
A Pobreza das Conexões 

Fonte: blog Superfície Reflexiva 

Quando eu li Peopleware pela primeira fez, um dos tópicos que mais me chamou a atenção foi 
o conceito de flow. Esse conceito, advindo em grande parte do trabalho do psicólogo húngaro 
Mihály Csíkszentmihályi, descreve o estado em que uma pessoa está inteiramente 
comprometida com a realidade da execução de uma tarefa, seja qual ela for. Flow, em outras 
palavras, é a imersão completa em uma atividade ao ponto em que a pessoa chega a perder a 
consciência de que está fazendo algo até que o trabalho esteja completo ou o estado seja 
interrompido. 

No contexto de Peopleware e, de fato, do campo da computação/programação em si flow é 
algo bem conhecido. Programadores rotineiramente experimentam isso como parte do seu 
dia-a-dia. Existem argumentos de que não há como existir trabalho produtivo sem flow e livros 
inteiros dedicados ao tópico de redução de interrupções no ambiente de trabalho para 
aumentar o tempo em que programadores passam nesse estado. Obviamente, o trabalho de 
Csíkszentmihályi se aplica a qualquer campo em que criatividade e expressividade sejam parte 
da equação e existe literatura correspondente para tal. 

Eu estava conversando com um gerente recém-promovido cujas preocupações são aumentar a 
produtividade de sua desmotivada equipe. Uma das atividades que sugeri a ele retirada 
diretamente de Peopleware e cujo objetivo é sensibilizar a direção de uma empresa para a 
necessidade de flow foi medir o quanto de trabalho um de seus programadores conseguia 
realizar em um dia e o quanto de interrupções ele sofria. O resulto foi revelador: trinta 
minutos de trabalho útil para mais de seis horas de interrupções (entre as quais, a importante 
atividade de atender a porta da empresa, perto da qual o programador em questão está 
sentado). 

E, claro, uma das propostas da empresa para aumentar a produtividade dos funcionários é 
remover o acesso a instant messaging e redes sociais. Como é comum nesses casos, o escape 
que o funcionário possui da, de outra forma, entediante realidade de seu trabalho, é fomentar 
suas conexões. Obviamente, como Peopleware discute muito bem, a remoção de tais 
privilégios terá um único efeito: aumentar o turn-over experimentado pela empresa. 

O que me leva a pensar na ironia de uma questão fundamental que aflige a raça humana. Eu 
não quero filosofar banalidade aqui, mas uma das perguntas fundamentais que permeiam a 
nossa vida junto com as tradicionais “quem sou?”, “de onde vim?” e “para onde vou?” é como 
escapar da mediocridade que insiste em se insinuar por tudo o que fazemos. 

Confrontados com seus dez ou quinze anos de carreira ou com o gênio unidirecional de Albert 
Einstein e Garry Kasparov, ou, pior ainda, com as realizações de polímatas como Leonardo Da 
Vinci e John von Neumann, são poucos os que admitem (publicamente, pelo menos) o pavor 
da mediocridade que assombra os horizontes futuros de suas vidas. 

Novamente, a ironia disso tudo está nas substituições precárias que fazemos. Algumas vezes 
acertamos, mas como o motivo permanece incorreto, a continuidade do que acreditamos ser 
mediocridade é garantida. 

Conversando com um amigo recentemente, falávamos sobre as aulas de Arte (com A 
maiúsculo) que ele recebe de um conceituado artista brasileiro. Em nossa conversa, a tema 
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central era o real significado de criar Arte e se qualquer pessoa pode atingir esse ideal. Existem 
milhares de guitarras abandonadas em quartos escuros, esperando a mão que poderá 
transformá-las em algo transcendente não para outros, já que é impossível realmente 
conhecermos o Outrem, mas pela beleza do próprio eu, trazendo à tona o real significado da 
Arte. Tudo o que se requer dessa mão é dedicação, transformando o tempo que de outra 
forma seria perdido; um entendimento, enfim, de quais são os demônios a serem combatidos. 
São os demônios, não a mediocridade, que deveriam nos assombrar. 

O que nos leva de volta ao flow e as parcas e infundadas tentativas de produzi-lo através da 
remoção de artefatos que em outras circunstâncias seriam vistos como incentivos. Mas, o são 
realmente? 

Eu não consigo deixar de pensar em como a manutenção de conexões extrínsecas é um pobre 
substituto para o tipo de reflexão e prática associados com Arte e Realização (aqui, no sentido 
filosófico/matemático de atualizar, tornar real, retificar). 

Malcolm Gladwell, em seu mais recente trabalho, popularizou a conhecida regra das dez mil 
horas como sendo o tempo necessário para que alguém se torne proficiente em uma 
atividade. Gladwell foi criticado pela simplificação, mas quando a asserção é vista no contexto 
do trabalho de Csíkszentmihályi, ela começa a fazer mais sentido. Flow requer investimento de 
tempo, e se flow é um pressuposto para trabalho produtivo e permanente, se segue que a 
manutenção de conexões efêmeras é algo que está na contramão da realização. 

Presença, um tópico permanente nas múltiplas ferramentas de conexão das quais a vida 
moderna parece depender, tem implicações sutis para o flow. Conectividade, vista sobre esse 
prisma, é uma forma de pobreza porque gera um fluxo constante de interrupções que 
eliminam completamente a possibilidade da realização de algo de valor concreto. O 
conectado, em troca da efêmera e duvidosa sensação de intimidade e pretensa consciência do 
seu ambiente, perde a capacidade de cultivar jardins privados e afastados da Web cujo valor 
remete ao discutido acima sobre Arte. 

Celulares que vibram a cada segundo indicando uma nova mensagem de uma rede social 
composta essencialmente por estranhos de contato passageiro, o ícone de uma ferramenta de 
acesso ao Twitter que pisca incessantemente lembrando que alguém acabou de dizer alguma 
coisa absolutamente sem valor imediato (e muito provavelmente sem valor futuro também), a 
lista de atualizações de um Orkut ou Facebook desfiando minúcias irrelevantes da vida de 
outras, vão se compondo, dedos se coçando, porque eu preciso de mais e mais pontos de 
contato, opondo-se ao virtuosismo representado pelo flow. 

Eu não quero somente uma faceta da vida. Eu não quero a mediocridade destilada em 
pequenas quantidades. Eu quero o imediatismo de uma derrota brilhante no xadrez sofrida 
para um amigo com o qual compartilho dezenas de horas de conversas entre jogos, estratégia 
definida em anos e não somente as trocas rápidas e fugidias dentro de uma aplicação 
Facebook. Eu quero as discussões intensas sobre linguagens de programação esotéricas 
cunhadas em um desentendimento mútuo e não somente opiniões (mal) explicadas em cento 
e quarenta caracteres ou menos. Eu quero o entendimento da transcendência que você vê no 
jazz e eu vejo no blues, refinada por notas dedilhadas aqui e ali, pelo retorno de uma sessão 
tocante entre mestres de outrora e do presente, e não por um endereço Web, uma 
experiência por proxy. 

E, acima de tudo, eu quero o tempo necessário para os demônios que me assombram. 
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