informação, para a era da desinformação. “Será que estamos todos enfeitiçados?”, indaga Tristan
Harris, ex-designer do Google, no
documentário. “Se você não está
pagando pelo produto, então você
é o produto”, diz.

A

humanidade está em
risco? As redes sociais podem ter um
impacto devastador
sobre o dia a dia das
pessoas? Até que ponto o uso
contínuo da ferramenta pode
fazer bem ou mal às pessoas?
Estamos sendo realmente vigiados? Até mesmo a ordem
democrática estaria em perigo?
Esses são alguns dos questionamentos e levantamentos feitos
no documentário ‘Dilema das Redes’, produção exclusiva do canal
de streaming Netflix, lançado este

ano e e dirigido por Jeff Orlowski.
O material, com 1h34min de duração, conta com vários depoimentos
de ex-funcionários de empresas
como Facebook e Google, e mostra o quanto as redes sociais estão
impactando nas pessoas. E, mais:
mostra que, na verdade, nós somos
apenas um produto nas mãos dos
gigantes do mundo virtual.
A conclusão é taxativa: a manipulação está no centro de tudo.
Tudo o que as gigantes da internet querem é prender o tempo
das pessoas o máximo possível
em suas redes. Saímos da era da

DEBATE.
Temas como vício nas redes sociais, questões éticas, polarização
política, fake news e invasão de
privacidade são tratados no documentário. Movimentos radicais,
como o Estado Islâmico e os grupos
supremacistas brancos norte-americanos também ganharam força
com as redes sociais. Até mesmo a
democracia parece ameaçada.
Outro ponto bastante debatido
no documentário é a questão dos
dados. Tudo o que fazemos é armazenado nos bancos de dados das redes sociais. Sabem do que gostamos,
do que não gostamos e quem está
próximo da gente. O assunto, aliás,
vem sendo bastante debatido no
Brasil por conta da recente aprovação da LGPD (Lei Geral de Proteção
de Dados), sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, prevendo que
as empresas prestem contas sobre os
dados das pessoas.
“Capitalismo da vigilância, o
capitalismo obtendo lucro pela vigilância infinita”, diz Harris em outro ponto do documentário.
“Todo mundo tuíta, curte e
compartilha publicações. Mas
quais as consequências da dependência cada vez maior das redes
sociais? Ao revelarem o que está
do outro lado das telas, especialistas em tecnologia do Vale do Silício
mostram como as redes sociais estão reprogramando a civilização, já
que estamos constantemente conectados por meio de plataformas
digitais”, analisa.
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