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O
endereço de Ja-
ron Lanier na
web é www.well.
com/~jaron. Um
site na Well.com

é coisa fina e não para qual-
quer um. Tem status especial.
É como dizer que, na web, o
sujeito é uma espécie de san-
to, viu quando a internet nas-
ceu – é um de seus pais ou de
seus primeiros habitantes.

Agora, Jaron está falando
mal da cultura aberta da rede.

Ele é realmente um dos
pais da rede. Inventou a ex-
pressão “realidade virtual”,
com a qual já mexia desde os
anos 1980. Quando trabalhava

na Sun Microsystems, foi um
dos criadores da linguagem
Java – sem a qual a internet
não funcionaria.

Lanier é também músico –
e daqueles que tem no currícu-
lo o feito de já ter se apresen-
tado no Festival de Jazz de
Montreux. Unindo as duas ex-
periências – a do músico à do
programador – acaba de lan-
çar You are not a gadget (Você
não é uma ferramenta) livro no
qual defende que a Web 2.0
está destruindo o poder de
criação da rede.

O argumento de Lanier não
é complexo – mas é duro. Ele
argumenta que, nos últimos

anos, a cultura digital propôs
um novo contrato social. Nele,
quem produz cultura e infor-
mação – de músicos a escrito-
res, de jornalistas a artistas –
se compromete a entregar
sua produção gratuitamente e
de forma fragmentada. Estes
cacos constroem o conjunto
da rede. Em troca, os criado-
res se promovem.

“Cultura”, escreve Lanier,
“foi transformada em mera
publicidade”.

Daí, ele se aprofunda. O re-
sultado de arte produzida
com base em vários cacos de
informação é que se trata de
uma arte de segunda. O resul-

tado do trabalho coletivo com
informação numa Wikipédia,
por exemplo, pode ser até ra-
zoavelmente preciso. Mas a
aura do bom artigo escrito pe-
lo excelente escritor se perde.
Preciso, porém sem graça.

Lanier batizou a cultura da
colaboração online de “Maois-
mo Digital”. A produção coleti-
va instigada pela Web 2.0, ele
sugere, está transformando
todos nós em máquinas. É
uma ditadura inscrita na natu-
reza da tecnologia digital em
que tudo pode ter no máximo
dois estados: 1 e 0. O resulta-
do é que, binários, perdemos a
personalidade.

Ele vai além dos problemas
com produção para encarar o
comportamento online.

Tal como foram criadas, as
redes sociais incentivam o
comportamento de manada.
Anônimo, agressivo, inconse-
quente e desumano. Num am-
biente assim, a discussão de
ideia complexas é impossível.
Todos investem, binariamen-
te, em argumentos polarizan-
tes e maniqueístas. Ou isso,
ou aquilo.

O endereço Well.com é um
bocado como o Olimpo vir-
tual, com suas origens na pe-
quena rede de pessoas em
San Francisco e no Vale do

Silício que reunia as mentes
brilhantes de 30 anos atrás.
Vindo de lá, Lanier se mostra
um sujeito pessimista.

Ele afirma que a Renascen-
ça foi feita por gente e é o fru-
to de talentos individuais. Não
máquinas. Estaríamos viven-
do uma anti-Renascença, um
período em que a cultura fica
mais medíocre por ter abando-
nado a capacidade de criação
individual.

Se está certo?
Estamos vivendo um perío-

do de grandes transformações
e, por conta, a cultura está mu-
dando. Ninguém sabe em que
se transformará. E talvez seja
este o maior erro de Jaron La-
nier: é muito cedo para dizer.
Toda voz radical, inclusive a
dele, tende ao maniqueísmo.

‘I know it’s only
Rick Roll, but I like it’

Discussão binária em torno do ‘Maoísmo digital’
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Vestibular Rick Astley: o
que ele nunca irá fazer? Essa
é mais fácil que Enem...

“Meu nome Astley. Rick
Astley. E eu nunca, nunca
vou desistir de você.”

Cuidado! Perigo! Rick Roll!

Obama teve forte concorrente
em 2008. E não foi McCain.

■■■ Googleexcluiusuárioederrubaumdosmaioresmemesnahistóriadainternet,masacabavoltandoatrás

Nem Heath Ledger conseguiu
levarBatmanao topodas HQs.
Esse posto é de Rick Astley.

Ele repete que nunca vai
desistir. Mas, para quem
não entendeu, vai o desenho.

O vídeo no YouTube foi o
começo da mania que levou
adiante a palavra de Astley

Nuncaoabandonará

Pedro Doria*

Os dados no gráfico mostram:
a principal coisa que Rick
não fará é desistir de você.
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“You’ve got Rick Roll’d” (você foi
‘rickrollado’). Essa expressão
surgiu na internet em maio de
2007, quando um link de um cli-
penoYouTubedeixoudeserape-
nasumflashbackdosanos80pa-
ra virar uma resposta-pegadi-
nha em conversas online.

A piada funciona assim: al-
guém conduz o papo para que a
resposta seja na forma de um
link que, ao ser clicado, revela a
sorridente face do cantor Rick
Astley, cantando o hit “Never
Gonna Give You Up”. É uma es-
pécie de equivalente global à ca-
ra do Sérgio Mallandro falando
“Rá!” após uma pegadinha.

Mas na última quarta-feira,
24, quem clicou no link-pegadi-
nha não entendeu a piada.

O YouTube tirou do ar o
upload original do usuário cot-
ter548, em uma varredura pa-
drão atrás de infrações dos ter-
mos de uso do site e de direitos
autorais de artistas divulgados
noVevo(serviço“oficial”doYou-
Tube para as grandes gravado-
ras lançado no fim de 2009).

Ogestofoirecebidocomcríti-
cas pelo cantor, que afirmou
através de comunicado oficial,
que era “incapaz de impedir que
as pessoas se divirtam na inter-
net”.Ocorteprovocoureaçãoin-
tensa online. Adeptos do Rick
Roll hostilizaram o Google via
Twitter e no próprio fórum onde
amaniasurgiu,o fórum4chan.O
meme foi tão popular que Rick
Astley chegou a sereleito artista
do século pela MTV Europa.

Boa parte das críticas consi-
derava que a exclusão de um ví-
deo tão popular quanto o Rick
Roll (que conta com mais de 30
milhões de visualizações) seria

sentidaemtodaainternet.Diver-
sas piadas deixariam de fazer
sentido, uma vez que o link pas-
sou a levar para uma URL inati-
va (como se o próprio Google ti-
vesse “rick rolado” todos que cli-
cassemesperandoapegadinha).

Mas assim como aconteceu
com os blogs de música deleta-
dos sem explicação há algumas
semanas, o Google voltou atrás e
republicou o vídeo na URL origi-
nal, oferecendo como desculpa o
fato de que a remoção de contas
deusuáriosé um processo quase
automático que acontece toda
vez que a comunidade identifica
e denuncia determinado vídeo
como spam. Segundo a empre-
sa, “ocasionalmente, uma conta
denunciada pode ser erronea-
mente removida. Quando isso é
trazido à nossa atenção, nos me-
xemos rapidamente para tomar
as medidas apropriadas” – que
podem incluir a reinstauração
do vídeo ou do canal suspenso. ●

DOISPRALÁ–Dancinha
do clipe de “Never
Gonna Give You Up”
ajudou a popularizar
o clipe no YouTube
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