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centers. Parte dessa privacidade, de fato, é
cedida espontaneamente, mas as câmeras
de vigilância, os bancos de dados das admi-
nistradoras de cartão de crédito e dos pla-
nos de saúde tomam informações muito
mais sensíveis que qualquer outra cedida li-
vremente pelo usuário. Hoje há sistemas ca-
pazes de reconhecer faces no meio de uma
multidão comparando-as com fotografias
previamente armazenadas. Talvez em um
futuro não muito distante entremos em
um shopping e a câmera de segurança regis-
tre nossa imagem para, alguns metros a
frente, um anúncio nos chamar pelo nosso
nome nos oferecer o volume 2 de um livro
cujo primeiro volume havíamos adquirido.
Ou, muito pior, o segurança nos peça para
deixar o shopping, pois o banco de dados
do plano de saúde os informou de um resul-
tado positivo para um exame médico que
detecta uma doença infecto-contagiosa.

● Recentemente, um jovem homossexual se
suicidou nos Estados Unidos depois que seu
colega de quarto na universidade o filmou às
escondidas num encontro amoroso e colocou
o vídeo na internet. Que lição podemos apren-
der com uma tragédia dessas?
A popularização das câmeras de celulares é
uma ameaça muito maior à privacidade do
que a internet. Culturalmente teremos que
aprender a lidar com isso. Quando inventa-
ram a máquina fotográfica, era de boa edu-
cação pedir licença ao se fotografar um des-
conhecido. Não é razoável admitir que um
casal tenha a janela de seu quarto escanca-
rada para satisfazer a curiosidade dos que
passam pela rua sem que isso acarrete aos
responsáveis a obrigação de pagar uma in-
denização em dinheiro aos prejudicados.

● Essa invasão de privacidade via internet
tem a ver com um certo voyeurismo?
É natural que, em uma sociedade em que
tantos expõem detalhes sobre suas vidas
pessoais na internet, aqueles que relutem
em fazê-lo sejam objeto da curiosidade pú-
blica. Para muitas celebridades isso é um
drama, pois seus mundos acabam se tornan-
do uma imensa prisão panóptica. Há, po-
rém, celebridades que se aproveitam desse
voyeurismo público para criar simulacros
de invasão de privacidade. Vazam fotos de
sua vida privada para a mídia, criando a sen-
sação de que as imagens foram obtidas clan-
destinamente. É a invasão de privacidade
autorizada – uma espécie de café descafei-
nado da indústria de celebridades.

● Existe entre os usuários do Facebook e do
Twitter um desejo de se tornar célebre?
Muita gente almeja ficar famoso a partir do
Twitter, o que é bastante ilusório. Mas em
busca de reconhecimento público alguns
optam pela manifestação de pensamentos,
o que é bastante positivo, pois favorece o
debate democrático. Outros acabam expon-
do detalhes de sua vida pessoal na esperan-
ça de conquistar um público. Reproduzem
em um nível pessoal o zoológico humano
que a mídia de massa criou nos reality sho-
ws. Em uma palavra: objetificam-se. Aban-
donam a pretensão de serem sujeitos pro-
dutores de informação para exercerem o
papel de objeto da curiosidade alheia.

● Faz sentido uma pessoa se queixar de ter
sua privacidade invadida pelo Google Street
View, mas ao mesmo tempo expor sua vida
no Facebook ou no Orkut?
Sim, faz, pois são violações de privacidade
em esferas diferentes. O mesmo indivíduo
que se sentiu incomodado ao ver suas fo-
tos saindo de uma sex shop com uma saco-
la na mão pode não ter nenhuma restrição
em expor suas preferências religiosas e polí-
ticas em redes sociais. Cada pessoa tem o
direito de optar sobre quais informações
pessoais deseja tornar públicas e quais pre-
fere manter guardadas. Entre essas três fer-
ramentas, o Google Street View me parece
o mais invasivo, pois é o único que expõe
informações pessoais sem a autorização ex-
pressa do interessado.

● Bobagem minha, mas tenho certa implicân-
cia com os termos do Twitter, “seguidos” e
“seguidores”. São os mesmos que usamos
para falar de seitas...
Estamos muito longe de algo parecido com
uma seita no Twitter. É ilusório acreditar
que todos que “seguem” alguém concor-
dem com os posicionamentos do “segui-
do”. O que se vê é o contrário: pessoas se-
guindo outras com o intuito de discordar e
criticar. A própria arquitetura da rede social
dificulta a formação de hierarquia. Todos
são seguidos e seguidores. Claro que alguns
se destacam e acabam tendo um número
grande de seguidores, mas eu não apostaria
que eles sejam propriamente fiéis. Estão
mais para companheiros de viagem.

● Como o sr. reagiria se fosse fotografado
pelo Google Street View?
Se saísse bem na foto, divulgaria o link no
Twitter e no Facebook. Se saísse mal, tal-
vez processasse o Google para conhecer-
mos a posição do STF sobre os limites do
nosso direito à privacidade.
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D ias depois de as-
sistir a The Social
Network, o novo
filme sobre Face-
book, fui falar
com dois executi-
vos de alto esca-
lão na sede da Fa-
cebook, na Page
Mill Road, em Pa-

lo Alto, Califórnia, na saída do câmpus de
Stanford. “Gostaram do filme?”, perguntei.
Eles haviam levado toda a companhia de
ônibus para assistir à exibição no dia do lan-
çamento. “Achei um tanto árido”, disse um
deles, e “um pouco lento”. “Um tanto enfa-
donho”, comentou o outro. Será uma nova
linha da companhia que está se esboçando?
A Facebook diz que o filme sobre a Face-
book é, pois é, enfadonho.

Bom, mas não acredite. The Social Ne-
twork é muito divertido. Definitivamente,
vale a pena assistir. Não pense que se trata
de um filme sério sobre redes sociais, a in-
ternet e as possibilidades que elas abrem
para o bem e para o mal. É um entreteni-
mento que fala sobre Harvard, os advoga-
dos americanos e o que é ser um jovem de
19 anos. E é um filme exagerado, num senti-
do glorioso, hilariante.

Além disso, não é realista. Todos os estu-
dantes de Harvard ficam soltando piadi-
nhas inteligentes, como Woody Allens jo-
venzinhos. Eles não pontuam a toda hora
suas sentenças com um “assim”, e muito
menos com algo como “f...”. Entretanto, a
sátira, que corre solta, toca numa questão
que o Facebook suscita na vida real: nossa
falta de privacidade. No começo do filme,
uma versão fictícia do estudante Mark Zu-
ckerberg (CEO do Facebook) está bêbado e
usa seu blog para desancar a namorada que
acaba de deixá-lo; depois se vinga do sexo
feminino postando, sem o conhecimento e
o consentimento delas, fotos de alunas de
Harvard para receberem notas dos colegas.

Essa pequena violação da privacidade é
brincadeira de criança se comparada ao
que aconteceu na década passada. E, na se-
mana em que o filme foi lançado, a impren-
sa noticiou um fato terrível ocorrido na Ru-
tgers University. Um jovem estudante de
18 anos, Tyler Clementi, foi filmado sem
seu conhecimento em atitudes íntimas
com outro homem. Seu colega do quarto, a
quem Tyler havia pedido para que deixasse
o quarto por algumas horas, ligou a câmera
do computador e depois exibiu o vídeo onli-
ne para quem quisesse ver. Tyler Clementi
pulou da Ponte George Washington no Rio
Hudson, dando cabo da vida. A mensagem
de despedida que deixou no Facebook di-
zia “vou pular da ponte gw, desculpem”.

Obviamente não se trata de uma história

sobre o Facebook, muito menos contra o
Facebook – embora ache estranhamente
pungente a angústia exposta na mensagem
de seis palavras em caixa baixa no Face-
book. Mas é uma história mostrando que as
novas tecnologias da comunicação tornam
muito fácil a invasão da privacidade.

No Facebook, as pessoas protestam que
seu site na rede social proporciona mais
controle sobre sua privacidade que muitos
outros ambientes deste admirável mundo
novo. É verdade. Em comparação com os
jornalistas dos tabloides britânicos que in-
vadiram as mensagens de celulares e de-
pois expuseram os segredos mais íntimos
das pessoas, para vender jornais, o Face-
book é um virtuoso sacerdote que guarda
os segredos do confessionário. Entretanto,
suas próprias práticas passadas – e o modo
como as pessoas o utilizavam – contribuí-
ram para acabar com a privacidade, e sua
utilização presente ainda deixa a desejar.

Segundo um clichê já bem gasto, “a gera-
ção Facebook não liga mais para a privaci-
dade”. Evidentemente,
as normas mudam con-
forme as gerações, mas
o que aparentemente
aconteceu foi que as
pessoas se atiraram
com entusiasmo nessa
nova e incrível expe-
riência – e agora, de-
pois de alguns anos, às vezes se sentem hor-
rorizadas com suas consequências. Em seu
novo livro, The Facebook Effect, David Ki-
rkpatrick apresenta uma pesquisa de 2009
realizada pelos empregadores americanos
que mostra que, na época, 35% das compa-
nhias haviam rejeitado candidatos a empre-
gos porque elas dispunham de informações
a seu respeito encontradas em redes so-
ciais. Um em cada três! Ninguém vai me
convencer de que a “geração Facebook”
não se preocupa com essas coisas.

O Facebook afirma que atualmente con-
trola muito melhor a privacidade e cada
um pode estabelecer seu próprio grau, ca-
bendo-lhe a escolha. Esse é claramente o
princípio certo, mas e na prática? Tentei fa-
zer um novo perfil a partir do início e não
acho que a situação da privacidade seja
nem de longe o que deveria ser. As configu-
rações padrão são superpermissivas e per-
mitem compartilhar, por exemplo, uma
busca automática na sua agenda de e-mails
(para encontrar possíveis Amigos) na hora
de se cadastrar. Leva algum tempo para per-
sonalizar todos os vários tabs até se torna-
rem uma configuração mais concisa. É mui-
to fácil pular letrinhas miúdas como “perso-
nalização instantânea” que dá acesso a “al-
guns sites de parceiros selecionados ... as-
sim que você chega” – e você precisa ir pa-
ra outra página (Aplicativos e Websites) pa-
ra desligar aquela. Mesmo depois de eu ter
desligado a busca automática da minha
agenda, o Facebook instantaneamente me

apresentou uma longa lista de possíveis
amigos e de “pessoas que você conhece”,
muitas das quais eu conheço de fato (por
exemplo, um dos meus filhos, quanta genti-
leza a sua por nos apresentar!), e outros de
quem nunca havia ouvido falar.

O padrão dessas configurações que ex-
põe o usuário em vez de protegê-lo tem si-
do criticado por um ex-diretor do Face-
book para questões de privacidade, nada
menos que o atual candidato ao cargo de se-
cretário da Justiça do Estado da Califórnia.

O problema principal aqui é a redução da
privacidade em várias frentes, na última dé-
cada, como resultado de três grandes for-
ças. Por um lado, a tecnologia em si já per-
mite acompanhar toda a vida de uma pes-
soa e segui-la em qualquer lugar, com uma
precisão instantânea que faria morrer de in-
veja um general da Stasi. Por outro, a busca
do lucro, que leva as companhias a vigiar
de maneira ainda mais minuciosa os gostos
e hábitos dos clientes, a fim de elaborar
uma publicidade que melhor se enquadre
com o perfil deles. E há os governos, que
encontram maneiras de pôr a mão em gran-
de parte desses dados, bem como de cole-
tar informações nos próprios servidores.

Assim, por exemplo, imagens fotográfi-
cas detalhadas da sua casa estão no Google
Earth e no Google Street View para quem
quiser esquadrinhar à vontade, seja um
voyeur, perseguidor, ladrão ou terrorista.
Seu smartphone segue você por toda parte.
Seu registro de buscas no Google contém a
história íntima da sua vida. Todo seu histó-
rico em matéria de crédito é comumente
acessado por bancos e construtoras. E os

governos britânico e
americano arrogaram-
se discretamente – em
nome da “segurança” –
o poder de monitorar
tudo isso, inclusive to-
dos os e-mails e chama-
dos em celulares de
quem quer que seja.

Poderíamos esquecer tudo isso e aceitar
que o mundo caminha na direção de “a pri-
vacidade morreu. Devemos nos confor-
mar”, como teria aconselhado certa vez
Scott McNealy, um dos fundadores da Sun
Microsystems. Ou podemos reagir, tentan-
do recuperar parte da nossa privacidade
perdida. Podemos fazer isso estabelecendo
as próprias regras e compartilhando-as. Ou
trabalhando diretamente sobre as compa-
nhias como a Facebook, das quais nos tor-
namos as principais fontes de receita. Pode-
mos usar o Facebook para mudar o Face-
book. Ou podemos tentar pressionar nosso
governo pelo menos de três maneiras: limi-
tando suas incursões em nossa privacida-
de; estabelecendo uma regulamentação me-
lhor para as companhias que exageram em
matéria de violações; e punindo as viola-
ções, como a que levou Tyler Clementi a
acabar com a vida. As próprias tecnologias
de rede que reduzem nossa privacidade
também podem nos dotar de instrumentos
para resistirmos a tudo isso. Ao contrário
do filme, todas essas coisas são verdadeira-
mente áridas, lentas e enfadonhas, mas nos-
sas futuras liberdades dependem delas. /
TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA
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Difícil mesmo é
reaver a privacidade

Facebook. Mark Zuckerberg anuncia a criação de grupos fechados e a possibilidade de baixar o que já se postou na rede social

Filmado em atitudes
íntimas com outro
homem, um jovem

estudante suicidou-se

Novas tecnologias permitem que empresas e governos vasculhem
nossa vida, mas também nos dão instrumentos para resistir a isso
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