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omeçar e acabar relacionamen
tos costuma produzir uma mis
tura de prazer e sofrimento. Tí
midos e inseguros tropeçam nas 

duas extremidades, garotas (ou não tão 
garotas assim) ansiosas perguntam-se 
infindavelmente se ele está mesmo a 
fim, mulheres experientes angustiam-se 
com as lágrimas de pares dispensados, 
fortalezas de masculinidade tremem 
diante da possibilidade de enfrentar seja 
um não, no começo, seja um berreiro 
daqueles, no rim. Se os céus continuam 
a não conhecer fúria igual à dos senti
mentalmente rejeitados de qualquer se
xo, a santa internet está aí para resolver 
o drama da ruptura — e ajudar a rodar a 
fila. Em busca do par perfeito? Os sites 
de relacionamento propiciam a fran
queza e a seletividade que só as conver
sas movidas a teclado podem ter. Se der 
certo, deu. Se não, é só clicar e partir 
para outra. Para acabar o que começou 
bem, mas não deu em nada, entram em 
cena Facebook, Orkut, até a fria e cal
culista mensagem de texto. É insensí
vel, grosseiro e até cruel? Sem dúvida. 
Mas faz parte de uma realidade incon
tornável: os meios eletrônicos são hoje 
parte integrante das relações amorosas. 
Em pesquisa encomendada pelo fabri
cante de celulares Nokia, que entrevis
tou 601 pessoas em seis capitais brasi
leiras, 63% disseram que já começaram 
uma paquera pela internet; 26% decla
raram amor eterno pela web: 15% assu
miram que já foram dispensados eletro
nicamente. Impressionantes 62% acom-

panham na rede tudo o que sai sobre seu 
par; e mais impressionantes 67% che
cam frequentemente como anda a vida 
do seu ex. Aquela impressão de estar 
sendo perseguido, portanto, pode ser 
amplamente amparada na realidade. 
"No fundamental, as coisas continuam 
como antes", diz a paulistana Daniela 
Sene, gerente de pesquisa. "O que mu
dou é que agora existem outras fontes 
de informação, interação e pesquisa so
bre a vida das pessoas." 

Como quase tudo na vida, usar a in
ternet na relação amorosa tem seu lado 
bom e seu lado mau, e às vezes eles se 
misturam. Prospectar na rede para arran
jar namorado ou namorada, atitude co
mum nos dois sexos, é bom porque faci
lita o contato e é mau porque basta uma 
palavra mal colocada para o interlocutor 
sair e sumir, sem segunda chance. Termi
nar um namoro pelo mesmo meio — um 
recurso predominantemente masculino 
— é bom porque evita brigas e até a pos
sibilidade de comportamentos violentos, 
mas evidentemente deixa quem leva o 
fora se sentindo pior ainda. Usuário in
tensivo da paquera virtual, Sérgio Lima, 
publicitário carioca de 31 anos, costuma 
começar a investida selecionando, pela 
foto e pelos dados pessoais, uma garota 
bonita no Twitter. Depois, o papo passa 
por Facebook, MSN, celular, até desem
bocar no encontro propriamente dito. 
Com a mesma facilidade, encerra os re
lacionamentos. "Já acabei por e-mail, 
por mensagens de texto; o mais recente 
foi por Skype, porque ela morava na Ar-
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gentina. Elas não gostam, mas eu acho 
mais fácil. Terminar é ruim de qualquer 
jeito", simplifica. 

O mesmo princípio de equilíbrio en
tre vantagens e desvantagens se aplica 
ao capítulo traição. Da mesma forma 
que facilitam a infidelidade, os meios 
eletrônicos ajudam no flagrante. Tiger 
Woods, Sandra Bullock e Eva Longoria 
são alguns dos casos de famosos que 
descobriram ou foram descobertos pela 
mensagem comprometedora e mal guar
dada. Textos ou fotos picantes, bem co
mo as pegadas deixadas em sites de re
lacionamento como Facebook e Orkut, 
são o terreno pantanoso no qual namo
ros, noivados e casamentos afundam. A 
produtora de moda Nathália Furtado, 
paulistana de 24 anos, não esconde: re
vira as informações sobre seus ex-na-
morados e sobre as ex-namoradas do 
atual, com quem mantém contato o dia 
inteiro. Nas horas vagas, investiga rivais 
em potencial. "Tento me controlar para 
não ficar obcecada. Já perdi um namo
rado porque, depois que ele confessou 
uma traição, não o deixava atender 
mais nenhuma ligação sem checar 
quem era", confessa. O ritual a levou a 
descobrir que outro namorado mantinha 
paralelamente um relacionamento com 
uma menina que morava na Inglaterra. 
" V i uma troca de recados entre os dois 



no Orkut, e ele não teve como negar", 
registra a bela e implacável Nathália. V i 
ver patrulhando antigos namorados não 
é nada saudável emocionalmente, mas 
nesses casos sempre existe a vingativa 
possibilidade de apagá-los de vez das 
redes sociais através do site blockyou-
rex.com. Basta instalar o programa e 
preencher um cadastro com nome. so
brenome e nome de usuário da pessoa 
no Facebook, Twitter, blog e afins. 
Quem procurar o indigitado não vai en
contrar. Tal como nas fotos manipula
das dos proscritos nos antigos regimes 
comunistas, o programa escamoteia a 
presença do fulaninho nas redes. Des
bloquear é fácil, mas, até a vingança ser 
percebida, muitos acessos se perdem 
para sempre. 

As aflições despertadas pelo manan
cial de informações eletrônicas eventual
mente desembocam nos consultórios. 
"É comum a pessoa chegar com e-mails 
impressos e as mais variadas interpreta
ções", diz Laila Pincelli, psicóloga e te
rapeuta de casais. "A internet é um prato 
cheio para inseguros e ciumentos por
que o acesso à vida pública e íntima do 
parceiro fica muito fácil." As dificulda
des de interação 
evidentemente 
também podem 
aumentar. "Te
nho pacientes que trocam trinta torpe
dos e não têm coragem de pegar o tele
fone para marcar um encontro. É tudo 
muito pautado no virtual, um meio que 
dá uma falsa sensação de domínio, mas 
que na verdade provoca interpretações 
confusas e pouco avanço na intimida
de." A disparidade de uso entre casais 
também pode provocar atritos. Thais 
Mattoso, analista de sistemas de 29 
anos. recém-casada com Rafael Cava
lheiro, 30 anos e nenhum perfil em redes 
sociais, custou muito até aceitar o com
promisso de não levar o notebook para o 
quarto. "Quando estamos juntos em ca
sa, ele dá uma hora para eu usar e só. Se 
estouro o tempo, faz cara feia", diz 
Thais, agora rompida com o time das 
que ficam horas investigando cada deta
lhe da página do namorado. "Sei que 
assim é melhor para nós dois. Além dis
so, consigo ocupar muito melhor meu 
tempo na internet agora do que quando 
passava horas tentando de qualquer jeito 
descobrir algum segredinho." 
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