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C OM 70 MILHÕES DE BLOGS NA INTERNET, HÁ
atualmente uma discussão sobre os limites para a liberdade
de expressão na rede. O assunto ganhou força nos Estados

Unidos quando a influente blogueira Kathy Sierra, especialista em
marketing, decidiu sair do ar por causa das ameaças que vinha re-
cebendo. A partir daí, têm surgido propostas de criar um código de
conduta para os blogueiros e para quem posta comentários. Uma
das principais vozes nesse debate é David Weinberger, blogueiro, fi-
lósofo e professor de Direito da Universidade Harvard. Weinberger
é contra a criação de um código. Do lado oposto da polêmica está
gente como o figurão Jimmy Wales, criador do site Wikipédia.

O código sugerido por Wales inclui
regras como acabar com comentários
anônimos, não dizer nada on-line que
você não diria pessoalmente e ignorar
os comentários injuriosos. Weinberger
diz que o código não seria eficiente para
evitar problemas como o de Kathy. E
afirma que a idéia mexe com um dos
pilares da rede: a democracia.

ÉPOCA - O que o senhor acha da criação
de um código para blogueiros?
David Weinberger - Inicialmente, achei
que algumas dessas idéias não eram más.
Hoje, tenho dúvidas. No começo, pensei
que poderia ser útil para algumas pessoas
ter acesso a símbolos ou imagens que aju-
dassem a dizer o que elas autorizam em
seus sites. Se você não gosta de palavrões
ou mudança no rumo das discussões,
por exemplo, poderia colocar sinais que
deixassem suas regras claras para os visi-
tantes. Mas isso é muito diferente de criar
um código de conduta, algo que venha
de cima e seja imposto às pessoas. Dizer
"aqui estão as novas regras, pessoal",
além de uma péssima idéia, é impossível.
Criar formas de as pessoas, cada uma a
sua maneira, deixarem claro o que per-
mitem e o que não permitem em seus
blogs é mais razoável. Apesar de eu não
achar que seja realmente importante.

ÉPOCA - Em entrevista ao jornal ameri-
cano New York Times, o senhor se mani-
festou favorável a um código de conduta.
Por que o senhor mudou de opinião?
Weinberger - Algumas vezes, meu racio-
cínio é mal interpretado. Em momento
nenhum apoiei os códigos. Entrei na ^



discussão seriamente, e para isso pesei os
prós e contras. A verdade é que eu acho
apenas o.k. as pessoas dizerem "aqui está
o que eu aceito e o que eu não aceito no
meu blog". Mas, se estamos falando de
um código único, de normas universais
que digam como devem ser as conversas
na internet, então sou totalmente contra.

ÉPOCA - Por quê?
Weinberger - Se criamos regras e símbo-
los para dizer que na minha área de dis-
cussão não são permitidas manifestações
de raiva e palavrões, os anunciantes da
blogosfera podem começar a optar por
aparecer apenas nos sites que trazem esse
emblema. E eu não quero - assim como
muita gente - me submeter a essas regras
amigavelmente infantis. Elas são ruins
não só porque são ineficientes, mas por-
que colocam um incentivo econômico a
favor do discurso moderado. E o discurso
moderado é bom, mas não é o único
modo de conversar de que precisamos.

ÉPOCA - O senhor quer dizer que civili-
dade demais faz mal?
Weinberger - Todo mundo é a favor de
conversas civilizadas em que se ouça e
se fale com respeito. Mas esse é apenas
um tipo de diálogo que devemos ter. A
internet não é a imprensa escrita e os
blogs não são as páginas de um jornal. Na
rede encontramos conversas, e elas são os
fundamentos das relações sociais. Flerte,
tristeza, chateação e uma infinidade de
sentimentos são expressos através delas.
Não é uma coluna ou a carta do editor.
Somos nós falando com outros de nós.
Acho que impor uma civilidade excessiva
na rede acabaria estendendo a regra para
todas as conversas. Imagine só. Isso é
como voltar para a disciplina da escola.
A internet nos traz mais de tudo todos
os dias. Mais civilidade e mais porcaria.
Temos mais discursos gentis e ao mesmo
tempo mais discursos negativos e sujos,
assim como engraçados, religiosos... E é
exatamente isso que a democracia quer,
não é? Eu odiaria se fôssemos todos
uma massa homogênea.

ÉPOCA - Como reduzir os abusos na rede?
Weinberger - Há casos inegáveis de
ameaça. De pessoas que viraram alvo
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de ataques claramente planejados para
destruí-las publicamente. Não sei qual
seria a saída. Mas um código de con-
duta com certeza não é a solução.

ÉPOCA - Em seu blog, há algumas orien-
tações de conduta. Isso é necessário?
Weinberger - As pessoas sempre têm
seu conjunto de regras, mesmo que
implícitas. E é bom que fique claro
que acho saudável para a democracia
da internet cada um ter as próprias
normas. Algumas semanas atrás eu
tentei pontuar quais seriam as mi-
nhas. Foi um exercício. Não para ou-
tras pessoas seguirem, mas para mim
e para meu site. Usei em um post, e
algumas pessoas deixaram comentá-
rios questionando se eu não confiava
em meus comentaristas. As queixas
vinham porque eu não tenho muitos
problemas com ameaças e provoca-

ções. Concordei e tirei as regras do ar.
Hoje, quando alguém entra em meu
site para deixar um comentário, lê:
"Basicamente, você pode dizer o que
quiser, clique aqui para as penalida-
des". Na verdade, acho que ninguém
nunca vai clicar, mas clicando aparece
a seguinte frase: "Diga o que você
quiser. Mas todos gostarão mais de
você se o seu comentário for constru-
tivo. Eu usarei meu julgamento para
apagar spams, comentários genuina-
mente abusivos, que persigam ou inti-
midem uma pessoa ou sejam tão sem
conteúdo que não dê para entender
por que alguém o postou (comentá-
rios do tipo: 'Oi mãe')". E só.

ÉPOCA - O senhor nunca foi atacado
no blog?
Weinberger - Sistematicamente recebo
comentários estranhos de um cidadão.
Acredito que ele é mentalmente
desequilibrado, e isso é assustador,
claro. É ruim, mas não há nada que
eu possa fazer, há? Ele nunca disse
"eu vou te matar", mas há algo muito
errado com ele. E de uma coisa eu
tenho certeza: nesse caso, um código
de conduta não iria ajudar.

ÉPOCA - O senhor é assessor de John
Edwards, pré-candidato democrata à
Presidência dos EUA. É papel das autori-
dades interferir na ética da internet?
Weinberger - De jeito nenhum! Minha
função é justamente evitar esse tipo de
coisa. Nós não precisamos do governo
para isso. E aproveito esta entrevista
para deixar minhas sinceras desculpas
pelos atos - todos eles, ou qualquer um
deles - do presidente George W. Bush. +
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