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na Universidade Duke. Ele diz
que ficamos com medo de ter tomado
a decisão errada sobre como gastar
nosso tempo.
Imediatismo. A mídia social por strea-

Redes sociais e o
‘medo de perder algo’

ções de status e fotos do Twitter proporcionam vislumbres eletrizantes
das vidas e atividades diárias de amigos, colegas de trabalho e pares.
Ver postagens de meus amigos espalhados por todo o país com frequência
me faz sentir mais ligada a eles. Notícias e fotos de passeios de bicicleta,
concertos, jantares e noitadas na cidade desfrutados por meu círculo social
em Nova York são preciosos como
uma lista informal de recomendações
locais do que fazer.
Mas, de vez em quando, há um lado
mais sombrio. Quando percorremos
fotos e atualizações de status, a preocupação que se insinua nos cantos de
nossa mente é provocada pelo medo
de se arrepender, diz Dan Ariely, autor
de Predictably Irrational (“Previsivelmente irracional”) e professor de psicologia e economia comportamental

ming tem um imediatismo que é muito diferente de, por exemplo, uma conversa durante o almoço relatando os
acontecimentos do fim de semana.
Quando você vê que seus amigos estão
dividindo numa garrafa de vinho sem
você – naquele exato momento – “você pode imaginar como as coisas poderiam ser diferentes”, disse Ariely.
É como uma perda por pouco na vida real. “Quando você ficaria mais
aborrecido?” ele perguntou. “Depois
de perder seu voo por dois minutos ou
por duas horas?” “Dois minutos, é claro”, emendou. “Você pode imaginar
como as coisas poderiam ter sido diferentes, e isso realmente o motiva a se
comportar de maneira estranha.” O
medo de perder não se aplica somente
aos que levam uma vida noturna muito agitada.
Uma amiga que trabalha em publicidade me contou que se sentia de bem
com a vida – até abrir o Facebook. “Aí
eu fico pensando, estou com 28 anos,
com três colegas de quarto, e, oh, parece que você tem um bebê precioso e
uma hipoteca”, disse ela. “E aí eu quero morrer.” Nessas ocasiões, ela disse,
sua reação instintiva é, com frequência, postar um relato de uma coisa legal que fez, ou uma foto particularmente divertida do seu fim de semana.
Isso a faz se sentir melhor, mas pode
provocar Fomo em outra pessoa.
Caterina Fake, cofundadora do
Flickr, o serviço de compartilhamento de fotos, e de Hunch, um esquema
de recomendações, disse: “O software
social é tanto o criador quanto a cura

der melhor como funciona.
Chega Ed Marks, um dos vários editores que foi emprestado de outras editorias para ajudar com o volume de trabalho, e os dois discutem as fontes da notícia. Goodman não conseguiu falar com
Adam Nossiter, o principal repórter do
trabalhando da vizinha Gana, para saber o que ele diz.
Marks começa a editar uma matéria
enquanto Goodman volta sua atenção
para Laura Kasinof, uma freelancer que
acabade chamar doIêmen, onde é a única pessoa do jornal. Laura tem algumas
coisasinteressantes paraelesobreacontecimentos isolados no país, mas enquanto ela desliga, ele me diz: “As coisas
são sempre confusas no Iêmen”.
A editoria internacional trabalha com
um complexo sistema de redes, reais e
eletrônicas. Na rede física, agora sobrecarregada pela fadiga e os custos crescentes, o Times espalha fotógrafos, correspondentes e freelancers por todo o
globo, alguns em redações e outros nos
lugares mais quentes. O jornal também
trabalha com The International Herald
Tribune, chamada a “edição global” do
Times, e suas redações em Paris e
Hong Kong.
Mensagens do Twitter entram continuamente. Os sistemas internos do Timesparaojornalimpressoeonlinemostram e administram as histórias que estão ocorrendo no momento.

Quem dirige tudo isto é Susan Chira,
editora de internacional desde o início
de 2004. Na realidade ela não tem tempo de “dirigir”. Ela edita artigos, toma
decisões, dá apoio moral à tropa e tenta
ter em vista o quadro geral.
“Ei, Adam”, diz para Nossiter, que
chamou para falar sobre uma viagem de
Gana para a Costa do Marfim. “Você foi
incrivelmente decidido. Mas a viagem
de avião vai ter a proteção dos franceses?” Coisas ruins sempre acontecem
na editoria internacional – Susan e seus
colegas gastam muito tempo tentando
impedir que aconteçam. Em primeiro
lugar na lista está o perigo para os jornalistas nas zonas de guerra. No dia 15,
quatro jornalistas do jornal foram presos na Líbia e ficaram na cadeia por seis
dias.
Hoje, não há aviões indo para Abidjã e
está decidido que é muito arriscado paraNossiter viajarde carro atravésde um
território em litígio. Do mesmo modo,
em conversação mais tarde com C. J.
Chivers, correspondente no leste da Líbia, Susan decide não enviar jornalistas
para um lugar perigoso em outra parte
daquele país.
Evitar que outras coisas ruins atrapalhem a tomada de decisões na editoria
internacional e evitar erros jornalísticossob pressão éoutraprioridade. Muitos editores da internacional manifestam sua preocupação com o fluxo cons-

Ver fotos e informações vibrantes postados pelos amigos e parentes também tem seu
lado sombrio – o temor de ter tomado a decisão errada sobre como gastar seu tempo
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uma noite chuvosa recente, me sentei no
sofá com pipoca e o
Netflix Instant (sistema para baixar filmes
por streaming via internet para computadores e TV), pronta para passar
uma noite tranquila em casa. A paz
foi doce – enquanto durou. Pouco
depois, meu iPhone começou a acusar a entrada de notificações de um
punhado de sites de relacionamento social trazendo informações sobre o que meus amigos estavam fazendo.
À medida que os avisos chegavam, minha mente ia se acelerando.
Fiquei sabendo que três amigos tinham chegado em uma casa de som
perto do meu apartamento. Mas
por quê? O que estaria havendo ali?

N

Depois, vi fotos de outros amigos saboreando milk-shakes fantásticos num
restaurante bacana. De repente, meus
simples prazeres domésticos empalideceram em comparação com as coisas que poderia estar fazendo.
A série de possibilidades desencadeou inquietude e indecisão. Fiquei dividida entre me acomodar no meu canto aconchegante ou sair para um encontro improvisado, e simplesmente
não sabia o que fazer.
Meu problema é emblemático da
era digital. Ele é conhecido como Fomo, ou “fear of missing out” (medo de
perder alguma coisa importante), e refere-se a uma mistura de ansiedade,
inadequação e irritação que pode ocorrer subitamente quando se corre os
olhos por redes sociais como Facebook, Twitter, Foursquare e Instagram. Bilhões de mensagens, atualiza-

Entre as notícias de
um mundo frenético
e o cansaço
Seção internacional do ‘Times’ vive período dos mais agitados
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mdia navida da editoria internacional do
New York Times começa com Laurent
Gbagbo abrigado no
subterrâneo de seu
bunker, em Abidjã, a principal cidade
da Costa do Marfim. Ao longo do dia,
a editoria receberá matérias dos cinco continentes, trabalhando a uma
velocidade impressionante desde janeiro,quandocomeçouuma extraordinária série de acontecimentos
mundiais.
São 7:30 da manhã de terça-feira, e
o primeiro a chegar na editoria, J. Da-

U

vid Goodman, olha para o computador
na redação de Nova York em busca de
matérias.Temdiantedesiograndevolume de notícias do exterior – a Primavera
Árabe, as catástrofes no Japão, a guerra
noAfeganistão, oconflitoisraelense-palestino, a luta pelo poder na Costa do
Marfim.
De onde estou, olhando sobre o ombro de Goodman, observo o trabalho de
coleta de notícias esticado até o limite –
não só pelo volume e pela urgência, mas
tambémpelasrápidasecontínuasmodificações graças à tecnologia digital. Resolvi ficar aqui durante a melhor parte
de um ciclo de notícias para compreen-

do Fomo. Ele é cíclico.” Alguns criadores de apps (software aplicativos) sociais dizem que construíram
seus serviços para as pessoas ficarem voltando atrás de mais coisas,
mas não por algum propósito insidioso.
“Ninguém gosta de atuar num vácuo”, disse Kevin Systrom, presidente executivo do Instagram, uma
aplicação de compartilhamento de
fotos móvel que permite aos usuários fazer comentários sobre as fotos. A foto mais criativa ou chocante provavelmente atrairá mais atenção favorável. O feedback, disse Systrom, pode ser ligeiramente viciante. As pessoas que usam o Instagram “são recompensadas quando
alguém gosta daquilo, e acabam voltando”, disse ele.
Seja qual for a angústia que a pessoa possa sentir quando vê que outras estão passando bons momentos, disse Systrom, ela é provavelmente exagerada pelo efeito geral
de tantos novos fluxos de dados sociais que jorram em telefones móveis e navegadores ao mesmo tempo.
“Não estamos acostumados a ver
o mundo funcionando”, disse ele.
“Como seres humanos, só podemos processar uma certa quantidade de dados.” Evidentemente, o medo de perder oportunidades não é
novo. Ele foi induzido ao longo da
história por acionadores como as
colunas sociais de jornais, fotos de
festas e cartas de férias anuais – e
e-mails – mostrando pessoas se divertindo pra valer. Mas agora, disse
Fake, em vez de recebermos atualizações ocasionais, recebemos o
tempo todo lembretes enviados pelo dispositivo de nossa escolha.
Sherry Turkle, uma professora do
Instituto de Tecnologia de Massachusetts diz que à medida que a tecnologia se torna mais onipresente,
nossa relação com ela se torna mais
íntima, conferindo-lhe o poder de
influenciar decisões, humores e
emoções. Perguntei a Turkle o que
as pessoas poderiam fazer para lidar com esse dilema estressante.
Ela disse “deixe de lado seu iPhone”. Mais fácil falar do que fazer. Eu
tentei, mas desligar meu iPhone é
quase impossível – não estou pronta para dar esse passo. / TRADUÇÃO DE
CELSO M. PACIORNIK
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tante de acontecimentos e a pressão
de atualizar as notícias.
Greg Winter, o editor responsável
pela África Subsaariana, mostra para
mim o que pode acontecer. A Reuters
emitiu um dizendo que Gbagbo se
rendeu, de acordo com um “documento interno”. Winter duvida. Nenhuma outra agência deu o fato. Ele
decide não comprar a ideia. Faz bem:
minutos mais tarde, a Reuters revê a
informação e a retira.
Apesar de toda a pressão para responder ao rápido pipocar de notícias
em primeira mão, a editoria internacional ainda se debruça sobre a primeira página.
A história de Gbagbo é atualizada,
mas os principais editores do Times
resolvem que ela não vai para a capa.
Eles então trabalham com Nossiter e
ScottSayareemParis paraumahistória que tem a marca do Times: isso
significa um novo artigo não com as
últimasnotícias completas, mas com
uma análise. “Por que as pessoas se
importam?”, diz Winter. “Não são
apenas as notícias do dia. O foco da
história era o fracasso da diplomacia
internacional.Somente aforça poderá resolver esta questão.” / TRADUÇÃO
DE ANNA CAPOVILLA
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 12 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A14.
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WEEK IN REVIEW

Usinas alemãs tiram
apoio à energia limpa

Obama dá nova missão
ao general McChrystal

O presidente casaque,
reeleito sem esforço

A mudança abrupta de rumo na
política energética alemã em relação às usinas nucleares terá algumcustoparaachancelerAngela Merkel. Quatro empresas que
operam reatores nucleares pararam de injetar dinheiro em um
fundo que promoveria energias

O general afastado do comando
das tropas no Afeganistão, após
criticar o governo dos EUA, voltou à ativa. Barack Obama chamou Stanley McChrystal para liderar um programa de apoio às
famílias de militares em combate. Ele chefiará três pessoas.

Nursultan Nazarbayev, de 70
anos, foi reeleito presidente do
Casaquistão há 9 dias com 95%
dos votos, em uma eleição com
90% de comparecimento. Há 22
anos no cargo, sem oposição, foi
modesto: “Não fiz campanha,
pois estava governando”.

renováveis. Merkel freou a construção de novas usinas depois do
terremoto no Japão.
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THE WASHINGTON POST

TUNISIANA

40%

caíram as receitas turísticas da
Tunísia entre janeiro e março.
Mesmo com as revoltas que
depuseram o presidente, o
país arrecadou R$ 267
milhões em turismo
FONTE: ÁFRICA 21

Russos preferem
emigrar a protestar
Enquanto manifestantes marcham no norte da África pedindo
liberdade, a maioria dos russos
tem estado em silêncio. Em vez
de agruparem-se nas ruas, têm
feito silenciosamente suas malas e buscado liberdade em uma
nova onda de migração.

