


ções realmente fundamentais. Na verdade, nem temos
tempo para pensar nisso. Tudo é instantâneo, volta-
do preferencialmente para soluções a curto prazo de
problemas superficiais.

Não devemos perder a esperança de que a situação
pode melhorar. Mas para que a internet passasse a
ser usada para desenvolver novos valores e relações
humanas, seria preciso que as pessoas utilizassem in-
terfaces mais complexas e bem diferentes dos twitters
e facebooks de hoje, que não foram, aliás, criados para
promover esse tipo de evolução humana. As pessoas
teriam de entender algo essencial: que os diferentes
ambientes virtuais que elas hoje habitam são progra-
mados por pessoas e grandes empresas na tentativa
de nos encorajar a pensar e agir da maneira que elas
querem. Só que, para terem consciência disso, elas
teriam de adotar a perspectiva dos programadores de
computador — algo bem difícil de vir a acontecer.

Há, sem dúvida, práticas muito interessantes no
mundo virtual. Veja o fenómeno dos chamados cro-
wd sourcing (em tradução livre, seria uma forma de
trabalho coletivo via internet com o intuito de criar
algo a partir da contribuição de várias fontes). Muitas
áreas e produtos foram aperfeiçoados porque pesso-
as trabalharam juntas em grandes grupos virtuais.
O problema é que muitas delas não se dão conta de

que estão a serviço de gran-
des companhias, só que sem
ganhar um tostão. Até ago-
ra, a prática de criar códigos
abertos e repartir informa-
ções online levou à criação
de, basicamente, imitações:
Linux é cópia do Unix, o Fi-
refox é apenas um tipo de

browser e aWikipedia não passa de uma enciclopédia.
Eu ainda estou para ver se esses trabalhos de criação
coletiva têm mesmo condição de produzir algo que
grupos bem pagos para isso não podem.

Quando pensamos em negócios, o cenário não é
muito diferente. A internet certamente mudou a ma-
neira como os negócios são feitos. Foi exatamente
por isso, diga-se, que tivemos uma crise financeira
tão acentuada. Graças à web, as pessoas hoje podem
fazer transações diretamente e podem começar suas
empresas sem precisar pegar tanto dinheiro empresta-
do no banco. É relativamente barato abrir um negócio
próprio usando apenas um laptop. No mundo virtual,
o capital necessário para iniciar um comércio é ho-
je praticamente irrelevante. A internet, no entanto,
não conseguiu nos livrar daquilo que procuram os
grandes grupos, que é vender o máximo possível. E
assim os donos das grandes firmas — e o restante dos
nós, usuários — prosseguimos dando as costas para
o incrível potencial transformador da web.
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A rede virou
apenas uma
nova janela
para nosso
mesmo mundo
de sempre
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