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Escolhido pela Apple como
um dos aplicativos brasileiros

pré-instalados do iPhone.

o VaiRio tRaz
mais uma dica sobRe
o tRânsito: a sua.
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O VaiRio ganhou mais uma funcionalidade, o Colabore. Com ele você pode compartilhar informações de trânsito
com outros usuários em tempo real. Assim, todo mundo pode seguir a sua dica para evitar engarrafamentos.

aLeRtas
notícias do trânsito,
das rotas ou bairros
que você escolher
na sua tela,
sem precisar abrir
o aplicativo.

coLaboRe
como está o trânsito
perto de você? envie
sua colaboração e
veja também os
compartilhamentos
dos outros usuários.

Rotas
PeRsonaLizadas
Você define as suas
rotas e acessa notícias
e condições do trânsito
customizadas, em
tempo real.

conteÚdo
GeoLocaLizado
condições
do trânsito
onde você
estiver.

PoR PeRto
os cinemas
e restaurantes
próximos a você
com as dicas do
Rio show.

Para ajudar a concentração

ESCREVENDOSoftwares que ajudam a
concentrar na escrita, eliminando as
fontes de distração das páginas:
WriteRoom (Mac e iOS), OmmWriter (PC,
Mac e iOS) e iA Writer (iOS)

CONTRA A DISTRAÇÃO.Programas que
bloqueiam o acesso a sites que
desperdiçam nosso tempo. Ideais para
quem precisa entregar um trabalho em
prazo determinado e precisam estar
conectados: Leechblock e Mac Freedom

NO RITMO
PROGRAMADO.
Aplicações que
interagem com
o usuário
apenas na hora
marcada:
Timehop e
iDoneThis

PARA LER COM
CALMA.
O Instapaper
guarda textos da
Web que você não
tinha tempo para ler
quando encontrou

PARA JOGAR.O Osmos é um jogo de trilha
sonora e cenário minimalista em que o
jogador controla uma bolha flutuante.
Navegar pelo ambiente é muito mais
importante do que a agilidade de games
como “Fruit Ninja”

U
CONTRAACORRENTE

Digital&Mídia
_

Umdos truísmos do nosso tempo classifica a inter-
net de poderosa força distrativa. Raros humanos
conseguem se concentrar no trabalho enquanto
checam ‘curtidas’ no Facebook, notificações no
smartphone ou o próximo nível no game “Candy
Crush”. Desde o advento da banda larga, essa neu-
rose sedesenvolveemvelocidade inédita, o “tempo
real” do vernáculo digital. Embora todos se delei-
temcomosprazeresdeaplicativos edaWeb, odes-
conforto é unânime. Como reação a ele, nascem
movimentos que prezam a lentidão e o foco.
Um deles é a “computação contemplativa”, tema

do livro “TheDistractionAddiction” (Ovíciodadis-
tração), lançado em agosto nos EUA (sem previsão
de lançamento no Brasil). O autor é Alex Soojung-
KimPang, da consultoria Strategic Business Insigh-
ts eprofessor visitantedaUniversidadedeStanford.
De inspiração algo budista, o termo preconiza um
receituáriodecomportamentosque,emtese, trans-
formamasmáquinasempotencializadoresdecon-
centração, não o contrário.
— Pense em um instrumentomusical que seja a

única coisa que lhe permite expressar emoções e
aspectos do seu ser. É assim que a gente deveria se
sentir comrelaçãoaboas tecnologias.O fatodenão
lidarmosassimé, emparte, culpadeumdesign ter-
rível e do esforço de empresas que priorizam a
quantidade de usuários e o tempo gasto por eles,
em vez do prazer com a experiência— explica.
Segundo a teoria, o usuário deve dominar a tec-

nologia, não evitá-la. Estando online, é preciso
“treinar a mente” para apreciar “os prazeres da
atenção”. Como? A técnica de Pang é tudo menos
novidade: meditação. O estudioso também dá di-
cas tecnológicas: deixar de assinar listas de e-mail;
designar um ringtone para pessoas que importam,
facilitandoa tarefade ignoraro resto.Tambéméútil
detalhar em diário as horas gastas com e-mails,
Twitter e Facebook, poismuitosmudamdehábitos
depois que se assustam com o tempo desperdiça-
do. Outra recomendação é tirar semanalmente um
dia sabático, fora de redes sociais, e-mail e SMS.

AVALANCHE DE NOTÍCIAS CANSA
Os defensores da computação contemplativa tam-
bémrecorremaprogramasde computador que es-
timulam a concentração. Entre os mais populares
estão editores de texto minimalistas, como o
OmmWriter, que abremão da penca de comandos
doWord em favor da simplicidade.
Esses são softwares que eliminam a distração, à

guisa de remédios para a patologia digital. Mas há
também os que já nascem sob uma filosofia dife-
rente, como descreve o ex-empreendedor de start-
ups sino-americano Jack Cheng no ensaio “Slow

Web” (aWeb lenta). O conceito—que compartilha
características demovimentos como “SlowFood” e
“SlowTourism”, sobre comida e viagens— favorece
programas cujo conteúdo se manifesta “em tempo
adequado, não em tempo real; com ritmo, não ale-
atoriamente; sobmoderação, não em excesso.”
Dessa forma, softwares da Slow Web não recor-

rem a feeds eternos de conteúdo como os do Face-
book, pois raramente o que é dito surge quando o
usuário necessita—pelo contrário, as redes sociais
impõem sua velocidade ao internauta. E notificam
de forma periódica, não irrompemde súbito.
—A tecnologiapermite obter satisfaçãode forma

muitomais rápida,mas émuitomais fácil perder o
controle assim — conta Cheng. — Da mesma for-
ma que as freeway permitiram o surgimento do
Walmart ede fast foodscomoMcDonald’s, as cone-
xões de internet possibilitaram a FastWeb. Sempre
que criamos coisas novas, há consequências.
Por trás da dependência na Fast Web, Cheng e

Pang enxergam a dopamina, neurotransmissor as-
sociado ao prazer que tem papel importante no ví-
cio em drogas como cocaína — algo atestado por
pesquisascomoadapsicólogaKristenLindquistna
Universidade da Carolina doNorte.
Desde que a internet transformou tudo em mí-

dia, a substância não é desencadeada apenas por
games e redes sociais: notícias também ganharam
adictos.Comamultiplicaçãodeblogs,perfisdeveí-
culos e jornalistas noTwitter e coberturas “em tem-
po real”, estar atualizado ficou extenuante.
O jornalista inglês RobOrchard define isso como

“fast mídia”, cuja superficialidade o fez reagir crian-

douma revista que faria tudo ao contrário, de acor-
do com os preceitos do que chama “slow journa-
lism” (jornalismo lento). Há três anos, Orchard e
seus colegas da sucursal de Dubai da “Time Out”
fundaram em Londres a “Delayed Gratification”
(satisfação adiada), que existe apenas em versão
impressa e estampana lombadaoepíteto “Aúltima
a publicar as notícias”. Trimestral, o veículo traz a
cada edição longos artigos e fotorreportagens sobre
acontecimentos dos últimos três meses. Na última
edição, umdos artigos é sobre protestos no Brasil.
—Quando falamos em “slow journalism”, nos re-

ferimosabomjornalismo,quemuitosveículospro-
duzem, como “The New Yorker” e “The Atlantic”.
Mas estamos falandomuitomais do que ele não é.
Não se trata demídia rápida, digital. Não é um veí-
culo em que o jornalista tem prazo apertado para
escrever um artigo. Não é a reação imediata a uma
notícia. Não é a tentativa de acompanhar o Twitter
— explica Orchard, diretor da publicação.
Orchard admite que a “Delayed Gratification”

nunca será um veículo de massa, mas enxerga um
nichocativo: aquelesquegostamde ler comcalma.
Segundo ele, a revista tornou-se lucrativa no fimdo
anopassadoehojevende5mil exemplaresporedi-
çãopara assinantes de todoomundo (noBrasil, in-
clusive).
Apesar de tantas iniciativas que se opõem ao fre-

nesi da rede, ignorar mensagens, tweets e notícias
exige uma dedicação que poucos têm. Mesmo os
teóricos enfrentam dificuldades: todos os entrevis-
tados para esta reportagem responderam a e-mail
do GLOBO empoucosminutos. l

Movimentos pregammais foco e concentração no consumo de informações
DIVULGAÇÃO

Profundidade. “Delayed Gratification” aposta em longos artigos em detrimento da velocidade: “última a publicar as notícias”

Quando a grande ‘curtição’ é
desacelerar coração e mente...
RENNAN SETTI
rennan.setti@oglobo.com.br

Hoje
naweb

oglobo.com.br/digitalemidia

l R$ 4 MIL: Sony promete
explicações sobre o alto preço
do PlayStation 4

l JOBS ESTAVA CERTO: Cliente
não quer um iPhone barato

l FEIRA: Futurecom traz ao Rio
novidades do setor de
telecomunicações

l BARRADO: Justiça dos
Estados Unidos determina
que site de torrents Isohunt
saia do ar

l NO GOOGLE+:
google.com/+JornalOGlobo
Siga O GLOBO no Google Plus

l NO TWITTER:
twitter.com/OGlobo_Rio
Siga as notícias de Tecnologia
no microblog

l NO FACEBOOK:
Facebook.com/jornaloglobo
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 out. 2013, Economia, 19.




