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Bacharel em Sociologia 
pela Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, com pós- 
graduação em Antropologia 
pela UNB. Em 1981, associou-
se à Candango Promoções 
Artísticas através da qual 
produziu, dirigiu, roteirizou 
e atuou em fi lmes, peças 
teatrais e shows musicais.
Em 1991, fundou a Gabinete 
C, agência de propaganda 
que este ano comemora 
22 anos criando campanhas 
publicitárias premiadas e 
consolidando marcas fortes.

Recentemente, 
chegou às telas 
o filme “Her”, que 
mostra um homem 
solitário que se 
apaixona pela voz 

de um sistema 
operacional.

Neste exato momen-
to, ainda não nos 
apaixonamos pela 
voz das máquinas, 

mas estamos encan-
tados com nossos 
smartphones, note-
books e tablets.

Faz tempo que a 
literatura de fic-
ção científica e os 
filmes análogos 

sinalizam um futuro 
dominado por gran-
des corporações 

tecnológicas.

Ficção Faz tempo que a literatura de ficção científica e os filmes análogos sinalizam um futuro 
frio, dominado por grandes corporações tecnológicas, com pessoas controladas por máquinas e 
vivendo sob o domínio de um sistema totalitário, sem espaço para o sonho e a liberdade.

o Futuro George Orwell, Ray Bradbury, Arthur Clarke, Stephen King, Isaac Azimov, H. G. 
Wells são alguns dos escritores que marcaram o nosso imaginário e pontuaram, em suas obras, 
um futuro sombrio e solitário para a humanidade.

tecnologia Filmes como “2001 – Uma odisseia no espaço”, de Stanley Kubrick, “Fahrenheit”, 
de François Truffaut, “Blade runner” e “Alien”, ambos de Ridley Scott, “Matrix”, dos irmãos Andy 
e Lana Wachowski, e “Metrópolis”, de Fritz Lang, tornaram-se referências para gerações de ciné-
filos e levantaram um debate sobre a influência da tecnologia nas nossas vidas e o futuro de cada 
um sob o domínio de grandes corporações tecnológicas.

SiStemaS Recentemente, chegou às telas o filme “Her”, escrito e dirigido pelo talentoso Spike 
Jonze. A história se passa num futuro próximo, tão próximo que podemos estabelecer compa-
rações com a nossa vida agora. A trama se desenvolve em torno de um homem solitário e um 
sistema de computador que tem uma deliciosa voz feminina, uma voz que conversa diplomatica-
mente, busca soluções, organiza a vida das pessoas, programa suas atividades e interage até com 
os amigos do homem. Resultado: o homem solitário se apaixona pela voz.

DominaDoS pela máquina Seria cômico se não fosse triste e tão real. Afinal, ainda não 
nos apaixonamos pela voz da máquina, mas estamos encantados com nossos smartphones, no-
tebooks e tablets enviando mensagens de SMS ou WhastApp, olhando fotos no Instagram e no 
Facebook, lendo Tweets, enfim, completamente dominados pelos nossos aparelhos. 

HipnotozaDoS Nos divertimos falando virtualmente. Nos entediamos conversando frente a 
frente. Preferimos ler uma mensagem no WhatsApp. Rejeitamos a interação, a troca de ideias, ter 
que ouvir os amigos, ver as pessoas ao lado ou a vitrine à frente. Neste exato momento, sentados 
na mesa de jantar, estamos hipnotizados pelos gadgets eletrônicos que, brincando, brincando, 
permitimos se apoderar das nossas vidas.

BrinqueDoS eletrônicoS Com as novas gerações, a coisa é ainda mais grave. Pais deslum-
brados anunciam a precocidade de seus filhotes e a intimidade dos pequenos com as máquinas 
ao seu redor. Consideram estas habilidades um sinal de inteligência. Na escola, nas festas, nos 
restaurantes, na casa da vovó, essas crianças não interagem, apenas teclam e se divertem soli-
tariamente. Só têm olhos para seus brinquedos eletrônicos. Não veem as pessoas ao lado, não 
enchergam a vida ao redor. Vivem, virtualmente, a sua infância.

DezenaS De canaiS Nós, adultos, assediados por dezenas de informações que chegam pelos 
mais diversos canais da web, respondemos, com uma dose de mau humor, a esta diversidade de 
assuntos que brotam de centenas de mensagens. O resultado desta balbúrdia é um misto de falta 
de foco com desatenção.

DeSatenção Sobre o assunto, o jornalista Zuenir Ventura escreveu: “(...) Dizem os entendidos 
que só se dará bem neste século quem conseguir resolver, dentro de si, a capacidade de se concen-
trar e a dispersão a que estamos sujeitos por causa das ‘distrações’ que nos assediam diariamente 
através dos vários meios de comunicação (...) o bombardeio de informações produz entropia, con-
fusão, já que o excesso delas é igual a ruído”.

Filtro O ativista Eli Pariser, autor de “O filtro invisível”, acredita que nossa experiência na web 
se tornou uma espécie de bolha de filtro, monitorada por algoritmos que escolhem as notícias pe-
las quais estamos interessados, mas não necessariamente aquelas que precisamos ver. “(...) Esta 
curadoria sempre existiu: a diferença é que ela não é mais feita por humanos e sim por máquinas 
(...) a diferença é que os algoritmos não têm o mesmo tipo de ética embutida dos editores”.

iluSão Ethan Zuckerman, diretor do Centro para Mídia Cívica do Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) e autor de diversos livros sobre a liberdade na internet, diz que “(...) os sistemas 
de pesquisa, os aplicativos para celular e os filtros das redes sociais nos oferecem aquilo que quere-
mos – ou aquilo que acreditamos querer – e nos submetem a uma ilusão de estarmos no caminho 
certo e seguros dos nossos passos”.

DitaDura Do algoritmo O professor Zuckerman lembra ainda que Google e Facebook 
criaram uma hierarquia de conteúdo priorizando aquilo que eles consideram mais pertinente para 
seus usuários. É o que muitos chamam de ditadura do algoritmo: “(...) as máquinas teriam criado 
uma ilusão de liberdade e de descoberta, nos fazendo acreditar que nossos achados na internet 
são obra do acaso, quando na verdade foram guiados por um robô”.
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web se tornou uma es-

pécie de bolha de filtro, 
monitorada por algo-
ritmos que escolhem 

as notícias pelas quais 
estamos interessados.

Fontes: Bolivar Torres, in: O Globo, 15/3/2014, e Zuenir Ventura, in: O Globo, 1/3/2014.


