
O nascimento de uma nação 
Thales De Menezes 
 
Sucesso do filme "A Rede Social", que desponta para o Globo de Ouro e o Oscar, expõe mais 
um aspecto do imenso poder do Facebook 
 
Mark Zuckerberg foi eleito o homem do ano da revista "Time", o Facebook chegou aos 550 
milhões de usuários e o filme "A Rede Social", em cartaz no Brasil, é o favorito ao Globo de 
Ouro - mais do que nunca a prévia do Oscar. 
 
Mais do que um avassalador "barba, cabelo e bigode", essas conquistas se complementam 
para alicerçar o plano de dominação global que Zuckerberg disparou há muitas madrugadas 
num dos dormitórios de Harvard. 
 
O Facebook se tornou a maior rede de relacionamentos pela reunião de ótimas sacadas para 
fisgar usuários. "A Rede Social", apesar de traçar um retrato desprezível de Zuckerberg, 
detalha como elencou as ideias que construíram um endereço tão funcional, amigável e 
sedutor na internet (leia ao lado). 
 
Apesar de uma ou outra declaração contra sua representação na tela, Zuckerberg deve 
agradecer bastante ao diretor David Fincher. 
 
O filme mostra a genialidade do criador e a força da criatura, tão impactante na vida das 
pessoas que o caráter no mínimo duvidoso do personagem acaba ficando em segundo plano. 
 
Em uma cena, ele compara sua criação à moda. "As roupas mudam, desaparecem, mas a 
moda nunca vai acabar." Em outro momento, Sean Parker, que destruiu a indústria do disco 
com o Napster, se une a Zuckerberg e dá um conselho ao sócio: nunca vender o Facebook. 
"Você não sabe que tamanho isso vai ter, como saber então o quanto pode valer?" 
 
A "nação Facebook" já é a terceira maior do mundo. Por enquanto. China e Índia dependem da 
disposição de seus casais para povoar territórios; o site precisa de poucos cliques no mouse 
para engrossar suas fileiras. 
 
A condição de bilionário aos 26 anos de Zuckerberg perde importância. Mais do que os US$ 7 
bilhões no banco, sua figura é associada à força política de uma ideia que foi comprada por 
meio bilhão de pessoas. 
 
A capacidade de mobilização do Facebook ainda não foi testada. Seus usuários navegam em 
75 idiomas, 24 bilhões de minutos por dia. 
 
Difícil prever o resultado de uma convocação direta de Zuckerberg a seus seguidores 
espalhados pelo mundo. Isso sim é ter poder. 
 
 
Facebook molda o mundo à nossa própria semelhança 
Ronaldo Lemos 
 
Em 1976 o filme "Rede de Intrigas" fez o balanço da mídia mais importante daquele momento: 
a televisão. 
 
Nele, um apresentador decadente anuncia que vai se suicidar e começa a falar a "verdade" em 
seu programa ao vivo. Em vez de ser tirado do ar, torna-se um fenômeno de audiência, 
justamente por dizer aquilo que ninguém mais diz. 
 
Corte para 2010. O filme "A Rede Social" faz um balanço da mídia que mais cresceu na 
década: a internet. O Facebook, com seus 500 milhões de usuários, atinge um público jamais 
sonhado por qualquer rede de TV. 
 



Mas, afinal, qual é a "programação" que garante tanto sucesso? 
 
Quem passa o dia no site acessa o conteúdo mais atraente e valioso dos tempos atuais: a si 
mesmo. 
 
Ao privilegiar conexões com "amigos de verdade", cria um microcosmo que nos devolve nossa 
própria projeção social. 
 
Ficamos sabendo de quais notícias nossos amigos gostaram, os temas que lhes causaram 
indignação, lugares frequentados, vídeos e músicas acessadas. 
 
Nada muito diferente do que nós mesmos faríamos. É como na cena do filme "Quero Ser John 
Malkovich" (1999) em que o protagonista adentra sua própria cabeça. 
 
O site mostra na prática como os chamados seis graus de separação são uma furada. Se eu 
conheço Ana, que conhece Bela, existe uma chance maior de eu me tornar amigo de Bela do 
que de qualquer outra pessoa. 
 
O Facebook foi construído em torno disso: quer que você conheça os amigos dos seus amigos. 
Experimente adicionar um punhado de pessoas aleatoriamente. Logo ele bloqueia a prática. 
 
DIVERSIDADE 
 
É diferente do Orkut. Nos últimos anos, o site passou a incluir boa parte da diversidade do 
país, incluindo pessoas que não têm computador e acessam a internet por lan houses. 
 
Isso logo gerou um termo pejorativo: a orkutização. Significa ter de conviver com o outro, o 
"diferente". Muitos incomodados migraram para o Facebook. 
 
Tem gente falando agora na orkutização do Twitter, que também estaria se tornando diverso 
demais. 
 
O problema de conviver apenas com gente como a gente é que isso nos torna ainda mais 
iguais e mais radicais nas nossas posições. Quem gosta de indie rock vai gostar ainda mais. 
Quem acha Sarah Palin legal vai achar ainda mais (e prestar cada vez menos atenção em 
quem não acha). 
 
Diferente do filme "Rede de Intrigas", em que uma "verdade" dissonante mobilizava as 
pessoas, o Facebook prepara o terreno para um mundo conservador, em que somos 
mobilizados principalmente por nós mesmos. 
 
Geração atual vive em múltiplas tarefas com tudo ao mesmo tempo agora 
Márion Strecker 
 
Os nativos digitais não pensam em tecnologia. Para os que nasceram com o mouse na mão, 
tecnologia é algo normal, faz parte da vida, não é nem assunto. 
 
Tecnicamente falando, dizem que os nativos digitais são aqueles que nasceram depois de 
1992. Uma população global de mais de 1,6 bilhão de pessoas. Outro dia, quando eu estava 
bem longe do Brasil, mandei um e-mail ao meu marido dizendo que achava nossa filha uma 
típica integrante da tal Geração Z, nada com que devêssemos nos preocupar excessivamente. 
 
Seu e-mail de resposta veio com a seguinte afirmação em forma de "assunto": Márion é da 
Geração Z. 
 
Ooops. O que é a Geração Z, afinal? 
 
Tacham-nos de DDA, ou seja, portadores de um Distúrbio de Déficit de Atenção. 
 



Também nos chamam de hiperativos, porque parecemos agitados ou ansiosos e fazemos um 
monte de coisas ao mesmo tempo. 
 
Regras de etiqueta à parte, nós ficamos completamente à vontade ligados a três ou mais telas 
simultaneamente. 
 
Se estou no computador trabalhando em alguma coisa específica, posso estar ao mesmo 
tempo com várias outras janelas do navegador abertas, pulando de uma para a outra 
frequentemente. 
 
Ouço iPod e uso Outlook, um software que me pipoca um resumo de cada e-mail recebido em 
tempo real. Uma loucura, em termos de manter a concentração. 
 
Minha filha, quando chego em casa, normalmente está assistindo a algum seriado de televisão, 
ao mesmo tempo em que troca SMSs com amigas, de computador no colo, com Skype, MSN, 
fazendo trabalho de escola e atualizando perfis no Orkut, Facebook ou Twitter. Ela só tem 12 
anos. 
 
CONCENTRAÇÃO  
 
Não, não posso reclamar. Ela não ficou em recuperação em nenhuma matéria e sua menor 
nota foi um sete. 
 
Será que ela tem algum déficit de atenção importante? 
 
Não parece! Será que eu mesma tenho algum déficit de atenção? Bem, às vezes. 
 
Concentrar-se é um processo complexo, que começa pelo interesse na atividade que estamos 
fazendo. Também passa pelos caminhos percorridos no cérebro, que não são fixos. Mas não 
sou psiquiatra e não vou me aprofundar nesse aspecto. 
 
O que quero dizer é que a capacidade de exercer múltiplas tarefas simultaneamente ou mesmo 
alternadamente, só que numa sequência frenética, é uma realidade nos mais jovens e em 
muitos adultos também. 
 
A vida em redes sociais estimula esse comportamento. 
 
Em vez de estarmos numa só festa, interagindo com pessoas, estamos em várias festas 
simultaneamente, observando, sendo observados e interagindo com uma quantidade muito 
maior de gente. 
 
Gera ansiedade? Claro! Mas são esses os tempos em que estamos vivendo. 
 



 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 19 dez. 2010, Ilustrada, p. E6. 


