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V
ocê é daqueles que correm
para a loja assim que um novo
celular chega ao mercado,
mesmo que o seu, também re-
pleto de recursos, esteja no-

vinho em folha? Fica angustiado quan-
do sabe que um novo equipamento ele-
trônico foi lançado lá fora sem previ-
são de chegar ao Brasil? Troca de câ-
mera digital a cada novo megapixel
acrescentado a um lançamento? Está ar-
mando estratégias para conseguir o re-
cém-anunciado iPhone, a maquininha
dos sonhos da Apple que une telefone,
computador e música em um único apa-
relho? Se você reúne a maior parte des-
sas características, tem os requisitos bá-
sicos para ser classificado de tecnoma-
níaco, cybermaníaco ou tecnólatra, en-
tre outros neologismos empregados para
definir os viciados em tecnologia.

Ainda não é possível precisar ao
certo quantos eles são. Mas essa tri-
bo parece crescer na mesma veloci-
dade em que a inquieta indústria de
informática despeja produtos no mer-
cado. A cada novo lançamento inicia-
se uma corrida angustiada, na qual o
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vencedor é aquele que primeiro colo-
car as mãos na novidade. O diretor ad-
ministrativo Marco Paulo da Costa Ber-
nardino, 37 anos, é o que se pode cha-
mar de tecnomaníaco padrão. Ele tal-
vez tenha sido um dos primeiros brasi-
leiros a manipular um mouse. Em 1984,
ele convenceu o pai a comprar um Ap-
ple 2 E. De lá para cá, sua obsessão
por desktops, laptops, celulares, câme-
ras digitais, filmadoras e iPods só au-
mentou. Nesse universo eletrônico, os
aparelhinhos de telefonia móvel são os
que mais o fascinam. Paulo troca de
celular a cada seis meses. E já faz pla-
nos para adquirir um iPhone, o objeto
de desejo atual de dez entre dez obce-
cados por bibocas eletrônicas. "Sofro
quando não tenho o melhor e o mais

novo nas mãos. É como se faltasse um
pedacinho de mim."

Sofrimento de tecnomaníaco não
dói apenas na alma. Machuca também
o bolso. Para se manter atualizado,
Paulo vive pendurado no limite do car-
tão de crédito. No momento, paga as
parcelas de uma tevê com tela LCD,
um computador top de linha e um ce-
lular. Ele conta um episódio que reve-
la até onde a loucura de um tecnólatra
pode chegar. Sua lua-de-mel com a ex-



mulher, Débora, foi em Foz do Igua-
çu, na região da tríplice fronteira en-
tre Brasil, Argentina e Paraguai. As
imponentes cataratas não foram o mo-
tivo maior da visita dos recém-casa-
dos. "Fui até o Paraguai comprar um
scanner de mão (equipamento utiliza-
do no tratamento estético de fotogra-
fias) e uma impressora."

O Paraguai divide com Miami, nos
Estados Unidos, a condição de meca
dos cybermaníacos. O analista de sis-
temas Ismael Antônio Nobre, 26 anos,
sacolejou por mais de 15 horas num
ônibus de São Paulo à Ciudad del Este,
no lado paraguaio da Ponte da Amiza-
de. Tudo para comprar um notebook
modelo Turion de 1.8 gigabyte de me-
mória, uma câmera digital ultramoder-
na e um aparelho de mp3. Nobre acha
difícil controlar o impulso pelo novo.
"Eu quero ser o primeiro a ter - e fico

frustrado quando não consigo." Apai-
xonado por fotografia, ele é um consu-
midor compulsivo de câmeras digitais.
A cada quatro meses troca de modelo.
O iPod, aparelho que armazena e re-
produz músicas baixadas da internet,
já foram três. Quem não anda muito
satisfeita com as manias de Ismael é
sua noiva, a estudante Danielle, 23
anos. A moça acha que o namorado
gasta demais com as traquitanas. "Ela
quer casar. Por isso acha que eu torro
dinheiro demais. Mas não tem jeito. Eu
adoro isso", assume Nobre. Ele calcula
ter gasto mais de R$ 8 mil com produ-
tos digitais no ano passado.

Marco Paulo e Ismael Nobre podem
não saber, mas apresentam sintomas
típicos de alguém que pode sofrer de
tecnodependância, um distúrbio carac-
terizado pela compulsão por novidades
tecnológicas. Fenômeno dos tempos

modernos, o
tema vem mere-
cendo a atenção
de especialistas.
Médico respon-
sável pelo Pro-
grama de Depen-

dências Não Químicas da Universida-
de Federal de São Paulo (Unifesp), o
psicoterapeuta Aderbal Vieira Jr. reco-
lhe casos de internautas que estabele-
ceram uma relação de dependência
com a rede. Ele atesta que um viciado
em internet pode não ser necessaria-
mente um comprador compulsivo de
produtos tecnológicos, mas deixa cla-
ro que alguns sintomas podem se in-
terconectar. "Se esse consumo se tor-
nar abusivo, com prejuízos financei-
ros, familiares, sociais ou profissionais,
além da sensação de perda de controle
da vontade, teremos então um distúr-
bio psíquico." Na sua avaliação, a te-
rapia psicodinâmica seria o tratamen-
to mais indicado para a tecnodepen-
dência. O objetivo seria identificar as
causas e motivações que levaram o pa-
ciente a assumir o compor-
tamento. De toda a
forma, a cura de-
manda tempo e di-
nheiro. Dois ele-
mentos absoluta-
mente indispensá-
veis para um tecno-
maníaco. •
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Text Box
Fonte: istoÉ, ano 30, n. 1945, p. 58-59, 7 fev. 2007.




