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Q
UANDO George W. Bush 
se referiu a "rumores 
nas... hã... internets", 
durante a campanha 
presidencial de 2004, 
ele foi r id i cu la r i za -
do por sua desorienta-
ção - e "internets" tor-

nou-se uma abreviatura de falta de com-
preensão do mundo on-line. Mas o que 
na época parecia ignorância hoje pare-
ce um presságio. Enquanto forças di-
vergentes disputam a internet, ela corre 
perigo de perder sua universalidade e se 
dividir em campos digitais separados. 

A internet é tanto um pacto comer-
cial quanto uma invenção. Uma rede de 
redes, cresceu em ritmo surpreendente 
nos últimos 15 anos, porque quanto mais 
crescia, mais fazia sentido que outras re-
des se conectassem a ela. Seus padrões 
abertos tornavam essas interconexões 
baratas e fáceis, dissolvendo os limites 
entre as redes acadêmicas, corporativas 
e de consumo existentes (lembra-se da 

CompuServe e da AOL?). Assim como um 
acordo de livre-comércio entre países au-
menta o tamanho do mercado e promo-
ve os ganhos comerciais, a internet levou 
a maiores ganhos com a troca de dados e 
permitiu que a inovação florescesse. 

Mas hoje a internet é tão g r a n d e e t ão 
amplamente usada, que países, empre-
sas e operadoras de redes querem isolar 
partes dela atrás de muros ou fazer que 
certas áreas funcionem de maneira dife-
rente, para promover seus próprios inte-
resses políticos ou comerciais. 

Três conjuntos de muros estão sendo 
erguidos. O primeiro é nacional. O "Gran-
de Firewall" da China já impõe contro-
les rígidos às ligações da internet com o 
resto do mundo, monitorando o tráfego 



e tornando indisponíveis muitos sites ou 
serviços. Outros países, como Irã, Cuba, 
Arábia Saudita e Vietnã, fizeram coisas 
semelhantes e outros governos estão en-
rijecendo os controles do que as pessoas 
podem ver e fazer na internet. 

Segundo, empresas exercem maior 
controle ao construir "jardins murados" 
- uma abordagem que parecia morta uma 
década atrás. O Facebook tem seu próprio 
sistema fechado de e-mail, por exemplo. 
O Google construiu um conjunto de ser-
viços integrados com base na web. Os 
usuários de aparelhos móveis da Apple 
acessam muitos serviços por meio de pe-
quenos aplicativos de software baixados 
da rede, ou apps, em vez de um navega-
dor da web. Ao ditar quais apps são per-
mitidos em seus equipamentos, a Apple 

tornou-se um "leão de chácara". Confor-
me os apps se disseminarem para outros 
dispositivos móveis e até para carros e te-
levisores, outras firmas farão o mesmo. 

Terceiro, existem preocupações de que 
as operadoras de redes, em busca de no-
vas fontes de renda, fechem acordos com 
provedores de conteúdo que vão favore-
cer os sites preparados para dar lucro. Al 
Franken, senador democrata, expôs esse 
cenário de pesadelo em um discurso em 
julho: sites de notícias de direita que "car-
regam" cinco vezes mais depressa que os 
blogs de esquerda. Ele e outros defenso-
res da "neutralidade da net" querem no-
vas leis para impedir que as redes discri-
minem diversos tipos de tráfego. Mas as 
operadoras dizem que isso poderá pre-
judicar a inovação, e os da direita veem 
a neutralidade na rede como um complô 
socialista para regular a internet. 

Assim, os incentivos que c o s t u m a -
vam favorecer a maior interconexão ho-
je apontam na outra direção. Sugerir que 
"a web está morta", como fez a revista 
Wired recentemente, é um certo exage-
ro. Mas a internet está perdendo parte de 
sua abertura e universalidade. 

Isso nem sempre é ruim. Os lucros que 
a Apple colhe de seu jardim murado per-
mitiram a ela oferecer serviços e equi-
pamentos que deliciam seus clientes, os 
quais talvez não se importem de trocar 
um pouco de abertura por maior segu-
rança ou facilidade de utilização; senão, 
eles podem ir para outro lugar. Enquan-
to alguns pais aprovam a política da Apple 
de bloquear apps eróticos em seus dispo-
sitivos, por exemplo, qualquer um que não 
aprove a medida pode comprar um telefo-

ne Nokia ou Android. E as leis antitruste 
existentes podem sempre ser utilizadas se 
alguma empresa conquistar e depois abu-
sar de uma posição dominante, por exem-
plo, em sistemas operacionais de telefones 
celulares ou plataformas de publicidade -
algo que ainda não aconteceu. 

As restrições impostas pelos gover-
nos são mais perturbadoras e mais difí-
ceis de enfrentar. Não há muito o que os 
estrangeiros possam fazer sobre a Gran-
de Muralha de Fogo da China. Mas os go-
vernos ocidentais podem pelo menos dar 
um bom exemplo. O plano da Austrália de 
construir um firewall no estilo chinês, na 
tentativa de bloquear a pornografia infan-
til e instruções para a fabricação de bom-
bas, é louco e deve ser eliminado. Será fácil 
contorná-lo, e as abordagens repressoras 
tradicionais são uma maneira melhor de 
lidar com esses problemas do que mexer 
com os "encanamentos" da internet. 

Os governos inclinados à censura pode-
riam ser convencidos por argumentos que 
se concentram nos benefícios econômicos 
da abertura. Duy Hoang, um defensor da 
democracia no Vietnã sediado nos Estados 
Unidos, sugeriu que os críticos estrangeiros 
salientem o papel da internet no incentivo 
ao comércio, desenvolvimento, educação e 
empregos. De maneira semelhante, a Chi-
na poderia ser lembrada de quanto mais 
seus cientistas poderiam conquistar se ti-
vessem acesso irrestrito à informação. 
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