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Governos que tiveram suas políticas para
internet questionadas oficialmente pela
ONU em 2010 e 2011
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Bloqueio pessoal, total ou
parcial de acesso à internet

TAJIQUISTÃO

TURQUIA
TUNÍSIA

COREIA
DO NORTE

IRÃ

SÍRIA

Prisão de blogueiros

BAHREIN
LÍBIA EGITO

MAURITÂNIA

ARÁBIA SAUDITA

TAILÂNDIA

Vietnã

VENEZUELA

Censura a sites
Proibição da entrada da ONU
Violação de direitos de
propriedade intelectual em leis
digitais

Censura de conteúdo de Google.
Fechamento de um site na língua
mongol em que se explica
violações a direitos humanos da
população dessa origem. Corte
de acesso à internet do prêmio
Nobel Liu Xiabo e de sua esposa,
fechamento de sites que
falavam de Xiabo. Desconexão de
internet de opositores do regime.
Mais de 70 blogueiros foram
presos em 2010

Camboja

Bahrein

Acusação contra
grupos que
supostamente
"disseminavam ódio" e
incitavam a "violação da
lei" pela internet. Um
blogueiro foi obrigado a
revelar sua senha e
sites foram fechados

ZIMBÁBUE

Condenações por
imprimir material de sites
estrangeiros
considerados como de
oposição e que incluiam
caricaturas de políticos
locais

Prisão de até oito anos a
opositores que fizeram
suas posições conhecidas
pela internet. Detenção de
ativistas que usavam a
internet "para promover
propaganda anti-governo".
Dezessete blogueiros
foram presos em 2010
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PARA TODOS E
SEM CENSURA
Tentativas de controlar a internet no mundo todo faz a ONU definir que o acesso é um
direito universal – e que a rede deve ser protegida de interesses de governos e empresas
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nos: o medo de que informações
circulando na rede ameaçassem
sua permanência no poder.
Pela conta da entidade, só em
2010, mais de 110 blogueiros foram presos no mundo, 70% deles na China. Irã e Vietnã disputamosegundolugar.“Não hádúvidasdeque governostêm incrementado a restrição à tecnologia
como forma de evitar que a oposição se reúna”, explica La Rue.
“A principal preocupação é que
expressões legítimas estão sendo criminalizadas, e isso é contrário às obrigações internacionais de governos em relação aos
direitos humanos”, diz o relator.

A internet é a nova fronteira na
lutada ONU pela defesada liberdade de expressão. O primeiro
relatório sobre a relação entre
governos e rede, publicado em
maio, chega a uma conclusão No mundo todo. As preocupaalarmante: a internet está sob ções da ONU não se limitam aos
ataque de governos em quase to- países considerados párias. Em
das as regiões do mundo e preci- seu relatório, La Rue deixa claro
sa ser protegida. A partir disso, a que governos como o da França,
decisão foi declarar o acesso à o do Reino Unido e o da Hungria
internetumdireitohumano–co- tambémvêmaumentandooconmo o direito à saúde, à educação trole sobre a rede de forma preoe à moradia. Governos que des- cupante. Na maioria dos casos
conectarem sua população esta- registradosnaEuropa,alutaconrão,assim,violandodireitosbási- tra a pirataria e ataques digitais
seriamos argumentosparajusticos e a lei internacional.
ficar a desconexão de um
Frank La Rue, autor do
indivíduo.
documento e relator
Outra preocupaespecial da ONU paViolação do
ção é com a defesa
ra a liberdade de exnovo direito
que o presidente
pressão, destaca o
pode ser
francês,NicolasSarpapel central da reconsiderada crime
kozy, vem fazendo
de nas revoltas nos
internacional
daquilo que ele chapaíses árabes. “A onma de “internet civilida de protestos moszada”.A ONUsepreocutrouacapacidadedemopa com o que isso quer dizer.
bilização que a internet poSegundo La Rue, há dois tipos
deterno apeloàJustiça.”No Egito, a primeira sentença contra o de estratégia hoje para censurar
ex-ditador Hosni Mubarak foi a internet. A primeira é o uso de
uma pena e uma multa milioná- leis criminais já existentes, aplicadasablogueiroseoutrosativisria por desconectar o país.
Para a entidade, a rede é hoje tas digitais. A segunda: uma série
um dos principais instrumentos de governos vem adotando nodeexercíciododireitodeexpres- vas leis, para endurecer penas
são. “E não podemos achar que contra usuários da internet – isesse direito é menos importan- so sem falar nas restrições que
te. É ele que possibilita os direi- estão ocorrendo por parte de gotos econômicos, sociais e cultu- vernos sem qualquer base legal.
Na maioria dos casos, goverrais, entre eles os direitos civis”,
dizorelator.“Poragircomocata- nos justificam as novas leis sob a
lisador dos direitos de liberdade alegação de que precisam protede expressão, a internet é um fa- gerareputaçãodeindivíduos,gacilitador de uma série de outros rantir a segurança nacional ou
conteroterrorismo. Outro argudireitos humanos.”
mento é o do perigo de ataques
Cartas. O relator iniciou em digitais. “Há um abuso claro nos
2010 intensa campanha contra argumentos.Naprática, nãopasas crescentes restrições impos- sam de novas leis de censura
tas por governos à internet. O diante do surgimento de um noLinkobteveascartasenviadaspe- vo instrumento de comunicala ONU a mais de 20 governos ção”, afirma La Rue.
pelo mundo questionando as diUma dessas ações consideraficuldades impostas a usuários das,apartir deagora, comoviolade internet em 2010 e 2011. Em ção dos direitos humanos é a de
todos os casos, um traço comum desconectar cidadãos tidos cono comportamento dos gover- mo ameaçadores ou que estejam

pirateando, como acontece hoje
na França. “Desconectar alguém
da internet como punição é algo
que deve acabar.”
Acordo. La Rue rejeita a tese de

que a ONU esteja defendendo
uma internet “sem controles
nemregras”.Asrestriçõesaceitáveis seriam aquelas já previstas
em declarações universais, como o combate à disseminação
do ódio, racismo e crimes considerados como consensuais, como pornografia infantil.
O relator da ONU admite que
o problema dos ataques digitais

é real e reconhece a ameaça em
relação aos dados pessoais que
circulam na rede. Mas, para a
ONU, regras nacionais isoladas
não resolverão os problemas.
NaUnião Internacionalde Telecomunicações(UIT), técnicos
e políticos já falam da necessidade de um “acordo de paz” para a
internet. “Todos sabemos que,
sehouveruma nova guerra mundial,elaocorrerá apartirdoespaço digital”, declarou Hamadoun
Toure, secretário-geral da UIT.
“Um acordo de paz será fundamental e terá de incluir governos, setor privado e sociedade.”
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São constantemente puxados
pela loucura, uma loucura parcial, que emerge quando as pessoas o pressionam a fazer aquilo que não é do interesse público. Pense no peronismo ou no
populismo que inflou bolhas
nos bancos e no mercado imobiliário dos EUA. Por outro lado,
há o vício nos interesses especiais – vamos chamá-los de titulares – que submetem constantemente o governo à tentação
de fazer alguma insensatez nas
políticas públicas com o objetivo velado de beneficiar esses titulares. E, ao menos nos EUA,
esse vício afetou o debate de
praticamente todos os grandes
temas da administração pública. Diante destas forças submetendo o Estado a uma constante tentação, o governo vê-se numa posição sempre vulnerável.
Inovação. Pois bem, a internet

Lawrence Lessig
Especial para o Estado
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Em seu discurso no
e-G8, mês passado,
Lessig falou sobre
preservar a atual
arquitetura da rede
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Imagine um alcoólatra. Não
aquele que não para em pé de
tão bêbado ou que frequente os
Alcoólicos Anônimos. É só o alcoólatra comum, que luta para
controlar o vício. Mas ele tem,
além do álcool, outro vício. Não
se trata de um vício debilitante.
E ele não é um ex-viciado em
drogas. Ele apenas tem, também, um outro vício que continua a puxá-lo em outra direção,
afastando-o do que ele quer fazer. Uma pessoa com dois vícios, que a puxam em direções
diferentes, tornando-a vulnerável, suscetível às tentações de
ambos. Para ela, resta aprender
a regular esses vícios e ser capaz de mantê-los sob controle.
Sugiro essa imagem porque
acredito que ela é uma representação bastante fiel dos governos democráticos modernos.
Eles têm dois vícios distintos.

é uma plataforma, uma arquitetura que acarreta consequências, que possibilita a inovação.
Pensemos em alguns exemplos
da história da inovação na internet: o Netscape foi criado por
um desistente da faculdade; o
Hotmail, por um imigrante indiano e vendido à Microsoft
por US$ 400 milhões; o ICQ,
por um garoto israelense cujo
pai tentou vender o programa à
AOL por US$ 400 milhões; o
Google, por dois jovens que pularam fora de Stanford; o Napster, por um desistente e por alguém que nem teve a oportunidade de se tornar um desistente da faculdade, e que está presente aqui hoje; o YouTube, por
dois alunos de Stanford; o Kazaa e o Skype, por jovens da Dinamarca e da Suécia; e, finalmente, Facebook e Twitter, inventados por jovens.
O que elas têm em comum?
Todas foram criadas por jovens, que largaram os estudos
ou não são norte-americanos.
Foi para eles que a nova arquitetura abriu as portas. Tratou-se
de um convite à inovação vinda
de fora. Ora, a inovação vinda
de fora é uma ameaça aos titulares.
O Skype ameaça empresas de
telefonia; o YouTube, emissoras de TV; o Netflix, operadoras
de TV a cabo; o Twitter ameaça
à sanidade, mas a sanidade nunca teve titular. E então os ameaçados respondem à ameaça. E
sua tática é apelar ao viciado – o
governo democrático moderno
– e chantageá-lo com sua droga
preferida. No caso dos EUA, a
oferta ilimitada de recursos pa-

ra financiar campanhas políticas. A droga garante aos titulares proteção contra as ameaças.
Acredito que foi essa a questão levantada pelo jornalista e
ativista Jeff Jarvis ao sugerir
que os governos se limitassem
a “não causar males” à internet.
Não atrapalhem. O presidente
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torais, não resta dúvida que o
poder de persuasão de celebridades e importantes empresas
britânicas associadas à criatividade distorceu o resultado das
políticas elaboradas.” E isso
não ocorre só na Grã-Bretanha.
Pensemos nas políticas para
a banda larga. A Europa foi bastante bem sucedida na promoção da concorrência no ramo
do acesso de banda larga, e isto
impulsionou o crescimento desse mercado. Neste aspecto, os
EUA foram um grande fracasso.
O país, antes no topo do ranking de difusão do acesso via
banda larga, ocupa agora uma
posição que varia de 18ª a 28ª,
dependendo dos critérios adotados. Essa mudança foi o resultado de políticas que prejudicaram a concorrência entre provedores de banda larga.
A resposta dos provedores de
banda larga, trazidas por eles
ao governo, fez que as leis os beneficiassem, destruindo os incentivos para que concorressem entre si de uma forma que
estimulasse a difusão do acesso
de banda larga.

Sarkozy ouviu a sugestão, não a
aceitou, mas reconheceu que
há neste debate questões importantes de medidas públicas.
Mas aí é que está. Já percebemos que há “questões importantes de medidas públicas” em debate. O problema é que não confiamos nas respostas que o governo dá. E temos boas razões
para isso, afinal, a resposta dada pelo governo democrático
moderno é aquela que por acaso beneficia os titulares. A resposta que poderia encorajar ainda mais a inovação é ignorada.
Pensemos nos direitos autorais: é claro que precisamos de
um sistema de direitos autorais
que garanta aos criadores a
compensação por seu trabalho
e também a independência de
sua criatividade. A questão não
é se os direitos autorais devem O mínimo. Diante de exemplos
como estes, é perfeitamenser protegidos ou não. A
te justo manifestar ampergunta é como proteplo ceticismo em relager os direitos autoção às respostas oferais na era digital. A
Uma internet que
recidas pelos goverarquitetura dos diadote os princípios
nos democráticos
reitos autorais, criado acesso livre e
modernos. Deveda para o século 19,
gratuito protege o
mos alertá-los para
faz sentido no sécuforasteiro
que tomem cuidado
lo 21? Como seria
com as soluções polítiuma arquitetura que
cas apresentadas pelos tifaria sentido hoje? Será
que é esta a pergunta que o go- tulares. Afinal, o trabalho dos titulares não é o mesmo que o traverno se faz?
Acho que a resposta é “não”. balho do governante.
O trabalho deles, titulares, é
Em vez disso, a proposta dos governos democráticos modernos buscar o lucro individual. O trade todo o mundo, e em especial balho do governante é garantir
da França, pode ser definida pe- o bem público. E é justo que
la lógica irracional do limite das afirmemos o seguinte: enquantrês infrações, que por acaso be- to esse vício não for solucionado, devemos insistir no minimaneficia os titulares.
O potencial inovador que po- lismo em tudo aquilo que o goderia surgir de uma nova arqui- verno fizer. O minimalismo a
tetura de proteção aos direitos que Jarvis se referia quando faautorais está sendo ignorado. lou em “não causar males”.
Uma internet que adote os
Não sou só eu que digo isto. O
recente relatório Hargreaves, princípios do acesso livre e graelaborado pelo governo conser- tuito, uma rede neutra, para
vador britânico, diz: “Será possí- proteger o ‘outsider’, o forasteivel que leis criadas há mais de ro. O futuro da internet não estrês séculos com o objetivo cla- tá aqui. Não é o Google nem o
ro de proporcionar incentivos Facebook. Ele não foi convidaeconômicos para a inovação do e nem sabe como ser, pois
por meio da proteção aos direi- ainda não conhece em fóruns
tos dos criadores estariam hoje como este. O mínimo que podeobstruindo a inovação e o cres- mos fazer é preservar a arquitetura dessa rede que protege escimento econômico?” Sim.
O relatório segue: “No caso te futuro que não está aqui.
das políticas para os direitos au- /TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 jun. 2011, Link, p. L4 e L5.
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Carta aberta

“Não cometam o erro de desafiar
o Anonymous”. É assim que o grupo de hacktivismo responsável
por diversos ataques a sistemas
de empresas que foram contra o
WikiLeaks termina uma longa carta publicada em resposta a um
documento em que a Organização

do Tratado do Atlântico Norte
(OTAN) cita abertamente o coletivo como uma ameaça – dizendo
que o grupo “está cada vez mais
sofisticado e poderia invadir arquivos delicados do governo, de militares e de empresas”. Leia abaixo
uma versão editada da carta.

“O Anonymous gostaria de lembrá-los que o governo e o povo
são, ao contrário do que dizem
ossupostosfundamentosda‘democracia’, entidades distintas
com objetivos e desejos conflitantes. A posição do grupo é a de
que, quando há um conflito de
interesse entre o governo e as
pessoas, a vontade do povo deve
prevalecer. A única ameaça que a
transparênciaofereceaos governos é a ameaça da capacidade de
eles agirem de uma forma que as
pessoas discordariam, sem ter
que arcar com as consequências.
O Anonymous não aceita que
o governo e/ou os militares tenham o direito de estar acima da
lei e de usar o falso clichê da ‘segurança nacional’ para justificar
atividades ilegais e enganosas.
Se o governo deve quebrar as
leis, também deve estardisposto
aaceitarasconsequênciasdemocráticas disso nas urnas.
Anonymous e WikiLeaks são
entidades distintas. As ações do
Anonymous não tiveram ajuda
nem foram requisitas pelo Wiki-

Leaks. No entanto, ambos compartilham um atributo comum:
elesnãosão umaameaçaparanenhuma organização – a menos
que tal organização esteja fazendo alguma coisa errada e tentando fugir dela.
Nossa mensagem é simples:
não mintam para o povo e vocês
não terão de se preocupar sobre
suas mentiras serem expostas.
Não façam acordos corruptos e
vocês não terão de se preocupar
sobre sua corrupção sendo desnudada. Não violem as regras e
vocês não terão de se preocupar
com os apuros que enfrentarão
por causa disso.
Finalmente, não cometam o
erro de desafiar o Anonymous.
Não cometam o erro de acreditar que vocês podem cortar a cabeça uma cobra decapitada. Se
você corta uma cabeça da Hidra,
dez outras cabeças irão crescer
em seu lugar.
Somos o Anonymous. Somos
uma legião. Não perdoamos.
Não esquecemos. Esperem por
nós...”

