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aliás J3

A Sony admite ter sofrido novo ataque de
hackers e a possível violação de contas de
25 milhões de usuários do Sony Entertainment
Online PC. Os criminosos já haviam roubado
dados do cartão de crédito de 77 milhões de
jogadores do PlayStation Network.

Cibermundo S/A
Filósofo analisa tendência de organizar o ciberespaço rumo à ‘computação em nuvem’, que dispensa máquinas individuais potentes

SLAVOJ ZIZEK

D

izem que, na China, a maldição lançada quando realmente se detesta
alguémé:“Quevocê viva em tempos
interessantes!”
Emnossa história,
“tempos interessantes” são, efetivamente, as épocas de agitação, guerra e luta
pelo poder em que milhões de espectadores
inocentessofremas consequências.Nospaíses desenvolvidos, nos aproximamos claramentedeumanovaépoca detemposinteressantes. Depois das décadas (da promessa)
de Estadodobem-estarsocial emqueos cortes financeiros se limitavam a breves períodos e se apoiavam na promessa de que tudo
logovoltaria ao normal, entramos num novo
período em que a crise – ou, melhor, um tipo
de estado deemergência econômica –, com a
necessidade de todos os tipos de medidas de
austeridade (corte de benefícios, redução
dos serviços gratuitos de saúde e educação,
empregos cada vez mais temporários, etc.),
é permanente e se transforma em constante,
tornando-se simplesmente um modo de viver. Além disso, hoje as crises ocorrem em
ambos os extremos da vida econômica e não
no núcleo do processo produtivo: ecologia
(externalidade natural) e pura especulação
financeira.Por isso éimportantíssimo evitar
a solução simples do senso comum: “Temos
de nos livrar dos especuladores, pôr ordem
nistoaqui,eaverdadeiraproduçãocontinuará”;aliçãodocapitalismoéque,aqui,asespeculações “irreais” são o real; se as esmagamos, a realidade da produção sofre.
Essasmudanças não podemdeixar deabalar a confortável posição subjetiva dos intelectuais radicais. No tratamento psicanalítico, aprendemos a esclarecer nossos desejos:
quero mesmo essa coisa que quero? Vejamos o famoso caso do marido envolvido numaapaixonadarelaçãoextraconjugalque sonha o tempo todo com o momento em que a
esposa desaparecerá (morrerá, se divorciará
dele ou o que for) para então viver por inteiro com a amante; quando isso finalmente
acontece, todo o seu mundo desmorona, ele
descobre que também não quer a amante.
Como diz o velho ditado, há coisa pior do
que não conseguir o que se quer: realmente
conseguir. Agora os acadêmicos esquerdistas se aproximam de um desses momentos
de verdade: queriam mudanças reais? Pois
tomem!Em1937,GeorgeOrwell,emOCaminhoParaWiganPier,caracterizoucomperfei-

ção essa atitude ao ressaltar “o fato impor- lulares inteligentes sempre que necessário,
tante de que toda opinião revolucionária tira disfarçadosdeferramentasouaplicativosbaparte da sua força da convicção secreta de seados na internet que os usuários podem
quenadapodesermudado”:osradicaisinvo- acessareusarpormeiodenavegadorescomo
cam a necessidade de mudança revolucioná- sefossemprogramasinstaladosnocomputaria como um tipo de sinal supersticioso que dor. Dessa maneira, podemos ter acesso às
levará a seu oposto, impedir que a mudança informações onde quer que estejamos pelo
realmente ocorra. Quando acontece, a revo- mundo,emqualquercomputador,eoscelulalução tem de ocorrer a uma distância segura: resinteligentespõemesseacessoliteralmenCuba, Nicarágua, Venezuela... De modo que, teemnossobolso.Jáparticipamosdacompuembora meu coração se anime ao pensar nos tação em nuvem quando realizamos buscas e
eventos distantes, eu possa continuar pro- obtemos milhões de resultados numa fração
movendo minha carreira acadêmica.
de segundo; o processo de busca é feito por
Essa nova situação não exige, de modo al- milhares de computadores interligados que
gum, que abandonemos o trabalho intelec- compartilham recursos na nuvem. Do mestualpacientesemnenhum“usoprático”ime- mo modo, o Google Books torna disponíveis
diato: hoje, mais do que nunca, é preciso não milhões de livros digitalizados, a qualquer
esquecer que o comunismo começa com o momento, em qualquer lugar do mundo.
que Kant chamou de “uso público da razão”, Sem falar do novo nível de socialização criacom o pensamento, com a universalidade do pelos celulares inteligentes que combiigualitária do pensamento. Quando diz que, nam telefone e computador: hoje, um celular
do ponto de vista cristão, “não há homens desses tem um processador mais potente do
nem mulheres, não há judeus nem gregos”, que um computador-caixona de dois anos
Paulo afirma que raízes étnicas, identidade atrás e ainda está ligado à internet, de modo
nacional, etc., não são uma categoria da ver- que, além de ter acesso a um volume imenso
dade; para usar termos kantianos exatos, de dados e programas, também posso trocar
quando refletimos sobre nossas raízes étni- instantaneamentemensagensdevozevideocas praticamos o uso
clipes, coordenar deciprivadoda razão,restrisões coletivas, etc.
to por pressupostos Partidários da abertura
No entanto, esse nodogmáticos contingenvo mundo maravilhoso
gostam de criticar a
tes, isto é, agimos como
éapenas umlado dahisindivíduos “imaturos”,
China pelo controle do tória, que lembra aquenão como seres humafamosas piadas de
acesso à internet. Mas las
nos livres que se conmédico sobre “primeicentram na dimensão
ro a notícia boa, depois
não estamos ficando
dauniversalidade da raamá”. Os usuários, portodos como a China?
zão. Para Kant, o espatanto, acessam prograço público da “sociedamas e arquivos guardade civil mundial” desigdos bem longe, em sana o paradoxo da singularidade universal, de las climatizadas com milhares de computaum sujeito singular que, num tipo de curto- dores – ou, para citar um texto de propagancircuito e contornando a mediação do parti- da da computação em nuvem: “Os detalhes
cular, participa diretamente do universal. são subtraídos aos consumidores, que não
Nesse ponto de vista, o “privado” não é a têm mais necessidade de conhecer nemconmatéria-prima de nossa individualidade trolar a infraestrutura da tecnologia ‘na nuoposta aos laços comunitários, mas a pró- vem’ que lhes dá suporte”. Aqui, duas palapria ordem institucional-comunitária de vras são reveladoras: subtração e controle;
nossa identificação particular.
para gerenciar a nuvem, é preciso que haja
A luta, portanto, deveria se concentrar nos um sistema de monitoração que controle
aspectos que constituem uma ameaça ao es- seufuncionamento,e,pordefinição,essesispaço público transnacional. Parte desse im- tema está escondido do usuário. O paradopulso global rumo à privatização do “intelec- xo,portanto,éque, quantomaispersonalizato global” é a tendência recente de organizar do, fácil de usar, “transparente” no seu funo ciberespaço rumo à chamada “computação cionamentoforopequenoitem(celularinteem nuvem”. Há uma década, o computador ligente ou portátil minúsculo) que tenho na
era uma caixa grande em cima da mesa, e a mão, mais toda a configuração tem de se batransferência de arquivos se fazia com discos sear no trabalho feito em outro lugar, num
flexíveis e pen drives; hoje, não precisamos vasto circuitode máquinas que coordenam a
mais de computadores individuais potentes, experiência do usuário; quanto mais essa exjá que a computação em nuvem se baseia na periência é não alienada, mais é regulada e
internet, isto é, os programas e as informa- controlada por uma rede alienada.
ções são fornecidos aos computadores ou ceÉ claro que isso serve para qualquer tecno-

logia complexa: o usuário não faz ideia de
como funciona o televisor com controle remoto; no entanto, aqui o degrau a mais é que
nãoapenasatecnologiacomotambémaescolhaeaacessibilidadedoconteúdosãocontroladas. Ou seja, a formação de “nuvens” é
acompanhada pelo processo de integração
vertical: uma única empresa ou corporação
possuicada vezmais todos os níveisdo cibermundo,desdeohardwareindividual(computador, celulares...) e o hardware da “nuvem’
(armazenamento dos programas e dados
acessíveis) até o software em todas as suas
dimensões (programas, material em áudio e
vídeo, etc.). Tudo, portanto, é acessível, mas
mediado por uma empresa que possui tudo,
software e hardware, dados e computadores.
AlémdevenderIphoneseIpads,aAppletambém é dona do Itunes, onde os usuários comprammúsicas, filmes e jogos. Recentemente,
a Apple também fez um acordo com Rupert
Murdoch para que as notícias da nuvem venhamdosmeiosdecomunicaçãodele.Sucintamente falando, Steve Jobs não é melhor do
que Bill Gates: em ambos os casos, o acesso
globalse baseiacadavez mais naprivatização
quase monopolista da nuvem que oferece o
acesso. Quanto mais o usuário individual
tem acesso ao espaço público universal, mais
esse espaço é privatizado.
Os apologistas apresentam a computação
em nuvem como o próximo passo lógico da
“evolução natural” do ciberespaço, e embora, de maneira abstrato-tecnológica, isso sejaverdadeiro,não há nada“natural”naprivatização progressiva do ciberespaço global.
Não hánada “natural” no fato de queduas ou
trêsempresas,em posiçãoquasemonopolista, além de determinar os preços à vontade
possamtambémfiltrarosprogramasquefornecem, dando a essa “universalidade” nuances específicas que dependem de interesses
comerciais e ideológicos. É verdade que a
computação em nuvem oferece aos usuários
uma riqueza de opções nunca vista; mas essa
liberdadedeescolhanãoémantidapelaescolha de um provedor com o qual temos cada
vezmenosliberdade?Ospartidários daabertura gostam de criticar a China pela tentativa de controlar o acesso à internet; mas todos nós não estamos ficando como a China,
sendo as nossas funções na “nuvem” semelhantes, de certo modo, ao Estado chinês?
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