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Tópicos Especiais em Comunicação 6 
Comunicação, Internet e Direitos Humanos 

  
Objetivo: A disciplina tem como objetivo principal discutir o cenário dos direitos humanos na              
internet, na perspectiva da comunicação e suas novas mídias digitais. Trata-se de um debate              
novo, controverso, imerso em um ambiente tecnológico em constante e acelerada evolução. Os             
atores sociais que transformam, influenciam e governam a rede, no Brasil e mesmo em países               
capitalistas centrais, ainda debatem se o acesso à Internet é um direito humano ou não. Debate                
ao qual são contingentes fundamentais ações de políticas públicas, normativas e regulatórias,            
preocupações centrais da Linha de Pesquisa em Políticas de Comunicação e Cultura, que tem              
hoje como uma de suas prioridades fortalecer e ampliar o estudo de temáticas afeitas à Internet                
e seus impactos socioculturais e político-econômicos sobre a Mídia. 
  
  
Desenvolvimento da disciplina: A disciplina está dividida em dois momentos. O primeiro            
momento será de aulas expositivas e debates em sala de aula, a partir de leituras previamente                
definidas, sua condução se dará da seguinte maneira: exposição inicial pelos professores,            
seguida do debate com a turma. O segundo momento consistirá na apresentação dos             
seminários pelos alunos. Na primeira parte de cada aula, os alunos responsáveis pelo             
seminário, em duplas, apresentam o tema, baseado nos textos previamente definidos, e na             
segunda parte da aula os mesmos alunos propõem um conjunto de questões sobre o tema               
para motivar o debate. Todos os alunos deverão apresentar, pelo menos, um seminário. 
  
Avaliação: a avaliação terá duas partes. A primeira, que vale 4,0 (quatro) pontos consiste na               
apresentação do seminário indicado em sala de aula. Se o aluno desejar apresentar mais de               
uma vez, essa participação contará até um máximo de 1 (um) ponto na sua média final. A                 
segunda diz respeito à elaboração de um artigo científico, com um mínimo de 10 e o máximo                 
de 15 páginas, sobre o tema o qual foi escolhido para realizar o seminário, que valerá até 6,0                  
(seis) pontos. 



Observação: a leitura dos textos, participação em sala de aula, cumprimento dos prazos e              
qualidade dos trabalhos apresentados compõem os critérios gerais de avaliação. 
  
A proposta é que os artigos produzidos componham um livro, que será editado pela FACLivros,               
intitulado “Comunicação, Internet e Direitos Humanos”. A publicação do artigo no livro é             
opcional, devendo o interessado manifestar por escrito seu consentimento. 
  
  
Aula 1 (09/08): Apresentação do programa 
  
Exposição: Brevíssima história da Internet, ou, O que um dia uniu, e depois separou, Steve               
Jobs e Joan Baez. 
Inspirada em Fred Turner, From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole            
Earth Network and the rise of digital utopianism. Chicago: University of Chicago Press,             
2006. 
  
Apresentação do documentário colaborativo Freenet. 
 
Leituras complementares: 
CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a              
sociedade. Rio de Janeiro: Zahar, 2003 (abertura e capítulo 1). 
MCLUHAN, Marshall. Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. São Paulo:            
Cultrix, 1968 (primeira parte, mas vale a pena o livro todo!). 
  
Unidade I: Questões teórico-conceituais 
  
Aula 2 (16/08): Direitos Humanos: uma perspectiva introdutória 
BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro:             
Elsevier, 2004 (introdução e capítulo 1). 
  
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos,         
adotada em 10 de dezembro de 1948. Disponível em:         
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf 
  
______________________________________. The promotion, protection and enjoyment of       
human rights on the Internet. Resolução do Conselho de Direitos Humanos, adotada em 27 de               
julho de 2016. Disponível em     
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/156/90/PDF/G1615690.pdf?OpenElem
ent 
  
Leituras complementares: 
Carvalho, José Murilo de. Cidadania no Brasil – o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização               
Brasileira, 2001. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/156/90/PDF/G1615690.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/156/90/PDF/G1615690.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/156/90/PDF/G1615690.pdf?OpenElement
http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/por.pdf


  
Aula 3 (23/08): Internet e Direitos Humanos 
CARR, Madeline. Internet freedom, human rigths and power. In: Australian Journal of            
International Affairs. Vol. 67, n. 5, 621-637, 2013. 

CLINTON, Hilary. Internet Freedom and Human Rights. In: Issues in Science and             
Technology. Spring, 2012. 
 
  
Aula 4 (30/08): Governança da Internet – consensos e contrassensos 
  
MUELLER, Milton; MATHIASON, John; KLEIN, Hans. “ The Internet and Global Governance:            
principles and norms for a new regime”. In: Global Governance. Volume 13, 2007, p. 237-254. 
DENARDIS, Laura; RAYMOND, Mark. “Thinking Clearly about Multistakeholder Internet         
Governance” . In: Annual GigaNet Symposium, 2013. 
  
Leituras complementares: 
WGIG. Report of the Working Group on Internet Governance, Château de Bossey, 2005.             
Disponível em: https://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf 
  
  
 Aula 5 (06/09) 
Semana da Intercom. Não haverá aula presencial. Dever de casa: assistir o documentário             
“Deep Web”, dirigido por Alex Winter, para discutir no encontro seguinte. Disponível em:             
https://www.youtube.com/watch?v=QfJ0toSG7T8 
  
 
Aula 6 (13/09): Governança da Internet no Brasil 
  
CARR, Madeline. Power Plays in Global Internet Governance. In: Milennium: Jounal of            
International Studies. Volume 43 (2), 2014, p. 640-659. 
  
REZENDE, Laura V. R.; LIMA, Meyrielle R. Governança na internet: um estudo sobre o Marco               
Civil brasileiro. Palabra Clave, 19(1), 133-155. Disponível em: 
  
Leituras complementares: 
BRASIL. Lei nº. 12.965, de 24 de abril de 2014. Diário da Câmara dos Deputados, LXVI( 225),                 
68.801. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.              
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm 
  
  
 
 
Unidade II: Seminários sobre Comunicação, Internet e Direitos Humanos no Brasil 

https://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=QfJ0toSG7T8
https://www.youtube.com/watch?v=QfJ0toSG7T8
https://www.wgig.org/docs/WGIGREPORT.pdf


 
(As bibliografias para os seminários serão complementadas na medida em que as duplas             
para as apresentações forem sendo formadas  
  
 
 
Aula 7 (20/09): Direito de Acesso à Internet, Neutralidade de Rede e Liberdade de Expressão 
BELLI, Luca; DE FILIPPI, Primavera. Net Neutrality Compendium: human rights, free           
competition and the future of the Internet. Suiça, 2016. 
  
Aula 8 (27/09):  Direitos culturais e direitos autorais 
  
Aula 9 (04/10):  Direito às competências digitais 
  
Aula 10 (11/10): Direitos à privacidade e proteção de dados pessoais 
  
Aula 11 (18/10): Direito à imagem e à intimidade 
  
Aula 12 (25/10): Direitos de mulheres e meninas 
VALENTE, Mariana; NERIS, Natália; RUIZ, Juliana; BULGARELLI, Lucas. O Corpo é o 
Código: estratégias jurídicas de enfrentamento ao revenge porn no Brasil. São Paulo: 
InternetLab, 2016. 
  
PELÚCIO, Larissa; PAIT, Heloisa; SABATINE, Thiago. No Emaranhado da Rede: gênero, 
sexualidade e mídia, desafios teóricos e metodológicos do presente. São Paulo: Annablume, 
2015. 
. 
Aula 13 (01/11): Direito ao esquecimento e à memória 
  
Aula 14 (08/11): Direitos humanos e inteligência artificial: questão científica ou 
de ficção científica? 
  
Aula 15 (22/11): Rodada de apresentação dos artigos 
  
Aula 16 (29/11): Prazo final para entrega dos artigos e encerramento da disciplina 
  
  
 


