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Marcela Buscato, Luíza Karam e Isabella Ayub 

internet e as redes sociais estão tornando as amizades super
ficiais? Para responder a essa pergunta, a escritora americana 
Arlynn Presser, de 51 anos, optou por uma solução radical: 

conhecer pessoalmente, um a um, todos os seus 325 amigos virtuais. 
Ela tomou a decisão ao terminar um casamento de 23 anos, no mes
mo momento em que vivia a síndrome de "ninho vazio" - seus dois 
filhos, Joseph, de 23 anos, e Eastman, de 19, haviam saído de casa para 
iniciar a vida de adulto. "Eu me senti desconectada de minha família 
e percebi que dependia de meus amigos do Facebook", disse Arlynn a 
ÉPOCA. "Mas quem eram aquelas pessoas? Seriam amigos de verda
de, mesmo que eu não os visse com freqüência ou, em alguns casos, 
sem nunca tê-los conhecido pessoalmente?" De janeiro a dezembro 
de 2011, Arlynn deixou a pequena Winnetka, município de 12 mil 
habitantes no Estado americano de Illinois, e viajou por 51 cidades 
em 11 países. Em seu périplo, fez 45 voos, encontrou 292 amigos e • 
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Vida 

superou um terrível inimigo interior -
Arlynn sofre de um distúrbio de ansie
dade que, nos últimos anos, a impedira 
de sair de casa. Ela reencontrou colegas 
dos tempos de escola e conheceu cara 
a cara seus adversários nos jogos vir
tuais. Alguns "amigos" não acharam 
tempo para Arlynn. Um exigiu que 
ela fosse sozinha a sua casa. Arlynn 
recusou. No balanço, diz que a expe
riência foi enriquecedora: "Senti-me 
muito próxima de algumas pessoas, 
mas percebi que sempre fica uma dis
tância imposta pela internet". 

Arlynn i luminou um pouco mais 
sua vida, mas não decifrou o enigma 
da amizade em tempos de redes so
ciais. "Virou lugar-comum pensar que 
a versão virtual das relações é inferior 
ao correspondente real", escreveu o fi
lósofo holandês Johnny Hartz Soraker. 
"Essa percepção, aliada à ideia de que 
os relacionamentos virtuais substitui
rão os presenciais, nos leva à conclusão 
de que devemos concentrar esforços 
nas amizades reais em vez de procu
rar substitutas virtuais." Essa visão, diz 
Soraker, professor da Universidade de 
Twente, não é inteiramente verdadeira. 
"É preciso considerar a possibilidade 
de as amizades virtuais suscitarem 
confiança e espalharem felicidade." 

Os limites da amizade via internet 
ainda não estão definidos - e são ob
jeto de intensa controvérsia, teórica 
e prática. Filósofos como Soraker es
peculam sobre o futuro da amizade e 
das relações humanas. Pessoas comuns 
como os 54 milhões de brasileiros ins
critos no Facebook se perguntam se 
aquilo que elas fazem todos os dias, se 
as horas que dedicam ao trato e à troca 
com pessoas que nunca olharam nos 
olhos são apenas uma perversão digital 
do mais nobre dos afetos humanos. Os 
amigos do Facebook são desbravadores 
que responderão, na prática, à pergun
ta definitiva: é possível criar amizades 
verdadeiras pela internet e cultivá-las 
à distância? Ou, na verdade, as redes 
sociais estão nos isolando atrás da tela 
do computador? 

Para se aproximar da resposta, é 
fundamental entender, primeiro, o 
que é a amizade. Filósofos de várias 
eras pensaram sobre essa questão vital 
para todos nós, e, mais recentemente, 

pesquisadores de áreas diversas ten
taram desvendar os mistérios dessa 
forma primordial de relacionamento. 
Os resultados dessa reflexão sugerem 
que existem dois tipos de amizade, a 
próxima e a distante. Ambos são ex
tremamente importantes para nosso 
crescimento pessoal. Os amigos pró
ximos são como espelhos - no rela
cionamento com eles, muitas vezes 
conflituoso, e na comparação diária 
que se estabelece, definimos nossa 
personalidade. Os distantes nos apro
ximam de outras tribos, interesses e 
ramos do conhecimento - oxigenam 
nossa vida. 
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Num estudo considerado funda
mental pelo mundo acadêmico, feito 
em 1973, o sociólogo americano Mark 
Granovetter analisou 282 profissio
nais da cidade de Boston, nos Estados 
Unidos. Todos haviam mudado de 
emprego recentemente, por indicação 
de alguém. Mais da metade dos entre
vistados declarou não ver muito mais 
que uma vez por ano a pessoa que lhe 
indicara para o novo emprego. Quase 
30% afirmaram que haviam encontra
do o contato, no máximo, uma vez no 
ano anterior. Granovetter concluiu que 
as conexões fortes fazem com que nos 
limitemos a um mesmo e único círcu-

lo social, enquanto os indivíduos com 
quem temos relações fracas (amigos 
de amigos ou gente com quem fala
mos apenas no Facebook) nos conec
tam a diversos outros grupos. "Quan
to menos contatos indiretos alguém 
tem, mais encapsulado está", escreveu 
Granovetter. A pessoa que não cultiva 
relações indiretas perde a chance de 
conhecer e de aprofundar-se no mun
do de ideias e oportunidades que existe 
em torno de seu círculo mais amplo de 
relacionamentos. 

O ideal que serve como base para 
julgarmos a competência de um can
didato a amigo verdadeiro foi criado 
300 anos antes de Cristo pelo filósofo 
grego Aristósteles. Ele dizia que duas 
pessoas são capazes de nutr i r uma 
amizade verdadeira apenas se forem 
virtuosas. Ou seja, se desejarem, ge
nuinamente, o bem da outra, sem v i 
sar ao benefício próprio . Um amigo 
de verdade é aquele que consegue de
cifrar sua intimidade, destacar quali
dades e apontar defeitos. É um "cuidar 
de almas", como definiu o escritor e 
ensaísta francês Michel de Montaig
ne, no século X V I . Montaigne atribuía 
sua formação intelectual às conversas 
filosóficas que mantinha com o melhor 
amigo, o escritor Étienne de La Boétie. 
"Uma amizade assim requer compa
nheirismo estimulante, ajuda, intimida
de, confiança e segurança emocional", 
afirma a psicóloga Luciana Karine de 
Souza, que estudou as relações fraternas 
entre adultos na Universidade Federal 
de Minas Gerais. 

Esse tipo de amizade aristotélica 
pode ser representado pela relação 
entre a atriz Bárbara Paz, de 37 anos, 
e o ator Raul Barreto, de 53. A amizade 
deles, que já dura 14 anos, foi primeiro 
um namoro de dois anos. A paixão aca
bou, mas o companheirismo ficou. Foi 
Barreto quem acompanhou Bárbara 
nas várias cirurgias que ela fez para • 
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amenizar as cicatrizes em seu rosto 
provocadas por um acidente de carro. 
"Ele é meu conselheiro" diz Bárbara. 
"Com ele, não há meias palavras. Só as 
verdades que muitas vezes não quero 
escutar." Bárbara diz que o amigo, às 
vezes, age como um pai. "Certa vez, 
combinei de passar duas semanas na 
Europa com uns amigos e US$ 800 na 
carteira. Ele me emprestou uma mo
chila e avisou que o dinheiro não daria. 
Três dias antes de acabar a viagem, es
tava em Barcelona e restavam só US$ 
30. Liguei para ele. Ele me mandou 
abrir o fundo da mochila. Encontrei 
lá US$ 200. Desde o começo, ele sabia 
que aquilo aconteceria", diz Bárbara. 
Hoje, ambos viajam muito, e a inter
net - no caso deles, o e-mail - é uma 
ferramenta fundamental para manter a 
proximidade. "Quando você tem uma 
relação de intimidade com alguém, a 
distância passa a ser uma preocupação 
secundária", diz Barreto. 

São poucas as pessoas que podemos 
chamar de amigos verdadeiros, e isso 
independe de estarmos ou não conec
tados às redes sociais. De acordo com 
o psicólogo britânico Robin Dunbar, 
professor da Universidade de Oxford, 
nosso círculo de amizades mais íntimo 
não passa de cinco pessoas, incluindo 
os familiares. Seus estudos se baseiam 
em pesquisas neurológicas, usando a 
ressonância magnética, que mostram 
a capacidade do cérebro humano de se 
conectar a diferentes pessoas. Dunbar 
se vale também de estudos históricos, 
que analisam o tamanho de assenta
mentos humanos primitivos. Ele con
cluiu que não conseguimos adminis
trar efetivamente uma rede de amigos 
com mais de 150 pessoas. "O limite 
imposto pelo tamanho do cérebro é 
uma das razões pelas quais não con
seguimos ter muitos amigos na vida 
real, muito menos a infinidade de gen
te que colecionamos no Facebook", diz 
Dunbar. A antropóloga italiana Stefana 
Broadbent, da Universidade College 
London, na Inglaterra, estuda a comu
nicação virtual há 20 anos e chegou a 
uma conclusão similar à de Dunbar. 
O usuário de uma rede social pode ter 
centenas de amigos, mas conversa de 
forma regular com um grupo que varia 
de quatro a seis pessoas - número se-
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melhante às amizades mais complexas 
que as pessoas mantêm na vida real. 

Embora não ofereça amizades verda
deiras a qualquer um que se aproxime, 
a internet pode ajudar a construí-las. 
Serve como quebra-gelo, principal
mente para pessoas introvertidas. "A 
internet cria a sensação de familiarida
de, como se víssemos a pessoa semana 
após semana numa sala de aula", diz 
a psiquiatra Irene S. Levine, pesqui
sadora da Universidade Nova York. 
Ela é autora do livro Best friends fore-
ver (algo como Melhores amigas para 
sempre), lançado nos Estados Unidos 
em 2009. "As redes sociais ajudam a 
forjar amizades porque podemos per
ceber como a pessoa age, como trata 
os outros, quais são seus interesses." 
Para o webmaster Charles de Sena, de 
33 anos, que nasceu no Piauí e mora 
em Curitiba, essa é a principal van
tagem de fazer amigos pela internet. 
Por causa de sua profissão, ele chega 
a passar 12 horas por dia em frente 
à máquina e diz que não teria tempo 
para conhecer amigos sem a internet. 
"Você tem acesso a uma quantidade 
maior de pessoas e conhece seus gos
tos rapidamente, porque elas vêm com 
uma ficha preenchida. Dá para saber 
se combinará com você ou não", diz 
ele. Sena conheceu seu melhor amigo 
numa sala de bate-papo há 14 anos. 
Hoje, um está no Paraná, e o outro 
em Rondonópolis , em Mato Grosso, 
mas trocam mensagens semanalmente. 
Trata-se de um caso em que a internet 
ajudou a criar uma amizade verdadeira 
- e depois a mantê-la. 

A comunicação escrita usada na 
internet é outro fator que estimula a 
criação de laços profundos. Como ela 
resulta de reflexão, pode trazer à tona 
aspectos da personalidade e sentimen
tos que não seriam revelados durante 
uma conversa face a face. "Escrever 
nos faz diminuir a velocidade e refle
tir sobre experiências e ideias, algo que 
conduz à amizade verdadeira", diz o 
filósofo americano Adam Briggle, pes
quisador de novas mídias da Univer
sidade do Norte do Texas. Foi escre
vendo que oito mulheres que nunca 
se viram pessoalmente tornaram-se 
íntimas confidentes. Elas moram em 
Estados diferentes - Santa Catarina, • 
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Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Bahia e Distrito Federal - e se uniram 
em torno de um blog. Em 2010, cria
ram o Recanto das Mamães Bloguei-
ras, para trocar experiências sobre a 
maternidade. A relação entre elas se 
tornou tão estreita que passaram a 
desabafar uma com a outra, usando 
e-mail, Skype, MSN, Facebook. "Fala
mos sobre questões de casamento, fi
lhos, trabalho", diz Christiana Ferreira, 
de 45 anos, do Rio de Janeiro. A baiana 
Andreia Sales, uma das companhei
ras de blog e de conversas, diz que se 
sente protegida pela barreira física da 
internet: "É mais fácil se abrir quando 
não vemos o outro, porque não temos 
a sensação de ser julgados. O grupo 
virou um consultório de psicólogo". 

Mais que isso. Amizades que se per
deriam em razão de mudanças no curso 
da vida agora são mantidas graças à co
nexão virtual oferecida pela internet. A 
publicitária Valéria Zabini, de 53 anos, 
conseguiu encontrar seus amigos de es
cola e de faculdade pelas redes sociais 

Orkut e Facebook. "Ficamos 25 anos 
sem nos ver e há cinco retomamos a 
amizade", diz Valéria. "Depois do reen
contro, nunca mais perdemos o con
tato. Voltamos a criar um vínculo que 
vai além da internet. Nos falamos e, às 
vezes, nos reunimos pessoalmente." 

A internet expandiu o tamanho de 
nossa memória com a ajuda de servi
dores. São eles que agora armazenam 
nossa coleção de conhecidos, recentes 
e antigos. Estudos sugerem que, por 
causa disso, a distância entre as pessoas 
diminuiu. No fim do ano passado, pes
quisadores da Universidade de Milão, • 
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Vida 

na Itália, em parceria com funcionários 
do Facebook, fizeram uma experiência 
para determinar quantas pessoas eram 
necessárias para entregar, indiretamen
te, um recado a alguém. Eles concluíram 
que são necessárias quatro para que a 
mensagem chegue a qualquer um na 
rede. Entre duas pessoas conectadas 
existem, portanto, no máximo quatro 
outros indivíduos. Em 1967, quando 
esse experimento foi feito pela primeira 
vez pelo psicólogo americano Stanley 
Milgram, os 296 voluntários envolvidos 
no estudo precisavam de seis pessoas 
para conseguir entregar um cartão-
postal a um destinatário específico. A 
teoria ficou conhecida como seis graus 
de separação. A conclusão dos cientistas 
é que a internet tornou mais próximos 
milhões de desconhecidos. 

A internet, claro, t a m b é m exerce 
efeitos nocivos no mundo das ami
zades. O maior deles é misturar os 
relacionamentos próximos com os 
distantes, levando o usuário das re-

des sociais a um mundo de ilusão. Ele 
pode achar que tem centenas de ami
gos com quem poderia contar num 
momento de dificuldade, mas não é 
bem assim. Receber afagos e condo
lências pelo Facebook não é o mesmo 
que ter um amigo para acompanhá-lo 
ao hospital. "O mundo virtual borrou 
as fronteiras que separam os amigos 
dos conhecidos", diz o psicólogo Cláu
dio Hutz, da Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. A socióloga 
americana Sherry Turkle, professora 
do Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts, afirma que, desde o advento 
das redes sociais, os conhecidos foram 
sumariamente promovidos. "Simples 
conexões vi ram s inôn imo de i n t i 
midade", escreveu ela no livro Alone 
together (Juntos sozinhos), publicado 
em 2011 nos Estados Unidos. Sher
ry diz que muitos passaram a espe
rar menos dos relacionamentos e a 
temer amizades intensas, em que há 
o risco da decepção. Para evitar con
fusão, o publicitário paulistano Julio 
dAlfonso, de 28 anos, adotou regras 
para fugir da mistura de amigos e co
nhecidos na internet. Os contatos pro
fissionais ficam numa rede social só 
com essa finalidade, o Linkedln. No 
Facebook, estão só os amigos. "Muita 
gente adiciona amigos para fazer nú
mero, como se fosse álbum de figuri
nhas", afirma. "Não faço isso." 

Independentemente da tecnologia 
usada para manter as amizades, tanto 
os relacionamentos da vida real quanto 
da virtual exigem dedicação e doação -
de tempo, disponibilidade e afeto. "As 
redes sociais são o fast-food da amiza
de", diz a filósofa americana Shannon 
Vallor, que estuda as implicações éticas 
das novas tecnologias na Universidade 
Santa Clara. "Assim como sabemos que 
a comida feita em casa é mais nutr i t i 
va, mas escolhemos o fast-food porque 
é mais rápido e conveniente, muitos 
apostam nas novas mídias como uma 
maneira menos trabalhosa de desfru
tar as amizades. Esse tipo de relacio
namento pode distorcer o entendi
mento sobre amizades verdadeiras e 
como mantê-las." A internet trouxe até 
a nossa vida uma imensa coleção de 
possíveis amigos. Cabe a nós fazer as 
amizades florescer. • 
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Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 749,  p. 88-94, 24 set. 2012.




