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O video “A inocência dos muçulmanos” acabou com a
inocência do YouTube?
Entre no debate sobre o papel que plataformas como You Tube devem ter em relação às
reivindicações de liberdade de expressão em seu país, sua língua e no mundo. O editor do
LED Brian Pellot dá início ao debate.

O fato de a empresa Google, dona do YouTube, ter espontaneamente bloqueado o acesso ao
video islamofóbico “A inocência dos muçulmanos” no Egito e na Líbia gerou um grande debate.
Existem váriasversões nacionais do website Google que têm conteúdos bloqueados por ordem
dos governos quando os conteúdos claramente infringem as leis locais. A Google restringiu o
acesso do video A Inocência dos muçulmanos em países como Jordânia, Arábia Saudita, Índia,
Indonésia, Malásia e Singapura sob a mesma justificativa. Contudo, a Google bloqueou o acesso
sem que os governos do Egito e da Líbia fizessem qualquer solicitação, tendo como base apenas
no que os dirigentes da Google julgaram ser “situações muito delicadas” expressadas em
protestos violentos. Tal atitude não tem precedentes e é realmente preocupante.
A proposta de princípio 6 do Liberdade de Expressão em Debate sugere: “Não fazemos ameaças
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de violência nem tampouco aceitamos intimidações violentas.” Ostensivamente alimentadas pelo
retrato degradante do profeta Maomé no curto filme A inocência dos Muçulmanos, manifestações
que acabaram com vítimas fatais em vários países pressionaram os governos, provedores de
internet e até a Google a bloquear o acesso ao conteúdo em questão. Ataques violentos são
injustificáveis em qualquer circunstância e devem, obviamente, ser repudiados. No entanto, ceder
à intimidação violenta também pode ser perigoso.
Dias após o embaixador dos EUA na Líbia, J. Christopher Stevens, ser assassinado em um
ataque em Bengasi, supostamente em decorrência dos descontentamentos com o video “A
inocência dos muçulmanos”, a Casa Branca e o governo Australiano solicitaram ao Google que
reavaliasse se o video estava de acordo com os termos e condições de uso do website, mas tal
solicitação foi negada pela Google. A empresa já tinha reavaliado o vídeo e publicamente
declarado que o mesmo não infringia as normas do website e não constituía discurso de ódio por
não incitar à violência explicitamente. Nenhuma referência sobre incitação à violência é
mencionada nas normas dos serviços da Google, mas a página de orientaçõespara a comunidade
afirma: “não permitimos discursos ódio (discurso que ataque ou humilhe um determinado grupo
por questões de raça, origem étnica, religião, deficiência, gênero, idade, ex-combatente de guerra,
e orientação sexual/identidade de gênero)”.
O ilustre acadêmico anglo-americano Robert C. Post, especialista em questões sobre a Primeira
Emenda da constituição dos EUA, argumenta de forma certeira que o video em questão não
“ataca” nenhum grupo por questões religiosas. No entanto, “A inocência dos muçulmanos” de
fato humilha os praticantes da religião e suas fés. Tendo em vista as normas do You Tube, não
está claro o porquê de o vídeo não ter sido bloqueado ou ao menos classificado como ofensivo.
O vídeo de um arcebispo argumentando que nenhum judeu morreu em câmaras de gás durante o
Holocausto é precedido no You Tube por um aviso: “O conteúdo a seguir foi identificado pela
comunidade do You Tube como potencialmente ofensivo ou inapropriado. Avalie se deseja
continuar.” Esse aviso foi inserido após usuários terem classificado o conteúdo como
inapropriado por exibir “conteúdo discriminatório ou abusivo que promove violência ou ódio com
base em crença religiosa”. De acordo com apolítica do You Tube para conteúdos de ódio, “se um
vídeo marcado como inapropriado por algum usuário não for bloqueado, isso significa que tal
conteúdo não infringe nossa política sobre discursos de ódio”. Como muitos usuários classificaram
o vídeo como ofensivo e promotor de ódio, fica a dúvida sobre a ausência de um aviso antes do
vídeo. Convém, no entanto, notar que vídeos sobre outras religiões podem achar ofensivos
tampouco foram bloqueados do You Tube ou classificados como “potencialmente ofensivos”.
Cristãos poderiam estar igualmente ofendidos por este vídeo de Jesus cantando a canção I will
survive vestido somente com uma fralda e sendo atropelado por um caminhão. Contudo, o vídeo
permanece acessível — com mais de milhões de acessos e nenhum aviso de conteúdo ofensivo.
Mais surpreendente do que essas aparentes discrepâncias foi o quase silêncio da Google sobre
suas decisões. Até o dia 26 de setembro 2012, duas semanas após a morte do embaixador dos
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EUA, nenhuma menção ao vídeo “A inocência dos muçulmanos” apareceu no blog oficial, no blog
de políticas públicas e noblog oficial do You Tube. No entanto, a empresa deu várias declarações
à imprensa.
No dia 15 de setembro, um comunicado foi publicado: “Trabalhamos arduamente para criar uma
comunidade que todos possam desfrutar e que sirva de meio para as pessoas se expressarem
suas opiniões. Isso é um desafio, pois nem todos os países toleram os mesmos conteúdos. Esse
vídeo — que está amplamente disponível na internet — está claramente dentro das nossas normas
e permanecerá acessível no You Tube. No entanto, tivemos que bloquear o acesso em países
como Índia, Arábia Saudita, Indonésia, por infringirem leis locais, e também em outros países
como Líbia e Egito, devido às situações delicadas neste momento. Essa decisão está de acordo
com os princípios que definimos em 2007.” Esses princípios mencionam explicitamente os
desafios enfrentados pela Google em relação a questões de liberdade de expressão e conteúdos
polêmicos na internet. O texto de 2007 também menciona que “a Google não é — e nem deve se
tornar — responsável por arbitrar sobre os conteúdos que devem ou não aparecer na internet.”
Mas não é justamente o contrário o que a empresa fez quando bloqueou o acesso ao video “A
inocência dos muçulmanos” na Líbia e no Egito?
Até o dia 26 de setembro de 2012, pedidos de governos tinham sido recebidos para que a
empresa reavaliasse ou bloqueasse o acesso ao vídeo em 21 países, incluindo os já
mencionados. Em Paquistão, Bangladesh e Afeganistão, onde o You Tub não tem versões locais,
a Google negou o pedido de bloqueio. Os governos desses países responderam bloqueando
completamente o You Tube. Barém, Emirados Árabes Unidos, Sudão e Quirguistão bloquearam o
vídeo sem nem mesmo solicitar à Google. Maldivas, Brunei e Rússia também ameaçaram
bloquear o video e um partido política Árabe-israelense também pediu que o video fosse
censurado de forma local. Por favor, adicione as últimas notícias sobre o seu país nos comentários
abaixo.
Jillian C. York argumenta: “Embora o bloqueio do video [no Egito e na Líbia] possa parecer
tentador, na esteira da violência terrível que ocorreu, não é do interesse da empresa e nem,
obviamente, dos cidadãos que a Google seja um árbitro da questão.”
Que a Google ceda às intimidações violentas no Egito e na Líbia pode certamente salvar vidas
momentaneamente, mas tal atitude poderá definir um precedente perigoso, abrindo uma caixa de
Pandora de queixas toda vez que questões polêmicas surgirem na internet e algum grupo reagir
violentamente. Isso poderia levar a uma grande censura e, possivelmente, a uma violência ainda
maior se as pessoas decidirem que matar é a maneira mais eficiente de expressar seus
descontentamentos e fazer valer suas vontades.
Brian Pellot é editor do Liberdade de Expressão em Debate.
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