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• Por Marília Martins e Tatiana Clébicar

C
ELULARES E COMPUTADORES
estão revolucionando bem mais do
que a comunicação entre as pes-
soas. Uma nova ética dos afetos
começa a ser desenhada. Combi-
nando mobilidade e acesso à in-
ternet, essa nova tecnologia cabe
no bolso, pode ser personalizada e

já virou a pedra de toque de uma sociedade em
que o direito a informação, entretenimento e
vigilância (nem sempre) se combinam . Um
exemplo: se o marido sai mais cedo do escritório
para se divertir num happy hour pode ser lo-
calizado pela mulher por um dispositivo do
celular. E não adianta dizer que o marido só será
localizado se der autorização... Com que cara um
marido diz à mulher que não vai permitir que ela
o encontre? Outro exemplo: os pais podem
acompanhar as atividades dos filhos na escola
em imagens enviadas por webcameras a seus
computadores ou celulares. Será que as crianças
gostam disto? E os adolescentes? Até agora as
escolas só deram ouvidos (e webcams) ao
direito dos pais à vigilância dos filhos...

Nesse mundo digital, as crianças são as primeiras
a denunciar os caminhos da nova percepção do
real. Quando o oficial da Marinha Walter Carvalho
se despediu de sua sobrinha de 3 anos para voltar ao
Haiti, a menina perguntou: "Você vai voltar para
dentro do computador?". Na sua curta experiência,
ela já havido se habituado a ver a imagem do tio
acenando na telinha, mas preferia vê-lo ao vivo.

Conflitos entre intimidade e transparência
Os celulares já se tornaram um dos maiores

sonhos de consumo dos brasileiros. A tal ponto
que, no Brasil, já se especula que a tão sonhada
inclusão digital pode se dar por celular e não por
computador. Há 73 milhões de celulares vendidos
no país e 37 aparelhos para cada cem habitantes.
Os móveis somam quase duas vezes o número de
aparelhos fixos e quase três vezes o número de
usuários de computador. Segundo pesquisa Ibo-
pe/NetRatings, em abril de 2005, o Brasil tinha
11,51 milhões de internautas domésticos (ex-
cluídos os usuários em empresas, cybercafés e
telecentros comunitários). Os celulares com aces-
so à internet são os novos controles remotos da
vida moderna: são centrais de comunicação pes-
soal (transmitem voz, imagem e e-mails) e de
entretenimento (com música, fotos, jogos, TV). E
de vigilância: podem localizar pessoas, movi-
mentar contas bancárias, controlar aparelhos ele-
trônicos domésticos (incluindo a temperatura am-
biente e a fechadura da porta), além de monitorar

16 Revista O GLOBO 3.7.2005

ética
virtual
Novas tendências de comportamento começam

a se desenhar no rastro da tecnologia que combina

comunicação, entretenimento e vigilância social

sinais vitais (do nível de açúcar no sangue aos
batimentos cardíacos). Os portáteis lançam moda
e apontam tendências de comportamento que
desafiam a ética contemporânea. E deixam à
mostra conflitos entre o desejo de transparência na
vida afetiva e o direito à privacidade de cada um,
mesmo nas relações mais íntimas.

Para a atriz Christiane Torloni, em cartaz com a
peça "Mulheres por um fio" em que mostra três
exemplos de relações via fone, os conceitos de
privacidade e ética devem ser reafirmados.

— Quem invade o espaço do outro faz isso com
ou sem celular. Se diz que está no trabalho até mais
tarde e está com uma amante, vai encontrar um jeito
de mentir - - afirma ela, que não está perma-
nentemente "localizável".—Tenho quatro linhas de
celulares e só atendo aqueles que eu quero.

Segundo Christiane, os impactos da tecno-
logia na vida das pessoas são inegáveis, mas os
conflitos humanos são os mesmos:

- Vivo três personagens: uma da década de
30, outra da de 50 e a última é do nosso tempo. O
conceito de amor mudou, porque o tempo mu-

dou. Mas o desejo de ser amado é permanente.
Ela compara a internet ao surgimento da TV:

- De repente, minha mãe (Monah Delacy),
atriz de teatro, estava dentro da TV Mas eu entendia
o que estava acontecendo porque havia me acos-
tumado a vê-la no palco. Eu trazia meus filhos para
o estúdio para que eles separassem minha imagem
na TV da minha imagem real. Quem se relaciona
com os filhos pelo computador deve apresentar a
eles seu espaço de trabalho para que saibam o que
existe e quem está por trás da tela.

O psicanalista Flavio Gikovate, que acaba de
lançar o livro "O bem, o mal e mais além" (MG
editores), vê prós e contras nas mudanças tec-
nológicas:

- Não resta dúvida de que essa tecnologia
aumenta o individualismo. E o aumento do in-
dividualismo fragiliza: o indivíduo se torna mais
inseguro, possessivo, consumista, preocupadíssimo
com a aparência física nesse mundo solitário. Mas
o individualismo tem também um lado positivo:
aumenta a capacidade de cada um de suportar a
própria solidão, de entreter-se consigo mesmo.

Text Box
Fonte: Revista O Globo, ano 1,n.49, p. 16-22, 3 jul. 2005.
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U
MA CULTURA QUE ESTIMULA A
vigilância virtual em tudo facilita a
vida de voyeurs, obsessivos, ciu-
mentos... Aumenta a sensação de
isolamento, agrava a tendência ao
individualismo e à solidão. Mas,
mesmo reconhecendo esse lado
obscuro, Gikovate é otimista diante

das possibilidades da comunicação móvel, glo-
balizada e sem fio:

- O Ipod, assim como o celular que ar-
mazena música, é símbolo disto. O sujeito ouve
música sozinho, dança sozinho, curte um espaço
separado do resto do mundo.

No mercado de celulares, o que armazena
músicas é um estrondoso sucesso entre o público
jovem. No Japão, o número de downloads saltou de
um milhão por mês em janeiro para cinco milhões
em abril. Um aumento tão vertiginoso que começa
a fazer sombra à preferência do público adolescente
por games. De olho em possíveis rombos no
orçamento doméstico, muitos pais preferem for-
necer aos filhos celulares pré-pagos e controlar os
gastos com cartões.Por isso, muitas famílias de
classe média estão entre os 85% que têm pré-pagos,
contra apenas 15% de pós-pagos no mercado
brasileiro. Outro ponto positivo é a possibilidade de
haver maior transparência nas relações afetivas.

— A tecnologia não inventou a dominação.
Apenas sofisticou o instrumental. Mas a disputa pelo
poder é anterior ao instrumental tecnológico. O
individualismo pode até, ao contrário, fazer com
que a pessoa se torne menos dependente e não
necessite ter relações de poder e dominação. Ainda
que tenha à disposição meios de exercer controle
sobre os outros, não significa que vá usá-los com
esse intuito — diz Gikovate.

Privacidade combina com transparência
Ao facilitar e multiplicar as formas de co-

municação, a tecnologia pode levar a um mundo
mais libertário. Segundo Gikovate, engana-se quem
pensa que a privacidade está diminuindo:

— A privacidade era menor antigamente. Quan-
do era criança, meu pai fez uma casa enorme com
um só banheiro. Era onde todo mundo se en-
contrava de manhã. A vida familiar era muito mais
controladora. O controle era comunitário e não
usava essa tecnologia. Agora já há banheiro pri-
vativo. Hoje os adolescentes circulam muito mais.
Os meninos desligam o celular à noite e os pais
ficam enlouquecidos porque não sabem onde
estão. Nunca a moçada foi tão livre para circular. A
mesma tecnologia que criou condições de controle,
inventou também as condições da liberdade.

No caso da ética das relações amorosas,
traduzida no jogo perverso entre egoístas (que só
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pensam em si) e generosos (que só pensam no
outro), o psicanalista vai mais longe:

— A paixão nos espaços virtuais é enorme e em
certos casos até mais intensa. A Aparência física é
menos relevante nas relações pela internet. Quando
as pessoas são sinceras, a intimidade física conta

i menos. Conta mais respeito, honestidade, trans-
parência. Na divisão entre egoístas e generosos, os
egoístas tendem a ser mentirosos e os generosos,
transparentes. Mas um não existe sem o outro, não
há egoísta sem um generoso que o sustente... A nova
tecnologia favorece a transparência, claro. Mas se
um marido é controlado pela mulher pelo celular e
não for um bandido, ele vai bloquear qualquer
tentativa de intromissão na sua privacidade e depois
vai querer trocar de mulher. O controle leva a uma



revolta do controlado. A resposta do justo seria a
seguinte: "Se alguém não respeitar a minha pri-
vacidade, eu transparentemente mandarei à m...".

Controle virtual também pode ser arma para
aumentar a produtividade e se transformar numa
questão trabalhista. Foi o que fez um chaveiro
carioca. Ele distribuiu celulares com sistema de
localização a seus funcionários para evitar que eles
desaparecessem depois de abrir uma porta, conta
Alex Caverzam, gerente de canais diretos da Vivo.
Segundo o advogado Renato Opice Blum, es-
pecializado em causas envolvendo tecnologia, se o
equipamento foi comprado pelo pequeno em-
presário, o monitoramento não infringe qualquer
norma. Ele diz que o caso é semelhante ao controle
de e-mails, liberado em recente ação judicial.

— Mas se ele usa uma ferramenta dos fun-
cionários para controlá-los, aí ele estaria vio-
lando sua privacidade — diz o advogado.

Há quem use as facilidades para reunir pessoas.
Mas a tecnologia não soluciona os melindres da
conquista. A jornalista Cássia Maria Santos en-
controu uma meia-irmã de quem tinha perdido o
contato desde a morte do pai, há dez anos:

— O Orkut foi o meio de chegar até ela sem
intermediários. Agora, estou tentando, com muita
delicadeza e paciência, mostrar que não fomos nós
duas que nos afastamos uma da outra. As cir-
cunstâncias nos afastaram. Fbr não estarmos frente a
frente, tenho muito cuidado com o que escrevo para
não ser mal interpretada. Quero que ela saiba é que
aqui, do outro lado da tela, só tem amor.
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H
Á QUEM PRETENDA RESOLVER,
com recursos tecnológicos, dúvidas
que levam à falta de segurança no uso
dos aparelhos portáteis e de confiança
na troca de dados. A empresa coreana
LG, por exemplo, já desenvolveu ce-
lulares que só funcionam com o re-
conhecimento da impressão digital do

dono ou com senha pessoal. A Panasonic pesquisa
um sistema na comunicação entre internautas que
permite autenticar usuários e exibir um histórico de
reputação confiável (ver entrevista na página 22).

Confiança e segurança virtual
Confiança é também um ponto importante na

relação entre pais e filhos. O perfil dos usuários
adolescentes no Brasil mostra preferência por down-
loads de música. E a tecnologia também dá con-
fiança às mães de qualquer viagem. A gerente
financeira Cleise Moreira, de 35 anos, diz que a
internet lhe eximiu da culpa em deixar Olívia, então
com 2 meses, na creche Stúdio da Criança.

— A creche tem câmeras no berçário e as
imagens podem ser acessadas pela internet. Vê-la se
alimentando, tomando banho e começando a
engatinhar me tirou um peso. Eu não estava lá, mas
acompanhei o desenvolvimento dela, que hoje tem
2 anos, mantendo o computador do trabalho
conectado — comemora ela, que antes se certificou
sobre a segurança do acesso. — Apenas os pais
recebem senhas para acesso à imagem.

A confiança, porém, precisa estar presente, nas
relações entre os médicos e os pacientes que são
monitorados em seus sinais vitais, como pressão,
freqüência cardíaca e nível de glicose no sangue. Já
em teste no Brasil, o monitoramento começa dentro
do hospital com prontuários digitalizados. A ficha
médica era um dos únicos itens dentro dos hospitais
que ainda não tinha acesso à era virtual. Médicos do

Os próximos objetos de desejo

O MESMO CELULAR POR TODO O MUNDO. O aparelho

Motorola MPx 220, da operadora TIM, é quad-band digital e

usa tecnologia GSM para fazer e receber ligações em

roaming internacional

em 116 países dos

cínco continentes. Ele

tem acesso mais

rápido à internet

(GPRS) e torpedos

com escrita

inteligente. O aparelho

grava e envia vídeos

para outros celulares.

FOTO. O Nokia

6101 tira fotos

com 2.1

megapixels de

resolução.

Segundo Marco

Quatorze, da

Claro, até 2006

chegarão

modelos com 4.0

megapixels. No

Japão já há de 7

megapixels.

PALM TOP. O

Audiovox Harrier,

da Vivo, usa

tecnologia CDMA

e tem

processador Intel

Dalhart 400 MHz

e memória de

128 MB. Ainda

não está

disponível em

todas as cidades

brasileiras.

COMUNICADOR. Tela

colorida, acesso rápido à

internet para transferência

de dados, envio e

recebimento de e-mails com

anexos, câmera de vídeo.
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"Eu não estava
lá, mas pude
acompanhar o
desenvolvimento
dela."
CLEISE MOREIRA, gerente

Incor testam uma caneta especial que capta as
prescrições e as armazena em forma de imagem. O
oncologista Antônio Carlos Buzaid, do Hospital
Sírio-Libanês, não sai sem o seu palm:

— No aparelho tenho softwares médicos, com
banco de dados, dose de medicamentos e suas
interações. Por exemplo, posso saber se uma de-
terminada droga pode ser combinada ou associada
a outra. Até o nosso livro de oncologia está no palm.
É um ótimo recurso e ajuda na relação médico-
paciente. Por segurança, tenho back up de tudo.

No mundo dos celulares, no qual a tecnologia
SMS (mensagem de texto pelo celular) cresceu mais
de 100% no ano passado no Brasil e divide espaço

NÚMEROS DO CELULAR

• NO MUNDO. Há cerca de 1,8 bilhão de

aparelhos em funcionamento.

• NO BRASIL No Brasil, em maio, havia

73.740.384 clientes.

• CONCORRENTES Uma pesquisa do Instituto

Fecomércio, no primeiro semestre de 2005 no

Rio, mostra que o celular ocupa o terceiro lugar

entre os produtos eletrônicos na preferência do

consumidor. Eles perdem apenas para TV

(13,28%) e DVD (10,49%). Em quarto lugar

vem o aparelho de som.

• PRÉ OU PÓS? Em média, 85% dos celulares

no país são pré-pagos.

• TECNOLOGIA. A tecnologia CDMA (29,25%)

passou a TDMA (28,07%) em maio. Mas a

maioria dos aparelhos (42,42%) é GSM.

• OPERADORAS. O mercado é dividido pela

Vivo com 38,2%; TIM, 21,7%; Claro 21,5%;

Oi, 10,6%; Telemig 5,7%, BrT, 1,8%, CTBC,

0,46%, Sercomtel, 0,11%. Cerca de 5% da

receita das operadoras vem de dados (jogos, e-

mails, filmes e outros serviços de informação).

com os serviços de navegação via internet móvel e
downloads de tons, imagens e jogos, há ao menos
quatro perfis de usuários. Adolescentes são fas-
cinados por entretenimento e usam serviços de
valor baixo; adultos de classes A e B aproveitam os
chamados serviços racionais, mas também en-
tretenimento de valor alto, como vídeos; executivos
e pequenos empresários usam serviços corpo-
rativos, buscam informações sobre finanças e con-
sultam e-mails e saldo; mulheres acima de 30 anos
usam o celular para se relacionar com os filhos.

— Elas emprestam o celular a filhos e parentes,
que usam muito os serviços de dados já que a mãe
está pagando — observa André Mafra, da Vivo.

Chave de casa e dinheiro no telefone
Nesse mundo hi-tech o celular é o gadget

preferido. Uma pesquisa qualitativa da operadora
Claro com 120 jovens de 16 a 24 anos do Rio e de
São Paulo indica que a tendência deve permanecer.
Os pesquisadores perguntaram o que eles não
podem deixar de levar quando saem de casa.

— As repostas foram chave, dinheiro e celular—
revela Marco Quatorze, diretor de serviços. — São
itens que eles voltam para buscar. E interessante é
que o adolescente prevê que em breve o celular terá
a função de chave e de forma de pagamento.

Para Quatorze, a forma de pagamento é o que
mais desperta interesse. Ele diz que enquanto várias
operadoras e fabricantes de aparelhos investem em
cartão de crédito via celular, a Claro pesquisa a
viabilidade do modelo com chip inteligente re-
carregável com um saldo fixo predeterminado:

— Assim, seria mais fácil e seguro controlar o
crédito. O sistema é perfeitamente compatível
com a tecnologia GSM.

MARÍLIA MARTINS viajou à Coréia e ao Japão a convite da

Qualcomm e da Vivo.

COMPRAS. A Oi terá serviço para
compra de ingressos e passagens
pelo celular. O aparelho recebe uma
mensagem com o código de barras
que substitui os tíquetes.

NOKIA 9300. Fone handsfree e
capacidade para videoconferência.
Tem teclado completo e usa
softwares corporativos. Funciona
nos cinco continentes.

TRÊS MODELOS.
O V555 tem

câmera digital,

envia e recebe

fotos. O

identificador de

chamadas também

é por foto. O V3

também tira fotos

e é ideal para

roaming

internacional, mas não funciona em todos os continentes. O V635 faz e recebe

ligações em todo o mundo. Além de tirar fotos, reproduz vídeos (MPEG-4).

3.7.2005 Revista O GLOBO 21



Capa

Entrevista AlexGelman

Foto de álbum de família

Um dia, vamos trocar textos, imagens e sons de graça na internet.'

O futuro é o
livre acesso
à internet
sem fio
• Por Marília Martins

Alexander Gelman, ucraniano

naturalizado americano de 57 anos, é

PhD em engenharia e chefe de pesquisas

do Digital Networking Laboratory da

Panasonic, em Princeton. Define

programas de pesquisa e orienta projetos

internacionais da empresa, além de ter

sido o primeiro presidente da Institute

Eletrical and Eletronic Engineers

Computer Society, a maior sociedade do

mundo de profissionais em computação.

Nesta entrevista, ele fala do futuro da

comunicação na internet.

Qual a melhor tecnologia hoje: WCDMA, GSM
ouP2P?
Alex Gelman: As três tecnologias não são
contraditórias e, sim, complementares.
Esperamos que a próxima geração sejam
os canais de multimídia em banda larga,
que permitam a troca entre as pessoas de
mensagens, arquivos, vídeos, músicas
etc. Queremos combinar as vantagens da
alta qualidade do WDCMA, o sistema que
permite a melhor e maior transmissão de
dados, com a comunicação peer-to-peer,
ponto-a-ponto, ou P2P sigla para comu-
nicação interpessoal.

A comunicação via internet (P2P) é mais de-
mocrática por causa do baixo custo?
Gelman: P2P atinge audiência bem maior. E
a diferença da conta de telefone é enorme.
Eu pagava centenas de dólares por mês de
conta antes de conhecer o Skype e agora
falo de graça. Nós da Panasonic sabemos
que só 13,9% da população mundial têm
acesso à internet. A esperança de 86% são
os aparelhos baratos com acesso. Teremos
no futuro o celular com Skype e acesso sem
fio à internet. Vamos trocar fotos, vídeos,
filmes, além de voz, tudo... de graça!

E a qualidade?
Gelman: É boa! A Panasonic se interessa
por soluções padronizadas e não por este
ou aquele provedor. Vamos oferecer equi-
pamentos que suportam múltiplos pro-
vedores. E no futuro poderemos até ter
equipamentos sem provedores. As ima-
gens trocadas pelo Skype não têm hoje a
qualidade exigida pela indústria do en-
tretenimento. Mas não estamos falando
de entretenimento e sim da livre co-
municação entre pessoas via internet.

E a rede de transmissão?
Gelman: Há soluções para hot spots tam-
bém. Na Panasonic, estamos trabalhando
com tecnologia banda larga sem fio,
WiMax, sigla para widest área of wireless
access standard. Há experiências pre-
WiMax em áreas rurais da Rússia e da
China. Já há cidades nos EUA com rede
gratuita de hot spots, e eu digo cidades
inteiras porque as prefeituras garantem! O
negócio da telefonia está mudando: em
breve, não vamos pagar para falar no
telefone. E, num futuro não distante,
teremos acesso livre à internet. Hoje, nos
EUA, os cafés com livre acesso a hot spots
substituíram os cybercafés... O acesso
custa um café! E há locais, como ae-
roportos e hotéis, onde se pode "pegar
carona" na internet com celular ou com-
putador sem fio. Vamos ter esse serviço
grátis em trens, ônibus e aviões... Em
minhas viagens, pego carona em diversos
provedores de internet... O futuro será o
livre acesso à internet sem fio.

E a segurança?
Gelman: Segurança é fundamental. No
mundo P2P não há autoridade central
para autenticar usuários. Nós trabalha-
mos em sistemas que permitem a um
usuário construir sua reputação e oferecê-
la como garantia de confiabilidade para
outros usuários. Quanto mais aplicações
ele usar, mais credenciais poderá apre-
sentar aos outros. Assim, a comunidade
poderá trocar informação com seguran-
ça. Também temos como codificar da-
dos... Os bancos já usam sistemas assim.
Nosso objetivo é combinar mobilidade,
segurança e direito à privacidade. •




