se pretende o mais útil 
possível aspira a tratar igualmente todos os conteúdos, sites e 
plataformas. Isto permite que a rede transporte todo tipo de 
informação e suporte todo tipo de aplicativo. O princípio sugere que 
as redes de informação são mais valiosas quando elas são menos 
especializadas – quando elas são uma plataforma para múltiplos 
usos, presentes ou futuros” (WU, 2002 apud, HENRIQUE, 2015, p. 4) 

 

 Em outras palavras, a netralidade de rede assegura a livre circulação de 

conteúdos nas redes sem discriminações a favor de seu conteúdo, origem ou 

destino, ou seja, é este princípio que permite que todos os usuários ou provedores 

de conteúdo sejam tratados de maneira  igualitária na internet, sem beneficiar ou 

limitar qualquer uma das partes envolvidas na circulação e acesso de conteúdo na 

rede, sendo a internet neutra portanto, uma internet igualitária para todos. 

Garante que, por exemplo, um internauta morador de Capão Redondo na grande 

São Paulo, desempregado e um empresário residente em Higienópolis, ao 

acessarem a rede não sejam discriminados quer seja por quem são, renda, posições 

políticas, preferências futebolisticas, gênero, raça, gostos culturais ou qualquer 

outra variável. Este princípio ainda protege diversos direitos do usuário da rede. É 

ele que impede, por exemplo, que uma operadora bloqueie o uso de determinado 

aplicativo em vista de maior lucro para sua empresa. Sem tal princípio as 

operadoras poderiam bloquear a utilização de um serviço de comunicação gratuito 

como o Whatsapp por exemplo, obrigando o usuário a utilizar seus serviços 

telefônicos e assim pagando por eles. 

 Apesar de existirem muitas conceituações diferentes sobre o que seria, 

limite e alcanse do principio de neutralidade de rede, dentre os autores que 

defendem o mesmo há duas principais características que são essenciais para a sua 

defesa e são importantes para este trabalho: a isonomia de conteúdo e a isonomia 

de cobrança. 

 Sendo a isonomia de cobranças a discriminação de dados para conteúdos 

semelhantes, ou seja, os provedores de acesso - ou as operadoras - não devem 

diferenciar o acesso do usuário em aplicações ou sites iguais ou semelhantes, 
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devendo ser evitada ao máximo qualquer tipo de discriminação de dados, ou seja, 

os provedores devem disponibilizar a mesma qualidade de acesso para quem deseja 

acessar o conteúdo de um “site A”, e para quem quer acessar conteúdos de um 

“site B”, não favorecendo nem um dos dois. Um exemplo hipotético deste tipo de 

discriminação de dados seria, por exemplo, a venda de um pacote de internet 

móvel que desse acesso ilimitado ao aplicativo Instagram mas que cobrasse os 

dados usados no aplicativo Snapchat. A tendência, neste caso, seria o abandono do 

segundo aplicativo, diminuindo a livre concorrência entre as marcas e, assim, o 

poder de escolha entre os usuários, principalmente daqueles com menor 

quantidade de banda, que optariam pelo uso do aplicativo mais barato. 

 A segunda característica gira em torno da cobrança do acesso, que não 

deve ser diferenciada em relação a natureza do conteúdo acessado, mas sim em 

relação a velocidade pretendida para o acesso. Partindo desta visão, os provedores 

não devem cobrar valores distintos para aquele usuário que acessa conteúdos em 

formato de vídeo ou para aquele usuário que acessa conteúdos textuais, mas pode 

ser feita para aqueles que querem o acesso ao conteúdo com uma velocidade 

maior, tendo desta forma todos os usuários o direito de acessarem quaisquer tipos 

de conteúdo sendo a única diferenciação aceita a velocidade do acesso. Um tipo de 

cobrança que impede este tipo de acesso é o da internet limitada, onde se cobra 

pelo uso de dados de cada usuário e após o limite contratado a internet é cortada. 

Este tipo de cobrança limita o acesso de alguns usuários aos conteúdos que utilizem 

mais dados - um estudante de baixa renda que possui acesso apenas à internet 

limitada, por exemplo, muitas vezes deixará de ter acesso a conteúdos de 

comunicação e entretenimento como filmes ou redes sociais digitais para guardar a 

pequena quantidade de dados disponíveis para os estudos ou outra tarefa essencial 

para o seu cotidiano. 

 Visto o conceito da neutralidade de rede e os limites de sua quebra, 

torna-se necessário compreender a dinâmica da arquitetura da rede que, tal qual 

como é hoje, trás, sob uma perspectiva técnica, vantagens para que as operadoras 

exerçam tal poder, sendo importantes para esta discussão a relação de 3 agentes 

principais: os provedores de acesso, os provedores de aplicação e os usuários. 

Sendo os provedores de acesso aqueles responsáveis por fornecer todo o acesso à 

rede de uma perspectiva física e de serviços – são, basicamente, as operadoras de 
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telecomunicações; os provedores de aplicação, oferecendo todo o conteúdo na 

camada de conteúdo – tal como Facebook, Google ou Whatsapp; e os usuários - 

todos aqueles que possuem acesso à rede de uma maneira geral.  

  Quando compreende-se que as operadoras são as grandes provedoras do 

acesso à rede, vemos que todo e qualquer tipo de conteúdo que circule na rede 

passa, portanto, por sua infraestrutura, ou, diante de uma persectiva mais técnica: 

 
(...) quando analisamos a arquitetura da internet: provedores de 
acesso controlam a “última milha” (last mile) de uma rede de 
telecomunicações, isto é, a parte final de uma estrutura de 
telecomunicação que liga um usuário ao resto da rede, possuindo, 
assim, capacidade técnica e operacional para restringir o uso de 
determinada aplicação por um usuário específico, ou ainda impedir 
que determinado conteúdo chegue a seu destino final. É o que Wu 
(2010) chama de “chave mestra” (master switch), ou seja, a 
capacidade de provedores de acesso controlarem o fluxo de 
comunicação da internet a partir de sua infraestrutura, exercendo 
um papel similar ao apontado pela literatura de comunicação social 
para definir os gatekeepers, isto é, os atores que possuem 
capacidade para filtrar e controlar o fluxo de comunicação ao 
público (PARK, 1922; BARZILAI-NAHON 2008 apud; RAMOS, 2015, 
14).  

  

 A partir deste mecanismo de funcionamento é possível entender 

tecnicamente a viabilidade de práticas de diferenciação de  dados, visto que os 

provedores de acesso possuem uma certa capacidade de controle do que transita 

pela rede, sendo capazes de diferenciar qualquer tipo de conteúdo, seja essa 

diferenciação feita por conteúdo, destinatário ou emissor. Desta maneira, se um 

determinado provedor não quiser que seus usuários utilizem um serviço de 

streaming como o Netflix, por exemplo, em determinado horário a fim de 

descongestionar a rede, sem a garantia de que deva ser respeitada a neutralidade 

da rede, este provedor pode facilmente “fechar os portões” para este tipo de 

conteúdo, impedindo que seus usuários tenham acesso ao serviço. O grande poder 

do tráfego de conteúdos na internet, portanto, encontrase nas mãos dos 

provedores de acesso, ou seja, ao grande oligopólio das empresas de 

telecomunicações, ficando o direito de acesso dos usuários a mercê dos interesses 

de grandes empresas privadas. Portanto se a neutralidade da rede não for 

entendida como um direito, empresas como Vivo, Net ou outros provedores de 

acesso podem limitar que usuários de uma determinada região possam acessar um 

site ou aplicativo em um determinado horário ou cobrar tarifas diferenciadas para 
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liberar o acesso a determinados conteúdos, sites ou aplicativos o que, claro esta, 

constitui uma forma de censura pelas formas de consumo.   

 Uma internet justa que assegure o direito de acesso à qualquer usuário é 

uma internet neutra, respeitando-se o princípio end-to-end sob o qual fora 

projetada:  

 
De acordo com este princípio, o tráfego dos pacotes de dados 
realizado de ponto a ponto, de uma porta a outra deve ser livre e 
igualitário, independente do conteúdo ou forma dos pacotes 
transportados. Dessa forma, o controle do tráfego deve ficar nas 
portas, isto é, com os usuários, sendo certo que qualquer 
intervenção na transmissão dos pacotes implicaria em ofensa a 
própria lógica em que a Internet fora estruturada” (HENRIQUE, 
2015, 4)  
 

 Portanto, a própria estrutura da internet fora planejada para funcionar 

de maneira neutra, sem qualquer tipo de discriminação ou bloqueio dos dados 

trafegados por ela, devendo o controle de tráfego realizado pelos provedores de 

acesso se limitarem a uma mínima intervenção - e se possível nenhuma - nos 

pacotes de dados, visto que a internet, portanto, funciona na verdade como um 

meio, e não como um fim, ou seja, a internet funciona como um mecanismo de 

comunicação, que leva o conteúdo principal ao seu destinatário final, devendo 

portanto ser neutra e igualitária. 

 Existem diversas correntes de discussão acerca da neutralidade de rede, 

a defendida neste artigo – e mais popular entre a maioria dos autores - seguirá a 

linha que acredita que a neutralidade deve ser mantida e garantida através de uma 

regulamentação, para que os direitos dos usuários - entendidos aqui como cidadãos 

- não sejam subtraídos pelos interesses comerciais das grandes empresas de 

telecomunicações que, como visto, são detentoras de um grande poder na medida 

em que atuam como gatekeepers. Dentre as diversas perspectivas defendidas por 

esta corrente, têm-se 3 pontos principais apresentados pela maioria dos estudiosos, 

a saber: liberdade de expressão, livre concorrência e o controle sob a informação. 

Partindo da premissa de que em um ambiente que funcione sob o princípio da 

neutralidade de rede não haverá discriminação de dados - em relação a sua origem, 

destino ou conteúdo - o bloqueio ou a filtragem de qualquer tipo de comunicação 

ou informação que tenha opinião contrária aos interesses dos detentores da 

infraestrutura necessária para a discriminação não ocorrerá. Desta maneira, a 

neutralidade de rede assegura a liberdade de expressão de todos os usuários e 
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provedores de aplicativos no ambiente online. Um exemplo prático: o governo de 

qualquer país não poderia pedir para os provedores de acesso bloquearem sites 

contendo críticas ao seu governo, sendo esta característica fundamental para 

assegurar a pluralidade de opiniões e informações na sociedade conectada.  

 Outra característica assegurada pela neutralidade de rede é a livre 

concorrência, que traz um ambiente de mercado verdadeiramente justo. Práticas 

como fast lanes (que funcionam como vias privilegiadas de tráfego de dados para 

alguns provedores de aplicativos) e zero rating (que privilegiam alguns aplicativos 

com redução de taxas ou gratuidade no seu uso), criam um ambiente anti-

competitivo, sob os quais nem todos os atores possuem os mesmo privilégios, 

favorecendo as grandes corporações, como por exemplo Google ou Facebook, em 

detrimento de provedores de aplicações de menor porte como no caso das startups. 

A livre concorrência, então, propiciada pela neutralidade facilita a entrada de 

novos conteúdos da rede, favorecendo a criatividade e a inovação neste meio 

digital. Uma fala do ex-presidente dos Estados Unidos Barak Obama - grande 

defensor da neutralidade de rede - resume bem este conceito: “Não podemos 

permitir que os provedores de internet restrinjam o melhor acesso ou escolham 

vencedores e perdedores no mercado online de serviços e ideias”3.   

 O crescente aumento da presença de tecnologias digitais no mundo e o 

surgimento do ciberespaço criaram uma dinâmica entre o mundo virtual e o mundo 

físico. Castells (2009) afirma que ambos "mundos" não podem ser vistos como 

separados, mas como um só posto que influenciam cada vez mais a vida das 

pessoas, mudando, desta forma, a dinâmica - e importância - da internet. esta é, 

hoje, necessária para a garantia dos direitos básicos de qualquer cidadão, tais 

como educação, comunicação, lazer ou informação. Em vista disto, a 

democratização de acesso à rede torna-se mais importante a cada dia, tornando-se 

de suma importância a discussão de políticas públicas não apenas entorno a 

ampliação do acesso da população ao ambiente digital como também sobre a 

regulamentação deste meio como via de assegurar os direitos e deveres de todas as 

partes envolvidas nessa dinâmica. Legislações como o Marc Civil da Internet – que 
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regulamenta diversos direitos dos usuários, inclusive o da neutralidade do acesso – 

tornam-se portanto, de suma importância na sociedade contemporânea. 

 O Marco Civil, aprovado em 2014 com a Lei 12.965 e relatado pelo 

deputado federal Alessandro Molon, regulamentou no Brasil os direitos online do 

usuário da internet. A levou um total de 32 meses para ser sancionada e este 

período fora marcado por diversos conflitos de interesses, nos quais as empresas de 

telecomunicação não queriam abrir mão dos privilégios, sendo o ponto de maior 

divergência nas decisões, o princípio da neutralidade de rede, onde os provedores 

de acesso não queriam abrir mão da posição privilegiada de gatekeeper.  

 Apesar de algumas regalias concedidas às operadoras, o marco civil fora 

aprovado após um debate público realizado na própria internet sobre o marco, 

contando com colaboração coletiva. Apesar da regulamentação específica ter 

ficado para a posteridade, o Marco Civil é o símbolo de um grande passo no que 

tange aos direitos do cidadão conectado. Sendo o artigo de maior importância para 

este projeto, é aquele que tornou legal o princípio da neutralidade de rede: “Art. 

9o O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de 

tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por 

conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação.” 

 Apesar de regulamentado pelo Marco Civil da Internet, a quebra da 

neutralidade de rede ainda é pauta de debate no país. Sendo que o atual Ministro 

da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab defende a 

quebra da neutralidade a favor das empresas de telecomunicações no país, tipo de 

procedimento que compromete os direitos que em tese já teriam sido 

conquistados, colocando em pauta direitos fundamentais do cidadão a mercê do 

lucro das operadoras. 

 

Luta de Interesses  

 Há um nítido conflito de interesses envolvido na discussão acerca da 

neutralidade de redes no Brasil, envolvendo principalmente três atores neste 

debate: Os provedores de acesso, os provedores de aplicativo e a população. Cada 

um defendendo a neutralidade de rede sob uma perspectiva diferente de acordo 

com seus interesses. De um lado encontram-se os provedores de acesso, que não 

adimitem abrir mão dos grandes lucrcos da exploração do mercado de 
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telecomunicações e que tentam, de diversas maneiras repassar os custos de 

infraestrutura de mercado aos provedores de aplicações ou aos usuários finais. Do 

outro os provedores de aplicações que, também visando sempre um maior lucro de 

mercado defendem a neutralidade do acesso sempre que conveniente. E no meio 

disso todo, o elo mais fraco desta disputa: o usuário final que, mais uma vez, 

possui seus seus direitos à mercê dos lucros das grandes corporações. 

 É impossível uma discussão em torno do direito de acesso do usuário no 

Brasil, sem a observação da enorme desigualdade econômica existente no país, 

sendo que a discussão em torno da neutralidade de acesso e a internet livre deve 

ser pautada juntamente com um recorte de classe, compreendo-se as diferentes 

consequências que a quebra da neutralidade trará de fato para a população 

brasileira. Se os provedores de acesso, conseguirem de fato a implantação de 

regimes de pacotes de dados na internet fixa através da quebra do princípio da 

neutralidade de rede - onde para acessar um conteúdo de vídeo o usuário pagará 

um valor “x”, e para acessar apenas as redes sociais pagará um valor “y” por 

exemplo - é provável que toda população pague mais caro, porém, as classes mais 

baixas sofrerão as maiores perdas na medida em que ficarão privadas de 

determinados conteúdos de acesso. 

 Segundo (Sennett, 2006) disserta em A cultura do Novo Capitalismo, as 

dimensões entre um “filho das massas” e um “filho do privilégio” são enormes, 

sendo que o “filho das massas” depende muito mais do apoio das instituições. 

 
Limitar o consumo de dados na internet fixa terá enormes impactos 
para os usuários da rede. O primeiro deles será justamente para 
aqueles que, hoje, apenas possuem acesso à internet via aparelhos 
celulares, e que são a maioria da população. Apenas 50% dos lares 
brasileiros estão conectados por planos de internet fixa, e nas 
classes D e E esse índice não passa de 14%. A esmagadora maioria da 
população se conecta, portanto, apenas através do celular. Boa 
parte desse grupo não tem mais de cinco reais por mês para gastar 
em um plano pré-pago. Essa condição faz com que seus planos 
tenham volumes de dados ofertados muito baixos e, em poucos dias 
ou horas, sua navegabilidade fique comprometida. 

 

 Grande parte dessas pessoas acessam a internet de locais públicos, como 

shoppings, lojas e praças através de wi-fi gratuito. O regime de uso de dados pela 

banda larga fixa, no entanto, diminuirá consideravelmente o número de wi-fi 

gratuitos, aumentando assim, a enorme brecha digital já existente, que tem 

privado 
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uma grande parcela da população do acesso à rede – segundo dados da Veja, cerca 

de 98 milhões de brasileiros não possuem acesso à internet4. 

 Para melhor compreensão da influência que a renda representa na 

dinâmica do acesso à rede foram realizadas pesquisas qualitativas com cada classe 

social a fim de compreender-se as maiores diferenças quanto ao uso da rede e 

quais as maiores consequências trazidas com a quebra da internet livre e 

igualitária. Foram realizadas 12 entrevistas, utilizando-se o critério ABEP de 

classificação de classe por renda para a seleção, sendo entrevistadas duas pessoas 

de cada classe, uma do gênero masculino e uma do gênero feminino. Todos os 

entrevistados tinham idade de até 25 anos, sendo os mesmo “nativos digitais”, ou 

seja, pessoas que nasceram já com a internet em expansão e que muitas vezes são 

os mais afetados devido a grande quantidade de conteúdo consumido.   

   Percebe-se nas entrevistas qualitativas uma clara pirâmide social que 

mostra-nos os resultados da desigualdade do acesso em todas as camadas sociais: é 

visto uma escala quase que constante, no qual quanto mais baixa a classe social, 

menor é a quantidade e qualidade de acesso à rede. Tem-se no topo da pirâmide 

uma classe A no qual 97% da popualação possui acesso à internet – uma internet 

praticamente sem limites, gastando valores superiores a 500 reais mensais com 

planos de internet familiares, tendo na extremidade de baixo uma classe D/E, no 

qual a renda, girando em torno de um salário mínimo, torna o acesso 

extremamente limitado e precário, como visto em uma das entrevistas onde o 

único meio de acesso à rede se dá em uma lan house de bairro, no qual consegue 

pagar poucas vezes ao ano. 

 

Conclusão 

Compreendendo-se a importância do princípio da neutralidade de rede e todas as 

consequências envolvidas com a sua eventual quebra, a defesa da manutenção da 

internet livre torna-se fundamental. Como visto ao longo deste artigo, uma 

internet neutra contribui para inúmeros aspectos positivos para a sociedade, seja 

no que tange a massificação do acesso à rede seja no que tange a criação na 

camada de conteúdos.   Uma internet que respeite a neutralidade traz benefícios 

                                         
4 In “Metade da população brasileira não tem acesso à internet”. 14/01/2016. Disponível em: 
http://veja.abril.com.br/economia/metade-da-populacao-brasileira-nao-tem-acesso-a-internet/. 
Acessado em 15/02/2017. 
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fundamentais como a livre concorrência de mercado no ambiente digital, a 

liberdade de expressão em rede, além de preços mais justos para toda a 

população, aumentando dessa forma o números de pessoas alcançadas, 

contribuindo para a democracia digital através da massificação do acesso à rede. 

Quando mantido-se neutro, o controle do tráfego da internet evita um possível 

abuso de poder por parte das empresas de telecomunicações, que são obrigadas a 

seguir algumas regras quando prestados certos tipos de serviços.  Quando discutido 

a arquitetura da rede, vimos, neste trabalho, toda a hierarquia da arquitetura da 

internet que, apesar de ter sido projetada sobre o princípio end-to-end tem como 

grande controladora dos “portões da web” os provedores de acesso. Estes, por seu 

turno, no panorama mercadológico brasileiro encontra-se nas mãos de poucas 

empresas privadas, sob um regime oligopolista. Desta maneira, torna-se de suma 

importância a efetiva regulamentação do papel de gatekeeper da internet. O poder 

de decisão sobre o que circula ou não na internet e sobre quem acessa ou não 

determinadas aplicações não podem ficar limitado às decisões de uma empresa 

privada sem nenhum tipo de freio nem contrapeso, visto que a tendência é, como 

já visto, que o interesse de lucro das empresas sejam antepostos às necessidades 

de acesso de toda a população brasileira.   Entrando-se, então, na questão da 

regulamentação da neutralidade de rede, ela torna-se absolutamente necessária 

sob o pretexto da proteção do elo mais fraco do acesso à rede que no caso são os 

usuários - principalmente aqueles que fazem parte das parcelas mais carentes da 

população. Um grande avanço foi conquistado no que tangente aos direitos sociais 

do brasileiro no ambiente digital graças à aprovação do Marco Civil da Internet, em 

2014, regulando principalmente a neutralidade da internet no mercado brasileiro.   

 O direito à neutralidade quando somado à programas de políticas 

públicas que visam a inclusão social  trazem aspectos extremamente positivos para 

os usuários de internet do país. Entretanto temos um capitalismo agressivo para os 

pobres e um regime que socializa as perdas dos ricos com o governo.   Entrando-se 

na questão da luta de interesses vemos que provedores de acesso, provedores de 

aplicações e a população brasileira possuem visões díspares sendo que, quando 

analisada este último grupo, deve-se atentar para a divisão de classes 

extremamente marcada pela desigualdade no país. Viu-se através da análise de 

dados secundários e das entrevistas realizadas a grande discrepâncias social no 
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Brasil, na qual fica claro que a diferenciação de renda é um fator determinante 

para a desigualdade de acesso à rede e, logo, um fator extremamente importante 

quando discutida a brecha digital ou o isolamento que uma parcela da população 

possui do acesso às tecnologias digitais podendo-se observar dois extremos quando 

analisada a pirâmide social brasileira: no topo temos uma parcela da população 

que possui 100% de acesso à uma rede livre enquanto na base encontra-se uma 

parcela que usa de uma tecnologia precária com baixíssimas oportunidades.  Se a 

desigualdade de acesso existe hoje tal e como a internet se encontra, com a 

quebra do princípio da neutralidade de rede, hipoteticamente legalizada, toda essa 

discrepância de acesso à internet tende a intensificar-se graças à prevalencia de 

interesses socioeconômicos de empresas privadas. Não há explicação concreta para 

justificar o encarecimento de serviços e a criação de determinadas barreiras 

digitais. Uma parcela de cidadãos sem acesso é uma parcela de cidadãos 

desprovidos de educação, de cultura, de entretenimento, de informação, de 

comunicação e de uma esfera pública tal qual como é hoje a internet. O aumento 

da brecha digital envolve, portanto, o aumento da segregação social de grande 

parte da população brasileiro que, desprovida da internet é ao mesmo tempo 

excluída de uma série de direitos básicos do ser humano. 
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