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Para além do Estado mínimo.,
o Estado na sociedade da informação.

O fim do Estado depois do fim dos cidadãos?

Mário João Fernandes

0 confronto entre a realidade e a norma
marca uma distância menor do que a

que medeia entre a realidade e o sonho,
mas muito maior do que a distância entre

a realidade qua tale e a realidade trans-
formada pela norma. O mito iluminista
da norma transformadora da realidade
caiu há muito e até o legislador decidiu
inclinar-se perante a realidade, modifi-
cando, hoje e amanhã, de forma cons-
tante e imparável, a norma que ontem

produziu, num esforço inglório de agar-
rar a realidade por via da enésima alte-

ração legislativa à norma que nasceu,
sem sombra de pecado, com a ambição
de regular uma outra realidade.

De um modo mais compassivo, há os

que procuram suster o esforço do legis-
lador, refreando-o por via de avalia-

ções de impacte legislativo, cx ante mas
também, com maior peso da culpa legis-

lativa, expost. Esgotada parece igual-
mente estar a via da legislação pactua-
da, da norma negociada com os direc-
tamente interessados, saltando por
cima dos mecanismos de representa-
ção política de matriz parlamentar. O
Estado neocorporativo esgotou-se e

passou a Estado capturado por grupos
de interesses cada vez mais restritos,
mas capazes de produzirem microle-
gislação que se revela potenciadora de

macroganhos.

A contínua expansão da sociedade da

informação, que não conhece fronteiras

e, muito menos, as leis produzidas pelo
Estado, coloca em cima da mesa o últi-
mo desafio (e a última oportunidade) ao

poder do Estado. As regras de utilização
e de funcionamento da sociedade da

informação, desde logo as das redes
sociais, são definidas pelos proprietários
dessas redes num processo de auto-regu-

lação que exclui o papel do Estado e dos
Estados. Os proprietários das redes sociais

já se tornaram mais poderosos do que a
maioria dos Estados, seja pelo controlo
da informação, pelo número de utiliza-
dores, pelo volume de negócios, pelo
valor em bolsa ou pelos prejuízos acu-
mulados. O processo de concentração
capitalista do poder em rede está a ace-
lerar, com compras constantes, por par-

te dos incumbentes, das novas promes-
sas de domínio da rede. The next big
thing está condenada a ser adquirida
pelas existing big things.

Curiosamente, o interesse dos Estados

pela sociedade da informação dirige-se
quase exclusivamente às utilizações béli-

cas. O domínio do ciberespaço almejado
pelos Estados com ambições hegemóni-
cas (EUA, China, Rússia, Israel, Irão, Tur-
quia, petromonarquias do G01f0...) é diri-
gido à obtenção de capacidades ofensi-
vas em matéria de ciberguerra. O

ciberpoder do Estado não é o poder de

regular as redes sociais, é tão-só o poder
de usar o ciberespaço para causar danos
a um Estado inimigo. Ou, nos casos em
que temem os próprios cidadãos, os Esta-
dos têm conseguido convencer os pro-
prietários das redes sociais a fornecerem
o acesso aos sistemas de gestão de rede

que permitem controlar os usos que os
cidadãos fazem dessas mesmas redes.

E se a possibilidade de regulação do

ciberespaço por via atomística, ou seja,
por cada Estado, é uma batalha perdi-
da, as perspectivas de uma regulação
pela sociedade internacional não são
boas. No início da semana, na Aula Mag-
na da Reitoria da Universidade de Lis-
boa, aquando do doutoramento honoris

causa, António Guterres alertou para os

perigos para a paz mundial resultantes
da desregulação do ciberespaço. Foi ao

ponto de propor uma nova Convenção
de Genebra para regular a guerra no
ciberespaço. A semelhança do que acon-
teceu com as Convenções de Genebra
sobre o direito humanitário, temo que
a próxima só surja depois da primeira
grande ciberguerra.

Guterres inquieto e procurando inquietar os acomodados
Escreve à sexta-feira, sem adopção das regras
do acordo ortográfico de 1990r»R


