
Alexandre Matias
alexandre.matias@grupoestado.com.br

The Virtual
Community ❙

Ed. MIT Press.
1993. 447
págs. Online:
www.rheingold
.com/vc/book

Net Smart
Media ❙ 2012.
Ed. MIT Press.
272 págs.

Howard Rheingold escreveu
um livro sobre comunidades
virtuais quando a internet ain-
da saía da fase dos BBSs e fó-
runs frequentados por acadê-
micos e entusiastas da nova
mídia. The Virtual Commu-
nity, de 1993, não só funcio-
nou como guia teórico sobre
o funcionamento cultural da
internet exatamente no mo-
mento em que ela começava a
se popularizar, como consoli-
dou a importância do escritor
como visionário digital.

Na época, ele já tinha passa-
do pelo mítico laboratório
PARC da Xerox (berço de
grande parte dos itens da com-
putação pessoal que usamos
até hoje, como a interface grá-
fica e o mouse) e havia publi-
cado outros dois livros: Out of
the Inner Circle: A Hacker’s Gui-
de to Computer Security (Fora
do Círculo Interior: Um Guia
sobre Segurança de Computa-
dores para Hackers, em tradu-
ção livre) ao lado de Bill Lan-
dreth e Tools for Thought: The
History and Future of Mind-Ex-
panding Technology (Fera-
mentas para o Pensamento: A
História e o Futuro da Tecno-
logia de Expansão da Mente),
ambos publicados em 1985.
Nenhum teve edição brasilei-
ra, nem os que foram lança-
dos depois.

De lá para cá, estabeleceu-
se como cronista do mundo
digital e futurista do compor-
tamento online, aura consoli-
dada com suas colunas para o
jornal San Francisco Examiner
nos anos 90. Em 2002 escre-
veu seu visionário livro Smart
Mobs: The Next Social Revolu-
tion (Multidões Inteligentes:
A Próxima Revolução So-
cial),que já antevia os movi-
mentos populares e organiza-
dos online que ocorreram no
ano passado, como a Primave-
ra Árabe e o movimento Oc-
cupy Wall Street.

Rheingold vem ao Brasil pa-
ra falar de seu quinto livro,
Net Smart: How to Thrive Onli-
ne (Esperteza de Rede: Como
Prosperar Online), lançado
no mês passado, durante o fes-
tival Arte.mov, que é realiza-
do nesta semana em Belo Ho-
rizonte. O Link conversou
com ele por e-mail sobre as
mudanças políticas e sociais
que estão acontecendo gra-
ças à nova realidade digital.

Qual sua visão sobre as re-
des sociais, do ponto de vista
de um dos pioneiros das co-
munidades virtuais?
Na minha opinião, redes sociais
como o Facebook são uma es-
pécie de bênção mista. Elas
permitem que as pessoas se

conectem entre si, embora, em
alguns casos, isso não é um benefí-
cio positivo, Basta lembrar das pes-
soas chatas que você deixou para
trás quando mudou de casa, esco-
la ou emprego. As rede sociais
também tornam muito mais fácil
compartilhar informação com pes-
soas com quem mantemos víncu-
los sociais. Este aspecto fortalece
o tal “capital social” – a capacida-
de de grupos conseguirem atingir
metas coletivas fora de institui-
ções formais como contratos, leis,
governos – que depende de “redes
de confiança e normas de reciproci-
dade” de acordo com sociólogos.
Contudo, tais serviços não fazem
aquilo que era feito em comunida-
des virtuais que permitiram o cres-
cimento rápido da internet e que
tornavam possível conectar pes-
soas com interesses em comum
mas que não se conheciam. O Fa-
cebook restringe a comunicação,
transforma a privacidade em pro-
duto e comercializa toda ação de
seus usuários. Ao mesmo tempo,
há milhares, talvez milhões, de
listas de e-mail, fóruns online, sa-
las de bate-papo, blogs e wikis
com área de comentários.
Meu maior medo em rela-
ção ao Facebook é que ele
tenta fechar a internet
aberta. Sir Tim Berners-
Lee, criador da World
Wide Web, recentemente
nos alertou sobre isso em
um artigo. Berners-Lee não
precisou pedir permissão a
ninguém para criar a web e
os criadores do Google não tive-
ram de pedir a ninguém para repro-
gramar um serviço controlado pa-
ra transformá-lo em uma compa-
nhia multibilionária a partir de um
alojamento universitário. A inova-
ção depende da natureza aberta
da internet, mas o Facebook está
caminhando diariamente para
transformá-la em um sistema fe-
chado em que ele dita as regras.

Você acha que estes serviços
ameaçam a privacidade? O con-
ceito de privacidade mudou?
Como colunista, sempre alertei
sobre as ameaças à privacidade,
há 15 anos. Muito pouca
gente nos EUA parece
se importar. Nós está-
vamos despreocupa-
dos – para não dizer
ansiosos – em tro-
car nossa privacida-
de pela conveniência
e, especialmente de-
pois do 11 de Setembro,
pela ilusão de segurança. Os
avanços tecnológicos de hoje ras-
treiam todos os nossos passos
online e constroem poderosos port-
fólios de informação sobre bilhões
de pessoas. Câmeras de vídeo nas
maiores cidades do mundo podem
reconhecer rostos de pessoas es-
pecíficas. E agora não tememos
mais apenas o Estado – nossos
vizinhos, ex-cônjuges, estranhos
que ficam com raiva da gente no
trânsito e anotam nossas placas,
todos eles podem descobrir muita

coisa sobre qualquer um de nós.
Acho que está claro que a privaci-
dade não significa mais o que signi-
ficava antes das rede sociais. Quan-
do o Facebook acionou seu feed de
notícias – permitindo que você veja
atualizações instantâneas sobre o
que todas as pessoas na sua lista
de amigos estão fazendo naquele
momento –, as pessoas se senti-
ram ultrajadas e houve uma espé-
cie de revolta. Seus usuários sa-
biam que qualquer pessoa poderia

ver o que elas haviam posta-
do em seus perfis, mas a

simples ideia de que
estas informações
poderiam ser publica-
das em suas redes de
forma instantânea

aborreceu o senso de
privacidade de muitas

pessoas que já usavam a
rede social. Mas agora o feed

de notícias é aceito por todos. Os
limites da privacidade vão mudan-
do. Acho que é importante distin-
guir entre informações que podem
ser constrangedoras para outras
pessoas e aquelas que podem dar
poder a outras pessoas em rela-
ção a nós mesmos. É muito tarde
para parar essa vigilância tecnoló-
gica e as violações de privacidade
promovida pelos governos e por
iniciativas comerciais. O melhor
que podemos fazer é educar as

pessoas de forma que elas pos-
sam tomar as providências neces-
sárias para proteger suas privaci-
dades. Eis a razão de eu ter escrito
o livro Net Smart, que ainda não
tem uma edição no Brasil.

Você acha que as comunidades
online podem melhorar a vida
fora da internet? O mundo digi-
tal pode fazer as pessoas se
sentirem parte de uma comuni-
dade mesmo quando não estão
conectadas à internet?
Sem dúvida. Sou um sobrevivente
do câncer e posso garantir que
isso funciona. Há pessoas no Bra-
sil e em qualquer país do mundo
que têm recebido muitos benefí-
cios desta comunidade – informa-
ção necessária, apoio emocional,
sensação de pertencimento – de
comunidades virtuais.
Uma pesquisa recente feita pelos
sociólogos Barry Wellman, Keith
Hampton, entre outros revelou que
as pessoas que passam mais tem-
po se comunicando online com
seus vizinhos também se envol-
vem mais com eles fora da inter-
net. Esta questão era usada como
jurisprudência por filósofos de es-
critório e juristas, mas pesquisas
científicas recentes revelaram que
a participação em comunidades
online não é necessariamente alie-
nante e em muitos casos pode tra-

zer benefícios para a vida fora
da vida conectada da internet.

Uma vez que todos estão onli-
ne, a tendência para o futuro
é que nos tornemos mais iso-

lados ou gregários?
Sei que as pessoas

que realmente
criam uma cultura
na qual elas parti-
cipam – seja co-
mentando num
blog, organizando

uma wiki, partici-
pando de uma co-

munidade virtual ou
outras centenas de formas

de contribuir com a cultura onli-
ne –, se veem como cidadãos
ativos, comparados a pessoas
que se veem apenas como con-
sumidores passivos de uma
cultura criada por outros. A in-
certeza crítica vem do fato de
não sabermos a forma como
este conteúdo será dissemina-
do. As pessoas saberão que
existem formas de participar?
Estas habilidades não são ensi-
nadas nas escolas, apesar de
muitos ensinarem isso uns aos
outros. De outra forma, não te-
ríamos a web! Novamente, este
elemento educacional foi um
dos motivos pelo qual escrevi
meu livro. Eu até criei um currí-
culo para professores de univer-
sidade ensinarem essas habili-
dades.

Como você acha que os le-
vantes populares organiza-
dos online durante o ano pas-
sado vão evoluir nos próxi-
mos anos?
Escrevi um livro sobre este fe-
nômeno há dez anos e notei
que a combinação entre telefo-
nia móvel, internet e computa-
dor pessoal estava criando uma
nova mídia que diminuiu bastan-
te as barreiras para tornar a
ação coletiva possível. Mesmo
antes dos eventos que você
mencionou, as eleições na Co-
reia e na Espanha mudaram
devido ao uso deste tipo de mí-
dia. As pessoas têm como orga-
nizar ações com pessoas que
nunca tiveram contato. Da mes-
ma forma que a imprensa escri-
ta permitiu que as pessoas
criassem democracias nas
quais os cidadãos podiam deci-
dir pelo futuro de seus gover-
nos, as tecnologias de hoje têm
permitido novas formas de orga-
nização política. E não apenas
política – a Wikipedia, a comuni-
dade do software livre, a respos-
ta voluntária a catástrofes e
muitas outras formas de ação
coletiva ainda estão apenas sur-
gindo. Multidões inteligentes
não são necessariamente multi-
dões sábias, e as pessoas se
organizam tanto para construir
quanto para destruir coisas. De
novo, acredito que a educação
– o que as pessoas sabem so-
bre seus novos poderes – fará a
diferença.

SERVIDOR

MUDANÇA DE IMAGEM

Rapidshare lança
guia antipirataria
Depois do fechamento do Me-
gaupload, o Rapidshare, servi-
ço de upload e download de
arquivos, se esforça para criar
uma imagem positiva. A últi-
ma iniciativa foi a criação de
um manifesto antipirataria
para os outros serviços do ti-
po, os chamados “cyberloc-
kers” (como o Mediafire e o
4shared). O texto prevê, por
exemplo, que conteúdos infra-
tores sejam removidos imedia-
tamente e que contas de usuá-
rios podem ser encerradas
mesmo sem provas – “um nú-
mero suficiente de chamados
feitos por detentores de direi-
tos autorais” é suficiente.

DIVULGAÇÃO

CLOUD

Greenpeace: Apple
usa ‘energia suja’

A “nuvem” da Apple é uma
das mais sujas de acordo
com um estudo do Greenpea-
ce. Na Apple o carvão é res-
ponsável por mais da metade
da energia demandada por
seus data centers que contro-
lam os serviços online. Fo-
ram analisadas 15 empresas.

VELOCIDADE MÁXIMA

Leilão do 4G será
em 12 de junho
O leilão de frequências para
telefonia de quarta geração
(4G) e da internet móvel rural
vai ocorrer no dia 12 de junho.
O presidente da Agência Na-
cional de Telecomunicações
(Anatel), João Rezende, confir-
mou que o edital deve ser pu-
blicado nesta quinta-feira. A
fórmula do processo de licita-
ção foi aprovada no dia 12 pela
Anatel, mas as datas ainda não
haviam sido divulgadas. Os
valores mínimos de cada lote
também ainda não foram
anunciados porque dependem
ainda de análise que será reali-
zada pelo Tribunal de Contas
da União (TCU).

ENTREVISTA

10,86%
foi a audiência do Face-
book no sábado, 14. O site
ficou à frente do Google por
todo o fim de semana. A au-
diência do Facebook cresceu
86% nos últimos seis meses

22%
foi o quanto subiu a recei-
ta de publicidade online nos
EUA; valor chega a US$ 31
bilhões. A publicidade na
área de buscas representa a
maior parte dos gastos

A primeira
Samsung
Store do País
abre na quarta-
feira, no shop-
ping Higienópo-
lis. Serão mais
de 40 produ-
tos. Outras
cinco lojas
serão abertas
no Brasil até o
fim do ano.
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DIVULGAÇÃO

Samsung
abre loja
própria
em SP

Restrito. ‘A inova-
ção depende da
natureza aberta
da internet, mas o
Facebook caminha
diariamente para
transformá-la em
um sistema fecha-
do ditado por ele’
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2003. Editora
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NÚMEROS

ESTANTE

● Teórico pioneiro em cultura hacker e comunidades virtuais vem ao Brasil dez anos depois do lançamento do livro que
anteviu os movimentos políticos organizados online no ano passado e fala de sua preocupação com a privacidade na rede

Com cinco livros
sobre a cultura
online, escritor

virou cronista do
mundo digital

HOWARD
RHEINGOLD
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2012, Link, p. L2.




