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O crescimento da importância da web tem trazido uma série de problemas e questionamentos 
para os governantes globais. “A maioria dos estados não sabe lidar com essa questão, em 
parte por causa da própria novidade do setor. A internet ainda é uma coisa muito recente e os 
tomadores de decisão ainda precisam aprender a lidar com ela”, afirma o coordenador de 
Comunicação e Informação da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e 
Cultura (Unesco) no Brasil, Guilherme Canela. 
 
Para o especialista, à medida que as novidades surgem, legislase sobre elas. O problema é que 
o ritmo de inovação no mundo virtual é muito mais rápido do que a governança pode 
acompanhar. “Como legislar sobre algo que muda o tempo todo? É como tentar fazer uma 
vacina para um vírus que muda todos os dias”, opina Canela. 
 
SEM FRONTEIRAS 
 
Outro problema que deve atrapalhar as negociações do encontro na França é o caráter 
multiterritorial da rede mundial de computadores. 
 
“Ao contrário das outras formas de comunicação, que são restritas a uma região, na internet, 
um site pode ser feito, por exemplo, para o público brasileiro, em língua portuguesa, mas estar 
hospedado em um outro lugar do mundo”, afirma Canela. Nesses casos, o alinhamento de 
políticas públicas deve ser essencial, já que tanto os usuários e as empresas da região onde 
estão os servidores quanto quem acessa a página em qualquer lugar do planeta precisam ter 
seus direitos respeitados. 
 
“E esse respeito inclui ainda questões que a Unesco e a ONU preconizam, como as liberdades 
individuais e os direitos humanos”, enumera o representante da Unesco. 
 
Para Alcides Vaz , professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília 
(UnB), as consequências de um encontro como esses não devem ser sentidas ao redor do 
mundo da mesma maneira. 
 
“O que acontece nesse tipo de evento é o desenvolvimento de diretrizes gerais, de 
alinhamentos”, explica o especialista. 
 
Essas diretrizes devem servir de base para as políticas públicas de cada país. “No entanto, não 
há uma regra para seguilas. Cada nação adapta-a à sua maneira ”, complementa o professor 
da UnB. 
 
O Brasil tenta, há cerca de três anos, criar o seu marco regulatório da internet. Apesar de não 
participar diretamente das discussões, o País deve ser diretamente influenciado pelo que for 
decidido na Europa. “Obviamente, o que é feito lá impacta aqui. As medidas tomadas pelo G8 
são observadas e acompanhadas de perto e servem de base para a elaboração das políticas 
locais, inclusive a nossa”, completa Alcides Vaz. 
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