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Quando a rede
nos radicaliza

A qui no Brasil, assim como nos EUA, a internet parece
estar no centro de um processo de polarização política.
A conversa, na rede, favorece os radicais. O adversário
vira inimigo muito rápido e todo o incentivo está em ler

aqueles com quem concordamos. Só eles. Lá nos EUA, di-
ferentemente daqui, há um grupo de intelectuais debruçados
sobre a questão. E há pelo menos uma jornalista, Brooke
Gladstone, da Rádio Pública de Nova York, reunindo já faz uns
anos o trabalho dos pensadores que se dedicam ao tema.

Foi Cass Sunstein quem abriu este campo de estudos.
Professor de Direito da Universidade de Chicago, Sunstein é
casado com Samantha Powers, autora da biografia do em-
baixador brasileiro Sérgio Vieira de Mello. Ele é também, hoje,
o capo do setor de regulamentação da Casa Branca. Seu livro
sobre o processo de radicalização política da rede se chama

“Going to extremes” — “Indo a extremos” —,
publicado em 2009.

Todos preferimos exposição a argumentos
com os quais concordamos, ele diz. Em so-
ciedade, convivemos com gente com ideias
das mais diversas. Para que a relação pessoal
seja possível, tendemos a conversar com
amenidade. A internet é diferente do mundo.
Nela, escolhemos com quem vamos conviver.
Numa rede social ou blog no qual só está
presente gente que concorda com um mesmo
ponto de vista, o incentivo é por ser aquele
com menos dúvidas, com mais clareza. Os
puros. Os radicais. A rede polariza.

Eli Praiser, fundador da ONG de esquerda Move On, é autor
de um livro recém-lançado que vai um quê além. Chama-se
“The filter bubble”, algo como “A bolha do filtro”. O código de
sites como Facebook e Google, segundo Praiser, força a
polarização. Ele cita um exemplo pessoal. Preocupado em ter
contato com gente que pensa diferente, ele se tornou amigo, na
rede social, de gente interessante de direita. O Facebook, no
entanto, acompanha os usuários com os quais conversamos
mais. E são eles que aparecem em nosso mural. Quando se deu
conta, Praiser percebeu que o sistema só mostrava para ele os
comentários de gente com afinidades. Dos outros, não. O filtro
cria uma bolha e nos põe lá dentro.

Jacob Weisberg, diretor de redação da Slate, uma das mais
tradicionais revistas on-line, discorda de Praiser. Sim, ele diz,
este filtro que nunca nos apresenta aquilo com o que dis-
cordamos é possível. Mas não está ativo ainda. Se ele é mais
forte no Facebook, é muito leve no Google, fonte de informação
da maioria de nós.

Clay Shirky, professor cult da Universidade
de Nova York, discorda de Sunstein usando
argumento distinto. Ele acha que a internet
polariza, sim, mas é por outro motivo. Blogs
políticos em braços diametralmente opostos
do espectro político incluem links um para o
outro a toda hora. Situação e oposição se
leem. Nossa tolerância humana pela contínua
exposição a argumentos opostos é que é
baixa. Na rede, a radicalização não nasce da
falta de oposição, mas, sim, do excesso.

Entre tantos pensando, há pelo menos uma
pesquisa. É do Instituto Pew, que acompanha

há mais de uma década o comportamento dos americanos na
internet. Há diferença entre a pesquisa de 2008 e a de 2010. Por
um lado, mais pessoas dizem que se informam por sites com
uma linha editorial que acompanha suas ideias. Por outro,
usuários de internet mais sofisticados, habituados com a rede,
têm se preocupado mais em buscar fontes de informação
variadas. Há uma década, 20% dos americanos não viam
nenhuma notícia em um dia. Hoje este número caiu para 10%.
Segundo o estudo, 55% dos americanos consideram que a
internet aumenta a influência de ideias políticas radicais à
esquerda e à direita. E 56% consideram que a internet torna
mais difícil descobrir o que é verdade e o que não é. A pesquisa
confirma que há radicalização, sim, mas também sugere que as
pessoas têm mais acesso a informação. Aparentemente con-
traditório, mas parece fazer todo sentido.

O mundo está mais radical. Aqui, nos EUA, na Europa. Mas
entender que aquele do qual discordamos só pensa diferente,
que não é por má fé, é uma arte. Depende, no fim das contas, de
um esforço pessoal.
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Aprovados novos domínios para a internet
Regras mais flexíveis permitirão registros como o de .apple e .cocacola, por exemplo em endereços de sites

● CINGAPURA. O conselho que
supervisiona os nomes de
domínios de internet apro-
vou ontem medida que am-
plia os sufixos de endereços
na internet — a URL — para
além de .com, .gov, .net, .org
e outros mais comuns. O
Icann (em português, Corpo-
ração da Internet para Atri-
buição de Nomes e Números)
aceitará pedidos de novos
sufixos para endereços de
sites a partir de 12 de janeiro
de 2012, até o fim do próximo
ano. Especialistas dizem que
as primeiras empresas a re-
gistrar novos domínios de-
vem ser as mais ricas e po-
derosas como Toyota, Apple
ou Coca-Cola.

Good.food, dance.salsa, glos-
sy.lipstick são apenas alguns dos
endereços que pessoas e com-
panhias poderão criar como en-
dereços de sites. É preciso, para
isso, no entanto, que quem qui-
ser o registro tenha direitos so-
bre o nome que desejam re-
gistrar como domínio e possam
pagar uma boa quantia.

Além de receberem novos
sufixos, como .sports, .food ou
.music eles poderão conter
quaisquer caracteres como le-
tras dos alfabetos Cirílico,

Kanji ou Devanágari para usuá-
rios que se comunicam em
russo, japonês ou hindi.

— Eu acho que é a maior
mudança que já vimos na in-
ternet — disse Rod Becks-
trom, presidente e CEO do
Icann. — Nós estamos for-
necendo uma plataforma pa-
ra a próxima geração de cria-

tividade e inspiração.
O programa para novos

“domínios de topo genéri-
cos” (gTDL, na sigla em in-
glês) foi aprovado por 13 vo-
tos a favor e apenas um con-
tra, além de duas absten-
ções, pelo conselho do Icann
em uma reunião extraordi-
nária em Cingapura.

A oposição ao projeto veio
de um único membro que
sentiu que era necessário
mais tempo para discutir
com governos e outras ins-
tituições, disseram represen-
tantes do Icann.

As novas taxas de registro
de domínios genéricos custam
US$ 185 mil (R$ 295 mil) para

um novo domínio, valor ra-
zoavelmente alto que visa a
deter ou dificultar a atuação
dos chamados posseiros di-
gitais, que arrebatam nomes
famosos para depois revendê-
los com ágio a seus donos por
direito. As empresas com mar-
cas muito conhecidas, por sua
vez, temem que possam ter
que lidar com uma onda de
imitadores, que criarão nomes
de domínios como coke.paris
ou google.zambia.

Donos de marcas precisarão
apresentar documentos

Segundo o Icann, o con-
selho acredita que vai eli-
minar esse possível proble-
ma com um processo de
aprovação severo, que vai
demorar meses e também en-
volverá os governos e outras
agências administrativas.

— Esperávamos que isso
acontecesse há algum tempo,
em 2009 — disse Antony van
Couvering, CEO da Top Level
Domain Holdings Ltd, acres-
centando que a mudança tam-
bém foi adiada por governos
que querem lidar com ques-
tões de marca registrada em
seus próprios países. — O pro-
cesso tem sido tão lento que

algumas pessoas que queriam
realizar as mudanças já es-
tavam bem aborrecidas.

O movimento é visto como
uma grande oportunidade pa-
ra as marcas ganharem mais
controle sobre a sua presença
on-line e enviar mais visitantes
diretamente para áreas inter-
nas de seus sites. A iniciativa
representaria também um pe-
rigo para aqueles que não con-
seguirem de imediato tirar
proveito dela, deixando suas
marcas à deriva.

Além dos US$ 185 mil para
investir, marcas e ou organi-
zações terão que apresentar
provas documentais de que
detêm os direitos de uso do
nome que estão comprando
como domínio. O Icann está
vai terceirizar esse processo
investigativo para centenas de
consultores terceirizados, de
modo a acelerar as conces-
sões e otimizar o processo.

Hoje, existem apenas 22
gTLDs, além de mais de cerca
de 250 domínios para países
como .uk (Reino Unido) ou .cn
(China). Após a mudança, cen-
tenas de novos gTLDs devem
ser registrados e dar um ar
mais criativo aos endereços
dos sites. ■

Google: mais 250 mil
livros vão para a rede
Desta vez, eles virão da Biblioteca Britânica
e cobrirão o período entre 1700 e 1870

Huawei entra na corrida dos tablets
Chinesa anuncia o MediaPad, com o novo Android

● CINGAPURA. A chinesa Huawei lançou
ontem o MediaPad, um tablet de 7
polegadas com sistema operacional An-
droid, e afirmou também estar desen-
volvendo um aparelho de 10 polegadas,
para competir com o iPad.

O MediaPad usará a versão Honey-
comb 3.2 do Android. Previamente de-
senvolvido para tablets com telas maio-
res, o Honeycomb 3.1 foi otimizado
para o dispositivo de 7 polegadas. O
tablet terá ainda um processador da
Qualcomm de dois núcleos com fre-
quência de 1,2 GHz e porta micro-USB.

Entre os widgets de aplicativos pré-
instalados no aparelho, estão os do
Twitter e do Facebook, além dos pro-
gramas do Google que já vêm com o
Android.

Victor Xu, vice-presidente de mar-
keting da unidade de dispositivos da
Huawei, não revelou o preço do gad-
get, mas declarou que a empresa pre-
tende estar entre as cinco maiores
vendedoras de aparelhos móveis den-
tro de três anos. A companhia, segunda
maior fornecedora mundial de equipamen-
tos de telecomunicações (depois da Erics-
son), não definiu qualquer meta de vendas
para o MediaPad, mas informou que o tablet
estará disponível para compra no terceiro
trimestre em lojas de varejo e junto a

operadoras de telecomunicações.
A empresa chinesa compete com Erics-

son, Nokia Siemens Networks e ZTE no
mercado mundial de equipamentos de rede e
está entrando progressivamente no mercado
de aparelhos móveis, buscando concorrer
com Nokia, Apple e Samsung, entre outras.

ROD BECKSTROM, presidente e executivo-chefe do Icann, votou pelas novas regras para nomear domínios
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● LONDRES. Panfletos feminis-
tas a respeito da rainha Maria
Antonieta, de 1791; um docu-
mento sobre o primeiro sub-
marino movido por um motor
a combustão, de 1858; e um
texto que oferece um relato
detalhado de um hipopótamo
empalhado, datado de 1775,
são alguns dos primeiros itens
de 250 mil livros da Biblioteca
Britânica que estarão dispo-
níveis na internet após um
acordo fechado ontem entre o
Google e a instituição.

A parceria permitirá, além
da leitura, busca e download
de milhares de textos publi-
cados entre 1700 e 1870. Os
artigos a serem digitalizados
não têm restrições relativas a
direitos autorais.

— É um pequeno passo em
direção à meta da biblioteca
de colocar à disposição em
formato digital a maior parte
dos seus 14 milhões de livros e
1 milhão de periódicos até
2020 — disse Lynne Brindley,
presidente-executiva da Bi-
blioteca Britânica.

Segundo Kristian Jensen, cu-
rador da biblioteca, os livros
cedidos ao Google são mais do
que curiosidades acadêmicas.
Ele destaca um guia da língua
inglesa do século XVIII para
marinheiros dinamarqueses. A
obra mostra como o inglês,
aos poucos, deixou o Reino
Unido para se tornar a língua
dominante do mundo.

Google pagará custos da
digitalização dos volumes
A Google vai pagar para di-

gitalizar os livros, mas Peter
Barron, porta-voz da gigante
de buscas na Europa, não re-
velou quanto custará o pro-
jeto, dizendo apenas que será
“uma soma substancial”.

O Google já digitalizou 13
milhões de livros em acordos
similares com mais de 40 bi-
bliotecas em todo o mundo.
No entanto, seu plano de co-
locar na web milhões títulos
com direitos autorais foi cri-
ticado pela indústria editorial
e é objeto de uma batalha legal
nos Estados Unidos. ■
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O MEDIAPAD: processador Qualcomm e Android 3.2
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