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A rede de supermercados Tesco
precisou recolher das pratelei-
ras um livro que satiriza o casa-
mento do príncipe William com
Kate Middleton. A obra Big Fat
Gipsy Wedding retratava os noi-
vos como se fossem dois ciganos
com piadas grosseiras. A associa-

ção de mulheres romenas na Grã-
Bretanha fez uma queixa formal
e a paródia saiu de circulação.

46%
foi o quanto caiu o turismo no
Egito desde o início da revolta
que tirou Hosni Mubarak do po-
der. As autoridades calculam
que o PIB egípcio sofreu 7% de
retração no primeiro semestre
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Tigre de pelúcia engana
polícia na Grã-Bretanha

DAILY NEWS

A enciclopédia online mais famo-
sa do mundo, a Wikipédia, quer
se tornar Patrimônio da Humani-
dade reconhecido pela Unesco.
A candidatura foi protocolada
pelos organizadores. Caso seja
concedido, será o primeiro títu-
lo para patrimônio digital.

Wikipédia quer virar
patrimônio da Unesco

PÚBLICO

N o sábado, semanas
antes da realização
de eleições gerais
na Turquia, seis dos

principais membros do Parti-
do do Movimento Nacionalis-
ta (PMN), da oposição turca,
foram obrigados a renunciar a
seus cargos depois que vídeos
de sexo explícito envolvendo
um deles foram divulgados na
internet.

O site que postou os vídeos
ameaçou levar a público ou-
tros clipes constrangedores
mostrando os cinco outros po-
líticos que desistiram de seus

mandatos. As renúncias podem
enfraquecer a legenda, segundo
maior grupo da oposição no Par-
lamento, que luta para garantir o
mínimo de 10% do eleitorado exi-
gido para ocupar uma cadeira.

Outros quatro deputados do
mesmo partido haviam renun-
ciado no início do mês depois
que vídeos semelhantes foram
mostrados no mesmo site.

O líder do PMN, Devlet Bahce-
li, denunciou os vídeos como
chantagem. “Não é correto ata-
car a personalidade dessas pes-
soas”, disse. Segundo ele, o site
exigiu que ele renunciasse até a

última quarta-feira se quisesse
impedir que os vídeos fossem di-
vulgados

Representantes do PMN acu-
sam o governo do primeiro-mi-
nistro Recep Tayyip Erdogan de
apoiar o site e a divulgação dos
vídeos para favorecer o Partido
Justiça de Desenvolvimento,
atualmente no poder.

O premiê, que atacou muito
os nacionalistas em sua campa-
nha, rechaçou estas acusações

num programa televisivo exi-
bido na semana passada, di-
zendo que os nacionalistas es-
tavam tentando culpar o go-
verno por seus problemas in-
ternos.

O farkliulkuculer.com se
apresenta como parte de uma
facção ultranacionalista que
tem como objetivo purificar e
reformar o movimento nacio-
nalista na Turquia. Ninguém
sabe quem são os responsá-
veis pela página.

A Agência Pública de Comu-
nicações, encarregada de vi-
giar o tráfego na internet tur-
ca, bloqueou o acesso ao site
após a divulgação dos vídeos,
supostamente por causa de
seu conteúdo explícito.

O Partido do Movimento
Nacionalista conta atualmen-
te com 72 cadeiras no Parla-
mento. Pesquisas de opinião,
mostravam que ele receberia
cerca de 12% dos votos na elei-
ção do próximo mês. / NYT

Mulher é expulsa de um
trem por fazer barulho

Sátira ao casamento
real é tirada das lojas
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Quando a internet acha
que nos conhece

Veja a íntegra das notas. blogs.estadão.com.br/radar-global

Os gigantes estão correndo para oferecer filtros especializados que nos mostram a rede
que acham que devemos ver, controlando e limitando a informação que chega a nossa tela

UMIT BEKTAS/AP

Chantagem política

VISÃO
GLOBAL

A polícia de Southampton, na
Grã-Bretanha, foi enganada por
um tigre de pelúcia em tamanho
natural. Avisados por um alerta
anônimo, policiais chegaram a
usar um helicóptero para a opera-
ção, antes de atestarem que o ani-
mal em um gramado era falso.

Lakeysha Beard foi retirada de
um trem no Oregon depois de 16
horas falando ao celular. Os pas-
sageiros ficaram incomodados
com o barulho e pediram ajuda à
polícia para seguir o trajeto em
paz. Ela foi acusada de “conduta
desordeira” e perdeu a viagem.

VÍDEOS ABALAM
OPOSIÇÃO TURCA
A poucas semanas das eleições, políticos estão
sendo forçados a renunciar por imagens de sexo

estadão.com.br

Erdogan. Acusado de apoiar
site que postou vídeos

E ra uma vez, reza a histó-
ria, uma época em que
vivíamos numa socie-
dade radiodifundida.
Naqueles tempos an-
cestrais pré-internet,

as ferramentas para compartilhar in-
formação não eram amplamente dis-
poníveis. Quem quisesse partilhar
seus pensamentos com as massas, ti-
nha de possuir uma impressora ou
um naco das ondas aéreas, ou ter
acesso a alguém que o tivesse. No
controle do fluxo de informação esta-
va uma classe de elite de editores,
produtores e magnatas da mídia
que decidia o que as pessoas veriam
e ouviriam sobre o mundo. Eles
eram os “guardiães”.

Aí veio a internet, que tornou
possível a comunicação com mi-
lhões de pessoas com pouco ou ne-
nhum custo. De repente, alguém
com uma conexão de internet po-
dia partilhar ideias com o mundo
inteiro. Uma nova era de mídia
noticiosa democratizada despon-
tou.

O leitor pode ter ouvido essa
história antes – talvez do bloguei-
ro conservador Glenn Reynolds
(blogar é “tecnologia solapando
os ‘guardiães’”) ou o blogueiro
progressista Markos Moulitsas
(seu livro se intitula Crashing the
Gate, “Esmagando o portal”, em
tradução livre).

É uma bela história sobre o po-
der revolucionário do meio e, na
qualidade de um antigo praticante
da política online, eu a contei para
descrever o que fizemos na Mo-
veOn.org. Mas estou cada vez mais
convencido de que escolhemos a
conclusão errada – talvez perigosa-
mente errada. Há um novo grupo de
“guardiães” por aí e, desta vez, eles
não são pessoas, são códigos.

Os gigantes de internet de hoje –

Google, Facebook, Yahoo e Microsoft –
veem o crescimento notável de informa-
ções disponíveis como uma oportunida-
de. Se puderem oferecer serviços que
vasculhem esses dados e nos forneçam
os resultados pessoalmente mais rele-
vantes e atraentes, eles conseguirão a
maioria dos usuários e a maioria das visi-
tas a anúncios. Por conseguinte, eles es-
tão correndo para oferecer filtros espe-
cializados que nos mostram a internet
que acham que devemos ver.

Esses filtros, aliás, controlam e limi-
tam a informação que chega a nossas
telas.

Por enquanto, estamos familiariza-
dos com anúncios que nos perseguem
online com base em nossas conexões
recentes em sites comerciais. Mas, cada
vez mais e de maneira quase invisível,

nossa busca por informação está sendo
personalizadas também. Duas pessoas
que fazem uma busca com a palavra
“Egypt” no Google podem receber resul-

tados significativamente dife-
rentes, com base em suas co-

nexões passadas. Mas o
Yahoo News e o Google

News fizeram ajus-
tes em suas home

pages para cada
visitante indi-

vidual. E, no
mês passa-
do, essa tec-
nologia co-
meçou a fa-
zer incur-
sões nos si-

tes de jor-
nais como

The Washing-
ton Post e The

New York Ti-
mes.
Tudo isso é bas-

tante inofensivo
quando a informa-

ção sobre produtos de
consumo é filtrada para

dentro e para fora de seu
universo pessoal. Mas quan-

do a personalização afeta não só
o que se compra, mas como se pen-

sa, surgem questões diferentes. A
democracia depende da capacidade

do cidadão de deparar-se com múlti-
plos pontos de vista; a internet limita

essa possibilidade quando oferece so-
mente informações que refletem seu

ponto de vista já estabelecido. Embo-
ra às vezes seja conveniente ver-se
apenas o que se quer ver, é decisivo
que em outros momentos se vejam
coisas que não se costumam ver.

Como os velhos “guardiães”, os en-
genheiros que escrevem o novo códi-
go do portal têm o enorme poder de
determinar o que sabemos sobre o
mundo.

Mas, diferentemente, dos velhos
“guardiães”, eles não se veem como
“guardiães” da confiança pública.
Não há algoritmo equivalente à ética
jornalística. Mark Zuckerberg, o pre-
sidente executivo do Facebook, cer-
ta vez disse a colegas que “um esqui-
lo morrendo no seu jardim pode ser
mais relevante para seus interesses
agora do que pessoas morrendo na
África”. No Facebook, “relevância” é
virtualmente o único critério que de-
termina o que os usuários veem. Fe-
char o foco nas notícias mais relevan-
tes pessoalmente – o esquilo – é uma
grande estratégia de negócios. Mas
nos deixa olhando para o jardim em
vez de nos informar sobre sofrimen-
to, genocídio e revolução.

Não há volta atrás ao velho sistema
dos “guardiães”, nem deveria haver.

Mas se os algoritmos estão assu-
mindo a função de editar e determi-
nar o que vemos, precisamos ter cer-
teza de que eles pesam variáveis
além de uma “relevância” estreita.
Eles precisam nos mostrar Afeganis-
tão e Líbia além de Apple e Kanye
West.

As companhias que fazem uso des-
ses algoritmos precisam assumir es-
sa responsabilidade salutar com mui-
to mais seriedade do que fizeram até
agora. Precisam nos dar o controle
sobre o que vemos – deixando claro
quando estão personalizando e nos
permitindo moldar e ajustar nossos
próprios filtros. Nós, cidadãos, tam-
bém precisamos preservar nosso fim
– desenvolvendo a “literatura de fil-
tro” necessária para usar bem essas
ferramentas e cobrando conteúdo
que amplie nossos horizontes, mes-
mo quando isso for desconfortável.

É do nosso interesse coletivo asse-
gurar que a internet se coloque à altu-
ra de seu potencial como um meio de
conexão revolucionário. Isso não
ocorrerá se formos confinados em
nossos próprios mundos online per-
sonalizados. / TRADUÇÃO DE CELSO
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É PRESIDENTE DO CONSELHO DA MOVEON.

ORG, É O AUTOR DE ‘THE FILTER BUBBLE:

WHAT THE INTERNET IS HIDING FROM

YOU’

Vendas:

Visite o Espaço Quinta da Baroneza na Lopes: 
Rua Estados Unidos, 1.971 - Jardins - Agende sua visita (11) 3067-0040

Terrenos a partir de 3.000 m2, 
prontos para construir.
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Toda quinta no Estadão.

Grandes provedores veem o
crescimento de informações
pessoais disponíveis como
uma oportunidade
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A12.




