
 
 

  

 
 

 

 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE ASSESSORAMENTO 

SOBRE POLÍTICA DIGITAL E DA INTERNET NO BRASIL 

(CEA-POLÍTICA) 
 

 

 

CARTA DE PRINCÍPIOS  
Parâmetros institucionais gerais da atuação da ABCiber 

em relação à dimensão política das tecnologias e redes digitais  

 

 

 

 

A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PESQUISADORES EM CIBERCULTURA 

(ABCiber), entidade científica e cultural interdisciplinar e sem fins lucrativos, em relação à 

necessidade de sua atuação em âmbito nacional e internacional acerca da dimensão política das 

tecnologias e redes digitais, norteará as suas decisões e proposições de modo inteiramente livre 

de compromissos político-partidários e ideológicos e com base nos seguintes princípios 

fundamentais: 

 

1. A consideração da Internet como bem coletivo e como direito conquistado através de 

formas diferenciadas de apropriação social e cultural, requerendo-se, para tanto, 

garantias de Estado para o respectivo acesso público, nos termos do item 2; 

2. A universalização da rede como serviço público, com qualidade, velocidade, segurança, 

estabilidade de conexão e com acesso gratuito, independentemente das plataformas de 

hardware e software utilizadas; 

3. A necessidade de a governança da Internet pautar-se pelo compromisso (a) com a 

democracia e com a transparência, pressupondo-se plena participação social no 

processo, e (b) com a promoção da inovação, permitindo-se o desenvolvimento 

tecnológico criativo, o amplo compartilhamento dos resultados e formas diferenciadas 

de sua utilização; 

4. O reconhecimento da diversidade cultural e artística e da liberdade de expressão em 

meios e redes digitais (online e off-line); 

5. O direito à privacidade e ao anonimato na rede, garantindo-se aos usuários da Internet 

controle e decisão sobre as informações pessoais fornecidas a terceiros e sobre aquelas 

derivadas da utilização da rede, tais como perfis, preferências e padrões de uso; 

6. O incentivo à adoção de padrões de software abertos, compartilhados e 

interoperacionalizáveis; 



 
 

  

7. A necessidade de as comunicações serem regulamentadas segundo princípios 

democráticos, de inclusividade e universalidade; 

8. A utilização da Internet como ferramenta de visibilidade e transparência para políticas e 

ações de governo e demais instituições de interesse público;  

9. A necessidade de as políticas públicas contra crimes e ilícitos cibernéticos recairem 

exclusivamente sobre os responsáveis por tais atos, sem penalização da rede e-ou da 

totalidade de seus usuários;  

10. O amplo debate público das políticas e regulamentações capazes de produzir impactos 

na utilização dos meios e redes digitais, sobretudo em caso de ameaça à liberdade e 

demais direitos fundamentais. 

 

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2011. 
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