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O ESTADO DE S. PAULO

SEGUNDA-FEIRA, 25 DE OUTUBRO DE 2010

FORA NA REDE

Rodrigo Silva, 33 anos, professor, terminou
com a namorada Julia várias vezes, por SMS,
e-mail e telefone. E chegou a enviar os
pertences da ex pelo Sedex. Ele acha que os
homens se importam menos com o meio e
mais com a mensagem na hora do fim.

MANUAL PARA O FIM
DO RELACIONAMENTO

ONLINE

IDAS E

VINDAS
Eles deram (ou tomaram) o fora via e-mail ou mensagem
instantânea e dizem o que é bom e o que é ruim

Qual a hora certa de anunciar a solteirice nas
redes sociais? Quando pode terminar via e-mail?

Alice Costa, 23 anos, estudante, terminou
um curto romance via MSN. Deletou o
sujeito da lista de contatos e apagou o
celular. Para ela, se o relacionamento for
superficial, dá para terminar na internet.

Priscila Souza, 25 anos, jornalista,
namorava uma garota quanto descobriu
que ela ainda via a ex. A solução: uma
reunião com as três, via Skype.

DESCONECTADO

PIOR OU MELHOR?

Em pesquisa, estudantes revelam que o fundo do poço é terminar mudando o status
no Facebook, mas admitem fora digital em caso de relacionamento superficial ou traição
●

%

35%

32%

acreditam que é
aceitável pôr fim
a uma relação
superficial pela
internet

consideram mais
doloroso levar um fora
virtualmente do que
descobrir uma traição

Juliana
Cunha
Especial
para o Estado

472

De um total de
estudantes apenas 4

não achavam que encerrar
um namoro por mídias
digitais seria uma clara
demonstração de
indiferença

45%

E SE VOCÊS NÃO
MORAM NA MESMA
CIDADE?

disseram que o
Facebook é o mais
terrível meio para
terminar uma
relação

43%

acham aceitável

terminar via mídias sociais

NO FACEBOOK
Uma vez que o namoro terminou, qual o
momento certo de mudar o status do
Facebook para ”solteiro”?

47%
acham que seria
educado esperar
alguns dias antes
de trocar o status

%

dessas pessoas, 20% ainda acham
legal deixar o status em branco por
um tempo antes de anunciar a
solteirice na rede social

50%

afirmam que é
aceitável terminar
pelas mídias digitais
quando a parte que
decide romper está
convicta de que
foi traída

A bancária paraibana Ana Paula
Santos, 32 anos, estava curtindo
seu combo chocolate e literatura B algumas horas depois de levar um fora do namorado quando foi avisada via Facebook que
o fulano já estava oficialmente
solteiro. Como se não bastasse,
dois amigos do casal já haviam
“curtido” a solteirice dele.
A solução de Ana Paula foi bloquear o trio que, segundo ela, foi
no mínimo inadequado. “Sinto
que ele deveria esperar algumas semanas para
anunciar aos quatro
ventos que não estávamos mais juntos. E os
amigos simplesmente
não tinham o direito de
demonstrar alegria com o
término, acho desrespeitoso comigo.”
No livro The Breakup 2.0 – DisconnectingoverNewMedia(Desenlace2.0 – Desconectando-seatravés das Novas Mídias, sem previsão de lançamento em português),aprofessoraIlanaGershon
tentou entender como acontecem os términos de relacionamento nas mídias digitais e por
que a troca de status nas redes sociais dói tanto.
Fundo do poço. Ilana Gershon,
professoradeLínguaeCulturada
Universidade de Indiana, passou

cincoanosfazendoumquestionário com seus alunos sobre as regras de um primeiro encontro.
“Eu propunha esse exercício para
que os estudantes entendessem
que faziam parte de uma comunidade que compartilhava expectativas, mesmo quando elas não
eram claramente expostas.”
Apesar das diferenças entre os
estudantes, as respostas foram
mais ou menos as mesmas. Eles
entendiam que as pessoas deveriam se vestir bem (sem exageros) no primeiro encontro, que o
homem deveria pagar as primeirascontasequenãoeraadequado
falar muito de relacionamentos
anteriores, por exemplo.
As coisas começaram a ficar diferentes – e Ilana viu que estava
diantedeumnovoobjetodeestudo – quando ela fez uma alteração
que pensava ser pequena: em vez
de pedir que eles definissem um
bom começo de relacionamento,
pediu que dissessem o que seria
errado no fim.
Ela esperava respostas
envolvendo tudo aquilo
que a sua geração compreendia como um fim
catastrófico: flagrante
de traição, baixaria, problemas na divisão de bens.
Noentanto,asrespostascaminharam de forma quase unânime paramídias digitais: para eles, o fundodopoçoéterminarpormensagem de texto, Facebook ou
e-mail.
“Asmídiasdigitaisficarammuito associadas à rapidez, à praticidade, conceitos que você gostaria
de não ver associados ao término
doseurelacionamento.Quasetodas as pessoas que entrevistei
compartilham o mesmo sentimentodequeromperviainternet
significafaltadeatençãoedesprezo, um forte indicativo de que o
relacionamento nunca foi rele-

vante para o outro lado”, define.
Para ela, o desconforto no uso de
meio digitais em questões que
pessoas entendem como fundamentais não atinge só os relacionamentos.
Ela acredita que grande parte
daresistênciacontraaeducaçãoa
distânciaouapsicólogosqueatendem via chat, por exemplo, parta
dessa associação estabelecida entre internet e “praticidade” no
mal sentido.
Apenas4dos472estudantesentrevistados por ela não compartilham da opinião de que usar mídias digitais para encerrar um namoro seria uma clara demonstração de indiferença. De todos os
meios digitais, o Facebook foi
apontado por 45%dosentrevistados como o mais terrível para fins
de relacionamento e 32% das pessoas chegaram a considerar mais
doloroso levar um fora virtualmente do que descobrir que haviam sido traídas.
Ilana nunca havia pensado que uma geração que
praticamente vive digitalmente valorizasse
tantoocontatocaraacaraquandosetratadefim
de relacionamentos. “Se
muitos daqueles alunos conhecem seus pares pela internet, brigam, se parabenizam e falam com os pais pela internet,
qual seria o grande trauma de um
rompimento usando mídias digitais?”, questiona.
A resposta estaria na mensagem implícita que o meio digital
traz consigo: “Se eu mando uma
carta para você, antes mesmo de
você ler o conteúdo, já recebeu a
mensagem de que eu escolhi um
papel, escrevi à mão, fui até o correio e postei aquela mensagem. A
cartaem sijá dizque euperdi pelo
menos meia hora do meu dia em
consideração a você. Já quando

FALTA DE CONSENSO SOBRE O
QUE É PRIVADO LEVA A RUÍDOS
Para autora, a solução não está em sair da internet
DIVULGAÇÃO

LOGIN ❙ Ilana Gershon
Professora de Língua e Cultura
da Universidade de Indiana

Qual o ponto do seu estudo?
Passei os últimos anos tentando
entender como a internet afeta
relações pessoais em situações-limite, como o fim de um relacionamento. O estudo me leva a crer
que a falta de consenso sobre temas relativos à privacidade, noção
de oportunidade ou etiqueta tem
causado ruídos entre as pessoas.

A senhora pensa a internet como algo desvinculado da vida?
Assim, bastaria não estar lá para não sofrer esse ruído?
De forma alguma. Faço questão de
trabalhar diversas mídias, como o
SMS, que não depende da internet.
Sair da internet não é resolve o
problema. Você precisaria viver
em uma redoma. Mark Zucker-

UM LIVRO DE FÁBULAS

Classificados
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Saiba todos os segredos
e dicas de como beber
e comer bem.

ABERTO 24 HORAS

A domicílio, micro lento, mensagem de erro, configur. vírus, spywares, conflitos, defeitos, atualizações, internet, rede, wireless,roteador, speedy, vírtua,ajato, compartilhamento. (11)2236-7667.

Toda quinta
no Estadão.

Para uma geração que vive
grande parte da sua vida online, o
livro The Breakup 2.0 Disconnecting over New Media é
mais do que um guia de etiqueta
ou um retrato de como as
pessoas se relacionam. O livro
contém verdadeiras fábulas, com
direito a lição de moral. Como a

história de Frank, pacato estudante
que tinha um blog que, para ele, era
lido por cinco amigos. Um dia, a
Oprah – ela mesma, a da TV –
resolveu acabar com a vida dele
incitando pais a buscarem os nomes
dos filhos no Google. Os pais de
Frank, batistas conservadores,
souberam que ele morava com a

namorada. Frank se sentiu invadido
quando seus pais integraram o seu
pequeno grupo de leitores. Não era
para eles lerem nada daquilo. Mas,
se não era para eles lerem, por que
era público?, perguntaram tanto a
mãe quanto a namorada (que foi
obrigada a procurar apartamento
para alugar depois disso). / J.C.

você envia um e-mail com o mesmo conteúdo a impressão do interlocutorédequevocêqueriaresolver o assunto rapidamente”,
afirma ela.
Acuriosidadevirouumapesquisa de quatro anos que tomou corpo no livro publicado pela editora
da Universidade de Cornell, onde
a professora procura desvendar a
influênciadomeiodigitalnamensagem quando se trata de relacionamentos.
Como desconectar. Segundo a
pesquisa da professora Ilana Gershon, existe um consenso de que
nadasubstituioolhonoolhoquandosetratadefimderelacionamentos, mas as pessoas abrem exceçõesquandonãosetrataexatamente de um casamento ou namoro.
Na pesquisa, 35% dos entrevistadosafirmam que éaceitável pôr
fimaumarelaçãosuperficialusando esse tipo de mídia. O número
sobe para 43% quando empecilhos como o fato de uma
das partes envolvidas
nãomorarnamesmacidade são levantados e
chega a surpreendentes 50% quando a parte
quedecideromperorelacionamento está convicta
de que foi traída.
Mesmo para quem terminou o
namoroao vivo,ainternet aindaé
um campo minado para gafes. Seriaadequado,porexemplo,anunciaraosquatroventosnaredeque
vocêeoseuparzinhosedesvencilharampoucashorasapósotérmino? Para 47% dos entrevistados,
seria educado esperar ao menos
alguns dias antes de trocar o status de relacionamento do Facebook. 20% desses 47% ainda
acham legal deixar esse campo
em branco por um tempo em vez
de sair escrevendo solteiro com
letras garrafais.

berg, do Facebook, foi criticado
por declarar que já não existia
privacidade. Mas muita gente
da geração dele age assim. Não
adianta ser uma pessoa reservada se seu companheiro, seus
amigos e até seus empregadores não têm a mesma concepção de privacidade que você.
Qual seria a solução?
Não há uma solução quando
não existe um só problema. Poderia dizer que a solução seria
que as pessoas mantivessem
sua privacidade, mas cada uma
tem um entendimento sobre o
que é privado e o que é público.
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Rodrigo Silva, 33 anos, professor, terminou
com a namorada Julia várias vezes, por SMS,
e-mail e telefone. E chegou a enviar os
pertences da ex pelo Sedex. Ele acha que os
homens se importam menos com o meio e
mais com a mensagem na hora do fim.

MANUAL PARA O FIM
DO RELACIONAMENTO

ONLINE

IDAS E

VINDAS
Eles deram (ou tomaram) o fora via e-mail ou mensagem
instantânea e dizem o que é bom e o que é ruim

Qual a hora certa de anunciar a solteirice nas
redes sociais? Quando pode terminar via e-mail?

Alice Costa, 23 anos, estudante, terminou
um curto romance via MSN. Deletou o
sujeito da lista de contatos e apagou o
celular. Para ela, se o relacionamento for
superficial, dá para terminar na internet.

Priscila Souza, 25 anos, jornalista,
namorava uma garota quanto descobriu
que ela ainda via a ex. A solução: uma
reunião com as três, via Skype.

DESCONECTADO

PIOR OU MELHOR?

Em pesquisa, estudantes revelam que o fundo do poço é terminar mudando o status
no Facebook, mas admitem fora digital em caso de relacionamento superficial ou traição
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virtualmente do que
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De um total de
estudantes apenas 4

não achavam que encerrar
um namoro por mídias
digitais seria uma clara
demonstração de
indiferença

45%

E SE VOCÊS NÃO
MORAM NA MESMA
CIDADE?

disseram que o
Facebook é o mais
terrível meio para
terminar uma
relação

43%

acham aceitável

terminar via mídias sociais

NO FACEBOOK
Uma vez que o namoro terminou, qual o
momento certo de mudar o status do
Facebook para ”solteiro”?

47%
acham que seria
educado esperar
alguns dias antes
de trocar o status

%

dessas pessoas, 20% ainda acham
legal deixar o status em branco por
um tempo antes de anunciar a
solteirice na rede social

50%

afirmam que é
aceitável terminar
pelas mídias digitais
quando a parte que
decide romper está
convicta de que
foi traída

A bancária paraibana Ana Paula
Santos, 32 anos, estava curtindo
seu combo chocolate e literatura B algumas horas depois de levar um fora do namorado quando foi avisada via Facebook que
o fulano já estava oficialmente
solteiro. Como se não bastasse,
dois amigos do casal já haviam
“curtido” a solteirice dele.
A solução de Ana Paula foi bloquear o trio que, segundo ela, foi
no mínimo inadequado. “Sinto
que ele deveria esperar algumas semanas para
anunciar aos quatro
ventos que não estávamos mais juntos. E os
amigos simplesmente
não tinham o direito de
demonstrar alegria com o
término, acho desrespeitoso comigo.”
No livro The Breakup 2.0 – DisconnectingoverNewMedia(Desenlace2.0 – Desconectando-seatravés das Novas Mídias, sem previsão de lançamento em português),aprofessoraIlanaGershon
tentou entender como acontecem os términos de relacionamento nas mídias digitais e por
que a troca de status nas redes sociais dói tanto.
Fundo do poço. Ilana Gershon,
professoradeLínguaeCulturada
Universidade de Indiana, passou

cincoanosfazendoumquestionário com seus alunos sobre as regras de um primeiro encontro.
“Eu propunha esse exercício para
que os estudantes entendessem
que faziam parte de uma comunidade que compartilhava expectativas, mesmo quando elas não
eram claramente expostas.”
Apesar das diferenças entre os
estudantes, as respostas foram
mais ou menos as mesmas. Eles
entendiam que as pessoas deveriam se vestir bem (sem exageros) no primeiro encontro, que o
homem deveria pagar as primeirascontasequenãoeraadequado
falar muito de relacionamentos
anteriores, por exemplo.
As coisas começaram a ficar diferentes – e Ilana viu que estava
diantedeumnovoobjetodeestudo – quando ela fez uma alteração
que pensava ser pequena: em vez
de pedir que eles definissem um
bom começo de relacionamento,
pediu que dissessem o que seria
errado no fim.
Ela esperava respostas
envolvendo tudo aquilo
que a sua geração compreendia como um fim
catastrófico: flagrante
de traição, baixaria, problemas na divisão de bens.
Noentanto,asrespostascaminharam de forma quase unânime paramídias digitais: para eles, o fundodopoço éterminarpormensagem de texto, Facebook ou
e-mail.
“Asmídiasdigitaisficarammuito associadas à rapidez, à praticidade, conceitos que você gostaria
de não ver associados ao término
doseurelacionamento.Quasetodas as pessoas que entrevistei
compartilham o mesmo sentimentodequeromperviainternet
significafaltadeatençãoedesprezo, um forte indicativo de que o
relacionamento nunca foi rele-

vante para o outro lado”, define.
Para ela, o desconforto no uso de
meio digitais em questões que
pessoas entendem como fundamentais não atinge só os relacionamentos.
Ela acredita que grande parte
daresistênciacontraaeducaçãoa
distânciaouapsicólogosqueatendem via chat, por exemplo, parta
dessa associação estabelecida entre internet e “praticidade” no
mal sentido.
Apenas4dos472estudantesentrevistados por ela não compartilham da opinião de que usar mídias digitais para encerrar um namoro seria uma clara demonstração de indiferença. De todos os
meios digitais, o Facebook foi
apontado por 45%dosentrevistados como o mais terrível para fins
de relacionamento e 32% das pessoas chegaram a considerar mais
doloroso levar um fora virtualmente do que descobrir que haviam sido traídas.
Ilana nunca havia pensado que uma geração que
praticamente vive digitalmente valorizasse
tantoocontatocaraacaraquandosetratadefim
de relacionamentos. “Se
muitos daqueles alunos conhecem seus pares pela internet, brigam, se parabenizam e falam com os pais pela internet,
qual seria o grande trauma de um
rompimento usando mídias digitais?”, questiona.
A resposta estaria na mensagem implícita que o meio digital
traz consigo: “Se eu mando uma
carta para você, antes mesmo de
você ler o conteúdo, já recebeu a
mensagem de que eu escolhi um
papel, escrevi à mão, fui até o correio e postei aquela mensagem. A
cartaem sijá dizque euperdi pelo
menos meia hora do meu dia em
consideração a você. Já quando

FALTA DE CONSENSO SOBRE O
QUE É PRIVADO LEVA A RUÍDOS
Para autora, a solução não está em sair da internet
DIVULGAÇÃO

LOGIN ❙ Ilana Gershon
Professora de Língua e Cultura
da Universidade de Indiana

Qual o ponto do seu estudo?
Passei os últimos anos tentando
entender como a internet afeta
relações pessoais em situações-limite, como o fim de um relacionamento. O estudo me leva a crer
que a falta de consenso sobre temas relativos à privacidade, noção
de oportunidade ou etiqueta tem
causado ruídos entre as pessoas.

A senhora pensa a internet como algo desvinculado da vida?
Assim, bastaria não estar lá para não sofrer esse ruído?
De forma alguma. Faço questão de
trabalhar diversas mídias, como o
SMS, que não depende da internet.
Sair da internet não é resolve o
problema. Você precisaria viver
em uma redoma. Mark Zucker-

UM LIVRO DE FÁBULAS
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e dicas de como beber
e comer bem.

ABERTO 24 HORAS

A domicílio, micro lento, mensagem de erro, configur. vírus, spywares, conflitos, defeitos, atualizações, internet, rede, wireless,roteador, speedy, vírtua,ajato, compartilhamento. (11)2236-7667.

Toda quinta
no Estadão.

Para uma geração que vive
grande parte da sua vida online, o
livro The Breakup 2.0 Disconnecting over New Media é
mais do que um guia de etiqueta
ou um retrato de como as
pessoas se relacionam. O livro
contém verdadeiras fábulas, com
direito a lição de moral. Como a

história de Frank, pacato estudante
que tinha um blog que, para ele, era
lido por cinco amigos. Um dia, a
Oprah – ela mesma, a da TV –
resolveu acabar com a vida dele
incitando pais a buscarem os nomes
dos filhos no Google. Os pais de
Frank, batistas conservadores,
souberam que ele morava com a

namorada. Frank se sentiu invadido
quando seus pais integraram o seu
pequeno grupo de leitores. Não era
para eles lerem nada daquilo. Mas,
se não era para eles lerem, por que
era público?, perguntaram tanto a
mãe quanto a namorada (que foi
obrigada a procurar apartamento
para alugar depois disso). / J.C.

você envia um e-mail com o mesmo conteúdo a impressão do interlocutorédequevocêqueriaresolver o assunto rapidamente”,
afirma ela.
Acuriosidadevirouumapesquisa de quatro anos que tomou corpo no livro publicado pela editora
da Universidade de Cornell, onde
a professora procura desvendar a
influênciadomeiodigitalnamensagem quando se trata de relacionamentos.
Como desconectar. Segundo a
pesquisa da professora Ilana Gershon, existe um consenso de que
nadasubstituioolhonoolhoquandosetratadefimderelacionamentos, mas as pessoas abrem exceçõesquandonãosetrataexatamente de um casamento ou namoro.
Na pesquisa, 35% dos entrevistadosafirmam que éaceitável pôr
fimaumarelaçãosuperficialusando esse tipo de mídia. O número
sobe para 43% quando empecilhos como o fato de uma
das partes envolvidas
nãomorarnamesmacidade são levantados e
chega a surpreendentes 50% quando a parte
quedecideromperorelacionamento está convicta
de que foi traída.
Mesmo para quem terminou o
namoroao vivo,ainternet aindaé
um campo minado para gafes. Seriaadequado,porexemplo,anunciaraosquatroventosnaredeque
vocêeoseuparzinhosedesvencilharampoucashorasapósotérmino? Para 47% dos entrevistados,
seria educado esperar ao menos
alguns dias antes de trocar o status de relacionamento do Facebook. 20% desses 47% ainda
acham legal deixar esse campo
em branco por um tempo em vez
de sair escrevendo solteiro com
letras garrafais.

berg, do Facebook, foi criticado
por declarar que já não existia
privacidade. Mas muita gente
da geração dele age assim. Não
adianta ser uma pessoa reservada se seu companheiro, seus
amigos e até seus empregadores não têm a mesma concepção de privacidade que você.
Qual seria a solução?
Não há uma solução quando
não existe um só problema. Poderia dizer que a solução seria
que as pessoas mantivessem
sua privacidade, mas cada uma
tem um entendimento sobre o
que é privado e o que é público.
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Mayara Azevêdo, 19 anos, namorava há dez
meses e havia tentado terminar ao vivo três
vezes. Mas sempre reatava. Quando se viu
querendo terminar pela quarta vez, bolou uma
armadilha: forjou um perfil falso no MSN e se
fez passar por uma admiradora secreta do
próprio namorado. Ele pensou que fosse
brincadeira de algum amigo e deu corda.
Quando acreditou que era realmente
assediado, cortou a conversa, mas já era tarde.
Ela usou frases do papo para terminar via MSN.
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Janaína Veneziani, 35 anos, designer, namorava a mesma pessoa há sete anos quando foi
dispensada por meio de um e-mail de forma bem fria. A mensagem dizia: “Não te amo mais,
boa sorte na vida”. Duas semanas depois, ela acessou o e-mail do ex-namorado, que estava
logado, acidentalmente, no computador de sua casa. Foi aí que descobriu que ele já tinha
outra namorada antes mesmo de terminar com ela. Depois de muita confusão, o casal acabou
reatando. Para ela, os contatos por e-mail só atrapalharam a relação: “Na verdade, as
discussões por e-mail pra mim não resolveram, apenas levantaram lebres de coisas que
precisávamos discutir e não tínhamos coragem de resolver cara a cara. Demorou, mas
resolvemos tudo. O e-mail não tem cara, é impessoal, o que denota uma espécie de descaso
ou medo de olhar pra situação na vida real. Por isso gera mais decepção e torna tudo mais
dolorido”, conclui. Janaína só usaria o e-mail para terminar com alguém se a pessoa tivesse
feito algo muito grave e sequer merecesse um fora cara a cara.

Mylena Souza, 20 anos,
conheceu o namorado,
Thiago, no Orkut, e, até hoje,
depois de três anos de
namoro, usam mais a web do
que a voz para discutir a
relação. Mas, mesmo
experientes, têm lá seus
desentendidos. “Ele andava
meio frio, distante, e resolvi
perguntar no chat se ele
estava gostando de outra
pessoa. Recebi um emoticon
olhando para cima como
resposta”, diz Mylena.
Marisa Lemos, 40
anos, já levou fora
por e-mail e acha
que: “dispensar
alguém via internet
é covardia. Mas,
mesmo assim,
prefiro que
esclareçam as
coisas, nem que
seja por e-mail”.

Stela Baracho Moura, 24 anos,
veterinária, terminou um namoro
com um homem comprometido via
Skype. Segundo ela, as duas partes
conversaram e acharam que não
tinham por que continuar já que ele
não iria terminar com a oficial e ela
estava se envolvendo demais. Para
Stela, o fato de o fim ser virtual não
fez diferença: “hoje em dia tanto faz
se é virtual ou pessoalmente. Bateu
uma urgência de resolver a situação
e nós simplesmente resolvemos.
Depois, quando nos encontramos
pessoalmente, nem tocamos no
assunto”, explica a veterinária.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 25 out. 2010, Link, p. L6.
ARTE: FLÁVIA MARINHO E THIAGO JARDIM/AE

