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● ● Verdade barata ● ● Steampunk
Bruce começou a articular novos
autores de ficção científica em um
fanzine eletrônico que mantinha
no início dos anos 80, chamado
Cheap Truth.

Os autores revelados por Bruce
formaram o novo gênero, que abo-
lia viagens no tempo e ETs para
falar da nova realidade digital, de
games, computadores e internet.

Em 89, ao lado de William Gibson,
lança The Difference Engine, em
que cogita a invenção do computa-
dor na Era Vitoriana e reinventa o
cyberpunk no século 19.

● ● Dead Media Project● ● Cyberpunk
Lança um site colaborativo
para catalogar todas as mídias
que caíram em desuso na história
– fonógrafo, outdoors feitos na
China imperial...

‘O PC MORREU
E NINGUÉM
PERCEBEU’

Nascido nos EUA, Sterling é um
dos principais nomes do cyber-
punk. Mas aí a ficção científica
começou a virar realidade...

NÃO-FICÇÃO

Escritor,ensaísta e guru digital, Bruce Sterling esteve no Brasil na
semana passada e falou sobre como as três principais tendências
do mundo digital em 2010 – Facebook, geolocalização e aplicativos
–se convergem em um ponto: a morte do computador pessoal

● Na retrospectiva que esta-
mos fazendo no Link, elege-
mos três assuntos com os
principais temas de 2010: Fa-
cebook, geolocalização e apli-
cativos. Você concorda com a
escolha? O que estas três ten-
dências têm em comum?
O que há de importante so-
bre essas três coisas é que ne-
nhuma delas precisa do siste-
ma operacional da Micro-
soft. Por um bom tempo, ter
um computador dizia respei-
to apenas ao sistema opera-
cional e ao processador. E o
Windows criou uma simbio-
se com fabricantes de chip:
lançava um sistema operacio-
nal logo que um processador
mais rápido chegava ao mer-
cado. E isso tornou-se sufo-
cante, não havia mais ne-
nhum entusiasmo. E até a Mi-
crosoft teve um hit neste
ano, com seu dispositivo de
detecção de movimento, co-
mo é o nome mesmo...

● Kinect.
Kinect! Kinect é o aparelho
eletrônico doméstico que
mais vendeu em todos os
tempos – e está vendendo
duas vezes mais rápido do
que o ex-detentor desse títu-
lo, que era o iPad. E o que há
em comum entre Kinect e
iPad? Eles não têm nada a
ver com os velhos computa-
dores. Quando coisas assim
aparecem, eu procuro o que
morreu. Se as pessoas estão
olhando para aplicativos, geo-
localização e redes sociais,
em que elas pararam de pres-
tar atenção? O computador
pessoal morreu neste ano e
ninguém percebeu. Qual é a
definição de computação pes-
soal: eu tenho um computa-
dor e ele é meu e tem todas
as minhas coisas! Se você ofe-
recer um desses para alguém
hoje, um computador em
que você não pode entrar na
internet, nem compartilhar
nada, que só serve para pro-
cessar dados e, sei lá, editar
filmes... Mesmo que ele seja
ótimo, ninguém vai querer!
Talvez se você pagasse, al-
guém teria o computador ver-
dadeiramente pessoal.

● Você definiu o Facebook co-
mo uma favela...
Sim, como as favelas brasilei-
ras, devido à organização po-
lítica. Ninguém imaginava
que ele cresceria tanto, que
funcionaria desse jeito, não

há um modelo de negócios e ele
está crescendo cada vez mais,
só no boca-a-boca. Não tem ou-
tdoor, programa de TV...

● Há o filme.
É, mas o filme não vai fazer nin-
guém entrar no Facebook. E,
principalmente, o Facebook é
gerido por um moleque de 26
anos que age como... um caci-
que (fala em português). É estra-
nha essa estrutura tão grande
online, mas ela não é tão inco-
mum se você pensa em termos
de cidades, daí a comparação
com favelas e metrópoles do
terceiro mundo, que crescem
sem planejamento.

● Então, de certa forma, o mundo
está mais terceiro-mundista?
Não sei se terceiro-mundista,
pois há favelas no mundo todo.
A internet cresceu de forma
muito rápida e usa estruturas
muito próximas às de casas de
lata – junta o que tem à mão, co-
loca tudo no mesmo lugar e vê
se funciona. Se não funcionar,
começa do zero. Tudo é beta o
tempo todo, o novo é construí-
do sobre o velho, não importa
se vai aguentar o peso, se have-
rá deslizamentos, spam, porno-
grafia, pirataria. Tudo o que vo-
cê quiser está lá. De vez em
quando tem uma batida poli-
cial, “vamos derrubar os servi-
ços de compartilhamento de ar-
quivos”. Talvez alguém vá pre-
so, mas quando a polícia vai em-
bora, tudo volta a ser como era.
Cada um usa a internet como
achar melhor, por isso há uma
estrutura semelhante à de uma
favela. Não é uma favela literal,
mas uma favela cultural.

● E como a estrutura do digital
afeta o resto do mundo?
Hoje essas estruturas são sim-
bióticas, não somos mais ino-
centes como éramos antes. O
que acontece no mundo digital
tem consequências ainda mais
graves no mundo real do que an-
tes. Um dos temas deste evento
que me trouxe ao Brasil (o festi-
val Arte.mov) é a relação entre
arte eletrônica e contexto urba-
no. Veja um exemplo: pergunte
a um jovem, entre 18 e 25, se ele
prefere um carro ou estar no Fa-
cebook. São escolhas excluden-
tes, quem tiver um carro não en-
tra no Facebook e vice-versa.
Tenho quase certeza de que ele
escolherá o Facebook. Carros
serviam para ir até onde as garo-
tas estavam. Agora basta ir ao
Facebook. Além disso, as pes-
soas estão deixando de gostar
de carros pois não dá para usar
aparelhos eletrônicos enquanto
se dirige. É melhor ir de ônibus

usando seu iPhone ou iPad,
pois você consegue fazer mais
coisas no tempo de locomoção.
Essa é uma mudança enorme.
Meu amigo Adam Greenfield
disse há dois anos que o disposi-
tivos portáteis mudariam mais
a cidade do que os carros muda-
ram. E os carros mudaram as ci-
dades de forma profunda. Quan-
do eu ouvi isso, pensei que era
um hype forçado. Mas hoje vejo
que ele estava certo.

● Isso vai acontecer rápido?
Depende. Talvez baste uma
grande crise, seja em energia,
combustíveis, exportações, não
importa, para as pessoas, prefe-
rirem redes sociais a carros. E
eu acho que há uma tendência

que é o consumo colaborati-
vo: vamos compartilhar obje-
tos físicos via redes sociais.
Por exemplo, eu quero pegar
um carro, encontro alguém
disposto a emprestá-lo, acho
o carro no Google Maps, vou
até ele e mando, via celular,
uma mensagem que destrava
porta. Ando uma hora com o
carro, estaciono onde for e
vou embora.

● As pessoas vão sair mais de
casa e ficar menos tempo vi-
dradas no computador?
Eu gostaria de dizer que sim,
mas não acho que isso vá
acontecer. As pessoas se reú-
nem fora de casa para even-
tos em que vão assistir a algu-
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BRUCE
STERLING

● ● Anos 90 ● ● Wired #1
Com o surgimento da web – o
mais próximo do “ciberespaço”
inventado pelo cyberpunk –, Bruce
começa a escrever artigos e, aos
poucos, para de escrever ficção.

Bruce é o principal nome na pri-
meira edição da revista Wired,
em 1993 – é tanto autor da maté-
ria A Guerra é um Inferno Virtual
como personagem da capa.

Desde 2003 mantém o blog
Beyond the Beyond no site da
revista Wired, onde posta as
novidades que chegam a ele e
faz suas previsões futuristas.

É um dos primeiros a falar em
tecnologia verde, ao criar o Viri-
dian Design Movement. O nome
do movimento vem de uma tonali-
dade artificial da cor verde.

● ● Verde digital ● ● Além do além

MARCIO FERNANDES/AE

FOTOS: REPRODUÇÃO

HÉLVIO ROMERO/AE

“No Brasil,
ninguém
olha para trás,
o que é
saudável”

“Você acha que
Bill Gates queria
destruir a
Microsoft quando
saiu? Ele só ficou
entediado e
preferiu descobrir
a cura da malária”

“Pergunte a um
jovem se ele
prefere um carro
ou estar no
Facebook. Tenho
quase certeza de
que ele escolherá
o Facebook.
Carros serviam
para ir até onde as
garotas estavam.
Agora basta ir ao
Facebook”
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ma apresentação de conteú-
do, como um debate político
ou um show. Mas essas apre-
sentações têm o formato de
mídia antigo, em que poucas
pessoas falam para muitas ao
mesmo tempo. E os dispositi-
vos portáteis militam contra
isso. Já há casos de pessoas
que não conseguem assistir a
um filme de duas horas sem
mandar um SMS. Quer dizer,
vai ser cada vez mais compli-
cado para as multidões se ve-
rem como grupo. Mas, certa-
mente, as pessoas sairão das
mesas, já que você não preci-
sa de um monte de cabos. Ha-
verá menos dores na coluna
pelo simples fato de não ser
mais preciso ficar sentado.

● Outra grande tendência de
2010 foi a divisão da internet em
espaços fechados, sem comuni-
cação entre si, como Facebook,
Google, as redes iTunes e a
PlayStation Network. Tim Ber-
ners-Lee acabou de escrever um
artigo para a revista Scientific
American (leia acima) em que
mostra como essas redes fecha-
das podem acabar com a nature-
za livre da internet.
Google, Facebook e Apple que-
rem criar silos verticais que
unam seus amigos, seus dados,
seus contatos, o algoritmo do
seu coração, o que for, como se
fossem coisas que pudesse ficar
isoladas umas das outras. Em-
bora eu reconheça que essas ini-
ciativas realmente ameaçam a li-

berdade da web, por outro la-
do, eu acho que elas são mui-
to frágeis. Não é preciso mui-
to para acabar com a Micro-
soft. A própria Apple, que já
morreu em outra oportuni-
dade, é basicamente o Steve
Jobs. Se ele morrer, ela mor-
re junto. Acho que o Google
é quem pode sobreviver por
mais tempo, mas, mesmo as-
sim, são só dois ex-estudan-
tes esquisitos de Stanford.
Se você for um ditador de
um país qualquer e estiver
com raiva do Google, basta
matá-los. Veja Bill Gates. Vo-
cê acha que ele queria des-
truir a Microsoft quando
saiu? Ele só ficou entediado
e preferiu ir curar a malária.
É um tipo de idealismo de
poetas, pintores, artistas. E
não é só Gates que é assim,
todos eles são assim.

● Você esteve no Brasil há
dez anos e agora está de vol-
ta. O que mudou?
O país tem crescido muito e
ganhou importância. Mas,
principalmente, a população
é muito jovem. Estamos ven-
do, especialmente na Euro-
pa, o lado sinistro de ter
uma população velha. Nin-
guém faz nada novo. A Euro-
pa perdeu a capacidade de
esquecer. O Brasil é o opos-
to. Ninguém olha para trás,
o que é saudável. Claro que
é bom conhecer sua história,
mas é muito ruim ficar pre-
so apenas a ela. Fora que es-
ta é a geração mais conecta-
da e mais culta do país, não
no sentido da educação for-
mal, mas de saber o que está
acontecendo. E parece ter
medo de arriscar.

● E em termos de cultura
digital brasileira?
Eu não gosto do tecnobrega.
Parece umas crianças brin-

cando no quintal. Tudo
bem, tem o lado pira-

ta, de reciclar músi-
cas para criar mú-
sicas novas, mas
isso não é muito
diferente de rou-
bar eletricidade
da rede públi-
ca. Adoraria di-
zer que a apro-
ximação do en-
tão ministro
Gilberto Gil

com a cultura
do software
livre irá solu-
c i o n a r o s

problemas do
Brasil, mas isso

não vai acontecer.

● Tim Berners-
Lee na Campus
Party – de novo
O pai da web vem
ao Brasil para a
Campus Party,

em janeiro. Berners-Lee escre-
veu um artigo na edição atual
da revista Scientific American,
em que alega que redes fecha-
das – como Google e Facebook
– podem demolir a natureza
aberta da web, que criou em
1991. Sterling desdenha: “A
web também mudou a nature-
za da Arpanet”.
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