


decis6es e muitos dependem 
dele para isso. Mais do que 
isso: 0 Google gere a nossa 
reputac;ao. Ele gerencia as 
fontes de informal;ao que 
encontramos. E as formas de 
comercio. 

E revoludonou a internet? 
Certamente. Antes do Goo

gle, a World Wide Web, que 
era apenas uma func;ao da 
internet entre muitas outras, 
era incontrolavel. Era dificil 
de navegar e, muitas vezes, 
desagradavel. 0 Google fez 
da web um meio razoavel e 
organizado. Ele deixou a mi
nha vida e a vida de muitas 
pessoas mais facil. 

Isso nao e positivo? 
Pode ser. E uma boa em

presa e faz um bom trabalho. 
Mas e uma empresa. Nao de
vemos adora-la so porque faz 
um bom trabalho. Devemos 
respeiffi-la, mas nao adora
lao E 0 que ela fez de positivo 
no passado nao determina 
necessariamente 0 que vai 
acontecer no futuro. 

Mas adoramos 0 Google? 
Existe uma certa mistica 

em tomo dele. As pessoas 
usam 0 site sem saber como 
ele funciona e sem questio
nar os resultados. A maioria 
o usa cegamente. 

Por isso voC@ faIa em desmis
tiflca~o? 
As pessoas precisam perceber 
que 0 Google e falivel, porque 
e uma empresa, construida e 
dirigida por seres humanos. E 
deve lucrar. Esse e 0 primeiro 
objetivo. Nos cometemos um 
grande erro ao esquecermos 
isso e confiarmos cegamente. 

o Google fez muitas coisas bo
as para 0 mundo, mas isso e 
uma feliz coincidencia. 

Enmo como devemos usa-lo? 
Quanto melhor enten

dermos como ele funciona, 
melhor poderemos corrigir a 
tendencia que ele tem de nos 
dar respostas rasas, resulta
dos rapidos que sao projeta
dos para ajudar a consurnir 
coisas em vez de entender 
coisas. 0 Google e bom para 
uma pesquisa rapida, per
guntas triviais. Nao e bom pa
ra a profundidade, questoes 
complexas, como debates 
cientificos ou politicos. 

Voc@ acba que as pessoas de
veriam parar de usar 0 site? 

Elas podem fazer vanas 
buscas diferentes. E devem 
comel;aI a procurar e conhe
cer servil;OS que atendarn 
necessidades especificas, 
como pesquisa cientifica ou 
duvidas em saude. E pode
mos voltar a usar as biblio
tecas publicas reguiarmente. 
Profissionais treinados ainda 
sao 0 melhor jeito de encon
trar informal;oes uteis sobre 
assuntos complexos. 

Como voc@V@ofuturodoGoo
g1e e da internet? 

A internet certarnente mu
dou nossas vidas quase que 
instantaneamente. Mas nos 
podemos perder a liberdade 
e a abertura que ela nos per
mite se nao lutarmos para 
preserva-Ia. Ha govemos e 
empresas que gostariam de 
controta-la. Vma saida e ter
mos altemativas mUltiplas de 
pesquisa e esforl;os do gover
no para sistemas de informa
I;oes daros e abertos. 
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