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IH — O que a Internet não é, apesar do que todos dizem? 
 
Kleinrock — A Internet não é segura. Não incluímos nenhum mecanismo de restrição na 
Internet. Não incluímos nenhum mecanismo de autenticação do usuário - assim, se eu falasse 
com você, eu saberia que você é você, e você saberia que eu sou eu. Nós também não 
incluímos nenhum mecanismo de autenticação de arquivos. Não tem como saber se um 
documento foi alterado. 
 
A Internet, na sua arquitetura básica, não foi feita para ser controlada, nem para ser 
controlável. A abertura da Internet está embutida na arquitetura. Isso significa que restringir o 
uso da Internet, para dar mais segurança à Internet, é difícil. 
 
Não dá para resolver o anonimato na Internet, e o anonimato alimenta várias coisas 
negativas: pornografia, roubo de identidade, spam, falsificação, calúnia. O anonimato alimenta 
esse lado negro da Internet. 
 
Portanto, a Internet não deve ser usada por crianças, como se estivessem num parque de 
diversões. 
 
IH — Não existe como adicionar segurança aos fundamentos da Internet? 
 
Kleinrock — Não. Quando começamos a Internet, há 40 anos, nós confiávamos em todo 
mundo que usava a Internet. Por muitos meses, até o fim de 1970, eu conhecia todo mundo 
que usava a Internet pelo nome! Então, criamos a Internet numa cultura de confiança, de 
abertura. Pois, há 40 anos, nós precisávamos desesperadamente de acesso fácil e livre a uma 
rede de pacotes. 
 
Se eu pudesse voltar atrás, contudo, e pudesse escolher de novo entre, restringir a Internet ou 
abrir a Internet, eu escolheria abrir. Acho que a liberdade de acesso leva à liberdade de 
expressão, que é um dos fundamentos da democracia. 
 
IH — E o que a Internet é? 
 
Kleinrock — Ela é um canal aberto, uma máquina de distribuir bits, de publicar coisas. A 
Internet é um dispositivo igualador. 
 
Na Internet, não importa se você é feio ou bonito, se é rico ou pobre, se é alto ou baixo. A 
Internet se abre para qualquer um, e qualquer um pode abrir um negócio, ou postar uma 
opinião — sem pedir a permissão de ninguém. Com a Internet, é muito fácil remover os 
intermediários, porque as informações sobre preços, disponibilidade, características técnicas, 
sobre o que é raro ou é comum, tudo isso está disponível. 
 
Por tudo isso, a Internet virou também um sugador de tempo. 
 
Em 1993, eu vi um cartum na revista The New Yorker, que mostrava dois cachorros ao 
computador. "Na Internet", dizia um cachorro ao outro, "ninguérn, sabe que você é um 
cachorro." Na Internet, o pequeno, o pobre, o fraco aparece de uma forma mais positiva 
maior, mais rico, mais forte. Isso é maravilhoso. Talvez por isso as pessoas passem tempo 
demais na Internet. Eu certamente gasto tempo demais com a Internet. Esse tempo custa 
caro. 
 
IH — Quais são, para você, as aplicações mais extraordinárias da Internet? 
 
Kleinrock — Todas as aplicações mais legais da Internet não foram previstas por nós, há 40 
anos. Até o e-mail, quando surgiu em 1972 e tomou conta da rede, foi uma surpresa para nós. 
Foi a primeira vez em que notei que a Internet não era para que máquinas trocassem dados 



com outras máquinas, mas para que pessoas trocassem palavras com outras pessoas. Não dá 
para prever as aplicações de sucesso, como a web ou o YouTube, mas dá para prever uma 
coisa: as aplicações de sucesso são aquelas que espelham a arquitetura da Internet. Elas são 
livres, abertas, passíveis de uso por qualquer um. 
 
IH — A Internet pode nos vigiar? 
 
Kleinrock — Se o usuário for sofisticado, ele consegue se esconder na Internet, por conta do 
anonimato, que é impossível de resolver. 
 
Mas até hoje muita gente ainda não sabe o que é um cookie! [Um pequeno programa que o 
portal de Internet grava no computador do internauta, para se lembrar de alguma informação 
mais tarde; por exemplo, o que o internauta comprou.] Com os cookies, o portal de Internet 
nos presta um serviço melhor, mas ele também coleta dados sobre nós, e os internautas não 
têm idéia de como a privacidade deles pode ser exposta. Eles não têm idéia porque a Internet 
não é amigável. Ela é difícil de usar. 
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