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EDITORIAL

Kemel Zaidan
kzaidan@linuxmagazine.com.br

Relendo a biografia de Albert Einstein recentemente em “Einstein – Sua
vida, seu universo”, de Walter Isaacson, nos deparamos reiteradas vezes
com os experimentos mentais do renomado físico alemão/suíço/estadunidense que lançam mão da figura do elevador. Absortos que estávamos
com a leitura do livro ao entrar em um elevador, nos esquecemos de pressionar o botão do andar a que desejávamos chegar. Alguém, entretanto,
chamou o elevador de algum outro andar e qual não foi nossa surpresa
ao tentar desembarcar e o andar não ser “o nosso”... Essa situação nos
deu o que pensar, pois estamos em um mundo em que cada vez mais
escolhas são feitas por nós, muitas vezes sem que nos apercebamos.
Que aplicativos vamos utilizar para determinada tarefa? Que sistemas operacionais estarão instalados por padrão em nossos computadores, celulares e tablets? Mais importante: como escolher corretamente?
A busca por aconselhamento, comparativos e análises de toda sorte, no
intuito de descobrir qual alternativa é mais adequada para cada perfil
de consumidor, varre a Internet, seja através da sua máquina de busca
preferida, seja através da procura em fóruns e redes sociais.
Tendemos a imaginar que nossas buscas são “neutras”, mas a simples
combinação de termos em um campo de busca podem dizer muito sobre o
nosso perfil. Não é à toa que Google, Yahoo!, Bing, Facebook e companhia,
ficam de olho naquilo que buscamos para nos bombardear com mensagens
de marketing que sejam aderentes ao nosso gosto e a nossas necessidades.
Agora imagine o leitor se não somente as mensagens de propaganda fossem
sensíveis ao contexto da nossa busca, mas os resultados da busca propriamente ditos, sob o pretexto falacioso da personalização dos resultados, para
adequação ao gosto do usuário, usando para isso o nosso comportamento
pregresso ao vasculhar a Internet. Como poderíamos diferenciar o que foi
encontrado de fato daquilo que é “Jabá”? Má notícia: essa “desdemocratização” da Internet já está ocorrendo atualmente – e bem debaixo dos nossos
narizes. Experimente procurar por alguma coisa usando o seu computador
e depois faça a mesma busca usando a máquina de um amigo. Os resultados,
que intuitivamente acharíamos que seriam os mesmos, serão diferentes, pois
o histórico de uso dos dois computadores também o é. Na realidade, cada
usuário já está navegando em uma Internet diferente, e isso acaba com a
premissa básica que fez a web ser tão popular: a neutralidade da rede.
Assim, não se trata mais de apenas escolher entre o Software Livre e o proprietário, em “comer o prato preparado pela Microsoft ou preparar o prato
que queremos comer”, como asseverou o ex-presidente Lula em discurso realizado no Fórum Internacional do Software Livre em 2009. Nossa liberdade
de escolha está sendo tolhida sem que nos demos conta, e isso não irá mudar
sem ativismo digital (e, de preferência hacker) consciente. Para quem está tão
assustado com a situação quanto o autor dessas mal-digitadas linhas, vale a leitura do livro “The Filter Bubble – O que a Internet está escondendo de você”,
de Eli Pariser. Sim, isso vai deixá-lo ainda mais assustado. A ignorância pode
ser uma bênção para o gado que vai ser abatido, mas se esse não é o objetivo
do leitor – como não é o nosso – recomendo que fiquemos todos aterrorizados.
Você sabe para que andar está indo? ■
Rafael Peregrino da Silva
Diretor de Redação
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