
a primeira coisa que você faz quando entra 
na internet? Checa seu e-mail, dá uma 

olhadinha no Twitter, confere as atualizações dos 
seus contatos no Orkut ou no Facebook? Há diver
sos estudos comprovando que interagir com outras 
pessoas, principalmente com amigos, é o que mais 
fazemos na internet. Só o Facebook já t em mais de 
500 milhões de usuár ios , que juntos passam 700 b i 
lhões de minutos por mês conectados ao site - que 
chegou a superar o Google em n ú m e r o de acessos 
diár ios. A internet é a ferramenta mais poderosa já 
inventada no que diz respeito à amizade. E está 
transformando nossas relações: tornou muito mais 

fácil manter contato com os amigos e co
nhecer gente nova. Mas será que as amiza
des online não fazem com que as pessoas 
acabem se isolando e tenham menos amigos 
offline, "de verdade"? Essa tese, geralmen
te citada nos debates sobre o assunto, foi 
criada em 1995 pelo sociólogo americano 
Robert Putnam. E provavelmente está erra
da. Uma pesquisa feita pela Universidade de 
Toronto constatou que a internet faz você ter 
mais amigos - dentro e fora da rede. Duran
te a década passada, per íodo de surgimento 
e ascensão dos sites de rede social, o nume-



ro médio de amizades das pessoas cresceu. E os cha
mados heavy users, que passam mais tempo na i n 
ternet, foram os que ganharam mais amigos no 
mundo real - 38% mais. Já quem não usava a inter
net ampliou suas amizades em apenas 4,6%. 

Então as pessoas c o m e ç a m a se adicionar no Face-
book e no final todo mundo vira amigo? Não é bem 
assim. A internet raramente cria amizades do zero 
- na maior parte dos casos, ela funciona como po-
tencializadora de relações que já haviam se insinua

do na vida real. Um estudo feito pela Universidade 
de Michigan constatou que o 2° maior uso do Face-
book, depois de interagir com amigos, é olhar os 
perfis de pessoas de gente que acabamos de conhe
cer. Se você gostar do perfil, adiciona aquela pessoa, 
e está formado um vínculo . As redes sociais t ê m o 
poder de transformar os chamados elos latentes 
(pessoas que frequentam o mesmo ambiente social 
que você, mas não são suas amigas) em elos fracos -
uma forma superficial de amizade. Pois é. Por mais 
que existam exceções a qualquer regra, todos os es
tudos apontam que amizades geradas com a ajuda 
da internet são mais fracas, s im, do que aquelas que 
nascem e crescem fora dela. 

Isso não é inteiramente ru im. Os seus amigos do 
peito geralmente são parecidos com você: perten
cem ao mesmo mundo e gostam das mesmas coisas. 
Os elos fracos não . Eles transitam por grupos dife
rentes do seu, e por isso podem lhe apresentar co i 
sas e pessoas novas e ampliar seus horizontes - ge
rando uma renovação de ideias que faz bem a todos 
os relacionamentos, inclusive às amizades antigas. 
Os sites sociais como Orkut e Facebook tornam mais 
fácil fazer, manter e gerenciar amigos. Mas t a m b é m 
influem no desenvolvimento das relações - pois as 

possibilidades de interagir com outras pessoas são 
limitadas pelas ferramentas que os sites oferecem. 
"Você entra nas redes sociais e faz o que elas querem 
que você faça: escrever uma mensagem, mandar um 
link, cutucar", diz o físico e especialista em redes 
Augusto de Franco, que já escreveu mais de 20 livros 
sobre o tema. O problema, por assim dizer, é que a 
maioria das redes na internet é s imétr ica: se você 
quiser ter acesso às informações de uma pessoa ou 
mesmo falar reservadamente com ela, é obrigado a 

pedir a amizade dela, que tem de aceitar. 
Como é meio grosseiro dizer " n ã o " a a lguém 
que você conhece, mesmo que só de vista, 
todo mundo acabava adicionando todo 
mundo. E isso vai levando à banal ização do 
conceito de amizade. "As pessoas a quem 
você está conectado não são necessariamen
te suas amigas de verdade", diz o sociólogo 
Nicholas Christakis, da Universidade Har-
vard. É verdade. Mas, com a chegada de sites 
como o Twitter, a coisa ficou diferente. 

Amizade assimétrica 
No Twitter, eu posso te seguir sem que você 
tenha de autorizar isso, ou me seguir de v o l 
ta. É uma rede social completamente assi
métr ica . E isso faz com que as redes de "se
guidores" e "seguidos" de a lguém possam se 

comunicar de maneira muito mais fluida. Ao estu
dar, com um time de pesquisadores, a sua p rópr ia 
rede no Twitter, Christakis percebeu que seu grupo 
de amigos tinha começado a se comunicar entre si 
independentemente da mediação dele. Pessoas cujo 
único ponto em comum era o p rópr io Christakis 
acabaram ficando amigas entre si. "As redes sociais 
estão ficando maiores e mais diversificadas", diz o 
sociólogo e pesquisador de redes Barry Wellman, da 
Universidade de Toronto. 

É o seguinte. Eu posso me interessar pelo que você 
tem a dizer e começar a te seguir. Nós não nos co
nhecemos. Mas você saberá quando eu o retuitar ou 
mencionar seu nome no site, e poderá falar comigo. 
Meus seguidores t a m b é m podem se interessar pelos 
seus tuí tes e começar a seguir você. Os seus segui
dores podem ter curiosidade sobre m i m e entrar na 
conversa que estamos tendo. Em suma; nós cont i 
nuaremos não nos conhecendo, mas as pessoas que 
estão à nossa volta estabelecem vários níveis de i n 
teração - e podem até mesmo virar amigas entre si. 

Mas boa parte dos cientistas ainda acha que, mes
mo estando em contato com qualquer pessoa mais 
facilmente e a todo o momento, a distância conti
nua rá prejudicando as amizades. "A internet faz 



com que você consiga desacelerar o processo, mas 
não salva as re lações" , acredita o ant ropólogo Robin 
Dunbar. "No fim das contas, ainda precisamos estar 
p róx imos das pessoas de vez em quando." É verda
de. A maioria dos especialistas em relacionamento 
humano acredita que a proximidade física é essen
cial para sentirmos os efeitos benéficos das amiza
des profundas. Só que o cérebro pode estar come
çando a mudar de opinião. 

Um estudo que está sendo realizado na Universi
dade da Califórnia começou a desvendar o efeito que 
as redes sociais produzem no organismo. Mais pre
cisamente, o que acontece com os níveis de ocitoci-
na quando usamos o Twitter, por exemplo. É há um 
efeito. Os primeiros resultados mostraram que tu i -
tar estimula a l iberação desse h o r m ô n i o , e conse
quentemente d iminui os níveis de h o r m ô n i o s como 
cortisol e A C T H , associados ao estresse. 

Isso significa que o cérebro pode ter desenvolvido 
uma nova maneira de interpretar as conversas no 
Twitter. "O cérebro entende a conexão eletrônica 
como se fosse um contato presencial", diz Paul Zak. 
Isso seria uma adap tação evolutiva ao uso da inter
net. "O sistema de ocitocina está sempre se ajustan
do ao ambiente em você es tá" , diz. "Pode ser que, 

de tanto interagir em redes sociais, as pessoas este
jam se tornando mais sintonizadas para a amizade. 
E aí elas acabam fazendo mais amigos, inclusive pre
sencialmente." Ou seja: a lém de mudar as amizades, 
a internet t a m b é m pode acabar modificando o p r ó 
prio cérebro humano. Mas ainda é cedo para dizer se 
acabaremos nos tornando seres hiperssociais, com 
cérebros capazes de acomodar um n ú m e r o maior de 
amigos. O própr io Paul Zak diz que não é possível 
desconsiderar a impor tânc ia do contato físico - um 
dos mais importantes estimulantes da liberação de 
ocitocina no organismo. "No máx imo , vamos ter 
mais possibilidades de manter relações ín t imas a 
distância por mais tempo", diz. Outros, como Robin 
Dunbar, acham que a tecnologia ainda pode nos 
surpreender, e romper a ú l t ima barreira da amizade 
online: "O Skype e outros serviços do tipo não são 
bons o suficiente, porque não nos permitem tocar 
um no outro em realidade virtual. Ainda ." 
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