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A nossa liberdade termina onde começa o poder do sistema.
Marriett Albuquerque*

Ideias são à prova de bits.

Um mundo de possibilidades, assim é a internet, ferramenta indispensável nos dias de
hoje. A forma de organização dessa maravilhosa plataforma é até filosofia de vida para
os usuários mais assíduos. Mas, toda a história
nos ensina uma coisa: a felicidade geralmente
requer o dobro de desapontamento.
O que seria um novo mundo livre, esperando para ser desbravado, acabou caindo
nas mesmas práticas do espaço físico em que
vivemos. E a confiança dos que acreditam
nessa ideologia tornou-se um pouco a negação de que essas posturas, comuns a ditadores, pudessem chegar a ela. Porém, regras,
limitações e repetições invadiram a internet.
As coisas começaram a mudar quando
um dos maiores sites de compartilhamento
da história da internet, Megaupload, foi derrubado pelo FBI com os projetos PIPA e SOPA.
A investida estadunidense estende-se,
não só aos direitos de obra, mas avança sobre

Os primeiros projetos do governo
dos EUA, chamados de SOPA e PIPA
(que tratam da proteção de direitos autorais e intelectuais) tornaram-se ainda mais conhecidos com
a ofensiva que tirou o Megaupload
do ar. Isso também acabou causando a promoção de um grupo de
resistência intitulado Anonymous.
Eles ganharam a simpatia dos usuários de sites de compartilhamento
e dos antiamericanos.

a privacidade dos internautas. O novo projeto, CISPA (Cyber Intelligence Sharing and
Protection Act: Lei de Proteção e Compartilhamento de Inteligência Cibernética), foi
aprovado na Câmara dos Deputados. É privacidade zero. A qualquer sinal de ameaça (ou
suspeita), empresas e serviços de inteligência
aliados podem enviar ou receber do governo
os dados de qualquer usuário.
A internet proporciona a facilidade na
ampliação de conhecimento e experiências e
havia se tornado um ambiente de expressão
livre das limitações do sistema sociopolítico.
Entretanto, essa propriedade está em queda
vertiginosa. É preciso reavaliar a necessidade de implantação de projetos como esses,
que limitam tanto os usuários. Dessa forma,
parece que voltamos à infância, quando ganhamos nossa primeira bicicleta e queremos
nos aventurar pelas ruas, mas nossos pais não
nos deixam sair do quarteirão.
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