


não parar para pôr alguma ordem na in-
teração homem-máquina (e, principal-
mente, criança-máquina) corre o risco
de ser sugado pelo toque mágico e inin-
terrupto na telinha.

Nos primórdios da era digital, os vi-
ciados em computadores eram pessoas
que mal levantavam e iam logo para o
ambiente onde ficavam os equipamen-
tos. O hoje obsoleto "quarto do compu-
tador" é testemunha desses tempos re-
motos. A relação, evidentemente, mu-
dou. "A primeira coisa que faço quando
acordo é checar meus e-mails: ainda na
cama, antes mesmo de ir ao banheiro",
diz Francisco Chaves. 30. gerente de
operações. Segundo uma pesquisa feita

nos Estados Unidos e na Inglaterra pela
companhia Xobni, que desenvolve soft-
wares de e-mails para empresas, 20%
da população desses países tem esse há-
bito. É daninho? Tem coisa pior. "Ouço
reclamações de mulheres cujos mari-
dos, logo depois da relação sexual, vi-
ram-se e começam a mexer no iPad",
conta Nairo Vargas, professor do De-
partamento de Psiquiatria da USP. Se
alguém ainda não entendeu, o professor
explica: "É claro que a outra pessoa se
sente abandonada".

A comunicação instantânea e cons-
tante pode ser uma delícia quando
aproxima amigos e familiares, mas
também cria demandas desgastantes.
"Meu chefe me manda cinco e-mails
no fim de semana. Já vou dormir ansio-
sa. Não é justo", diz a publicitária
Adriana Garcia. "A comunicação rápi-
da e feita a qualquer hora não funciona
só nos moldes do que nos agrada. As-
sim, as mensagens de trabalho podem
chegar, sim, em um dia de folga", diz
Roberto Costa, da Clave, empresa de
consultoria de RH. "Se o funcionário
se dispôs a receber um BlackBerry da
empresa, aí é que não pode reclamar."
Em alguns casos, existe certa margem
de manobra. "Tente acertar com o che-
fe que as mensagens serão checadas no
fim do domingo", sugere o consultor.
Para quem ainda não se convenceu da
dura realidade, outro dado da mesma
pesquisa: 70% dos americanos leem e-
mails de trabalho no fim de semana.

Demandas incessantes de trabalho,
cônjuges abduzidos pelo iPad e filhos
que fogem da luz do sol (daí a dissemi-
nação da miopia, diz um outro e aluci-

nante estudo) já seriam insuportáveis.
Mas ainda existe o incontrolável impul-
so de ver o que está acontecendo nas
redes sociais. Daí a ter uma espécie de
vida sucedânea é só um pequeno e des-
percebido passo. A experiência recente
da administradora de empresas Caroline
Usevicius, 31, é exemplar. Durante um
jantar com o marido, a irmã e o cunha-
do, os dois homens começaram a foto-
grafar os pratos, o restaurante e os vi-
nhos. Depois, jogaram as fotos no Twit-
ter e passaram a falar com os amigos
que estavam on-line. "Fazer piadinha
entre eles tomou-se mais importante do
que curtir a noite", registra Caroline.

No ambiente escolar, a luta é dura.
No Colégio Rio Branco, em São Paulo,
os alunos que usam eletrônicos em sala
de aula agora ganham suspensão. "A
internet é uma concorrência desleal. Se
o jovem puder escolher, vai preferir o
Facebook a aprender química", diz a
diretora Esther Carvalho. "E os pais
que mandam torpedos para os filhos
enquanto eles estão em aula também
atrapalham", avisa. Quando a magia
funciona para o lado do bem, é uma be-
leza. Maria Clara, de 5 anos, usou o
iPad para ensinar o abecedário em in-
glês às colegas. "A maioria dos aplica-
tivos do meu telefone é dela", conta o
pai. Gilson Coutinho, um viciado con-
fesso em tecnologia. "Eu e minha mu-
lher nos falamos pelo Facebook, mes-
mo dentro de casa", conta. "Mando
uma notícia por mensagem para a Pa-
trícia, e ela a comenta." Só o cajado
mágico de Moisés para impor as novas
tábuas da lei. Ou seriam tablets? •
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