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Vejo que é o momento de o Brasil pôr 
isso em pauta para garantir a manuten
ção de princípios da web. Antes que a 
internet local corra o risco de cair na 
mão de censores. É crucial lembrar que 
políticos costumam se aproveitar para 
impor regras autoritárias sempre que 
qualquer país tenta regulamentar sua 
web. A forma de prevenir esse perigo é 
estimular que os cinco agentes do mun

do virtual participem da dis
cussão, evitando que leis se
jam estabelecidas de cima pa
ra baixo. Se o Marco Civil não 
for um reflexo dessa plurali
dade. e se a sociedade brasi
leira não permanecer vigilante 
em relação à aprovação e à 
manutenção dessa lei. aumen
ta o perigo de que ela possa 
ser futuramente uma desculpa 
para construir algo como o 
Great Firewall. Exagerar na 
regulamentação ameaça o ba
lanço multilateral que faz da 
web algo tão especial.”

ESPIONAGEM O choque 
com as revelações da espio
nagem on-line promovida pe
la NSA (a Agência Nacional 
de Segurança dos Estados 
Unidos) contra países como o 
Brasil e a Alemanha decorre 
da percepção de que um go
verno está violando conceitos 
básicos da rede. como o res
peito à soberania de um país. 
Devem-se debater os limites 
da espionagem. Espiões são 
necessários, mas podemos 
deixar claro o que os países 
podem ou não fazer na inter
net. Se isso não for estabele
cido, o mundo continuará a 
se escandalizar a cada nova 
revelação sobre as ações de 
governos na web. O perigo é 
a espionagem afetar a con
fiança que o usuário tem em 
guardar dados on-line. O re
sultado pode ser o enfraque
cimento da rede como força 
de criatividade, de desenvol
vimento e de livre expressão. 
Outra questão é que. como 
reação às denúncias de espio
nagem, governos, como o 

brasileiro, se veem obrigados a tomar 
providências. Isso tem como conse
quência uma série de medidas que nem 
sempre são efetivas. O governo brasilei
ro. por exemplo, estuda criar um e-mail 
estatal e obrigar empresas americanas a 
instalar servidores no Brasil. Qual é a 
eficácia dessas ações? A verdade é que 
ninguém sabe como se defender das 
técnicas de espionagem da NSA. O que

não pode acontecer é o governo usar o 
risco da espionagem como desculpa pa
ra limitar o uso da internet pela popula
ção. A Rússia também estuda a criação 
de um e-mail governamental. Até aí, 
tudo bem. O problema ficará sério se 
algum país decidir que a população 
não pode aderir a outros servidores de 
e-mail. Ou se obrigar empresas a sub
meter ao governo, sem filtros, todos os 
dados guardados nos servidores.”

CRIMES VIRTUAIS A Icann partici
pou de uma investigação contra pedofi- 
lia on-line que uniu empresas, governos 
e forças policiais de todo o mundo. Só 
prendemos os criminosos localizados 
em vários países porque todos os envol
vidos aceitaram compartilhar informa
ções. Os crimes virtuais, como o tráfico 
de drogas, a lavagem de dinheiro e a 
invasão de computadores, continuarão a 
ocorrer. A única maneira de evitá-los e 
combatê-los é investir na cooperação 
entre vários setores da sociedade.”

0 PODER SOCIAL DA WEB O uso da
internet como uma ferramenta para 
indivíduos se organizarem, tanto para 
realizar festas quanto para protestar em 
praça pública, é um dos aspectos mais 
gratificantes do mundo virtual. Sem a 
liberdade garantida pela internet, o po
vo de meu país, o Egito, não poderia ter 
se organizado e narrado ao resto do 
mundo a revolução que hoje promove 
contra um governo autoritário. A inter
net mudou a forma como as pessoas se 
organizam. Foi também pela força da 
rede que indivíduos conseguiram se 
coordenar rapidamente para protestar 
nos Estados Unidos, no Brasil, na Espa
nha e em tantos outros lugares.”

0 PAPEL DOS GOVERNOS Tirando as 
situações nas quais há crime, o Estado 
não deve censurar a atividade da popu
lação no ambiente virtual ou sua reper
cussão no mundo off-line. Ele deve ser 
um facilitador na relação das pessoas 
com o universo digital. Isso vale em to
dos os aspectos, incluindo, aliás, o em- 
preendedorismo. Para o Brasil se desta
car nos negócios digitais, uma sugestão 
é o govemo parar de estabelecer limites 
e agir na eliminação de barreiras buro
cráticas que impedem empreendedores 
de consolidar novas ideias." 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 50, p. 114-115, 11 dez. 2013. 




