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Dentre os momentos fundamentais que emplacaram mudanças na história, desde a invenção 
da escrita passando por tantos outros acontecimentos memoráveis, sem dúvida, a internet é a 
mais fenomenal revolução ocorrida nas últimas décadas. 
 
Freqüentemente empregamos a realidade virtual em inúmeras situações, a internet é uma 
ferramenta que possibilita a execução de um conjunto de utilidades simples ou complexas, 
como efetuar uma importante negociação ou mesmo uma espontânea navegação de qualquer 
natureza. 
 
Desse modo, a internet representa a integração de muitos países num universo de dados 
informativos, até então um fato desconhecido por uma multidão, desde o surgimento da rede 
mundial de computadores nasceu a mais avançada tecnologia informática dando a qualquer 
usuário a real possibilidade de conhecer continentes, culturas, diversas informações sem 
experimentar a distância geográfica. 
 
A internet faz parte do cotidiano, através da inclusão digital se pode obter o conhecimento e 
encurtar longos caminhos para o aprendizado. Embora haja milhões de pessoas conectadas a 
internet, a sua difusão ainda precisa atingir uma grande parcela da população mundial. 
Todavia, nem todos os privilégios da internet podem ser utilizados por causa de fatores que 
impedem a liberdade de usufruir a totalidade das informações, existem restrições estatais 
quanto ao uso da internet por um considerável número de países que controlam sua 
usualidade, aplicando severas medidas abusivas e regras contraditórias para impedir que seus 
habitantes tenham o acesso de algumas informações opositoras. 
 
Segundo a Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) esse impedimento 
através da censura vigora em mais de 20 países, como a China, Irã, Sudão, Belarus, Malásia, 
Geórgia, Cazaquistão, Egito, Líbia, Maldivas, Turcomenistão, Síria, Tunísia, Vietnã, Bruma, 
Nepal, Coréia do Norte, Arábia Saudita, Cuba e outros. 
 
Contudo, o impressionante é constatar que algumas medidas que censuram a liberdade de 
expressão na internet também são observadas nas democracias, em todos os ângulos a 
proibição busca controlar severamente a conduta ditatorial das ideologias desses países. Até 
mesmo a União Européia foi criticada por permitir a censura de sites por provedores de acesso 
a rede mundial de computadores. 
 
O fato merece importância pela seriedade, porque segundo a OSCE, a Malásia aplicará uma lei 
punitiva para qualquer comentário negativo sobre o islamismo ou sobre o rei daquele país, no 
Cazaquistão as regras ditatoriais chegam ao extremo de relembrar os episódios do Gulag, pois 
as autoridades temem a liberdade de expressão na internet como uma temerosa inimiga ao 
bem-estar nacional. 
 
A internet conseguiu burlar alguns sistemas políticos através de sua rede de informações, 
mesmo que haja a censura por parte daqueles que temem a ameaça aos seus poderes, se 
nota que a tecnologia da informação dribla os grilhões dos opositores, como foi o caso na 
Venezuela, onde a internet transmite a programação de um canal televisivo fechado pelas 
ordens chavistas. O empenho pela censura da internet estabelece uma permanente vigilância 
através de um filtro àqueles grupos divulgadores de sites que expressam mensagens ofensivas 
aos interesses dos governos. 
 
Outro relevante relatório dos Repórteres sem Fronteiras (RSF) constatou a ocorrência de um 
cerceamento ou coação de vários países de regimes repressivos quanto ao uso da internet, por 
exemplo, no Turcomenistão é proibido ter uma conexão eletrônica doméstica, do mesmo modo 
que há uma varredura em locais que oferecem serviços virtuais. 
 
 
 



A China tem sido constantemente criticada quanto ao uso da censura ao monitoramento de 
seus milhares de usuários da internet, o RSF afirma que o temor chinês é que a sociedade 
possa discernir a verdade, de que a internet transforma o consumidor passivo em crítico ativo. 
A internet exerce uma forte pressão sobre a censura imposta pelos regimes repressivos, 
fazendo com que os usuários percebam nessas restrições a curiosidade de ultrapassar o campo 
minado das leis ditatoriais. 
 
Contrariamente, os opositores reforçam as defesas da censura com a justificativa que a 
internet pode abolir as estruturas culturais, temem que ela possa banir as execuções 
arbitrárias e permitir a popularidade dos costumes ocidentais no cotidiano da sociedade. 
 
A liberdade de expressão se defronta com a temerosa censura, na quebra de braço entre 
ambas, surgirá uma vastidão de conflitos que somente o futuro influenciará nos bastidores da 
história mundial. 
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