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Barbárie e anonimato

D ois dos maiores sites da internet americana
estão em guerra. De um lado, o Gawker. Uma
rede de blogs profissionais especializados em

celebridades. Do outro, o Reddit, um gigantesco site
colaborativo no qual os usuários contribuem com
links para o que consideram interessante na rede. Na
última sexta-feira, um repórter doGawker identificou
pelo nome o usuário anônimo responsável por um
tanto do conteúdomais pesado publicado no Reddit.
Em retaliação, o site colaborativo bloqueou a publi-
cação de links para os blogs da rede. Como são res-
ponsáveis por uma enorme quantidade de tráfego na
internet americana, a pena é audiência perdida. A
briga representa muito mais: três das questões mais
complexas da web. Trata-se do ponto em que anoni-
mato, liberdade de expressão e busca por audiência
se encontram.
A audiência do Reddit: em agosto, 3,4 bilhões de

pageviews. Segundo o Alexa, é o site de número 137
nomundo, 66 nos EUA.Nomês passado, o presidente
Barack Obama deu entrevista a seus usuários. Não é
nada mau para um local construído, essencialmente,
por pessoas que recolhem noutros cantos da internet
o que acham de interessante. Um link selecionado
pela comunidade para aparecer na capa doReddit faz
disparar a audiência dos sites mais parrudos.
É também uma terra selvagem, no qual os artigos

dos mais sofisticados analistas políticos convivem
como lixo domundo. Violentacrez, o usuário exposto
pelo Gawker, era um tipo assim. Sua especialidade
era caminhar pelo limiar da legalidade, ponto no qual
o bom gosto já se foi hámuito. Uma das seções de sua
responsabilidade, por exemplo, se especializava em
jovens adolescentes de biquíni. As imagens eram
pescadas, em suamaioria, dos perfis no Facebook das
meninas. Estritamente legal, porém não sem conse-
quências nomundo real. Tão logo seu nome foi divul-
gado, o homem foi de presto demitido.
Misógino, agressivo

nas conversas, reco-
nhecido por muitos na
própria comunidade
como um troll. É aquela
gente que vai à internet
protegida pelo anoni-
mato para bater duro.
Percebem os pontos
fracos dos outros e ex-
ploram sem dó. É quem
destrói conversas.
Mas, para os funda-

dores do Reddit, era
também útil. Em sua fi-
losofia, o direito à livre
expressão, desde que
legal, deve ser protegi-
do. Se necessário, pelo
anonimato. Antes de
Violentacrez aparecer,
os usuários não para-
vam no biquíni. Nomo-
mento em que o troll assumiu as rédeas, os limites da
legalidade foram impostos. Aomesmo tempo emque
se protegiamda Justiça, os donos do site erambenefi-
ciados pela considerável audiência dos canais.
Não é raro que constituições democráticas, como a

do Brasil, concedam liberdade de expressão, livre de
censura prévia, vedando o anonimato. É para que a
conversa seja temperada não apenas pelas leis, como
também pelas regras não escritas da sociedade. Po-
demos dizer o que pensamos. Isso não nos isenta de
assumir a responsabilidade pelas consequências do
que dissemos.
Mas esta não é uma discussão trivial. A internet,

ainda tão jovem, está crescendo e tentando se organi-
zar. O desafio, aindamais para empresas puras da re-
de, não é pequeno. Para começar: quais os limites de
apelação por audiência. Nos EUA, inventou-se com o
Huffington Post a fórmula que jamais existiria no
mundo impresso. Celebridades convivem compolíti-
ca e economia. Um dá prestígio, outro audiência.
Não há dúvidas, porém, que comparar esta fórmula

com o ponto ao qual o Reddit chegou é injusto. Por-
que, ali, a busca por audiência se misturou com uma
ideia primitiva, equivocada, do que é democracia.
Uma ideia que não é rara entre os militantes dos di-
reitos civis online. É a obsessão pelo anonimato.
Às vezes, o anonimato é necessário para proteger

quem denuncia os poderosos. Em Estados de direito,
esta proteção costuma ser dada por juízes quando é
realmente necessário. É a exceção. O anonimato pro-
tetor da internet, porém,muitas vezes protege apenas
quemdeseja burlar as regras da sociedade sempreci-
sar encarar suas consequências no mundo aqui fora.
Se decidirmos que a internet faz parte domundo real,
é coisa que teremos de encarar. l

Quando um homem que publica fotos de
adolescentes num dos sites mais
populares do mundo é identificado
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O Reddit é o site de número
137 no mundo, 66 nos EUA.
Links em sua capa afetam a
audiência de todos

2
Em resposta à exposição de
seu usuário, censurou os
links para o Gawker, site
que deu a informação

3
Constituições como a do
Brasil concedem direito à
livre expressão, porém
vedam o anonimato
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-SÃO PAULO, RIO E BRASÍLIA.- Um dia
após o diretor da ONG Human
Rights Watch para o continen-
te americano, José Miguel Vi-
vanco, criticar a omissão do
Brasil ante a pressão feita por
países que desrespeitam a li-
berdade de expressão para es-
vaziar a Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos
(CIDH), ligada à Organização
dos Estados Americanos
(OEA), jornalistas e defensores
de direitos humanos engrossa-
ram ontem o coro e pediram
ação mais clara do país. O go-
verno reagiu e a ministra de
Direitos Humanos, Maria do
Rosário, afirmou que as críti-
cas deVivanco foramofensivas
e desrespeitosas.
Em entrevista ao GLOBO, Vi-

vanco afirmou que a CIDH
tem sido alvo de tentativa de
esvaziamento por países da
Aliança Bolivariana para as
Américas (Alba), e o Brasil tem
contribuído para o enfraqueci-
mento da entidade. Bastante
crítico, o escritor e ex-ministro
das relações exteriores do Mé-
xico Jorge Castañeda acusou o
Brasil de ser um “anão diplo-
mático” em suas ações inter-
nacionais.
— Em lugar de ser cúmplice

dos ataques de Chávez (Vene-
zuela) e Correa (Equador), o
Brasil deveria projetar seus va-
lores, que são valores demo-
cráticos, de liberdade de im-
prensa, de uma sociedade civil
muito ativa, muito organizada,
muito sólida — disse Castañe-
da. —O país pode não estar de
acordo com a decisão da Corte
em relação a (usina de) Belo
Monte (o órgão pediu informa-
ções sobre possíveis violações
de direitos dos povos indíge-
nas), mas ameaçar com corte
de financiamento, retirar o
embaixador da OEA? Tudo is-
so não parece (atitude de) po-
tência mundial. Por que o Bra-
sil não opina se a Venezuela
deve se retirar ou não? Se a Ve-
nezuela deve acatar as de-
cisões da Corte ou não? Por
que tem interesses na Venezu-
ela — afirmou.

OMISSÃO NÃO É TRADIÇÃO
Claudio Polillo, editor do jor-
nal uruguaio “Búsqueda” e di-
retor do Instituto de Imprensa
da SIP, questiona se o Brasil
tem a noção de que sua reação
exagerada diante do pedido de
informações da CIDH sobre
Belo Monte ajuda a enfraque-
cer a entidade e, desta forma,
facilita o bombardeio contra o
organismo patrocinado pelos
países da Alba.
— Não sei se os diplomatas

brasileiros fazem isso intencio-
nalmente ou não, mas quando
o Brasil esperneia por causa de
um pedido de informação da
CIDH, e o Peru grita por causa
do encaminhamento de um
caso para a Corte Interameri-
cana, os dois ajudam aminar a
entidade e tornar mais fácil o
trabalho dos países da Alba.
Presidente da Comissão de

Boas-Vindas da Assembleia da
SIP no Brasil, Julio Cesar Mes-
quita, diretor doGrupoEstado,
disse que oBrasil está rompen-
do com a tradição de defensor
dos direitos humanos no âm-
bito internacional.
— Não é da tradi-

ção diplomática do
Brasil, nunca foi. O
Brasil nunca se
omitiu nessas
questões. Pelo con-
trário: sempre lide-
rou a favor. Alémde
cruzar os braços lá
fora, cometeu uma
violência como es-
sa, de retirar um
embaixador. Isso é
típico de países to-
talitaristas, como
Venezuela e Equa-
dor. O Brasil não é
um país totalitário,
mas age, em certas
ocasiões, como se
vivêssemos sob
uma ditadura.
O diretor executi-

vo da Associação
Nacional de Jornais
(ANJ), Ricardo Pedreira, desta-
cou a importância da Relatoria
Especial de Liberdade de Ex-
pressão da CIDH, que, segun-
do a entidade, deveria ser pres-
tigiada pelo governo brasileiro
para a defesa e promoção da
imprensa independente no

continente. Sobre a posição do
Brasil frente a países que não
respeitam a liberdade de ex-
pressão, Pedreira pediu posi-
ção mais enérgica do governo.
— De fato, poderia haver

uma posição mais incisiva do
governo, o que
não está aconte-
cendo.
Ao retirar seu

embaixador em
Washington para
aOEA, a fim de re-
taliar o pedido de
informação sobre
as comunidades
indígenas afeta-
das pela usina de
BeloMonte, o Bra-
sil abriu um "vá-
cuo" para outros
questionamentos
de integrantes da
CIDH.
— O Equador

aproveitou a posi-
ção do Brasil para
também questio-
nar a relatoria in-
dependente sobre
liberdade de ex-

pressão — afirma Juana Kwei-
tel, diretora da ONG Conectas.
A ministra Maria do Rosário

acusou Vivanco de fazer ilação
ao dizer que o país teria retali-
ado a CIDH com a suspensão
dos repasses de recursos à
OEA. Outro equívoco do dire-

tor da ONGHuman Right Wat-
ch seria afirmar que o governo
brasileiro retirou a candidatu-
ra de Paulo Vanucci à comis-
são também por esse motivo.
— Ele (Vivanco) demons-

trou, com suas ilações, o des-
conhecimento e o desrespeito
com o Brasil. É uma entrevista
surpreendentemente ofensiva.
Fiquei indignada com o que
disse esse senhor—declarou a
ministra.

ITAMARATY NEGA ESVAZIAMENTO
Ela destacou que o Brasil é sig-
natário de todos os tratados de
direitos humanos do mundo e
tem profundo respeito pelo
sistema ONU. Um dos princí-
pios da diplomacia brasileira,
frisou Maria do Rosário, é de
não ter posições seletivas con-
tra este ou aquele país.
— Seria importante que ele

conhecesse melhor nossos da-
dos e, fundamentalmente, que
respeitasse o Brasil e o governo
brasileiro. Ele ultrapassou o
tom da crítica — enfatizou.
O Itamaraty negouque esteja

tentando enfraquecer a CIDH
da OEA e destacou que a posi-
ção do governo brasileiro é de
fortalecimento e atualização
dos métodos de trabalho da
comissão. E nega que o gover-
no tenha deixado de repassar
dinheiro para a OEA por causa
de Belo Monte. l

Especialistas afirmam que Brasil
é omisso em comissão da OEA
Governo nega e diz que acusações são ofensivas e desrespeitosas
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MARCOS ALVES

Duras críticas. Para ex-chanceler mexicano Castañeda, Brasil é cúmplice de países que violam direitos humanos

“O Brasil não é
totalitário,
mas age, em
certas
ocasiões,
como na
ditadura”
Julio Cesar Mesquita
Diretor do grupo Estado

Fernando Henrique condena posição dúbia
‘Ou você é democrata e

acredita na liberdade ou não
é democrata e não acredita’

-SÃO PAULO- Sem falar diretamen-
te sobre o Brasil, o ex-presi-
dente FernandoHenriqueCar-
doso condenou ontem a pos-
tura dúbia do país com relação
a organismos multilaterais co-
mo a OEA, especialmente a
falta de empenho na defesa da
proteção a direitos humanos
fundamentais, como a liberda-
de de expressão.
— Ou você é democrata e

acredita na liberdade ou você
não é democrata e não acredi-
ta. No caso dessa relatoria (de
liberdade de expressão), é cri-
minoso impedir que exista,
porque é omesmomovimento
de não deixar que exista a opi-
nião pública.
FernandoHenrique lembrou

que há interesses nacionais em
jogo, mas que isso não pode
servir de pretexto para atitudes
antidemocráticas.
Mais tarde, durante palestra

na assembleia da SIP, o ex-pre-
sidente comparou a investida
de integrantes do governo fe-

deral contra a imprensa brasi-
leira à fúria com que o presi-
dente do Equador, Rafael Cor-
rea, investe contra os meios de
comunicação de seu país.
—Ele (Rafael Correa) formu-

la claramente o que outros
pensam e age, e não é o único.
Não quero entrar em detalhes
sobre o que se diz no Brasil
muito frequentemente a res-
peito da imprensa, mas não é
muito diferente disso. Não se
diz com tal brutalidade, mas o
pensamento é o mesmo: “O
que atrapalha o governo é a
imprensa”. l
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l MÚSICA: Microsoft lança
serviço Xbox Music por R$ 15
ao mês com acesso a mais de
30 milhões de faixas musicais.

l ANTITRUSTE: Comissão dos
EUA sugere processar Google
por abusos no setor de buscas.

l MUNDO MINI: Segundo
rumores, Apple vai lançar
novos iPad Mini, Mac Mini e
MacBook Pro Retina de 13”.
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