
O filtro invisível
O que a internet está escondendo de você

Eli Pariser

“Pariser conhece bem o poder dos serviços de busca on-line  

e das redes sociais em controlar exatamente  

como obtemos informação – para o bem e para o mal.” 

Time

O Google oferece resultados de busca de acordo com as preferên-
cias de cada usuário; o Facebook oculta atualizações de amigos 
com quem interagimos pouco; a Amazon expõe produtos que 
nos interessam quando entramos no site. Baseada na análise de 
nossos cliques, a internet está cada vez mais feita sob medida. 
Mas esse reflexo de nossos desejos tem um custo: se tudo se tor-
nar pessoal, podemos ser impedidos de entrar em contato com 
ideias que mudam o modo como vemos o mundo e nós mes-
mos.

Em O filtro invisível, Eli Pariser, presidente do conselho da  
MoveOn, um dos principais portais de ativismo on-line,  
alerta para o que chama de bolha dos filtros: a partir da navega-
ção de cada usuário na web, gigantes como Google, Facebook, 
Apple e Microsoft criam filtros formados por algoritmos que  
personalizam o resultado das buscas na internet. Só nos é  
mostrado o que aparentemente queremos ver. Nos bastidores, 
uma indústria florescente de empresas de dados rastreia nossas 
preferências e as vende a anunciantes.

Pariser conta como a internet, um meio criado em torno do fluxo 
livre de ideias, está se fechando sobre si mesma. O autor mostra 
os riscos de vivermos confinados a um universo pessoal único de 
informações, uma espécie de bolha, e explica o que cada um de 
nós, assim como as empresas, pode fazer para tornar a web mais 
democrática.

ELI PARISER é presidente do conselho diretor e ex-diretor  
executivo do portal MoveOn, que conta com 5 milhões de assi-
nantes. É também cofundador da Avaaz.org, uma das maiores 
organizações de ativistas do planeta, e membro do Roosevelt 
Institute. 
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“As empresas da internet nos mostram 
uma porção cada vez menor do mundo, 

deixando-nos na vizinhança do que 
 já conhecemos. O risco, como demonstra 

Pariser, é que, sem sabê-lo, todos  
passemos a habitar um gueto pessoal.” 

Clay Shirky, autor de A cultura da  
participação e Lá vem todo mundo


