
W A invasão das comunicações da pre- 
lisidenta Dilma Rousseff, autorida
de máxima brasileira, pela espiona
gem norte-americana acende debate 
urgente sobre a soberania nacional, 
a privacidade dos indivíduos e a liber
dade na sociedade atual.

Telecomunicações, como água e 
energia, são estratégicas para a exis
tência de uma nação. A dependência 
atual de investimentos e tecnologias 
estrangeiras no setor é enorme. Mas
o Brasil já teve independência no 
setor, com o sistema Telebras sob 
investimento estatal e com o Centro 
de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Telebras como principal pilar tec
nológico do setor. Por mais de 25 anos, 
um sistema nacional de telecomuni
cações foi desenvolvido, a partir do 
fracasso do setor privado. Na déca
da de 1990, no governo de Fernando 
Henrique Cardoso, no ápice do avan
ço neoliberal, esse sistema foi des
montado com a privatização.

Como essa política não foi rever
tida na década seguinte, nos governos 
de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma 
Rousseff, perdeu-se a possibilidade 
da soberania nas telecomunicações, 
demonstrada com a espionagem da 
presidenta e da maior empresa bra
sileira, a Petrobras. O ressurgimen
to da Telebras, em 2010, sinalizou 
uma retomada do investimento es
tatal, dada a incapacidade do setor 
privado de suprir as necessidades da 
população, mesmo nas grandes me
trópoles. A estatal, porém, limitou 
sua atividade à expansão do forne
cimento de internet e, desde a reto
mada, recebeu recursos insuficien
tes, inclusive em força de trabalho, 
para cumprir suas funções. Hoje, 
está desestruturada até para univer
salizar o acesso à internet no país.

A crise econômica internacional 
inviabiliza que as empresas privadas 
melhorem a qualidade e universali
zem o serviço de telecomunicações 
no Brasil. Além disso, sua presença 
no setor facilitou a quebra da segu
rança da presidenta. E necessário, 
portanto, que o Estado retome seu 
papel nesse setor estratégico e prio
ritário. A reestatização do setor de 
telecomunicações no Brasil é o eixo 
central para a recuperação da sobe
rania perdida. Mas esta é uma de
cisão política.

O investimento em formação de 
força de trabalho em criptografia, 
software livre, engenharia e seguran
ça de redes, construção de satéli
tes e outros conhecimentos relacio
nados a telecomunicações e tecno
logias da informação e comunicação 
deverá ser parte da retomada do 
investimento estatal nesse setor. A 
posse, em época anterior, de tecno
logias e conhecimentos suficientes 
mostra que, com investimento pú
blico, eles podem ser recuperados 
pelo Brasil.

S E G R E D O S  R E V E L A D O S  A espiona
gem massiva praticada pelos Estados 
Unidos tornou-se pública em junho 
último, quando o norte-americano 
Edward Snowden revelou, aos jornais 
The Guardian (inglês) e The Washing
ton Post (de seu país), segredos de ór
gãos dedicados a essa prática, notada- 
mente a Agência de Segurança Nacio
nal (NSA, na sigla em inglês), onde era 
funcionário terceirizado, e a Agência 
Central de Inteligência (CIA, na si
gla em inglês), na qual também ti
nha trabalhado (ver ‘Espionagem: 
qual o limite’ em CH308).

Os documentos de Snowden 
apontam que milhões de brasileirosA ut
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tiveram suas comunicações espio
nadas (só em janeiro deste ano, o 
montante atingiu 2,3 bilhões de uni
dades de informação). Uma infor
mação crucial é a de que uma das 
empresas brasileiras privatizadas, 
adquirida por corporação norte-ame- 
ricana, mantém acordos com as ou
tras operadoras de telecomunica
ções atuantes no país e intermedia 
as comunicações dos usuários - essa 
companhia repassa à espionagem, 
segundo as denúncias, dados de te
lefonia, mensagens de correio ele
trônico e de redes sociais, faxes, ví
deos, imagens e dados da internet, 
usando a totalidade do sistema de 
telecomunicações do país, como ca
bos, supercomputadores, antenas e 
satélites.

Em julho, suspeitou-se da espio
nagem do conteúdo da comunicação 
de brasileiros, mas o governo norte- 
-americano negou, alegando que 
seriam apenas metadados - endere
ços eletrônicos e números de telefo
ne de origem e destino, data, hora e 
duração das ligações. A divulgação 
de que o conteúdo dos dados da pre
sidenta Dilma Rousseff foi espiona
do comprovou a falsidade dessa ver
são. A revelação de que a Petrobras 
também foi alvo da espionagem, em 
reportagem dos jornalistas Sônia Bri- 
di (da TV Globo) e Gleen Greenwald 
(do The Guardian) no programa Fan
tástico, mostrou que os Estados Uni
dos mentiram mais uma vez, ao dizer 
que a espionagem visava exclusiva
mente a defesa contra o terrorismo.

No caso da espionagem sobre 
Dilma, os jornalistas revelaram o 
uso de três programas de computa
dor, intitulados Mainway, Associa
tion e DishFire. O primeiro trata o 
grande volume de informações dos

meios de comunicações, o segundo 
coleta dados de telefones e redes 
sociais e o terceiro busca palavras- 
-chave. A espionagem incluiu o nú
mero de telefone de Dilma, seu cor
reio eletrônico e o IP de seu compu
tador - número de identificação da 
máquina. Tais ferramentas permitem 
achar “agulha num palheiro”, segun
do expressão usada pela própria es
pionagem norte-americana. Os pro
gramas citados também serviram, 
segundo denúncias, para espionar o 
candidato à presidência do México, 
Enrique Pena Nieto, eleito para o 
cargo no ano passado.

O jornalista Julian Assange, cria
dor da organização Wikileaks, que 
divulga na internet dados confiden
ciais de diversos países, já revelara 
a espionagem em massa praticada 
por eles, em especial pelos Estados 
Unidos, no livro Cypherpunks, lan
çado este ano, meses antes das re
velações de Snowden sobre o Brasil. 
O Wikileaks expôs também ações 
secretas norte-americanas, por meio 
de suas forças armadas e de sua di
plomacia, ao redor do mundo - in
formações às quais se somam as de 
Snowden.

E R O S Ã O  D A  S O B E R A N I A  A espiona
gem sobre Dilma Rousseff eviden
cia a crescente erosão da soberania 
nacional. O tema é relevante, pois 
se trata da possibilidade (ou não) de 
um povo ter autodeterminação. O 
episódio deixou claro que a popula
ção brasileira está vulnerável à devas
sa total de suas informações. O contro
le estatal sobre as telecomunicações, 
por meio da reestatização do setor, é 
uma decisão fundamental não apenas 
para a retomada da soberania nacio
nal, mas também para a garantia

da privacidade de seus cidadãos e 
mesmo para o desenvolvimento do 
país. A centralização dos serviços e o 
controle público do sistema garanti
riam novamente essa privacidade.

Uma nova regulamentação das 
atividades da internet no país es
tá em tramitação no Congresso des
de 2011. E o chamado ‘marco civil 
da internet’. E fundamental, para a 
reconquista da autodeterminação 
do povo brasileiro, que essa lei ga
ranta a universalização do acesso, a 
difusão do software livre e da crip
tografia para a população, a proibi
ção às grandes corporações mono
polistas de armazenarem e enviarem 
informações de brasileiros para fora 
do país e a neutralidade plena da 
rede. Note-se que, por ingerência 
das empresas de telecomunicações 
privatizadas, foi modificada no pro
jeto a proposta inicial de neutralida
de da rede.

O que deve prevalecer, em um 
verdadeiro marco civil, é o igual di
reito de acesso e uso da internet por 
qualquer usuário. Com a real neu
tralidade da rede, o poder econô
mico ou político de um usuário ou 
empresa não teria influência na qua
lidade do acesso. A liberdade é a 
grande questão da atualidade - seja 
a liberdade de comércio, de trocas, 
de comunicação, de expressão, de 
informação e de manifestação. Em 
suma, a liberdade em torno da in
ternet e das tecnologias da infor
mação e comunicação está ligada à 
própria possibilidade de liberdade 
humana. Proteger as comunicações 
de indivíduos e organizações, em 
uma internet aberta, diz respeito à 
própria possibilidade da existên
cia da liberdade no futuro da hu
manidade. A ut
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Caixa de texto
Fonte: Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 52, n. 309, p. 48-49,nov. 2013.




