INTRODUÇÃO

ESTÁ NA HORA DE MUDAR A INTERNET

REALITY
SHIFT

A tecnologia está cada vez mais poderosa, e
devemos fazer algo a respeito. Este é o
principal ponto de Jaron Lanier, cientista da
computação, guru da internet e pioneiro da
realidade virtual.

KES

É inegável a importância da internet nos dias
atuais: a rede permite que milhares de
pessoas se conectem e tenham acesso a
bilhões de conteúdos. Ao mesmo tempo,
não podemos negar os perigos da web. É só
notar o radicalismo provocado por “bolhas”
de informação, em que pessoas só acessam
aquilo que acreditam, o vício em plataformas
sociais e um grande poder concentrado na
mão de poucas plataformas.
O fato é que a tecnologia está cada vez mais
poderosa e devemos questionar sua
influência em nossas vidas. Esta é uma das
ideias encabeçadas pelo cientista da
computação Jaron Lanier.
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Uma das mentes mais respeitadas do Vale
do Silício, sobretudo por seu olhar
questionador e perspicaz de nosso estado
atual tecnológico, Lanier é um cientista da
internet e foi um dos pioneiros da realidade
virtual. Na década de 80, ele criou o primeiro
equipamento que permitia simular uma
“realidade alternativa” e que hoje é razão de
pesquisa e investimentos milionários de
companhias gigantes, como Google e
Facebook.
Crítico ferrenho da forma como a internet
evoluiu e cético sobre nosso futuro. Para
Jaron, a cultura do grátis, num primeiro
momento, promoveu o acesso, mas, com o
tempo, os usuários passaram apenas a
alimentar uma elite com seus dados e que
este seleto grupo de empresas — muitas
delas admiradas por nós — passou a faturar
alto.
"EVITO AS REDES PELA MESMA RAZÃO
QUE EVITO AS DROGAS - SINTO QUE
PODEM ME FAZER MAL”, AFIRMOU
JARON LANIER EM ENTREVISTA À BBC.
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É preciso que algo seja feito. E é um pouco
dessa visão que ele vai compartilhar com a
gente durante o KES. Além de falar do futuro
da internet, ele abordará como tecnologias
emergentes (como a realidade virtual)
poderão nos influenciar daqui para a frente e
como devemos nos preparar para essas
transformações.
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AQUI SEPARAMOS ALGUNS LINKS
PARA QUE QUE VOCÊ CONHEÇA MAIS
SOBRE ESSE ASSUNTO:

Como a realidade virtual está
sendo usada para tratar fobias
A união da psicologia com a
tecnologia tem tido efeitos bem
interessantes tratamentos de
transtornos de estresse póstraumático.
https://goo.gl/yH2SQY

O Visionário.
Um perfil da revista “New Yorker” sobre Jaron
Lanier, considerado o pioneiro da realidade virtual.
https://www.newyorker.com/magazine/2011/07/11/the-visionary

“Evito as redes sociais pela mesma razão que evito as
drogas', diz o criador da realidade virtual”.
Em entrevista à BBC, Jaron Lanier expõe sua crítica às gigantes do
Vale do Silício e dos mecanismos viciantes das redes sociais.
http://www.bbc.com/portuguese/geral-42137698

Jaron Lanier: A internet baseada
em publicidade está destruindo a
sociedade.
Pioneiro da realidade virtual alerta para
os perigos do modelo de negócio da
rede mundial de computadores e das
consequências dela para a sociedade.
https://goo.gl/giCSJE

Formas que a
realidade virtual está
transformando a
medicina.
Tecnologia tem sido usada
por médicos para planejar
operações complexas e
analisar exames de forma
imersiva.
https://goo.gl/i3ec3r

Por que a realidade
virtual importa.

Os perigos da
cultura grátis online.

A realidade virtual é uma mídia nova
e tem um potencial multibilionário para
ser explorado em diversas áreas.

A revolução digital transformou a
cultura aumentando o acesso a
ela, mas, no fim das contas, será
que ela tem sido boa para todo
mundo?

https://goo.gl/Kqf41f

https://goo.gl/HS28LV

TEDxSF :
You Are Not a Gadget.
Neste TED, Jaron Lanier fala sobre
suas previsões para a realidade virtual
e onde a tecnologia pode chegar.
https://www.youtube.com/watch?v=IwbGumZ-FYg

