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Introdução

Hipervisibilidade

“@alexia: Teríamos vivido vidas diferentes se soubéssemos que 
um dia elas poderiam ser vasculhadas.”

Alexia Tsotsis, 30 de outubro de 200

Um homem que é sua própria imagem

Alfred Hitchcock, que nunca se referiu aos filmes como movies, mas como 
pictures, disse certa vez que por trás de todo filme bom havia um grande 
cadáver. Hitchcock – velho mestre em ressuscitar os mortos em filmes 
como Um corpo que cai (Vertigo), sua aterradora produção de 958 sobre o 
caso amoroso de um homem com um cadáver – estava certo. A verdade 
é que um grande cadáver cria um quadro tão bom que pode ajudar até a 
dar vida a um livro de não ficção como este.

Por trás deste livro está o cadáver mais visível do século XIX – o corpo 
do filósofo utilitarista Jeremy Bentham, um morto que tem vivido em 
público desde seu falecimento em junho de 832.1

Buscando imortalizar sua reputação com o qualificativo de “benfeitor 
da raça humana”, que atribuiu a si mesmo, Bentham deixou seu corpo e 

“Dapple”, sua bengala favorita, para o University College de Londres, com 
a orientação de que deveriam ser expostos de forma permanente numa 
caixa de madeira com porta de vidro que ele chamou de “Autoícone” – 
neologismo para “um homem que é sua própria imagem”.2

A busca de atenção de Bentham hoje continua em exposição dentro 
de uma caixa pública que, segundo a estimativa de Aldous Huxley, autor 
de Admirável mundo novo, é maior que uma cabine telefônica – porém me-
nor que um banheiro químico.3 Hoje ele e Dapple estão num corredor, 
no claustro sul do prédio Bloomsbury do University College, na Gower 
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Street, estrategicamente localizados para serem vistos por todos que tra-
fegam nesse movimentado campus metropolitano. Portanto, Bentham, 
que acreditava ser “a pessoa efetivamente mais bondosa” que já existiu,4 
hoje nunca está sozinho. Por assim dizer, ele eliminou sua própria solidão.

A ideia deste livro surgiu pela primeira vez nesse corredor londrino. 
Por um feliz acaso, vi-me, numa recente tarde chuvosa de novembro, com 
um smartphone5 BlackBerry da Research In Motion (RIM) numa das mãos 
e uma câmera digital Canon6 na outra, observando o Autoícone. Mas 
quanto mais eu olhava para o perturbador Jeremy Bentham aprisionado 
em sua máquina da fama, mais suspeitava de que nossas identidades de 
fato haviam se fundido. Vejam, como o utilitarista solitário que havia sido 
exposto publicamente por toda a era industrial, eu me tornara pouco mais 
que um cadáver em exposição perpétua numa caixa transparente.

Sim, como Jeremy Bentham, eu me transferira totalmente para outro 
local. Estava num lugar chamado mídia social, aquela zona permanente 
de autoexposição de nossa nova era digital onde, por intermédio de meu 
BlackBerry Bold e os outros mais de 5 bilhões de aparelhos hoje em nossas 
mãos,7 publicamos coletivamente o retrato de grupo em movimento da 
humanidade. Esse lugar é construído sobre uma rede de produtos ele-
trônicos cada vez mais inteligentes e móveis que estão ligando todos no 
planeta por serviços como Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Em 
vez de vida virtual ou de uma segunda vida, a mídia social de fato está 
se tornando a própria vida – o palco central e cada vez mais transparente 
da existência humana, o que os investidores de risco do Vale do Silício 
hoje chamam de “internet de pessoas”.8 Como a versão ficcionalizada do 
presidente do Facebook, Sean Parker – interpretado com grande elegância 
por Justin Timberlake –, previu em 200, no filme A rede social, indicado 
ao Oscar: “Nós vivemos em aldeias, depois vivemos em cidades, e hoje 
vamos viver na internet!” Portanto, a mídia social é como estar em casa; é 
a arquitetura em que habitamos. Há até um jornal comunitário chamado 
The Daily Dot que é o periódico local da web.9

Agachado em frente ao Autoícone de mogno, focalizei a lente de mi-
nha câmera em Bentham, fazendo um zoom para inspecionar intima-
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mente seus olhos pequenos e brilhantes, o amplo chapéu castanho de 
abas largas que cobrem os cabelos grisalhos, compridos até os ombros, a 
camisa branca bordada e o paletó simples que vestem seu tronco disse-
cado, e Dapple, apoiada na mão enluvada. Virando minha câmera para o 
rosto pálido, mirei os olhos do inglês morto o mais perto possível, com 
minha tecnologia invasora. Estava procurando o homem privado por 
trás do cadáver público. O que – eu queria saber – levara “O ermitão de 
Queen’s Square Place”,10 como Bentham gostava de chamar a si mesmo, 
mais conhecido por seu “princípio da maior felicidade”, pelo qual os se-
res humanos são definidos segundo o desejo de maximizar seu prazer e 
minimizar a dor,11 a preferir o olhar eterno da exposição pública à eterna 
privacidade do túmulo?

Na outra mão eu tinha meu BlackBerry Bold, o aparelho de bolso 
da RIM que, transmitindo minha localização, minhas observações e in-
tenções à rede eletrônica, me permitia viver sempre em público. Minhas 
obrigações com a mídia social me atormentavam. Como networker esta-
belecido no Vale do Silício, meu trabalho – na época e agora – é captar a 
atenção das outras pessoas no Twitter e no Facebook de modo que eu me 
torne onipresente. Eu sou um influenciador, um pretenso Jeremy Ben-
tham – o que os futuristas chamam de supernode –, a vanguarda da força 
de trabalho que, segundo se prevê, irá dominar cada vez mais a economia 
digital do século XXI.12 Portanto, naquela tarde, como em todas as tardes 
de minha vida de construção de uma fama, eu precisava ser a imagem 
na tela de todo mundo. Não que alguém, dentro ou fora de minha rede 
social, conhecesse minha localização exata naquela tarde de novembro. 
Por acaso eu estava no centro de Londres por algumas horas, em trânsito 
entre uma conferência sobre mídia social que acabara de terminar, em 
Oxford, e outra que iria começar na tarde seguinte em Amsterdam, perto 
do Rijksmuseum, o museu de arte que abriga muitas das imagens mais 
atemporais da condição humana, pintadas por artistas holandeses do sé-
culo XVII, como Johannes Vermeer e Rembrandt van Rijn.

Mas em Londres meu interesse era a metrópole viva, aquilo que o 
escritor anglo-americano Jonathan Raban chama de “cidade suave” de 
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permanente reinvenção pessoal – mais que as imagens de artistas mor-
tos. Era meu dia de folga na tarefa expositiva de falar em público, minha 
oportunidade de escapar um pouco da sociedade e ficar sozinho na cidade 
onde eu nascera e estudara, mas na qual não morava mais. Como escreveu 
Georg Simmel, sociólogo alemão do século XIX, a cidade “concede ao 
indivíduo um tipo e uma dose de liberdade pessoal que não tem analogia 
sob quaisquer outras circunstâncias”.13 Assim, minha ilegibilidade naquela 
tarde representava minha liberdade. Liberdade significava ninguém saber 
exatamente onde eu estava.

“Viver numa cidade é viver numa comunidade de pessoas estranhas 
umas às outras”,14 escreve Raban sobre a liberdade de viver na cidade 
grande. E eu sem dúvida passei aquela tarde gelada de novembro como 
um excêntrico no meio de uma comunidade de estranhos desconectados, 
ziguezagueando pelas ruas sinuosas de Londres, entrando e saindo de 
ônibus e trens, parando aqui e ali para reexplorar lugares conhecidos, lem-
brando a mim mesmo como a cidade se gravara em minha personalidade. 
Afinal, como costuma acontecer a alguém que vaga por Londres, eu me vi 
na região de Bloomsbury, onde, cerca de trinta anos antes, frequentara a 
universidade como estudante de história moderna. Ali eu caminhei pela 
Senate House – o prédio monolítico que abrigara minha faculdade e que 
teria servido de modelo para o Ministério da Verdade no livro 1984, de 
George Orwell15 – antes de subir a Gower Street, rumo ao cadáver de 
Jeremy Bentham no University College.

@quixotic

Eu chegara a Londres naquela manhã vindo de Oxford, onde passara os 
dias anteriores num congresso intitulado “O Vale do Silício vem a Oxford”. 
Tratava-se de uma programação organizada pela Said Business School 
da Universidade, e os empreendedores mais influentes do Vale do Silício 
tinham se reunido na cidade fechada e assombrada de Oxford para festejar 
a franqueza e a transparência da vida social no século XXI.



Introdução 13

Em Oxford, eu debatera com Reid Hoffman, o multibilionário funda-
dor do LinkedIn e um dos mais prodigiosos progenitores de redes on-line 
do Vale do Silício, brilhante visionário da mídia social conhecido como  
@quixotic por seus seguidores no Twitter. “Quando me formei em Stan-
ford, meu projeto era me tornar professor e intelectual”, confessou Hoff-
man certa vez. “Isso não tem nada a ver com citar Kant. Tem a ver com 
colocar uma lupa sobre a sociedade e perguntar ‘Quem somos?’ e ‘Quem 
deveríamos ser como indivíduos e como sociedade?’. Mas me dei conta de 
que professores escrevem livros que cinquenta ou sessenta pessoas leem, 
e eu queria ter mais impacto.”16

Para ter mais impacto, Reid Hoffman ampliou de forma fenomenal 
a lupa com a qual estudamos a sociedade. Em vez de escrever livros para 
cinquenta ou sessenta pessoas, ele criou uma rede social para 00 milhões 
de pessoas, que atualmente ganha  milhão de novos integrantes a cada 
dez dias.17 Hoje, alguém se junta ao LinkedIn a cada segundo18 – isso 
significa que, enquanto você leu este parágrafo, @quixotic exerceu seu 
impacto sobre outras cinquenta ou sessenta pessoas ao redor do mundo.

Não, ele certamente não é um Don Quixote investindo contra moi-
nhos de vento. De fato, se a mídia social – o que @quixotic apelidou de 

“Web 3.0”19 – tem um pai, ele poderia ser Hoffman, o “anjo” investidor 
inicial de aparência querubínica que a San Francisco Magazine identificou 
como um dos mais poderosos arcanjos do Vale do Silício;20 que a Forbes, em 
20, situou na terceira posição em sua lista de Midas21 dos investidores em 
tecnologia de maior sucesso em todo o mundo; que o Wall Street Journal 
descreveu como “a pessoa mais conectada do Vale do Silício”;22 e que o 
New York Times coroou, em novembro de 20, como o “rei das conexões”.23

O empreendedor formado por Oxford e Stanford, hoje sócio da empresa 
de capital de risco Greylock Partners e multibilionário tanto em termos de 
valor em dólares quanto de rede global de relações empresariais e políticas, 
enxergou o futuro social antes de qualquer outro.24 “Retrospectivamente, 
eu percebi que o que mais me motiva é construir, projetar e aperfeiçoar 
ecossistemas humanos”, confessou Hoffman em janeiro de 20.25 E, sendo 
um arquiteto de espaços de “ecossistema humano de primeira categoria” 
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para o século XXI, @quixotic se tornou um dos homens mais ricos e po-
derosos do planeta. Ao compreender a transformação da internet, de uma 
plataforma de informações em plataforma de pessoas reais, Hoffman não 
apenas criou o primeiro negócio contemporâneo de mídia social, em 997 

– um serviço de encontros chamado SocialNet –, como também foi um 
dos primeiros investidores do Friendster e do Facebook, além de fundador, 
diretor executivo e atual presidente executivo do Conselho da LinkedIn, a 
segunda rede social em termos de tráfego nos Estados Unidos,26 cuja oferta 
pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações em maio de 20 foi, na 
época, a maior desde a IPO do Google, em 2004.27

“O futuro sempre é mais cedo e mais estranho do que você pensa”, 
observou certa vez Hoffman, que se tornou multibilionário da noite para 
o dia depois da IPO meteórica do LinkedIn.28 Mas nem @quixotic teria 
imaginado, em 997, quando criou a SocialNet, a rapidez com que iria 
se tornar dono desse futuro. Vejam, seis anos depois, em 2003, Hoffman 

– em sociedade com seu amigo Mark Pincus, outro pioneiro da mídia 
social estabelecido no Vale do Silício, um dos fundadores da Tribe.net e 
hoje diretor executivo da rede multibilionária de jogos Zynga29 – pagou 
US$ 700 mil, num leilão, por uma patente intelectual de rede social, o que 
fez desse polímata plutocrata, em certo sentido, um dos proprietários do 
próprio futuro.

A questão oficial de meu debate com Hoffman em Oxford havia sido 
se as comunidades nas redes sociais iriam substituir o Estado-nação como 
fonte de identidade pessoal no século XXI. Mas o verdadeiro cerne de 
nossa conversa – de fato, o tema central de todo o congresso sobre “O 
Vale do Silício vem a Oxford” – fora saber se o homem digital seria social-
mente mais conectado que seu antecessor da era industrial. Em contraste 
com minha própria ambivalência acerca das vantagens sociais do mundo 
virtual, Hoffman sonhou abertamente com o potencial que a revolução 
da rede tinha de nos aproximar. A mudança de uma sociedade baseada em 
átomos para outra fundamentada em bytes, insistiu o arcanjo em nosso 
debate de Oxford, nos tornaria mais conectados e, portanto, socialmente 
mais unidos como seres humanos.
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Em particular, o afável e – tenho de admitir – simpaticíssimo Hoffman 
também era comprometido com esse ideal social.

– Mas e quanto às pessoas que não querem entrar na rede? – perguntei- 
lhe enquanto tomávamos café na manhã de nosso debate.

– Como assim?
– Vamos encarar as coisas, Reid, algumas pessoas simplesmente não 

querem estar conectadas.
– Não querem estar conectadas? – murmurou o bilionário em voz baixa. 

A incredulidade que nublava seu rosto querubínico era tal que por um 
momento temi ter estragado seu café da manhã de salmão grelhado e 
ovos mexidos.

– É – confirmei. – Algumas pessoas simplesmente querem ficar sozinhas.
Tenho de confessar que minha tese carecia de originalidade. Eu apenas 

repetia as preocupações de defensores da privacidade como os juristas 
Samuel Warren e Louis Brandeis, que em 890 escreveram o hoje atem-
poral artigo “O direito à privacidade” na Harvard Law Review, reagindo às 
então incipientes tecnologias de comunicação de massa como fotografias 
e jornais e definindo a privacidade como “o direito que o indivíduo tem 
de ser deixado em paz”.30

Aquela podia ser uma observação do século XIX reciclada, mas pelo 
menos eu a fizera num ambiente do século XIX reciclado. Reid Hoffman 
e eu estávamos comendo nosso salmão com ovos na Destination Brasse-
rie, no porão do hotel Malmaison de Oxford, uma prisão do século XIX 
construída por um discípulo das teorias arquitetônicas de Jeremy Bentham 
sobre vigilância e reinventada como hotel de luxo no século XXI, caracte-
rizado pelos quartos no estilo de celas, com as portas de ferro e as grades 
originais da antiga casa de detenção.31

– Afinal, Reid – acrescentei, olhando ao redor, para as antigas celas so-
litárias agora ocupadas por hóspedes isolados –, algumas pessoas preferem 
a solidão à conectividade.

@quixotic engoliu uma garfada de ovos e salmão antes de me contes-
tar com sua própria sabedoria reciclada. Mas enquanto eu citara uma dupla 
de juristas americanos do século XIX, Hoffman – que, como bolsista em 
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Oxford durante os anos 980, fizera mestrado em filosofia – recuou ainda 
mais na história, até os antigos gregos do século V a.C., até Aristóteles, 
fundador do comunitarismo e filósofo que mais influência exerceu sobre 
o período medieval.

– Você precisa se lembrar – disse @quixotic, valendo-se de palavras 
muito conhecidas da Política de Aristóteles – que o homem é por natureza 
um animal social.32

O futuro será social

Reid Hoffman sem dúvida não estava só ao reciclar essa fé pré-moderna de 
que o social está entranhado nos homens em geral. Todos os figurões do 
Vale do Silício que tinham ido a Oxford e, como Hoffman e eu, estavam 
hospedados na prisão reciclada – magnatas da internet, como Biz Stone, 
um dos fundadores do Twitter, Chris Sacca, o investidor peso-pesado,33 
Philip Rosedale, fundador da Second Life, e o jornalista de tecnologia 
Mike Malone, o chamado “Boswell do Vale do Silício” – haviam adotado 
o mesmo ideal aristotélico de sociabilidade natural. Mas enquanto esses 
arquitetos de nosso futuro social pareciam ter todas as respostas sobre 
esse futuro conectado, minha cabeça se via tomada por perguntas sobre 
para onde estávamos indo e como chegaríamos lá.

– Então, Biz, o que exatamente é o futuro?34 – eu perguntara a Stone 
certa noite, quando por acaso ficamos lado a lado no velho refeitório lotado 
e barulhento do Balliol College, a faculdade de Oxford fundada em 263 
por John Balliol, um dos homens mais famosos da Inglaterra, proprietário 
feudal tão poderoso que tinha seu próprio exército particular de milhares 
de leais seguidores.

Aquela não era uma pergunta sem sentido. Levando em conta sua con-
siderável participação no Twitter, Biz Stone – que, conhecido como @biz, 
tem quase 2 milhões de seguidores leais em sua rede – é um dos mais pode-
rosos proprietários de terras virtuais, um verdadeiro John Balliol do século 
XXI, um barão da informação que sabe tudo sobre todos nós.


