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A vida dos
desplugados
das redes
por opção
Eles vão contra o perfil da atual
geração e não participam de sites
como Facebook e Twitter

SÉRGIOMATSUURA

sergio.matsuura@oglobo.com.br

“Me adiciona no Facebook” ou
“me segue no Twitter”. Hoje, es-
sas frases são tão comuns de se
escutar quanto “anota o meu te-
lefone” já foi um dia, principal-
mente entre os mais jovens. Se-
gundo levantamento do Ibope,
em agosto 27,8milhões de brasi-
leiros com até 34 anos navega-
rampor sites de relacionamento.
Entreosquenãoparticipam,ain-
da existe no país a questão do
acesso à internet ser excludente,
mas alguns, por opção, preferem
levar a vida desconectados.
A invasão de privacidade foi o

principal motivo que levou a
produtora cultural Marcelle
Machado, de 29 anos, a aban-
donar o Facebook. No ano pas-
sado, a jovem se envolveu com
umapessoaquevive foradopa-
ís e fotos e comentários posta-
dos na rede social começarama
prejudicar o relacionamento.

— Em julho decidi sair do Fa-
cebook. O engraçado é que o
meu namoro terminou no mes-
mo dia, porque a gente usava a
rede para se comunicar—conta.
Marcelle diz não se arrepen-

der da decisão. Segundo ela,
agora está bem mais próxima
dosamigos. Emvezda superfici-
alidade de postagens e mensa-
gens, ela precisa telefonar ou
marcar encontros para colocar o
papo emdia. Porém, uma funci-
onalidade do Facebook faz falta:
— Lembrar os aniversários

dos amigos. Dos mais próximos
eu sei de cabeça, outros eu ano-
tei na agenda, mas já esqueci o
aniversário de algumas pessoas.
O funcionário público Dago-

berto Heg, de 34 anos, sóman-
tém contato pela internet por
e-mail. E, mesmo assim, por-
que é “necessário”. Facebook e
Twitter não fazem parte do vo-
cabulário do jovem, que, na-
dando contra a sua geração,
prefere não expor sua vida aos

curiosos de plantão.
—Até aminhamãe temFace-

book. Por um lado é legal, co-
nectaaspessoas,masnãoépor-
que alguém estudou comigo na
quinta série que a gente tem al-
gum vínculo. Com os meus
amigos eumantenhoumconta-
to mais profundo— diz.

USO DE TECNOLOGIA GERA STATUS
Avesso à tecnologia, Heg tam-
bém não possui smartphone. O
computador, usa “mais do que
gostaria”. Preocupado com a pri-
vacidade, principalmente após
os escândalos de espionagem
que envolveram grandes empre-
sas de tecnologia, o jovem consi-
dera “estranho”ocomportamen-
to das pessoas de colocarem em
público informações pessoais.

— É assustador! O risco é
muito grande e não compensa
os benefícios.
Apesar disso, reconhece algu-

mas desvantagens da escolha
de se manter isolado virtual-
mente. A principal é ficar por
fora de eventos culturais que
são divulgados apenas pelas re-
des sociais. A falta de um canal
paramanter informados paren-
tes distantes também é citada.
A administradora SimoneVi-

eira, de 36 anos, está passando
por essa transição agora. Can-
sada da “fofoca virtual”, ela re-
solveu encerrar sua conta no
Facebook nomês passado. Na-
tural de Itapecerica, em Minas
Gerais, ela teme sentir falta do
contato com a família, mas, ao
menos até agora, está gostan-

do da sensação de liberdade.
— A primeira coisa que eu

fazia quando ligava o compu-
tador era entrar no Facebook.
Agora estoumais leve, tranqui-
la. Dedico mais tempo à leitu-
ra, o que eu não fazia muito.
O Brasil é o segundo país do

mundo em número de usuários
do Facebook, com47milhões de
internautas que acessam a rede
todos os dias, atrás apenas dos
EUA, onde a rede social foi cria-
da. O doutor em Antropologia
pelaUniversidadeFederal doRio
GrandedoSul e consultor demí-
dias sociais JonatasDornelles diz
ser difícil encontrar uma pessoa
que tenha acesso a computador
e internet e quenãoesteja emre-
des sociais. Em suas pesquisas,
ele percebeu que usarmídias so-

ciais gera status; mas abrir mão
delas também é uma forma de
afirmação social:
—Nãoé sóporque lançamum

celularmaismoderno que a pes-
soa o troca a cada seis meses.
Existeumstatusemusarummo-
delooumarcaquedeterminadas
pessoas estão utilizando. Em
nossa cultura, fortemente ligada
à tecnologia, a escolha de algu-
ma rede social se transforma em
um simbolismo identificável.
Dornelles explica que as redes

sociais criaram uma nova forma
de sociabilidade e abrir mão
dessa ferramenta podedificultar
o processode interação comou-
tras pessoas.Desde ficar semver
uma foto, não participar de uma
discussão ou perder um evento,
as desvantagens sãomuitas. l

ANA BRANCO

Tempo livre. A administradora Simone Vieira decidiu encerrar sua conta no Facebook no mês passado. Agora, temmais tempo para ler e ouvir música
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ESPECIAL FESTIVAL DO RIO

O Globo realiza, junto ao Festival do Rio, a MOSTRA TEC
sobre tecnologia e privacidade. Venha assistir à sessão
exclusiva do filme “VidaReal.com”(InRealLife) seguida de
debate com a diretora e convidados sobre o impacto da
internet no comportamento dos nascidos na era digital.

COnVIDADOS

BEEBAn KIDROn
Diretora do filme.

JunIA VILhEnA
Psicanalista, professora da
PuC-RJ e terapeuta de família.

MEDIADORA

MARIA FERnAnDA DELMAS
Editora do Globo a Mais.

TERÇA, 8 DE OUTUBRO, ÀS 18H30

OI FUTURO IPANEMA – RUA VISCONDE DE PIRAJÁ, 54 – 3º ANDAR

Local sujeito à lotação. A entrada é gratuita e as senhas serão distribuídas meia hora antes.

Classificação 14 anos.

‘Apagão’ nos EUA: Câmara aprova pagamento
retroativo a 800 mil funcionários licenciados
Pentágono determina
retorno de 400mil civis

ao trabalho

-WASHINGTON- A Câmara dos Esta-
dos Unidos aprovou ontem uma
lei que permite que os cerca de
800 mil funcionários públicos
paradosdesdeoúltimodia1ºde-
vido ao impasse político com a
nãoaprovaçãodoOrçamento se-
jam pagos retroativamente, as-
simqueaparalisaçãodogoverno
terminar. Já o secretário de Defe-
sa,ChuckHagel,determinouque
amaior parte dos 400mil funcio-
nários civis doPentágonoque fo-
ram forçados a suspender seus
serviços retornem ao trabalho,
reduzindo o impacto sobre as
Forças Armadas.
O textoparapagamento retroa-

tivodos funcionários obrigados a
se licenciar ainda precisa passar
pelo Senado, onde o Partido De-
mocrata, do presidente Barack

Obama, tem maioria. Na sexta-
feira, a Casa Branca já havia se
pronunciado a favor da lei.
Obamapediuontemqueos re-

publicanos cedam nas negocia-
ções sobre o Orçamento, encer-
rando, assim, a paralisação de
serviços públicos federais. O
mais recente apelo dopresidente
tem forte tom emocional. No ca-
nal da Casa Branca no YouTube,
Obama leu cartas de americanos
que passaram por dificuldades
devido ao “apagão” de serviços,
reiterando o bordão que vem
usando durante a semana: “Pa-
rem com esta farsa”.
Obamadisse ter recebidocerca

de 30mil cartas depessoas recla-
mando da paralisação de servi-
ços. Um dos relatos é da profissi-
onal de educação KellyMumper,
do Alabama. Kelly diz estar preo-
cupada com as 770 crianças que
frequentamainstituição, fechada
desde terça-feira por causa do
impasse doOrçamento.

No pronunciamento, o presi-
dente aproveitou para tocar no
assunto do aumento do teto da
dívida — cujo limite será alcan-
çadonodia 17. SegundoObama,
o apagão econômico seria “dra-
maticamente pior” que o do go-
verno, com o risco de calote.
EmentrevistaàagênciaAssoci-

ated Press, Obama disse que es-
pera não ter de tomar medidas
extraordináriasparaevitarqueos
EUA deem um calote em sua dí-
vida, pois acredita que o Con-
gresso aumentará o teto da dívi-
da antes do fim de seu prazo.
— Estou muito disposto a

apostar que há votos suficientes
noCongresso agorapara garantir
que os EUA não vão acabar se
tornando caloteiros.
O líder republicano na Câma-

ra, JohnBoehner, afirmounasex-
ta-feira queopartido só aprovará
o Orçamento se os democratas
concordarememadiar a implan-
tação da reforma da saúde. l
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 out. 2013, Economia, p. 33.




