PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP

Newton de Andrade Branda Junior

Eros e Tânatos nos meios de comunicação de massa e
na Web 2.0 – a pulsão de integração e confiança no website CouchSurfing

MESTRADO EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA

SÃO PAULO
2010

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
PUC-SP

Newton de Andrade Branda Junior

Eros e Tânatos nos meios de comunicação de massa e
na Web 2.0 – a pulsão de integração e confiança no website CouchSurfing

Dissertação apresentada à Banca Examinadora
da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo, como exigência parcial para obtenção
do título de MESTRE em Comunicação e
Semiótica, área de concentração: Signo e
Significação das Mídias, sob a orientação do
Prof. Dr. Amálio Pinheiro.

MESTRADO EM COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA

SÃO PAULO
2010

Banca Examinadora

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Dedico este trabalho aos meus pais, Yara e Newton,
e aos amigos de meus pais, Rita, Milani, Renata,
Marcelo, Sandra, Cebola, Régis, Alice, Amálio, Zete
e Julio, por todas as animadas e inspiradas
conversas noite adentro que eu, desde muito
pequeno, pude ouvir e aprender.

AGRADECIMENTOS

À Del Mar Franco e Marcelo Cardoso, pela orientação, crescimento e transformação que me
proporcionaram.
A Claudio Garcia e Rogério Chér, por disponibilizarem tempo e fundos para esta pesquisa.
Ao meu grande amigo Gilson Cardoso, pelas discussões, incentivo e presença constantes.
À minha grande amiga Valéria França, pelo carinho e apoio incondicionais.
Aos professores Lucia Santaella, Jorge Vieira e Eugênio Trivinho, pelas preciosas e
inspiradoras colaborações para elaboração deste trabalho.
Ao meu amigo, orientador e professor Amálio Pinheiro, pela fundamental ajuda, pela
paciência e pelo estímulo durante o desenvolvimento deste estudo.

RESUMO
O objetivo desta pesquisa é analisar qual a construção que permite uma predominância das
pulsões de integração, acolhimento e confiança (eros) no website Couchsurfing, organização
digital que possibilita a hospedagem gratuita de pessoas no mundo inteiro, nas casas de seus
usuários. Para tanto, utilizar-se-á de conceitos da psicanálise – eros e tânatos – levando em
conta a ampliação e contextualização temporal e regional desses conceitos formulados
originalmente por Sigmund Freud em Para Além do Princípio do Prazer (1996) e em O Malestar na Civilização (2006). Também serão colocados a dialogar os conceitos de Paul Virilio
(Lógica Paradoxal) apresentados na obra A Máquina de Visão (2002); Umwelt, do biólogo
alemão Jacob von Uexküll, a partir de texto de Thure von Uexküll publicado na revista
Galáxia, n. 7 (2004), massa, do filósofo Jean Baudrillard, em À Sombra das Maiorias
Silenciosas (2004), e Inteligência Coletiva, de Pierre Lévy, Sabedoria das Multidões, de
James Surowiecki, e Emergência, de Steve Johnson, publicados respectivamente em livros
com o mesmo nome, ademais de Lógica Social, do pesquisador Alan Zuckerman, em The
Social Logic of Politcs (2005). Com essa base teórica, delimitar-se-á quais estratégias
específicas desse website comunitário levam muitos de seus usuários a valorizarem a pulsão
erótica de colaboração, confiança e acolhimento, chegando a abrirem suas casas para
hospedar completos estranhos. Para tanto, far-se-á uma análise dos meios de atração e do
funcionamento do website comunitário, identificando quais formas comunicacionais geram tal
confiança. Por hipóteses, tem-se que: (a) a garantia do descompromisso, quando oportuno, é
fator determinante da disponibilidade em ajudar; e (b) este meio comunicativo digital permite
a manifestação da pulsão natural de socialização, restringida por boa parte dos meios de
comunicação de massa em sua valorização do medo (tânatos). Outra suposição é a de que o
CouchSurfing permite a escolha das opções de relacionamento durante a hospedagem,
definidas pelo usuário, dentro de seus anseios pessoais. A relevância desse estudo está no
entendimento de como parte dos veículos de comunicação de massa se utilizam
marcadamente do incentivo ao medo do outro para manterem-se em evidência, ao passo que
novos veículos de comunicação (os digitais) acabam por canalizar a necessidade de
pertencimento e ações colaborativas comunitárias. As conclusões desse trabalho poderão
oferecer a possibilidade de um maior entendimento crítico sobre as estratégias
comunicacionais utilizadas pelas mídias digitais.
PALAVRAS-CHAVE: MÍDIA. COMUNIDADES VIRTUAIS. LÓGICAS SOCIAIS.
COUCHSURFING.

ABSTRACT
The aim of this research is to analyze the construction that allows a greater prevalence of the
integration, acceptance and trust drives (eros) at the CouchSurfing website, which is a digital
organization that allows free hosting for people worldwide in the homes of its users. Thus,
two psychoanalysis concepts will be used – eros and thanatos – taking into account their
expansion to a regional and current context. These concepts were originally formulated by
Sigmund Freud in Beyond the Pleasure Principle (1996) and Civilization and its Discontents
(2006). The following pieces will also be used and placed to engage concepts: Paradoxical
Logic, presented in the book The Vision Machine (2002), from Paul Virilio; Umwelt, by the
German biologist Jakob von Uexküll, from a text by Thure von Uexküll published in Galaxy
magazine, # 7 (2004); and Mass, by the French philosopher Jean Baudrillard, in In the
Shadow of Silent Majorities (2004). As well as the concepts of Collective Intelligence, by
Pierre Lévy; The Wisdom of Crowds, by James Surowiecki; and Emergence, by Steve
Johnson, published respectively in books with the same name and finally, Social Logic, by the
researcher Alan Zuckerman, in The Social Logic of Politics (2005). Within all these
theoretical basis, it will be identified which specific strategies of this community website lead
many of its users to enhance the erotic impulse of cooperation, trust and care to the point of
opening their homes to host complete strangers. Therefore, an analysis of the community
website ways of attraction and operation was made in the sense of identifying which
communications logic ultimately generates such trust. Through hypotheses, it is believed that
the possibility of disengagement whenever needed is a crucial factor in helping availability.
The fact that digital communication allows the expression of the natural instinct for
socialization, now constrained by much of the mass media fear prioritization (thanatos) has
also been taken into account in this study. Another assumption is that the CouchSurfing
enables choice. The user, within his or her personal expectations, defines lasting and
relationship intensity options during accommodation. This study relevance is in understanding
how some mass communication vehicles mostly encourage fear among one another while the
new communication vehicles (the digital media or “the new media”) enable the flow of the
need for belonging and encourage community collaborative actions. These study findings may
offer the possibility of a more critical understanding of communication strategies used by
digital media.
KEYWORDS: MEDIA.VIRTUAL COMMUNITIES. SOCIAL LOGIC. COUCHSURFING.
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INTRODUÇÃO

Um dos principais motivadores que me levaram a buscar entender como se processam
as lógicas de veículos de comunicação está intimamente relacionado com meu percurso
profissional e pessoal. Sou formado em Jornalismo pela PUC-SP e, logo após a graduação,
comecei a trabalhar em revistas. Por 15 anos, fui editor. Coordenei a publicação de títulos
como Vogue, A/Z, Gula, Visão, Casa Vogue, Casa & Jardim e Forbes. Esta atuação quase que
exclusiva, excetuando-se alguns poucos freelances para jornal, em um tipo único de veículo
me garantiu um conhecimento muito próximo de como se processa a criação de alguns
periódicos impressos. Em especial, daqueles voltados diretamente para o consumo.
Ao mesmo tempo, paralelamente, sempre fui um aficionado pela comunicação digital.
Em casa, depois de horas em uma redação, frequentemente me via trocando mensagens pelo
computador. Era o início dos anos 90 e estou falando das BBS (Bulletin Board System).
Precursor da web, o sistema permitia apenas poucas conexões simultâneas via modem discado
garantindo a troca de mensagens entre os associados por, em média, apenas 60 minutos a cada
24 horas. Neste micro e instantâneo universo, era possível trocar ideias e informações com
pessoas que se segmentavam por assuntos de interesse.
Há cinco anos, fiz uma grande mudança em minha carreira e passei a atuar em uma
multinacional do segmento de Recursos Humanos. Ali, minhas atividades estavam voltadas
para o desenvolvimento de competências comunicacionais em executivos que tinham acabado
de ser demitidos e precisavam se relacionar com o mercado de trabalho a fim de obter uma
recolocação profissional. A metodologia básica empregada tinha raízes profundas em teorias
psicanalíticas e terapêuticas. O processo, chamado Outplacement, surgiu há 40 anos a partir
da necessidade de reintegração dos soldados norteamericanos que regressavam das guerras à
convivência social. Os psicólogos da empresa adaptaram e transportaram este método para ser
utilizado na recolocação dos indivíduos no mercado de trabalho.
A partir destas duas vivências, somando meu entendimento da lógica dos periódicos,
da lógica da web e da lógica da socialização, comecei a perceber como determinados veículos
digitais facilitavam a integração dos indivíduos, mesmo entre aqueles de culturas e modos de
vida absolutamente distintos.

Desta forma, nos capítulos 1 e 2, procurei identificar quais construções permitem a
predominância da pulsão de integração e confiança no website Couchsurfing. Isto é, quais são
os principais elementos de comunicação e motivadores provocados nos indivíduos pelo
website para que eles se aproximem e criem novos (e inesperados) espaços de troca e
convivência, mesmo se originários de universos culturais e sociais absolutamente distintos,
ultrapassando também as questões de idioma. Ou seja, tomando por base a apresentação do
objeto selecionado para pesquisa, realizei a definição de seu respectivo funcionamento: como
está estruturado, como opera, como é gerido, quais suas fontes de renda, o perfil médio de
seus participantes e o que apresentam como resultado das experiências de hospedagem.
Por este caminho, veremos de que forma websites como o CouchSurfing,
representante de um meio de comunicação de massa novo (new media1: Internet, websites,
computador multimídia, jogos de computador etc.), permitem a manifestação de uma pulsão
que, atualmente, guarda pouco espaço nos meios de comunicação de massa “tradicionais”
(televisão, rádio, revista, jornal, cinema etc.). Refiro-me ao que Freud conceituou como a
pulsão eros (com tendência à preservação da vida) em contraposição a tânatos2 (pulsão
contrária que levaria à morte, à destruição), perfazendo, para o autor, as duas forças
antagônicas que promovem a dinâmica básica da mente humana.
Partindo de especulações sobre o começo da vida e de paralelos biológicos, concluí que,
ao lado da pulsão para preservar a substância viva e para reuni-la em unidades cada vez
maiores, deveria haver outra pulsão, contrária àquela, buscando dissolver essas unidades
e conduzi-las de volta ao seu estado primevo e inorgânico. Isso equivalia a dizer que,
assim como Eros, existia também uma pulsão de morte. Os fenômenos da vida podiam
ser explicados pela ação autodestruição concorrente, ou mutuamente oposta, dessas duas
pulsões. (FREUD, 2006, p.141)

No presente trabalho, a utilização dos dois conceitos (em especial, eros e sua
identificação no objeto deste estudo) não será stricto senso. Não se trata de uma pesquisa da
área psicanalítica, mas comunicacional. Neste sentido, eros e tânatos, o vital e o agônico,
tiveram seus sentidos ampliados e recontextualizados. Para além da preservação da substância
viva, eros, no âmbito desta pesquisa, representa o ímpeto de construção coletiva e de
confiança a priori que os usuários da web 2.0 desenvolveram. Já tânatos figura como síntese

1

Manovich, Lev. "New Media From Borges to HTML". The New Media Reader. Ed. Noah Wardrip-Fruin &
Nick Montfort. Cambridge, Massachusetts, 2003, p. 13-25
2
Freud não utilizou o termo "tânatos", mais sim “pulsão de morte" (em alemão: Todestrieb). A palavra foi
introduzida neste contexto por seu contemporâneo e seguidor Paul Federn.

da quase contínua expressão de destruição/violência e, por consequência, de desconfiança nas
mídias atuais.
No último capítulo, apresento uma alternativa oposta à suposta paralisação do
potencial de consciência crítica nos indivíduos, segundo o filósofo francês Paul Virilio (2002)
propiciada pela “velocidade delirante” da tecnociência atual, ao demonstrar como a adição de
elementos sócio-culturais novos em um sistema pode provocar sua saída da estagnação e
promover seu movimento evolutivo, revelando o quanto, na verdade, a superampliada
exposição a novas informações e experiências presenciais pelas vias de comunicação digitais
(web 2.0) pode colaborar para o desenvolvimento de caminhos diferenciais às viciosas tramas
das mídias “tradicionais”.
Para tanto, além de contato com bibliografia específica, entrevistei nove usuários do
CouchSurfing de diferentes idades e regiões do País e uma representante oficial do website,
pesquisei os perfis dos usuários, hospedei em minha casa treze CouchSurfers de seis
diferentes países, inclusive do Brasil, e estive em dois eventos presenciais promovidos pelo
website em São Paulo.

1. O SURGIMENTO DA WEB 2.0

1.1 Como surgiu a Internet – um caminho possível

A paradoxal convivência das duas pulsões freudianas (eros e tânatos) já permeia o
surgimento da própria Internet. O germe de sua formação está ligado ao contexto da Guerra
Fria (entre 1945 e 1991 – final da Segunda Guerra e extinção da União Soviética), no qual
EUA e URSS disputavam supremacia tecnológica e, depois, armamentista. Foi em uma
agência do Departamento de Defesa dos Estados Unidos formada em 1958, a ARPA
(Advanced Research Projects Agency), que surgiu a Arpanet, uma rede de computadores com
“a missão de mobilizar recursos de pesquisa, particularmente do mundo universitário, com o
objetivo de alcançar superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética na esteira
do lançamento do primeiro Sputnik em 1957” (CASTELLS, 2003, p. 13).
Essa rede tratava-se de um pequeno programa criado em 1969 no IPTO (Information
Processing Techniques Office – órgão da ARPA), com a intenção de compartilhamento de
tempo de processamento online entre os computadores da agência, permitindo assim maior
agilidade na troca de informações entre os pesquisadores da unidade e o estímulo da
computação interativa. Para tanto, foi utilizada uma nova tecnologia de transmissão de
telecomunicações, a comutação por pacote, “desenvolvida independentemente por Paul
Baran”, da estadunidense Rand Corporation, “e por Donald Davies no British National
Physical Laboratory” (CASTELLS, 2003, p. 14). Os primeiros nós da Arpanet estavam,
segundo Manuel Castells, nas Universidades da Califórnia em Los Angeles e Santa Bárbara e
na Universidade de Utah.
Outro autor, o jornalista de tecnologia Ethevaldo Siqueira, afirma em seu livro Para
Compreender o Mundo Digital (2008, p. 127) que, além da troca de informações entre os
pesquisadores, a Arpanet visava ainda:
(...) à preservação dos maiores bancos de dados e do próprio conhecimento científico
acumulado e armazenado nas maiores universidades, laboratórios e centos de pesquisa
dos EUA, ameaçados de destruição total na hipótese de um conflito nuclear com a
antiga União Soviética.

Após a demonstração da Arpanet em uma conferência internacional em Washington
em 1972, fez-se necessária a ampliação da rede original conectando-a a mais centros de
pesquisa. Porém, havia necessidade de se criar um protocolo de comunicação que permitisse a
troca de informações entre computadores de diferentes fabricantes. A solução foi encontrada
em 1973, quando dois cientistas da computação, Vinton Cerf, então da Universidade de
Stanford, e Robert Kahn, da ARPA, elaboraram o protocolo TCP (Transport Control
Protocol) baseados em um grupo técnico de cooperação, o Networking Working Group,
formado por cientistas das diferentes universidades conectadas pela Arpanet. Mais tarde, em
1978, foi adicionado ao TCP o protocolo IP (Internet Protocol), o que gerou o protocolo
TCP/IP, padrão internacional no qual a Internet opera até hoje, permitindo a convergência de
diferentes meios de comunicação como celular, equipamentos de vídeo, bancos de dados e
outros (SIQUEIRA, 2008).
Em 1983, o Departamento de Defesa dos EUA deixou a Arpanet com receio de
possíveis falhas na segurança e criou a MILNET (Military Network), rede específica para
troca de informações militares. A Arpanet – com novo nome, ARPA-INTERNET – começou
a dedicar-se a pesquisas. Sem os militares, o governo norteamericano passou sua
administração para a NSF (National Science Foundation). Em 1990, a Arpanet foi retirada do
ar por estar obsoleta e, então, substituída pela NSFNET. No mesmo período, a fim de
comercializar a tecnologia da Internet, o governo dos EUA passou a financiar a fabricação de
computadores que incluíssem o TCP/IP. Dessa forma, o número de máquinas com
possibilidade de conexão em rede tornou-se majoritário já na mesma década naquele país.
Tanto que, conforme Castells (2003, p. 15), “em 1995, a NSFNET foi extinta, abrindo
caminho para a operação privada da Internet”.

1.2 Tramas atávicas

A Arpanet não é, de forma alguma, originadora exclusiva e primeira da Internet. Aliás,
o conceito de “rede” surge muito cedo nas civilizações. Pode-se mesmo dizer que aparece
com a própria natureza social da espécie humana. Quando os agrupamentos humanos deixam
de ser caçadores nômades e são levados a estacionar e domesticar espécies animais e vegetais,

simultaneamente seus instintos de socialização e sobrevivência os fazem criar redes de
integração, defesa e auxílio comunitário, envolvendo inclusive tribos rivais.
Cidades são formadas, crescem e suas redes tornam-se ainda mais complexas. Assim
as descreve Lewis Mumford em seu clássico trabalho A Cidade na História:
Desde as suas origens a cidade pode ser descrita como uma estrutura especialmente
equipada para armazenar e transmitir os produtos da civilização. Entre os “produtos”
guardados e transmitidos pela cidade destaca-se o incalculável material de informação:
preços atuais do mercado; planos de racionalização do trabalho; novos medicamentos
para doenças. (JOHNSON, 2003, p. 78).

Além dos objetivos imediatos de proteção de vidas, bens e construções e da facilitação
do comércio interno por meio dos limites que cercavam as cidades, segundo Steven Johnson,
as aglomerações urbanas também têm por função o armazenamento e recuperação de
informação. Transcreve-se abaixo um trecho de seu livro Emergência (2003, p. 79), que
retrata magnificamente este conceito de como as cidades podem ser entendidas como as
primeiras formas a abrigar redes informativas:
As cidades criaram interfaces amigáveis milhares de anos antes que alguém sonhasse
com computadores digitais. As cidades juntam mentes semelhantes e as colocam em
escaninhos conexos. Sapateiros junto de outros sapateiros e fabricantes de botões perto
de outros fabricantes de botões. Idéias e mercadorias fluem rapidamente nesses
conjuntos, levando à produtiva polinização cruzada, garantindo que boas idéias não
morram em áreas rurais isoladas. O poder desencadeado pelo armazenamento de dados
fica evidente nos mais antigos povoamentos humanos, localizados na costa da Suméria
e no Vale do Indo, que datam de 3500 a.C. De acordo com alguns relatos, o cultivo de
grãos, o arado, a roda do oleiro, o barco a vela, a tecelagem, a metalurgia do cobre, a
matemática abstrata, a observação astronômica exata, o calendário – todas essas
invenções apareceram poucos séculos depois das primeiras populações urbanas. É
possível, e até mesmo provável, que mais indivíduos ou grupos isolados tenham se
deparado com algumas dessas tecnologias em data ainda mais antiga, mas elas não se
tornaram parte da inteligência coletiva da civilização até que houvesse cidades que as
armazenassem e as transmitissem.

Não é difícil imaginar um paralelo entre as entremeadas ruas de uma cidade e as teias
das vias que interconectam computadores na web hoje. No mesmo livro, Johnson cita o
trabalho de Jane Jacobs (Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, 1961) no qual a
jornalista canadense nascida nos EUA analisa a importância da exposição no que ele chama
de “balé das ruas” para a manutenção da segurança e para a troca de informações entre os
habitantes de uma cidade. Desta forma, faz-se uma demonstração clara da evolução que é
possível quando redes simplesmente conectivas se tornam cumulativas. As conexões que

proporcionavam, a princípio, uma maior agilidade na troca de informações ou mercadorias e
serviços se tornaram de tal forma complexas e recorrentes que permitiram a emergência de
algo novo: a criação e desenvolvimento de novos comportamentos ou mesmo culturas. Os
habitantes passaram a servir de inspiração, repulsão e reforço de atitudes nas trocas realizadas
no citado “balé das ruas”.

1.3 Teias Complementares

Também colaborou para o surgimento da Internet, entre outras ações mundiais de
formação de redes de comunicação (para não deixar de mencionar algumas: tambores,
correios, jornais, telégrafo, telefone e televisão), o BBS (Bulletim Board System). O BBS foi
criado no final da década de 70 por dois estudantes de Chicago, Ward Christensen e Randy
Suess, que elaboraram um programa que permitia, via linha telefônica, a troca de mensagens
entre computadores. Ao programa, deram o nome de Modem (Modulador e Demodulador).
Ele permitia que dados analógicos fossem transformados em digitais e vice-versa a fim de que
pudessem ser transmitidos via telefone. Os alunos imediatamente liberaram o programa para
domínio público a fim de obter sua disseminação e aperfeiçoamento. Como consequência, o
BBS foi aprimorado em 1983 por Tom Jennings, um programador californiano que iniciou
uma rede de BBS chamada Fidonet. Essa rede ampliou-se largamente, chegando a mais de 20
mil nós em 19933.
No Brasil, uma das primeiras BBS foi a Mandic. Fundada em 1990, com capacidade
de armazenamento de 60 megabytes, ela chegou a ter mais de 80 linhas de telefone a serviço
de seus assinantes em 19954. O serviço consistia na conexão direta do computador do usuário
aos computadores da Mandic por meio de um modem discador. Cada usuário pagante tinha
direito a apenas uma hora por dia de acesso ao boletim. Ali, encontrava notícias, conteúdo
informativo e, o principal destino, as listas de discussão (grupos de usuários divididos por
temas nos quais era possível publicar uma mensagem e ler as dos demais).
O sistema logo foi suplantado pela chegada da Internet ao Brasil. Segundo o Portal
UOL (o maior de conteúdo em língua portuguesa no mundo), a primeira conexão nacional
3
4

Mais informações podem ser obtidas no website <http://www.fidonet.org>.
Maiores informações no website <http://www.mandic.com.br>.

com a Internet se deu em 1991 pela Fapesp (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo). Quatro anos depois, segundo a mesma fonte, foi lançada a versão online da Folha
de S. Paulo – a Folha Web (futuro UOL). Nessa época, o Brasil contava com 120 mil pessoas
conectadas à Internet. É também quando, no País, libera-se para iniciativa privada prover
acesso à rede. Ato contínuo, surge no Brasil o Comitê Gestor da Internet, com representantes
do Governo Federal e do setor empresarial, “para coordenar e integrar todas as iniciativas de
serviços Internet no país, promovendo a qualidade técnica, a inovação e a disseminação dos
serviços ofertados”5.

1.4 Web 2.0 - A Trama se Adensa

Após a privatização dos serviços da Internet, o crescimento da web no mundo
continuou em ritmo acelerado. Em 1995, segundo estudo da consultoria nova-iorquina
Find/SVP, estimava-se cerca de 16 milhões de usuários online. Foi nesta época que a empresa
Netscape, fornecedora de um dos primeiros browsers para navegação no cyberspace e o mais
utilizado até o final da década de 90, fez sua oferta pública inicial de ações na bolsa de valores
(IPO – Initial public offering). A esse fato seguiram-se investimentos da ordem de trilhões de
dólares em diversas empresas pontocom, formando o que foi chamado de “A Bolha da
Internet”. Em 2001, houve o famoso estouro da bolha levando diversos empresários à
falência6. Porém, mesmo com esse desastre no mundo dos negócios, o número de usuários
não parou de aumentar. Segundo dados da Internet World Stats, coletados em 31/12/2009, o
total de pessoas conectadas em todo o mundo é de 1,8 bilhão, ou seja, um quarto da população
global. O Quadro 1, a seguir, traz essas informações:

5
6

Trecho extraído da página <http://cgi.br/sobre-cg/definicao.htm>. Acesso em: 07 abr. 2010.
Conforme noticiado no periódico Folha de S. Paulo, em 09 nov. 2005.

UTILIZAÇÃO DA INTERNET NO MUNDO
Usuários de

Usuários de

Penetração

População
Regiões

Usuários
Crescimento

Internet

Internet

(%

(2009 Est.)

%
2000-2009

31/12/2000

31/12/2009

População)

991.002.342

4.514.400

86.217.900

8,7 %

1.809,8 %

4,8 %

3.808.070.503

114.304.000

764.435.900

20,1 %

568,8 %

42,4 %

Europa

803.850.858

105.096.093

425.773.571

53,0 %

305,1 %

23,6 %

Oriente Médio

202.687.005

3.284.800

58.309.546

28,8 %

1.675,1 %

3,2 %

América do Norte

340.831.831

108.096.800

259.561.000

76,2 %

140,1 %

14,4 %

América
Latina/Caribe

586.662.468

18.068.919

186.922.050

31,9 %

934,5 %

10,4 %

34.700.201

7.620.480

21.110.490

60,8 %

177,0 %

1,2 %

6.767.805.208

360.985.492

1.802.330.457

26,6 %

399,3 %

100,0 %

África
Ásia

Oceania / Austrália
TOTAL MUNDIAL

Quadro 1: Utilização da Internet no mundo7.

Para Tim O’Reilly, fundador da O’Reilly Media, empresa voltada para publicação de
livros e websites, foi o estouro da bolha da Internet o marco da virada de Web 1.0 para Web
2.0. Segundo O’Reilly, o conceito de Web 2.0 surgiu em uma conferência de brainstorming
entre sua empresa e a MediaLive International (“O que é Web 2.0”, 2005). No seu
entendimento, a ruptura serviu como disparador de um processo de seleção natural no qual
somente as empresas com algumas características em comum puderam sobreviver. Ao
contrário da ideia de explosão da Internet, o que houve, em sua opinião, foi a depuração dos
serviços oferecidos na web e a evolução de um novo conceito-linguagem para esta plataforma
de comunicação. Para uma maior clareza, reproduzimos a figura gerada a partir da citada
conferência:

7

Fonte: <http://www.internetworldstats.com>. Acesso em: 07 abr. 2010.

Figura 1: Mapa das noções de web 2.0, elaborado por Tim O’Reilly. Disponível em:
<http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html>. Acesso em: 07 abr. 2010.

No modelo anterior ao estouro da bolha (Web 1.0) a maioria dos websites se
apresentava como veículos de comunicação ou serviços de mão única, isto é, os usuários
visitavam os sites a fim de obter informações ou adquirir algum produto e deixavam a página,
sem rastros. Havia pouca ou nenhuma possibilidade de interação com o conteúdo divulgado.
É o reino dos sites pessoais, do Amazon.com e das páginas de notícias ou enciclopédicas.
O modo de relacionamento que prevaleceu na Internet depois de 2001 e permitiu que
se mantivesse seu constante crescimento foi o colaborativo. Os sites que já começavam a
oferecer a possibilidade de participação dos usuários em seus conteúdos foram exatamente
aqueles que sobreviveram ao estouro da bolha. A própria empresa Amazon.com foi
precursora nesse sentido. Ao incluir a possibilidade de que seus usuários avaliassem a

qualidade dos produtos que vendia por meio de um sistema de cinco estrelas, a empresa
obteve um diferencial que permitiu um forte aumento na confiabilidade dos consumidores ao
optar por alguma peça à venda.
Também, é quando surgem mais massiçamente os blogs, nova versão das páginas
pessoais. Neles, os internautas podiam deixar comentários e trocar informações a cada post do
blogueiro. E, obviamente, retornar com regularidade ao blog de sua preferência para
acompanhar a repercussão de sua mensagem. As listas de discussão (fóruns) são outro
exemplo do espírito da Web 2.0. Temáticas, nelas o usuário pode postar uma pergunta ou
informação que, em seguida, poderá ser respondida ou comentada por todos os inscritos
naquela lista. Aqui, o sistema de avaliação de relevância, a exemplo das estrelas da
Amazon.com, também tem função fundamental. Por esse sistema, outros usuários avaliam a
qualidade da resposta dada e, dessa forma, ela se mantém em maior evidência para todos que
visitarem a mesma pergunta na lista de discussão.
Um exemplo atual da evolução das listas de discussão é o Yahoo! Respostas
(<http://br.answers.yahoo.com>). Com versões específicas para 26 países, mais de 21 milhões
de usuários nos Estados Unidos da América e 90 milhões ao redor do mundo, o Yahoo!
Respostas é a maior comunidade partilhando conhecimento da web. É uma comunidade online
na qual qualquer um pode perguntar e responder questões sobre quaisquer assuntos. Yahoo!
Respostas conecta as pessoas que estão procurando àqueles que sabem a resposta. Cada um
tem uma experiência de vida e algum conhecimento sobre alguma coisa, e o Yahoo!
Respostas dá o suporte para as pessoas que querem partilhar experiências e pensamentos.
A diferença essencial entre os fóruns e o Yahoo! Respostas está no fato de que as
mensagens continuam indefinidamente, sem que a questão seja necessariamente resolvida. A
pergunta postada neste último é resolvida quando uma melhor resposta é escolhida. Após a
questão ser resolvida, os membros que alcançaram nível 2 podem avaliar a Melhor Resposta e
cada um na comunidade pode continuar a dar sua opinião. Isso quer dizer que os membros
que obtêm o maior número de avaliações positivas para suas respostas, ganham a
possibilidade de valorizar ou não os comentários dos outros usuários. Desta forma, é criado
um sistema no qual há pouca necessidade de atuação de um moderador (ao contrário dos
fóruns).

A mesma lógica de autogestão e confiança típica da Web 2.0 dá-se em outro exemplo
ainda

mais

conhecido

de

criação

coletiva

com

efetividade:

a

Wikipédia

(<http://pt.wikipedia.org>). Lançada em 2001, a Wikipédia é uma enciclopédia multilíngue
online livre, colaborativa, ou seja, escrita internacionalmente por várias pessoas comuns de
diversas regiões do mundo, todas elas voluntárias. Por ser livre, entende-se que qualquer
artigo dessa obra pode ser transcrito, modificado e ampliado, desde que preservados os
direitos de cópia e modificações. O nome vem de wiki-wiki, termo havaiano que significa
'veloz'. Escrita apenas por voluntários na Internet, a Wikipédia, criação dos americanos
Jimmy Wales e Larry Sanger, em sua versão em português, possui 558.991 artigos válidos, ou
seja, artigos que possuem pelo menos uma ligação interna e que não são redirecionamentos8.
Segundo a edição de novembro de 2007 da revista Superinteressante, Editora Abril,
em 2005, a revista Nature fez uma comparação entre 42 artigos da enciclopédia virtual e da
tradicional Britannica. Identificou 162 erros na Wikipédia e 123 na Britannica. Uma
impressionante indicação da confiabilidade do sistema no qual os olhos de milhões de
usuários são responsáveis por garantir a qualidade da informação apresentada.
É neste novo universo virtual de colaboração e confiança que surge o objeto central
desta pesquisa: o CouchSurfing.
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Conforme endereço eletrônico <http://pt.wikipedia.org>. Acesso em: 10 abr. 2010.

2. COUCHSURFING: SURFANDO UMA OUTRA ONDA - A
PREDOMINÂNCIA DO EROS
1.035.208 de sofás disponíveis para hospedagem
107.081 amizades continuadas
3.870.021 de experiências vividas, com 99,945% de hospedagens bem-sucedias9

2.1 Apresentação

Nascido no berço da Web 2.0, o CouchSurfing (em tradução livre: surfando de sofá em
sofá) é uma organização internacional sem fins lucrativos que, por meio de um website
(<http://www.couchsurfing.org>), conecta viajantes com a população local de mais de 230
países e territórios em todo o mundo. Seus mais de 1,4 milhão de usuários utilizam este
sistema para se encontrar pessoalmente, seja por hospedagem na casa de outro usuário, seja
para um encontro de boas-vindas. A proposta dos organizadores é promover o intercâmbio
cultural, amizade e experiências de aprendizagem.
CouchSurfing foi criado em 2004 por meio do trabalho de quatro fundadores: Casey
Fenton, norteamericano, 31 anos, programador e consultor político, Daniel Hoffer,
norteamericano, 31 anos, gerente geral em uma indústria de software, Sebastien Le Tuan,
francês, 33 anos, designer de produtos, e Leonardo Silveira, brasileiro, 31 anos, administrador
de redes e instrutor de parapente (aparelho esportivo idealizado de uma mistura de asa-delta e
paraquedas).
Três dos quatro cofundadores, Casey Fenton, Daniel Hoffer e Sebastien LeTuan,
tornaram-se amigos ao trabalhar juntos em um site comercial fundado por Hoffer em 1999.
Vários anos depois, a ideia do CouchSurfing surgiu quando Fenton comprou uma passagem
aérea para a Islândia para passar um fim de semana prolongado. Antes de partir, teve a ideia
de enviar e-mails para mais de 1500 alunos em Reykjavik, Islândia, perguntando-lhes se
poderia dormir em um de seus sofás. Após trocar e-mails com os alunos, conquistou vários
grupos de amigos que se ofereceram para lhe mostrar a Reykjavik que eles mesmos, os
9

Dados disponíveis em <http://www.couchsurfing.org/statistics.html>. Acessado em: 02 nov. 2009.

nativos, conheciam. Depois de passar um final de semana muito diferente do que a maioria
dos turistas do sul do Círculo Ártico vivencia, Fenton decidiu que nunca mais ficaria “preso”
em um hotel e à vida de turista-padrão durante uma viagem. A partir desta experiência,
Fenton propôs a Hoffer, LeTuan e a um outro amigo, Leonardo Silveira, a fundação do
CouchSurfing.
Fenton foi o fundador mais dedicado à construção do CouchSurfing, trabalhando
tempo integral desde seu início. Os outros fundadores contribuíram de acordo com suas
disponibilidades. Hoje, Fenton é o responsável pela proposta e pela programação do site.
LeTuan e Silveira, pelo design e “amigabilidade” da interface. Hoffer responde pelas
operações administrativas.
A proposta do site é “criar experiências inspiradoras”, ou seja, inter-encontros que, ao
vivo, promovam o real “provar” de uma cultura ou sociedade.
É interessante ressaltar que a proposta pode remeter à política de boa-vizinhança
(Good Neighbor Policy) instaurada pelo presidente dos EUA Franklin Roosevelt em 1933
para os países da América Latina tendo como pano de fundo apoio militar, intenções
intervencionistas e de aculturamento. Ao contrário. Muito distante disso, as movimentações
dos usuários do CouchSurfing são de tal forma heterogêneas e acontecem em nível tão
subjetivo e individual que não há como funcionar como disseminadoras de qualquer espécie
de propaganda ideológica totalitária.
Como dito, essas experiências podem ocorrer de diferentes formas. O foco inicial do
CouchSurfing era a hospedagem. Porém, atualmente, também é possível encontrar alguém só
para conversar ou para lhe mostrar a cidade. Além disso, diversas comunidades internas foram
criadas a partir de temas e regiões de afinidade. Neste sentido, o Brasil está entre os países
que mais comunidades apresentam. São mais de 300 grupos com mais de 19 mil membros no
total. Em números de membros que pertencem a uma comunidade, está atrás apenas dos
Estados Unidos, Itália e Reino Unido.10
A função destas comunidades é trocar informações como em um grupo de discussão
tradicional na Web 2.0 (Yahoo Groups, Google Groups). Porém, os temas no Brasil focam,
10

Se for levada em conta a proporção da população com acesso à Internet naqueles países em relação à do
Brasil, tem-se aí um número relevante. Este fato pode se dar por características típicas da cultura nacional. Um
país como o nosso, com matrizes e influências culturais múltiplas (tupi, ibéricas, árabes, africanas, asiáticas e
européias), se predispõe por natureza e hábito a acolher o diverso. Mas este tema pede um aprofundamento
impossível para o tempo desta dissertação.

em sua maior parte, na organização de eventos nos quais os membros podem se encontrar e,
quando estão com um hóspede, levá-lo para conhecer mais pessoas da cultura visitada. Falarse-á mais detalhadamente sobre esses encontros, inclusive sobre vivências em alguns deles,
no item 2.4 deste capítulo.
Dessa forma, os usuários do CouchSurfing têm a hospitalidade como compromisso
primeiro entre si. Estes intercâmbios são uma forma excepcionalmente rica de interação
cultural. Os anfitriões (também chamados hosts) têm a oportunidade de conhecer pessoas de
todo o mundo sem sair de casa. Os hóspedes (também chamados guests ou surfers) são
capazes de participar na vida local dos lugares visitados. Também, é proporcionado a mais
pessoas uma chance de tornarem-se viajantes, pois o surfing reduz significativamente os
custos financeiros de uma viagem.
O CouchSurfing é uma organização sem fins lucrativos financiada por doações de seus
usuários. Não existe nenhum outro órgão ou empresa por trás da CouchSurfing. Ela é uma
organização totalmente autossustentável. A única exceção está na participação da empresa de
advocacia Landay & Leblang, mas mesmo essa presta serviços voluntariamente ao site.
Na parte administrativa, existe uma equipe de liderança para tomada de decisões
estratégicas e uma equipe de voluntários encarregados pelas decisões táticas. Os usuários
também podem participar da administração do sítio eletrônico por meio de diálogos e debates.
As finanças do Couchsurfing são geridas no sentido de manter uma equipe de
funcionários capacitados e comprometidos em tempo integral com o projeto, e de garantir o
bom funcionamento operacional do site. A maioria dos colaboradores é voluntária, incluindo
mais de 1,5 mil indivíduos que atuam como “embaixadores”, sendo responsáveis pela
representação do Couchsurfing nos diferentes países.
Relatório financeiro de 2008:
Income & Expense Statement January 1 - December 31, 2008 – US$
Income
Contributed support
donations including verifications

779,537.95

Interest-banking
bank related interest

1890.31

Earned Revenues - Other

1793.23

any revenue earned from sources other than donations and interest
688.68

Non Inventory Sales Commission
merchandise sales

783,910.17

Total Income
Expenses
Salaries, Temporary Contracting, & Related Expenses
salary for hired staff, contracted staff and related expenses
Payroll Taxes
taxes related to payroll

117,580.57
19,858.75

Payroll Fees
payroll service fees

1,863.88

Bookkeeping Fees
bookkeeping related fees

5,380.12

Bank Service Fees
bank charges and fees including card processing, PayPal, and wire transfer charges

46,863.83

Legal Fees
attorney fees, legal services, legal filing and processing

14,666.16

Other Professional Fees
misc. professional fees which are not in the categories of legal, bank or bookkeeping

3657.27

Office Expense / Supplies
office supplies, business cards, computer supplies IE: software, batteries,memory. It
can also include household supplies as needed, light bulbs, paper towels, etc

19,165.71

Verification Supplies
supplies related to verifications including printing
Donated Material / Supplies
donated supplies or materials such as refrigerators, bicycles or office supplies
Telephone & Communications
phones, Internet messaging, Internet connections, wireless communications

5,957.70
744.79
6553.17

Postage, Shipping, Delivery and Mailing Services
postage for mailing verification letters, shipping for any packages, use of mailing
automation services

30,632.13

Servers: Equipment, Internet, Host Fees
renting and maintaining servers, image/data hosting, web services, domain name
charges

80,170.16

Printing and Copying
printing and copying including letterhead and business cards
Rent, Utilities, Repairs and Maintenance
rent/occupancy, utilities for housing, storage, parking, office space or any repair to or in
a rented space

1919.45
126,495.56

Travel & Meeting Expenses
local transport, auto, fuel, air travel, visas, expenses related to traveling to a meeting

89,820.27

Meals & Groceries
meals and groceries for full time collective attendees

37,684.68

Insurance - non employee
insurance (not employee related) - usually professional liability, auto or travel

24,504.00

12,136.88

Staff Development
staff development including training, courses and team building activities

645,655.88

Total Expense
Net Income
Total Income

783,910.17

Total Expense

645,655.88

Total Net Income

138,254.29

Moved to Emergency Fund (see notes)

100,000.00
38,254.29

Remaining Operating Funds at years end

Quadro 2: Relatório de Receitas e Despesas. Disponível em: <http://www.couchsurfing.org>.
Acesso em: 02 nov. 2009.

Dados Estatísticos sobre os Usuários
<http://www.couchsurfing.org>. Acesso em: 16 mai. 2010.
Estatísticas Gerais

'CouchSurfers'

1.871.202

Hospedagens bem-sucedidas (aprox.)

2.017.860

Amizades criadas (aprox.)

2.170.738

Experiências positivas (aprox.)

3.452.955

Países/Territórios representados

237

Estados/Províncias representados

2.945

Cidades representadas

72.226

Idiomas representados

326

Top 10 CouchSurfing Países e
Territórios

As cidades mais ativas do
CouchSurfing

(surfistas)

(surfistas)

Estados Unidos

413.746 22.1%

França, Ile-de-France, Paris

33.022 1.8%

Alemanha

177.050

9.5%

Reino Unido, Inglaterra, Londres

28.532 1.5%

França

159.337

8.5%

Alemanha, Berlim, Berlim

25.027 1.3%

90.064

4.8%

Canadá, Québec, Montreal

19.329 1.0%

Reino Unido

Canadá

89.585

4.8%

Turquia, Istambul, Istambul

17.151 0.9%

Itália

54.644

2.9%

Áustria, Viena, Viena

14.407 0.8%

Austrália

53.403

2.9%

Austrália, Victoria, Melbourne

13.540 0.7%

Espanha

51.796

2.8%

EUA, Nova York, Nova York

12.727 0.7%

Brasil

50.898

2.7%

Austrália, New South Wales, Sydney 12.109 0.6%

Holanda

37.524

2.0%

Espanha, Catalunha, Barcelona

CouchSurfers por Continente

(surfistas)

Sofás para Surfar

11.878 0.6%

(surfistas)

Europa

946.928 50.6%

Yes

539.794 28.8%

América do Norte

524.103 28.0%

Coffee or a drink

386.700 20.7%

América do Sul

113.241

6.1%

Traveling at the moment

353.335 18.9%

Ásia Central

104.147

5.6%

Maybe

302.431 16.2%

Oceania

68.336

3.7%

No

219.599 11.7%

Sudeste Asiático

37.493

2.0%

Definitely!

África

32.507

1.7%

Oriente Médio

27.101

1.4%

Masculino

941.957 50.3%

9.277

0.5%

Feminino

782.201 41.8%

71

0.0%

Mais de uma pessoa

131.944

7.1%

1

0.0%

América Central e Caribe
Região Antártica
Línguas Mais Faladas

Inglês

(surfistas)

Sexo dos CouchSurfers

Desconhecido

1.404.700 75.1%

Idade dos CouchSurfers

69.343

3.7%

(surfistas)

(surfistas)

Francês

376.036 20.1%

Idade média

28 anos

Espanhol

330.270 17.7%

De 18 a 24 anos

764.396 40.9%

Alemão

308.485 16.5%

De 25 a 29 anos

578.817 30.9%

Português

98.200

5.2%

De 30 a 34 anos

251.893 13.5%

Italiano

97.773

5.2%

De 35 a 39 anos

113.148

6.0%

Chinês (Mandarim)

65.805

3.5%

De 40 a 49 anos

94.952

5.1%

Holandês

59.610

3.2%

De 50 a 59 anos

40.613

2.2%

Russo

57.736

3.1%

De 60 a 69 anos

13.034

0.7%

Polonês

45.462

2.4%

De 70 a 79 anos

1.681

0.1%

De 80 a 89 anos

348

0.0%

Línguas menos faladas

(surfistas)

Sign Language - Japanese

1 0.0%

Mortlockese

1 0.0%

K'iche'

2 0.0%

Sign Language - Trinidad and Tob

2 0.0%

Sign Language - Quebec

2 0.0%

Arpitan

2 0.0%

Upper Sorbian

2 0.0%

Mari

2 0.0%

Lower Sorbian

2 0.0%

Karelian

2 0.0%

Outras Informações

Surfistas com Fotos

(surfistas)

1.094.893 58.5%

Usuários atestados

128.780

6.9%

Usuários verificados

126.779

6.8%

1.566

0.1%

Embaixadores
Grupos
Membros de Grupos

26.414
1.765.399

2.2 A Estruturação do Website

Na homepage do Couchsurfing (Figura 2) predominam tons pastéis de azul, verde e
laranja. As primeiras sensações são de tranquilidade, transparência, clareza e limpeza. O
punctum (ponto que chama mais a atenção) da página está em uma fotografia no canto
superior esquerdo, exatamente onde se daria o princípio de uma leitura textual na maioria dos
idiomas ocidentais. Trata-se de um grupo de pessoas demonstrando alegria e integração por
meio de seus braços levantados, abraços e pelo arremesso de um sofá inflável. A leveza do
sofá não se apresenta apenas pelo fato de ser inflável, mas também por seu tom de
transparência vermelha. A mensagem é clara: participar do CouchSurfing poderá
proporcionar, de maneira suave, alegre e sem riscos, a integração com pessoas de todo o

mundo. Esse conceito é reforçado por um mapa-múndi logo na diagonal da fotografia que, por
meio de pontos vermelhos (assim como o sofá da foto), mostra a grande quantidade de
usuários que o endereço eletrônico abriga em todo o planeta.
Ironicamente, este tipo de representação remete à propaganda anticomunista da
metade do século passado quando mapas globais iam aos poucos sendo tomados por pontos
vermelhos representando o “perigo” do avanço socialista. Porém, o que se vê nesta imagem é
que a área da antiga URSS é a menos habitada por usuários do CouchSurfing. Outras áreas
pouco densas de usuários registrados são: África Central, Península Arábica e a parte central
da Austrália. Por dedução, entende-se que as razões disso passam por questões culturais e,
obviamente, geológicas.
Acima desse mapa-múndi, há a ilustração de um globo terrestre idealizado, isto é,
coberto apenas por cores verdes e azuis, sob uma lupa. É um convite para que o usuário
comece sua pesquisa por sofás para se hospedar em um planeta perfeito, sem desertos e de
oceanos límpidos. Ao lado, uma ferramenta de busca mostra quantos sofás disponíveis
existem em diferentes países. Mesmo sem se cadastrar no CouchSurfing, é possível identificar
o perfil de cada uma das pessoas que estão oferecendo suas casas aos visitantes.
Nesse sentido, a homepage apresenta, de início, 27 retratos de membros do site
(randomicamente selecionados ou por estarem online naquele momento) explicitando o
grande número e diversidade dos seus usuários. Basta clicar em um deles para ir-se
diretamente à página do usuário com informações pessoais a seu respeito e detalhes sobre sua
habitação. Quase que invariavelmente, os retratos mostram indivíduos em estado de absoluto
contentamento. Estão sempre sorrindo, abraçados ou beijando amigos e parceiros ou então
visitando algum lugar exótico ou da moda.
Dentre os retratos, um se destaca em tamanho e por estar no centro da página. Trata-se
do elogioso testemunho de um viajante que se utilizou dos serviços do site. Esse depoimento é
trocado a cada hora, também no sentido de reforçar a boa experiência que o CouchSurfing
pode oferecer.
Acima do depoimento bem-sucedido desse usuário, estão três links destacados pela cor
alaranjada e por estarem logo ao lado da ferramenta de busca por sofás. Eles indicam: (a) o
caminho para quem quer saber mais a respeito da página virtual (Find Out More); (b) se é
seguro (Is It Safe?); e (c) como se inscrever (Sign Up Now).

Figura 2: Homepage do CouchSurfing. Disponível em :<http://www.couchsurfing.org>.
Acesso em: 01 mai. 2010.

Em Find Out More, o usuário, além de uma breve apresentação do website, tem acesso
a informações institucionais sobre o Couchsurfing. Ali estão elencados os pilares de
sustentação da organização, quais sejam Visão, Missão e seus Princípios. A Visão, que para
eles é entendida como “o futuro ideal para o mundo”, está descrita na frase “A world where
everyone can explore and create meaningful connections with the people and places they
encounter”, a qual em tradução livre corresponde a: “Um mundo no qual todos possam
experimentar e desenvolver relacionamentos significativos com as pessoas e lugares que
encontrarem”. A Missão, para eles, define-se como a forma de se alcançar a Visão. Ela está
traduzida em três palavras “Create Inspiring Experiences” (criar experiências inspiradoras).
Já os Princípios11 que guiam o Couchsurfing são onze, elencados a seguir:
I. Os esforços para alcançar a Visão do CouchSurfing começa em nós mesmos.
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Tradução do autor. Original disponível em: <http://www.couchsurfing.org/about.html/guiding>. Acesso em: 01
mai. 2010.

A fim de criar oportunidades para que outras pessoas possam experimentar, criar
conexões significativas e apreciar a diversidade, temos primeiramente que trazer esses
valores para nossas próprias vidas. Alcançar a nossa visão começa com nossas próprias
experiências, com nosso próprio crescimento. Quando estamos surfando, hospedando ou
interagindo com membros da equipe, ou mesmo vivendo nossas vidas diárias, podemos
vivenciar opiniões conflitantes que podem, às vezes, levar a um desafio. Aceitamos este
desafio como uma oportunidade.
II.

Praticar o trabalho em equipe com respeito pela liberdade pessoal.

Construir uma comunidade e atingir objetivos comuns exige trabalho em equipe e
comprometimento. Em nossa prática de trabalho em equipe, como agentes e como
membros da comunidade, devemos também respeitar as necessidades e desejos do
indivíduo. Reconhecemos que o trabalho em equipe nos ajuda a fazer as coisas mais
rapidamente e com menos esforço. Também reconhecemos que a liberdade pessoal
proporciona descobertas, diversidade e novas abordagens. Nós nos esforçamos para
atingir o equilíbrio entre esses dois ideais.
III.

Unir as pessoas por meio de uma comunicação honesta e empatia.

O objetivo da comunicação é a união por meio da compreensão mútua. Para alcançar
esse objetivo é preciso falar com honestidade, expressar nossas necessidades e emoções.
Para manter um grau de igualdade, devemos também escutar com empatia e com desejo
de entender. Quando surgem diferenças e as emoções são fortes, entendemos que a
linguagem divisionista muitas vezes é mais fácil, mas é destrutiva. Nós pacientemente
devemos escolher a linguagem que unifica.
IV.

Conscientemente preservar a diversidade, dentro e fora da organização.

A diversidade é o pré-requisito para o mundo que nós encaramos: um mundo onde todos
podem responder à diversidade com curiosidade, apreço e respeito. Dentro da equipe
CouchSurfing existe um ambiente cultural e ideologicamente diversificado que valoriza
novas idéias e o respeito pela liberdade pessoal. Quando pontos de vista opostos criarem
conflitos, nós confiamos em nossos outros princípios orientadores para resolvê-los. Nós
praticamos o trabalho em equipe e uma comunicação unificadora.
V.

Buscar o desenvolvimento pessoal contínuo para nós mesmos e os outros.

A Missão do CouchSurfing é criar experiências inspiradoras que levem ao crescimento
e à compreensão, tanto para seus membros quanto seus funcionários. Como membros da
equipe, devemos nos encorajar mutuamente a compartilhar conhecimentos e
continuamente tirar o melhor proveito das oportunidades de crescimento pessoal.
VI.

Entender nossos desafios como oportunidades.

Desafios surgem naturalmente a partir da troca de idéias dentro de uma equipe. Estas
trocas são muitas vezes inesperadas e inconvenientes. Em face disto, optamos por
refletir sobre cada desafio como uma oportunidade para o conhecimento e crescimento
pessoal. Aceitamos a dificuldade dos nossos objetivos com gratidão e usamos a
compreensão das perspectivas opostas para nos ajudar a ter sucesso.
VII.

Exercer a gratidão a todos.

Nós acreditamos no ativo praticar da gratidão. Somos gratos a todas as pessoas: àqueles
que nos ajudam, àqueles que nos desafiam, àqueles que contribuem para a diversidade
do mundo e àqueles que afirmam sua própria liberdade. Mantemos um agradecimento
especial para os nossos companheiros que contribuem ao nosso lado com uma missão
comum. Nenhum ato é muito pequeno ou muito banal para deixar de merecer
agradecimentos. (Obrigado!)
VIII.

Manter a diversão em tudo que fazemos.

Nossa missão é criar experiências inspiradoras - experiências que são divertidas e que,
ao mesmo tempo, desafiam-nos a crescer. O divertimento é a recompensa que nos
encoraja a enfrentar os desafios futuros. Nossa missão é realizada por indivíduos em
todo o mundo motivados pela alegria da exploração e da conexão. Como membros da

equipe, reconhecemos o poder único que o gozo e o riso têm para estimular a
produtividade e inspirar-nos a alcançar nossos objetivos.
IX.

Valorizar conexões interpessoais dentro de nossas equipes.

Nós almejamos um mundo no qual todos possam criar conexões interpessoais
significativas. Esta visão engloba tanto os membros quantos os funcionários. Nós nos
esforçamos para criar uma cultura que incentive a amizade e a interação social para o
bem-estar de nossos funcionários e o sucesso da nossa missão.
X.
Operar como uma organização sem fins lucrativos a fim de melhor servir
à missão do CouchSurfing.
O cumprimento de nossa missão exige coletar e gastar grandes somas de recursos.
Fazemo-lo com o entendimento de que a condição de ser uma organização sem fins
lucrativos determina legalmente que todos os recursos devam ser aplicados diretamente
na realização da missão do Couchsurfing e nunca gerar lucro para interesses privados.
XI.
Entender que só se podem endossar ideologias que ampliem a visão do
Couchsurfing.
O CouchSurfing é um terreno comum no qual pessoas de todas as ideologias podem se
unir e experienciar novos pontos de vista. Se o CouchSurfing, como organização,
rejeitar quaisquer ideais não relacionados às suas próprias metas e à compreensão da
diversidade cultural, corre o risco de alienar membros com ideologias opostas. Para que
todos os membros tenham a liberdade de exercer suas próprias culturas, a organização
deve preservar a sua neutralidade.

Partindo-se dos basilares Visão, Missão e, em especial, Princípios do CouchSurfing,
pode-se reconhecer a aplicação em um microcosmo do conceito de Ciberdemocracia
desenvolvido por Pierre Lévy nos livros A Inteligência Coletiva (2007) e Ciberdemocracia
(2002). Para o autor, as ferramentas da Web 2.0 podem oferecer o exercício do que ele chama
de “democracia em tempo real”, isto é, todos os indivíduos de determinado agrupamento
podem participar diretamente (sem necessidade de representação) nas decisões que envolvem
o coletivo. A esse respeito:
A expressão ‘democracia em tempo real’ é, portanto, pleonástica, uma vez que a democracia visa por essência a decisão coletiva no presente e a permanente reavaliação das
leis. Mais uma vez, se hoje só recorremos à deliberação e à decisão do cidadão de
tempos em tempos, isso não decorre dos princípios da democracia. A delegação
periodicamente renovada é um paliativo, na impossibilidade de dar vida a uma
inteligência coletiva ininterrupta. Uma vez que as ágoras virtuais poderiam abrir
espaços de comunicação, de negociação, de surgimento de uma fala coletiva e de
decisão em tempo real, existem cada vez menos argumentos ‘técnicos’ para perpetuar o
despotismo fragmentado que constitui a delegação. (LÉVY, 2007, p.76).

Em certa medida, esta democracia idealista de Lévy é a proposta de gerenciamento do
CouchSurfing onde todos os usuários podem, em tempo real, opinar e participar das decisões
do coletivo por meio de fóruns específicos no website ou mesmo fazer suas avaliações
individuais sobre cada host (anfitrião) ou guest (hóspede) por meio das referências deixadas

nos perfis dos participantes. Os referidos Princípios do CouchSurfing, de bases fortemente
humanistas, apregoam o autogerenciamento da organização por meio da contínua participação
de todos seus membros, reforçando, por várias vezes, a necessidade de acolher-se opiniões
divergentes e a diversidade de ideologias e culturas – desde que não conflitem com a própria
identidade do organismo, composta pela Visão, Missão e Princípios.
Entende-se esse ponto como fundamental para que a proposta do website não acabe
por esbarrar, ao almejar “o futuro ideal para o mundo”, em um potencial totalitarismo. Não se
trata de ter um único mundo ideal, mas sim um universo cultural dinâmico que permita
também a convivência da diferença e do antagonismo, sempre dentro de algumas normas
básicas como aprendizado, desenvolvimento pessoal, preservação da diversidade, diversão,
gratidão e liberdade. Sobre esse ponto, tem-se:
Sabemos que a vontade de impor ‘o melhor dos mundos’ pode ser o pretexto das piores
ditaduras. Mas, no caso, o horror não decorre da busca do melhor, da preocupação com
a otimização, mas do caráter forçado, definitivo, exterior de uma solução molar, maciça,
válida para todos, e portanto fatalmente inadequada para cada um. Restringindo as
liberdades, o ‘totalitarismo’ destrói igualmente as potências de ser. A imposição de um
mundo perfeito só caracteriza, aliás, um ‘totalitarismo’ teórico ou, a rigor, a tecnocracia,
pois os ‘totalitarismos’ reais, históricos, como o fascismo, o nazismo, o stalinismo, o
maoísmo, distinguiram-se menos por sua busca do melhor para todos do que pela
invasão da vida social pela problemática do poder, pelas práticas reeditadas sem limite
de dominação, sujeição pela louca proliferação, nos menores recônditos do campo
social, das cadeias de dependência, de obediência e de submissão. (LÉVY, 2007, p. 79).

Por outro lado, alguns pontos dos Princípios do CouchSurfing, vale destacar, podem
ser interpretados de maneira oposta àquela que pretende o discurso oficial como, por exemplo,
no item III: “...a linguagem divisionista muitas vezes é mais fácil, mas é destrutiva. Nós
pacientemente devemos escolher a linguagem que unifica”.

Boas amizades implicam

também na discordância. Aliás, como veremos no capítulo 3, a crise é fundamental para a
evolução de qualquer sistema. É por meio dela que o novo pode surgir. Outro exemplo está no
item IV: “(...)Quando pontos de vista opostos criarem conflitos, nós confiamos em nossos
outros princípios orientadores para resolvê-los. Nós praticamos o trabalho em equipe e uma
comunicação unificadora.” Há que se ter muito cuidado com a busca por consensos. Eles são
estagnantes, ainda mais se forem regidos por regras internas ao sistema.
Logo abaixo do link Find out More, encontra-se a pergunta-chave para os interessados
em ingressar no CouchSurfing: Is it Safe? (É Seguro?). Segundo pesquisa da CNT-Sensus,
realizada em janeiro de 2010, a violência está em primeiro lugar para 22,9% das 2 mil pessoas

entrevistadas, enquanto o desemprego foi apontado por 19% como a maior causa de
preocupações entre os brasileiros. Em um mundo onde todos são bombardeados quase que
ininterruptamente por notícias sobre assaltos, assassinatos, ataques terroristas, guerras e outras
tragédias, não é de se estranhar que a primeira reação ante a possibilidade de receber em sua
casa alguém que nunca se viu antes seja de preocupação.
Para sanar esse primeiro impulso de desconfiança, o website afirma que, por meio
dele, um indivíduo tem acesso a muito mais informação sobre as pessoas que conhecerá do
que na maioria das circunstâncias. Veja-se12:
Pense em quando você encontra alguém em um hotel ou em um bar. Quais informações
você tem? Apenas as suas próprias primeiras impressões. Encontrar alguém por meio do
CouchSurfing é mais parecido com conhecer um amigo de um amigo. Antes de estar
com alguém novo, você pode ler sobre as experiências de outros membros com essa
pessoa, sejam elas positivas ou negativas. Você pode visualizar um perfil completo de
informações sobre os interesses e perspectivas daquela pessoa. Você pode ver quem são
os amigos dela e como os conheceu. E você tem a possibilidade de se corresponder com
ela tanto quanto desejar antes de conhecê-la pessoalmente.

Além disso, também existem dois recursos que facilitam o reconhecimento da
adequação de um usuário do CouchSurfing. Um deles, representado por um ícone verde (

),

garante que seu nome e endereço tenham sido verificados. Essa confirmação se dá por meio
de troca de correspondência e uma doação financeira simbólica (US$ 15,00) via correios com
os “embaixadores” daquela página virtual. O outro ícone, apresentando quatro apertos de
mãos (

), chamado Vouched (atestado), quer dizer que outro usuário, já atestado por mais

de três vezes, garante a confiabilidade deste membro.
Na página, também há recomendações para checar as referências deixadas por outros
usuários a respeito de sua experiência hospedando ou visitando determinado participante, bem
como para verificar a lista de amigos presente no perfil do pesquisado (como se conheceram,
se se conheceram pessoalmente, grau de proximidade) e para estar atento a possíveis golpes
comuns na Internet, como spams, possibilidades de ganhos financeiros mirabolantes e pedidos
de empréstimo. Ao final da página, o CouchSurfing pede que o visitante obtenha mais
informações sobre segurança no menu Tips (analisado a seguir).
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Tradução livre de texto extraído do sítio eletrônico <http://www.couchsurfing.org/safety.html>. Acesso em: 04
abr. 2010.

Por fim, o terceiro link principal da homepage do CouchSurfing: Sign up Now!
(Cadastre-se Agora!). Esse último leva os internautas para uma página-formulário com as
solicitações usuais de cadastramento em uma website (nome, endereço, sexo, idade, interesses
etc.). Além desses campos, o candidato que quiser ingressar no CouchSurfing (doravante
denominado “CS”) deve concordar com os Termos de Uso do mesmo (elencados no Apêndice
B, abaixo).
Tanto os ícones e recomendações acima descritos quanto o apresentado em sua Visão,
Missão e Princípios são as bases da estrutura lógica que permitirá o desenvolvimento de
vínculos de confiança entre os participantes do CouchSurfing. Como produto direto da Web
2.0, o CouchSurfing, assim como outros websites ancorados no conceito apresentado no
Capítulo 1, parte de algumas poucas regras (ou recomendações) para depois permitir que seu
sistema siga de forma auto-organizável. Pode-se identificar claramente alguns pontos comuns
entre as normas do Couchsurfing e as de outros websites 2.0, quais sejam:
a) Beta perpétuo – o endereço eletrônico está em permanente construção, aberto para a
colaboração direta ou indireta de seus usuários nos ajustes, melhorias e correções de sua
estrutura.
b) Todos podem participar – não há limitações de qualquer espécie para que um usuário
se cadastre no site. Ele pode vir das mais diversas culturas, regiões geográficas, faixas
etárias, ideologias etc.. Aliás, isso é incentivado.
c) Inteligência coletiva – tudo o que é postado no site ou as ações que possam ocorrer
fora dele são avaliadas por seus membros. Podem ser valorizadas (entrar em destaque no
website) ou promoverem contestação ou mesmo a exclusão da informação (ou do usuário)
da comunidade.
d) Descompromisso – o próprio usuário define o grau de envolvimento e obrigações que
terá com o website. No momento em que desejar, ele poderá abandonar suas atividades.

2.2.1 Tips – Como Criar um Perfil

As informações sobre como utilizar o site ficam sob o menu Tips. Na página relativa
às dicas, predomina um tom claríssimo de azul que remete à transparência. Essa impressão é
reforçada pela imagem de areia sob águas cristalinas no fundo da página em linhas
convergentes, que levam ao horizonte aberto de uma praia quase sem nuvens no topo da tela.
As informações estão dispostas por meio de hiperlinks ladeados por ícones formados por
ilustrações monocromáticas, os quais remontam ao desenho de uma criança ou rabiscos em
um caderno escolar, dada a simplicidade das linhas e a naïveté dos traços. Todo o ambiente
esteticamente transmite sensações de paz, confiança e ingenuidade.
Ficar-se-á apenas na descrição dos dois primeiros itens da página, pois são
considerados básicos para o usuário que ingressa na comunidade e nas recomendações aos
viajantes e aos anfitriões, uma vez que são relevantes à proposta específica deste trabalho. Os
itens restantes referem-se a como envolver-se nas comunidades temáticas que o CouchSurfing
possui e na apresentação técnica do sistema de busca por sofás para alojar-se.
O primeiro hiperlink (How to Make a Profile) leva a algumas sugestões sobre como
construir seu perfil no Couchsurfing. Por meio de uma linguagem marcadamente coloquial,
algo como se o próprio website fosse ele mesmo um membro do grupo e estivesse
conversando com o usuário, são passadas informações básicas a respeito de construir um
perfil que seja inspirador aos demais e que permita seu ingresso nas futuras “experiências
positivas”: “A CouchSurfing profile is your face in the CS community, and it's also the first
place to start creating positive experiences”. Veja que já se inicia um processo de relação
identitária entre o usuário e o website. O que se propõe, aqui, é a criação de seu “rosto” dentro
da comunidade. Ao preencher seu perfil, o usuário está ao mesmo tempo construindo o
“corpo” que irá interagir com os demais participantes.
Nesse diapasão, segundo as orientações da página, é interessante que o usuário se
baseie no perfil de outros membros ou mesmo converse com um dos representantes do
Couchsurfing em seu país (ambassadors) para ser apresentado a “good exemples”. Aqui, de
alguma forma, parece haver um pequeno desvio nos princípios de aceitação incondicional do
website. Estamos falando sobre apresentar seu rosto ou criar uma máscara exemplar? Segundo
Steven Johnson (Emergência, 2003) trata-se de um mecanismo inerente à web para que ela
não acabe em um caos, no qual nada pode ser encontrado ou definido. Para o autor, assim
como as formigas criam seus caminhos pelo aumento na frequência com que deixam
marcados, por repetição de passagem, seus feromônios em determinada via, e da mesma

forma como uma cidade vê espontaneamente suas ruas serem definidas pela constância de
seus transeuntes, “as relações nesses sistemas [auto-organizados] são mútuas: você influencia
seus vizinhos e é influenciado por eles. Todos os sistemas emergentes são construídos com
esse tipo de feedback: conexões de duas vias que fomentam a aprendizagem de nível mais
alto” (JOHNSON, 2003, p. 88).
O segundo hiperlink (How to Read a Profile) fornece informações sobre o significado
dos ícones presentes nos perfis. Além disso, recomenda a leitura atenta das referências
deixadas por outros usuários, das informações constantes no perfil e a observação das fotos
que foram postadas. Essas ações são seguidas à risca pelos couchsurfers. Dos nove membros
entrevistados (conforme Apêndice A), todos citam as referências como chave para a decisão
de hospedar ou ser hospedado por alguém. Mesmo a embaixadora do site em São Paulo e
colaboradora oficial do CouchSurfing (CS Team Member), Vanessa Mathias (que já hospedou
mais de 80 usuários), afirma que se não constar referências sobre o guest, ela não o recebe.
“Sou mulher e moro sozinha, não quero me arriscar”, justificou.
A seguir, são colocadas sugestões estratégicas para a descrição do perfil do usuário
tendo por base primeira a honestidade das informações. É pedido ao novo membro que revele
seu tipo de senso de humor, as coisas das quais verdadeiramente gosta, quais seus interesses,
atividades, por que está no CouchSurfing, sua atual missão na vida, formação etc.. O website
avisa que quanto mais inteiro e verdadeiro o usuário for em seu perfil, maiores serão as
chances de se encontrar com pessoas diferentes, mas com algumas atitudes e/ou valores em
comum. Um exemplo pode ser visto na Figura 3, abaixo.
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2.3 A Hospedagem

Com seu perfil preenchido, o usuário que tenha um destino de viagem resolvido já
pode começar seu passeio virtual pelo Couchsurfing a fim de selecionar quem serão seus
anfitriões (hosts). Para tanto, existe uma ferramenta de busca no menu search.
Na versão básica (Figura 4), o interessado deve definir, em primeiro lugar, qual a
disponibilidade de seu anfitrião. Nesse caso, existem graduações de abertura para receber ou
não um guest (hóspede). Na ferramenta de pesquisa, podem-se identificar sete variações:

a) Yes or Definitely – sofá disponível ou absolutamente disponível, o que indica total
abertura para receber hóspedes.
b) Definitely only – somente sofás totalmente disponíveis.
c) Maybe, Yes, or Definitely – também inclui sofás que podem ou não estar disponíveis.
d) Coffee, Maybe, Yes, or Definitely – acrescenta a possibilidade de encontrar alguém
que esteja disposto apenas para um bate-papo.
e) Coffee or Drink – para o caso de o visitante apenas querer conhecer alguém.
f) No – sofá indisponível.
g) Travelling - host viajando no momento.
Isso permite ao guest identificar, a princípio, qual o grau de entusiasmo da pessoa que
irá recebê-lo pelo CouchSurfing, ou mesmo encontrar com o host primeiro durante um café
para depois decidir se pede hospedagem ou não (ou vice-versa). Essa é a forma encontrada
pelo CouchSurfing para garantir que tanto o guest quanto o host tenham a possibilidade de
dizer não a uma possível hospedagem sem que haja maiores constrangimentos. Neste sentido,
fica evidenciado que o fator “descompromisso” é fundamental para facilitar a aproximação
entre dois desconhecidos, isto é, os usuários partem do princípio de acolhimento universal,
mas o próprio website oferece alternativas para, caso não haja afinidade entre host e guest,
qualquer um deles abdique da companhia do outro.
Para alguns dos usuários entrevistados (conforme Apêndice A), contudo, as atividades
presentes no perfil do guest são suficientes para aceitar-se ou não sua hospedagem. Em
entrevista feita em 24 de abril de 2010, Marcelo Ilha afirma que bastam “referências positivas,
indicação de amigos, vouch, profile bem-preenchido e foto”. Julia Barreiro, outra
entrevistada, utiliza o mesmo critério: “(...) referências, experiência e perfil. Nesta ordem de
importância”. Mas é importante ressaltar que, como norma do website, todo host ou guest
pode desistir de ficar com alguém a qualquer momento, mesmo que esteja na casa do usuário.
Em segundo lugar, o guest indica se está viajando sozinho ou com quantos
acompanhantes. Dos couchsurfers residentes em São Paulo (4.116 pessoas, a maior
comunidade no Brasil), mil, a princípio, não fazem distinção para a quantidade de surfers a
hospedar. Este número cai para 758 quando se trata de hospedar apenas um guest e para 352

no caso de receber dois viajantes. Se forem três, 87 se dispõem a receber. E o número de sofás
disponíveis segue caindo quanto maior for o número de pessoas em um único grupo de
viajantes13.
As razões para isso ocorrer podem estar em dois fatos. Primeiro, boa parte dos
couchsurfers está entre 18 e 24 anos (42,9%), chegando a 72,9% se incluirmos o grupo de 25
a 29 anos14 implicando dizer que muitos ainda moram com os pais, limitando, por
conseguinte, o espaço disponível. Esse dado pode ser verificado por pesquisa de Regiane de
Carvalho desenvolvida no âmbito do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional
(Cedeplar), da Faculdade de Ciências Econômicas (Face), da UFMG. Em sua pesquisa,
Regiane constatou que o número de jovens brasileiros entre 25 e 29 anos que optam pela
comodidade do trinômio casa, comida e roupa lavada aumentou de 32% para 44% nos últimos
20 anos15.
O segundo ponto reflete-se na qualidade da troca de experiências entre visitantes e
residentes. As chances de um grupo grande de guests fechar-se em si mesmo, dentro de seu
próprio idioma, cultura e assuntos em comum, não interagindo com seu host, é maior. Assim,
a proposta do pilar da Visão do CouchSurfing, no sentido de “experimentar e desenvolver
relacionamentos significativos com as pessoas e lugares que encontrarem”, ficaria esvaziada.
Em seguida, o usuário que viajará seleciona na ferramenta de busca seu lugar de
destino partindo do continente até chegar à cidade desejada. Ao mesmo tempo em que vai
estreitando seu destino, um mapa-múndi da empresa Google mostra detalhes geográficos da
cidade em questão. Ao definir o país que pretende conhecer, automaticamente aparecem na
terceira coluna os estados daquela nação e na quarta coluna da ferramenta (Figura 4), as
cidades com o maior número de usuários do CS presentes.

13

Conforme pesquisa realizada por meio da página eletrônica <http://www.couchsurfing.org/mapsurf.html>.
Elaborada em: 07 mai. 2010.
14
Informações obtidas diretamente do endereço eletrônico <http://www.couchsurfing.org>. Acesso em: 02 nov.
2009.
15
Dados
disponíveis
em:
<http://wwo.uai.com.br/UAI/html/sessao_8/2009/06/08/em_noticia_interna,id_sessao=8&id_noticia=113710/em
_noticia_interna.shtml>. Acesso em: 07 mai. 2010.
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Há também a opção pela busca avançada (Figura 5) que inclui, além dos pontos
mencionados na pesquisa básica, seleções de hosts por acessibilidade a portadores de
necessidades especiais, se já teve seu endereço e nomes verificados, se já foi vouched
(atestado por alguém), se é embaixador do Couchsurfing, por idioma, sexo, idade, quando
efetuou seu login (procedimento de identificação para acesso à página eletrônica) pela última
vez e se tem fotos no perfil. Dessa maneira, os usuários que se sentirem inseguros ou
quiserem um perfil de host mais específico podem utilizar critérios melhor definidos em sua
busca por um sofá.
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Os resultados aparecem em uma nova janela do navegador (Figura 6). Listados por
ordem de adequação ao filtro proposto na busca do guest, os participantes do CouchSurfing
são apresentados com a foto principal de seu perfil (retrato), nome, localidade, sexo, idade,
disponibilidade para hospedar, sua missão pessoal, data do último login (acesso) ao website,
idiomas, um texto autodescritivo e os ícones indicando se já foi verificado (
disponibilidade do sofá (

), se foi atestado (

), a

) ou se é embaixador do CS ( ).

Ao clicar no nome do couchsurfer, o guest acessa a página com o perfil completo do
usuário selecionado e pode analisar a adequação aos seus interesses. Logo acima da foto do
potencial host, ele encontra um hiperlink que o leva à página de solicitação de hospedagem.
Ali, ele informa as datas de chegada e partida, quantos visitantes são e encontra espaço para
escrever um texto de apresentação ao host.

Figura 6: Página de resultados. Disponível em: <http://www.couchsurfing.org/mapsurf>.
Acesso em: 01 mai. 2010.

Nas entrevistas colhidas entre 24 e 25 de abril de 2010, por meio de e-mail postado
nos grupos temáticos “São Paulo” e “Brazil” (apresentados no item 2.4 deste capítulo), foi
possível entender alguns dos critérios que são utilizados pelos guests para optar por um
determinado host. Vejamos:
Ler o perfil pra identificar afinidades, os amigos e as referências pra sentir que era
confiável. (MARA, Loide, 23 anos)

Principalmente, eu procurava afinidades minhas com o anfitrião, como algum gosto
musical, gosto por um tema em comum, como sociologia, esportes, natureza, e se no
perfil realmente parecesse uma pessoa receptiva. Também, considerei as experiências
anteriores, se já tinha recebido mais gente. Mesmo se não podia receber pra surfar no
sofá, sempre gosto de entrar em contato pelo menos para um café, uma cerveja, uma
festa, passeio pela cidade, e a maioria é aberta pra isso. (ILHA, Marcelo, 26 anos)

Localização, referências e frequência de acesso ao CS. (NETO, Antonio Dias de
Oliveira, 21 anos)

Por outro lado, os critérios utilizados pelos hosts para aceitar um guest:
O primeiro critério que uso é a leitura do pedido. Além de conter meu nome, dou
preferência aos que chegam com mensagens mais pessoais (coisa que engloba não só a
pessoa colocar que se identificou com meu perfil por determinada razão como também
ter educação, algum bom humor e se dirigir a um interlocutor real). A partir daí já sinto
como é a pessoa. Dou preferência também aos viajantes com datas certas de viagem,
que fazem pedidos com antecedência e que se prontificam a reconfirmar seus planos
com antecedência também. Se tiverem referências, leio as referências. Elas são um bom
parâmetro para detectar quem parece ser mais ou menos superficial nas relações
humanas. (ZELMAN, Claudia, 32 anos)

Como ainda moro com meus pais, infelizmente eles não gostam muito da ideia de
receber gente desconhecida ainda. Apesar disso, recebi três pessoas e foram
experiências muito boas e tranquilas, sem problemas. O critério básico que usei é
identificar se a pessoa pelo menos leu um pouco do meu perfil, se escreveu uma
mensagem simpática falando de afinidades ou não. Também olho se ela já teve outras
experiências pelo site e conheceu mais gente, apesar de o primeiro belga ter sido bem
‘arriscado’, porque ele não tinha tido nenhum contato, o perfil dele não tinha nem foto e
assim mesmo o recebi. Mas gosto de ver se a pessoa tem fotos pra saber se é realmente
viajante, ver se tem um pouco do ‘espírito’ do CS(...). (ILHA, Marcelo, 26 anos)

Hospedo quem possui boas referências e quando algum amigo do CS me recomenda e
me garante que é de confiança. (NETO, Antonio Dias de Oliveira, 21 anos)

Indicação foi uma das razões, mas caso ao contrário, o surfer tem que ter bastante
atividade em sua página. Passa confiança. (GIALLUCA, Rebecca, 19 anos)

O primeiro fato evidenciado é que os modos de acolhimento funcionam basicamente
do mesmo jeito tanto para quem vai hospedar como para quem será hospedado. Nos
depoimentos, verifica-se a repetição de palavras como identificação, afinidade, indicação e
referências em ambos os grupos (hosts e guests). No caso dos três primeiros termos
(identificação, afinidade e indicação), pode-se entender a necessidade de “reconhecimento”
ou de “proximidade” (quanto a gostos, atitudes, amigos em comum) como ponto inicial para a
criação do vínculo de confiança. Partindo-se do número oficial de participantes do
CouchSurfing (aproximadamente 1,8 milhão), pode-se verificar aqui uma repetição do
conceito de Cauda Longa, desenvolvido pelo editor-chefe da revista Wired nos EUA, Chris
Anderson, em 2006. Nele, o autor afirma uma nova configuração no mercado de massa. No
seu entender, o acesso de milhões a diferentes produtos a partir do surgimento da Web 2.0
permitiu ao mercado de nicho se crescer tremendamente, esvaziando parte da força dos meios
de comunicação e da indústria de entretenimento tradicionais:

O estilhaçamento da tendência dominante em zilhões de fragmentos culturais
multifacetados é algo que revoluciona em toda a sua extensão os meios de comunicação
e a indústria do entretenimento. Depois de décadas de refinamento da capacidade de
criar, selecionar e promover grandes sucessos, os hits já não são mais suficientes. O
público está mudando para algo diferente, a proliferação caótica e emaranhada de...
Bem, ainda não temos um termo adequado para esses não-hits. Decerto, não são
‘fracassos’, pois, para começar, a maioria não buscava a dominação mundial. São “tudo
o mais. (ANDERSON, 2006, p 5).

No caso do CouchSurfing, vê-se que o conceito de Cauda Longa não se aplica só a
“produtos”. Pessoas de diferentes “nichos” e, seguramente, de imensa diversidade de
identidades, acabam aproximando-se independentemente da existência de regulações ou
reforços massificados. Quer dizer, sem que haja o respaldo do senso comum midiático, elas,
por si só, criam seus próprios vínculos de confiança.
O quarto termo mais recorrente nas entrevistas (referência) remete ao sistema interno
de autorregulação do CouchSurfing (Figura 7). É por meio dele que os usuários expressam
como foi estar com outro couchsurfer. Logo após o término de uma hospedagem, o
CouchSurfing recomenda que sejam deixadas referências sobre o tempo em que o host e o
guest passaram juntos. Do total de 3,8 milhões de encontros proporcionados via CS, 99,94%
deles foram considerados experiências positivas por seus próprios usuários (CouchSurfing,
2009).

Figura 7: Exemplo de referências trocadas entre os CouchSurfers. Disponível em:
<http://www.couchsurfing.org/>. Acesso em: 01 mai. 2010.

Nessas referências, que aparecem nos perfis dos usuários, os couchsurfers agradecem
seus parceiros e os indicam aos próximos que queiram hospedá-los ou a quem busca um host.
Referências negativas, como visto, são muito raras. Em geral, os guests relatam como foram
bem-acolhidos, os lugares aos quais foram levados e as boas características dos hosts. Os
hosts, em geral, comentam sobre o quão confiável foi o guest, se é organizado e quais são
suas características (se são bem-humorados, se gostam de aventuras etc.). Nas entrevistas com
usuários, foram obtidos alguns relatos sobre experiências positivas e negativas vividas pelos
couchsurfers:
Como tem muitas pessoas, as experiências ruins também são inevitáveis. Já tive
problemas com pessoas preconceituosas. Nesta última semana, um csers ligou no meu
celular dez da noite me ameaçando porque reclamei de uma piada racista dele em um
meeting. (NAKAMURA, Andy, 35 anos)

Ruim: ir numa festa essa semana que teve o celular do menino pra quem eu dei carona
roubado bem no meio da festa do CS. meio estranho (...). (JORDÃO, Priscilla, 31 anos)

Experiência boa, tenho várias. Conheci pelo CS um australiano chamado Thom que
agora ficou meu amigo. Ele está em uma viagem pelo mundo e sempre me manda email dizendo onde está e o que está fazendo. Fico muito feliz em ouvir os relatos dele e,
claro, já estou planejando novas viagens também, por influência dele. Nunca tive
nenhuma experiência ruim. Todas as pessoas que encontrei eram adoráveis. O único
inconveniente que tive foi uma vez, este ano, que um garoto francês me mandou e-mail
convidando pra um coffee or drink e aceitei e dei meu telefone. Ele me mandou
mensagem de texto pro celular, mas não recebi, logo não respondi. Ele me mandou um
e-mail um pouco grosso reclamando que não respondi às mensagens. Justifiquei e no
fim não passou de uma confusão. A intenção dele não era ser grosso, mas como ele
estava escrevendo em uma língua que não era a dele (escreveu em inglês), ele se
expressou errado. (MARA, Loide, 25 anos)

Tive muitas experiências boas, mas acho que a experiência mais legal foi a primeira.
Pela novidade da situação e porque era uma pessoa com gostos muito parecidos e com
muita capacidade de ver o outro no mundo. Ficou uma semana na minha casa e, depois
de ter passado horas consertando um projetor Super 8mm que eu tinha, o projetor já
estava funcionando, mas a lâmpada queimou. O viajante em questão fez questão de ir
até a Santa Efigênia comprar uma nova e me presenteou com o conserto do projetor e a
lâmpada. Esse projetor significa muito para mim e o gesto dessa pessoa corresponde às
suas atitudes de generosidade e troca durante uma semana na minha casa. Senti que cada
lado compartilhou verdadeiramente com o outro.
Tive duas experiências não muito legais. Nenhuma delas perigosa. Escolho relatar a
hospedagem de um israelense. Era um judeu ortodoxo, que não me avisou anteriormente
sobre seus hábitos religiosos. Ele só comia comida kosher e isso foi ruim para mim em
dois aspectos: (1) embora ele cozinhasse e compartilhasse sua comida comigo, ele não
aceitava as comidas que eu fazia e não comia usando meus talheres, pratos e panelas;
(2) por ter diversas restrições alimentares, nossas possibilidades de sair ficaram muito
restritas e caras (são bem caros os restaurantes kosher em São Paulo). O israelense era
uma ótima pessoa, mas eu tive sensações ruins do tipo: ‘pode dormir na minha casa,
mas minha comida e meus pratos não servem para ele?’. Sentir isso o tempo todo
quando se hospeda alguém é estranho, sobretudo quando me via aberta para comer

comida kosher, mas o outro se fechava completamente para interagir com os meus
hábitos (...). (ZELMAN, Claudia, 32 anos)

Só tive boas experiências no CS, por exemplo, no Brasil as pessoas são muito abertas e
sempre dão dicas se não podem acompanhar a passear. Mas na Argentina teve uma
moça que foi tão generosa que deixou a chave do apartamento dela sem me conhecer, o
que achei uma boa surpresa. Como ela trabalhava o dia todo, preferiu me deixar livre se
quisesse voltar pra tomar banho, pegar algo, e foi muito tranquilo, quando ela tinha
tempo livre saímos pra tomar algo juntos, ela foi muito simpática. Assim como outros
anfitriões em todos os lugares que fui, sempre davam dicas, se podiam saíamos juntos.
De experiência ruim, talvez nem tenha sido tão ruim, mas uma falta de comunicação
certa vez em Balneário Camboriú que ia sair com uma pessoa e os amigos dela, mas
depois ela não me avisou para onde iria, então não a encontrei mais. Apenas isso.
(ILHA, Marcelo, 26 anos)

Felizmente, só tive experiências extremamente positivas. Conheci pessoas muito
especiais, que abriram minha cabeça para um outro mundo, um mundo melhor.
(BARREIRO, Julia, 23 anos)

Hospedei duas garotas da Noruega muito legais, e acabamos viajando juntos para
Salvador depois, inesquecível. (DE OLIVEIRA NETO, Antonio Dias, 21 anos)

Uma ruim foi um rapaz que quis conversar via webcam e, quando liguei a webcam, ele
estava praticando um ato pessoal. Foi a única experiência ruim que tive até hoje. Boas já
tive várias, conheci muita gente legal. (GIALUCCA, Rebecca, 19 anos)

A partir desses depoimentos, identifica-se que questões subjetivas, culturais e erros de
comunicação podem ser os mais frequentes fatores de insatisfação para quem utiliza o
CouchSurfing. Por outro lado, o relato de um possível furto durante um encontro entre
participantes do website e a exposição vivida por Rebecca Gialucca não se deram durante uma
hospedagem. Mesmo assim, a responsabilidade que cabe aos CouchSurfers que vivenciaram
experiências ruins é a de denunciar o ocorrido no próprio site para que futuros hosts ou guests
não se vejam envolvidos em situações similares. Este sistema de autorregulação segue o
princípio descrito por Steven Johnson em seu livro Emergência e é um dos pilares da Web 2.0
(Capítulo 1 do presente trabalho). Pode-se assim dizer que os vínculos de confiança se
constroem a partir do reforço contínuo dado por membros da própria comunidade, mesmo
partindo-se de desconhecidos.

Para orientar seus usuários no sentido de obterem a melhor experiência possível
durante uma hospedagem, o CouchSurfing oferece algumas recomendações, verbis16:
Dicas de hospedagem
Não há nenhuma maneira "certa" para utilizar o CouchSurfing: cada um tem suas
próprias normas para tornar essa uma experiência inspiradora. No entanto, existem
algumas dicas e truques que podem ajudá-lo em seu caminho. E lembre-se: quando você
entra em uma situação com uma mente aberta, uma atitude flexível e senso de humor,
você já está bem-encaminhado para uma boa experiência.

Antes de você chegar:
Utilize a ferramenta de busca (CouchSearch) com cuidado. Escolha o seu host
cuidadosamente lendo seu perfil completamente. Quando tiver escolhido, não se
esqueça de escrever uma mensagem personalizada e bem-pensada.
Discuta seus planos. Alguns anfitriões querem gastar muito tempo com seus
CouchSurfers, outros estão com pouco tempo livre. O primeiro passo a dar é ter certeza
das suas expectativas e das de seus anfitriões.
Faça planos. Ambos, você e seu anfitrião, devem estar cientes sobre quando você
chegará e aonde vocês vão se encontrar. Certifique-se de levar o número do telefone
dele em caso de confusão!
Sempre tenha um plano B. Não se esqueça de seu guia de turismo! Se algo acontecer
na última hora e mudar os planos de seu anfitrião, esteja pronto para encontrar uma
pousada.
Vá preparado. Seu anfitrião pode oferecer-lhe alimento durante sua estadia, mas
sempre esteja pronto para improvisar. Leve mantimentos ou dinheiro suficiente para
comer fora. (Se seu anfitrião lhe oferecer uma refeição, lavar os pratos ou cozinhar na
noite seguinte é uma maneira simpática de dizer obrigado).
Discuta sua programação. Estejam de acordo com a data de sua chegada e de partida
antes de você chegar para evitar qualquer mal-entendido. Se por algum motivo houver
mudança de planos e você precisar reprogramar ou cancelar sua estadia, avise com a
maior antecedência possível.

Durante sua estadia
Ouça as orientações de seu anfitrião. Ao chegar, certifique-se de compreender como a
casa de seu anfitrião funciona. Como e quando você pode entrar e sair da casa? É ok
para usar a cozinha, o computador ou o telefone? Água ou eletricidade são
particularmente caras nesta cidade? Em caso afirmativo, o que você deve fazer para
minimizar seu impacto?
Quando em dúvida, pergunte. Se surgir algo que você não tenha discutido com o seu
anfitrião, basta pedir. Permissão para usar o computador uma vez pode não significar
que você pode usá-lo sempre que quiser. Verifique sempre se você está se comunicando
bem com seu anfitrião durante sua estadia.
Faça sua programação compatível com a de seu anfitrião. Se seu anfitrião está
ansioso para passar tempo com você e lhe mostrar a cidade, é um gesto simpático doar
tempo de sua agenda para ele. Se ele está ocupado e não tem muito tempo para interagir,
encontre coisas para fazer. Além disso, sempre fale com seu anfitrião sobre quando você
vai estar em casa.
16

Todas as recomendações aqui inseridas constam das páginas <http://www.couchsurfing.org/surf_tips.html> e
<http://www.couchsurfing.org/host_tips.html>, no idioma inglês. Fez-se, aqui, uma tradução livre para melhor
compreensão da presente dissertação. Acessada em: 08 mai. 2010.

Seguir a liderança do seu anfitrião. Observe como seu anfitrião se comporta em sua
própria casa e tente se comportar de forma semelhante. Se ele é uma pessoa muito legal,
seja extremamente cuidadoso para manter a si e seus pertences arrumados. Se ele está
dormindo e você está acordado, procure não perturbá-lo.
Deixar as coisas em melhor condição do que você as encontrou. Se seu host lhe
emprestar algo, seja respeitoso com seus bens e sua generosidade.
Nunca convide alguém para a casa de seu anfitrião. Você nunca deve trazer pessoas
de forma inesperada para a casa de seu anfitrião - particularmente aquela garota atraente
do bar.
Não se acanhe em mostrar apreço. A maioria dos CouchSurfers quer fazer algo de
bom quando eles têm uma boa experiência com seu hospedeiro. Você pode lavar a
louça, consertar a bicicleta, cozinhar uma refeição de seu país de origem ou fazer uma
obra de arte - seja o que for, seu anfitrião vai apreciar mais a intenção do que o gesto!
Mantenha seu cronograma. Tenha muito cuidado ao estender sua estadia. Se você
realmente gostou do seu host e quer ficar por mais tempo, pergunte antes e seja
específico sobre quanto tempo a mais você gostaria de ficar.

Depois da sua estadia
Deixar uma boa impressão. Quando é hora de pegar a estrada, verifique se você está
deixando as coisas do seu anfitrião em melhor condição do que você as encontrou. Se
você pediu qualquer coisa emprestada, verifique se você devolveu. Se o host não está
em casa quando sair, certifique-se que você sabe como fechar a porta corretamente.
Como agradecer seu host. Se o seu host lhe tratou bem, não se esqueça de deixar uma
referência positiva para que outros CouchSurfers possam escolhê-lo! Se você tiver uma
conexão muito boa com seu anfitrião, um postal de seu próximo destino é sempre uma
boa maneira de dizer obrigado.

Dicas para os anfitriões
Como um novo anfitrião, você deve estar se perguntando como ter uma boa experiência
com seus CouchSurfers. Cada situação é única, mas há algumas coisas fáceis de manter
em mente quando você está hospedando que ajudarão para você e seus convidados a
passarem um bom tempo. Em geral, a comunicação em equilíbrio com a mente aberta
deve auxiliá-lo para um bom começo.

Antes de seu CouchSurfer chegar
Aceite seu CouchSurfer cuidadosamente. Você nunca é obrigado a hospedar
ninguém! Leia cada solicitação e perfil com cuidado antes de tomar sua decisão.
Verifique com seu companheiro ou familiares. Sempre que você aceitar hospedar
alguém, certifique-se de que quem vive com você está ciente e de bem com seus planos.
Não há nada mais desagradável para um hóspede que um companheiro irritado.
Discuta seus planos. Saiba quando seus CouchSurfers estão chegando e verifique se o
local de encontro e a hora estão claras. Dê-lhes um número de telefone por meio do qual
possam falar com você em caso de mudança de planos ou de se perderem. Além disso,
certifique-se de saber antecipadamente quanto tempo durará a estadia.

Enquanto você está hospedando
Mostre e converse. Como anfitrião, cabe a você dizer a seus CouchSurfers como eles
podem ou não usar seu espaço. É importante comunicar estas orientações desde o início.
Certifique-se de que eles entendem a forma como devem entrar e sair da casa. Mostrelhes onde vão dormir e como funciona o chuveiro. Seja claro sobre o que pode e o que

não pode ser usado: seu computador, seu telefone, sua cozinha, etc.. Se a água ou a
eletricidade são particularmente caras onde você mora, não se esqueça de avisá-los para
que eles não usem muito.
Discuta sua programação. Deixe seus CouchSurfers saber quanto tempo você gostaria
de passar com eles e quando você estará disponível. Se você quer convidá-los para
alguma atividade, avise-os antecipadamente. Também, seja claro sobre qualquer horário
que você quer que eles sigam, mesmo que isso signifique um momento para eles
estarem fora de casa pela manhã ou durante a noite.
Maneiras de ser acolhedor com seus CouchSurfers. Se você tiver tempo e interesse,
leve seus CouchSurfers a lugares interessantes em sua cidade. Alguns anfitriões fazem
seus próprios guias locais para ajudar a mostrar aos seus CouchSurfers onde eles podem
se divertir por conta própria. Muitos anfitriões tentam jantar com seus CouchSurfers
pelo menos uma vez durante sua estada. Em geral, tenha em mente que compartilhar seu
tempo é um belo gesto!
Compartilhe seu conhecimento. Há muitas coisas que os moradores sabem que os
viajantes não: o quanto um táxi deve custar, onde os bons restaurantes estão, quais
transportes públicos são seguros e confiáveis. Apontar na direção certa é o tipo de coisa
a se fazer.
Seja franco. Se, a qualquer momento, você não está feliz com o comportamento de seu
CouchSurfer, não deixe de dizer a ele o que você espera. Na maioria dos casos, o
problema é involuntário ou mesmo cultural. Se você não falar, seu CouchSurfer nunca
saberá porque você está chateado. Se, por algum motivo, o problema não pode ser
resolvido, você tem sempre o direito de solicitar ao CouchSurfer para ele sair.

Depois
Compartilhe com a comunidade. Se você sentir que você aprendeu algo com seu
CouchSurfer, seja sobre sua personalidade ou sua capacidade de ser um bom hóspede,
escreva uma referência para que outros membros possam aprender mais com ele.

2.4 Grupos e Eventos

Além da comunicação direta entre os usuários do CouchSurfing, o website também
oferece a possibilidade de troca de informações via grupos de discussão. Eles dividem-se em
15 categorias: lugares, pessoas, ideias, atividades e esportes, aventuras e relatos de viagem,
custos e oportunidades, organizações, estudantes, política e governo, festas, música e arte,
outros, The CouchSurfing Project, voluntários do CS e CS como organização (Figura 8). Cada
categoria divide-se em dezenas (às vezes centenas) de grupos temáticos (Figura 9), que, por
sua vez, se dividem em dezenas (ou centenas) de subgrupos.
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A função dos grupos e subgrupos é unir pessoas por temas de interesse. Seu
funcionamento é o mesmo dos clássicos fóruns de discussão encontrados aos milhares na
Internet. Alguém publica (post) um tema que, a seguir, é comentado pelos inscritos naquele
grupo. As categorias com maior número de participantes é a “Outros”, que abriga grupos e
subgrupos que abrangem assuntos variados, os quais vão desde “Yoga” a “Perfis Esquisitos”.
Em segundo lugar fica a categoria “Places”, que se subdivide em grupos e subgrupos sobre
países, estados e cidades. Essa categoria é a mais movimentada do CouchSurfing. Em seus
fóruns de discussão, são discutidos temas sobre lugares para se visitar, para se evitar, onde
comer, festas típicas e outros (Figura 9). Além disso, servem para que seus participantes
organizem seus encontros (eventos) “ao vivo”.
Um desses grupos foi mais atentamente analisado. “São Paulo” (Figura 9) está em
décimo lugar entre os grupos do CouchSurfing com a maior atividade no mundo (o grupo
“Rio de Janeiro” está em quinto). Nele, a troca de mensagens entre seus membros é frenética.
Em média, são mais de 100 comentários por dia (pesquisa feita entre janeiro e abril de 2010).

A maior parte das mensagens trata sobre encontros festivos entre os participantes. Existem
encontros “oficiais” do grupo, que acontecem mensal e semanalmente, e pululam convites
para eventos pontuais (partidas de futebol, piqueniques, idas a bares etc.).
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Analise-se com maior atenção dois desses encontros. O primeiro ocorrido em junho de
2008, o qual se tratava de uma festa à fantasia. Aconteceu no 8 Bar, no Jardim Paulista, em
São Paulo, e teve cerca de 60 pessoas presentes. O segundo correspondeu a uma festa de
Natal em 2008 e aconteceu no mesmo local com aproximadamente o mesmo número de
participantes. Apresente-se os principais pontos merecedores de destaque dentro do tema
desse trabalho a partir dessas duas experiências. O primeiro foi identificar que o acolhimento
a um recém-chegado é absoluto. De imediato, os couchdurfers aproximam-se das pessoas
apresentando-se e permitindo a integração com outros participantes já presentes. Há quanto
tempo um indivíduo está no CouchSurfing e quantos guests já teve são as perguntas mais

comuns durantes essas apresentações. Muitos chegam sozinhos e alguns levam seus hóspedes
para vivenciarem uma reunião de brasileiros. Nesse caso, o idioma automaticamente muda
para o inglês a fim de que os estrangeiros possam participar das conversas. São reuniões
animadas e nelas verifica-se, entre os presentes nas duas festas, que boa parte morava sozinha,
revelando possivelmente mais uma característica comum aos couchsurfers que frequentam
esses eventos.
Segundo a embaixadora Vanessa Mathias17, um dos motivadores principais que levam
as pessoas a participarem dos eventos do CS é o fato de muitas delas terem alguma
deficiência de socialização:
Como no CouchSurfing acolher bem as pessoas e sem distinção é praticamente uma
obrigação, muitos nerds, pessoas que não têm relações sociais saudáveis ou muito
tímidas acabam por participar do website. É um dos lugares onde eu mais vi freaks por
metro quadrado. É muito eclético também. É um público muito eclético. Desde gente
que não tem um tostão no bolso até pessoas que possuem mansões e hospedam dezenas
de guests. Mas um ponto é fundamental. Ninguém está ali para ganhar um tostão ou
para se dar bem sexualmente ou se hospedar com luxo. A razão primeira da grande
maioria dos participantes realmente é a criação de vínculos com o outro. O que move os
couchsurfers não é a beleza da casa ou o conforto que terão, mas a possibilidade de
poder encontrar e se transformar a partir da personalidade do outro.

2.5 Experiências no Campo

Relato, a seguir, as oportunidades por mim vivenciadas de hospedar, em total, treze
couchsurfers. Eles seriam uma norteamericana, dois brasileiros, dois franceses, três alemães,
dois colombianos, uma norueguesa, um inglês e uma turca. Foram doze experiências no total,
pois em uma delas, um casal foi hospedado (alemão e turca). Os períodos de estadia variaram
de uma a sete noites. Todas foram excelentes vivências. A primeira foi com a norteamericana.
O cadastro do autor havia sido feito no website há pouco mais de três meses quando o pedido
de hospedagem foi recebido. Analisado o perfil, constatei se tratar de uma estudante do MIT
(Massachusetts Institute of Technology) de 20 anos nascida no Havaí, com boas referências
de outros couchsurfers. Trocamos três e-mails e o pedido foi aceito para duas noites (que
acabaram se tornando em três). Logo em seguida, percebi que não havia checado os dados a
respeito dela fora do CS. Por isso, inseri seu nome no Google a fim de que mais informações
fossem obtidas e houvesse maior segurança. Surpreendentemente, descobri que ela já havia
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sido presa por terrorismo nos EUA. Tive um susto tremendo, mas logo percebi que se tratava
de um engano da polícia local. A norteamericana tinha ido buscar um amigo no aeroporto de
Boston com uma camiseta adornada com alguns fios e leds e fora confundida, pela histeria
pós 11 de setembro, com uma bomba.
Nada disso fez com que eu mudasse os planos e ela foi recebida, obtendo ainda as
chaves da porta de entrada da minha casa. Muitas experiências foram trocadas, ademais de
muita conversa, principalmente sobre filosofia, ficção científica, astronomia e artes. Alguns
museus foram indicados e houve um jantar numa das noites. Na data de partida, a
norteamericana me presenteou com um livro. Com os outros guests não foi muito diferente. A
todos foi entregue a chave de casa e pude aprender muito por meio do reconhecimento do
contraste e das similaridades das diversas culturas.
O ponto mais surpreendente foi a reação dos amigos do anfitrião. Todos me diziam
louco por permitir que estranhos entrassem em minha casa, alertando para os problemas de
roubo ou outros ainda piores. O fato é que aconteceu exatamente o contrário. Ao invés de ser
roubado, o anfitrião recebeu muitos presentes, teve jantares preparados com comidas típicas,
louça lavada e casa arrumada.
Foi com base na constatação da reação de assombro relatada acima que teve início
uma pesquisa para entender o porquê deste medo a priori. Qual era o raciocínio que os levava
a crer que alguém atravessaria um oceano para roubar uma televisão, por exemplo? Que
estímulos receberiam eles que os levava a acreditar em primeiro lugar nas intenções danosas
que alguém poderia ter? Afinal, de onde vem e como funciona essa lógica da desconfiança?

3. A INTEGRALIDADE NA LÓGICA PARADOXAL

3.1 As Lógicas Sociais – um possível percurso histórico

Para entender como boa parte das pessoas à minha volta chegaram a esse raciocínio no
qual o tânatos, ou seja, a pulsão de medo, autopreservação, destruição e desconfiança,
predomina (em contraste com a prevalência do eros na web 2.0), elaborei uma reflexão sobre
como funcionavam as lógicas anteriores ao nosso tempo e analisei as argumentações de
alguns dos mais conhecidos filósofos a respeito da construção e constituição da sociedade
atual.
Segundo o professor e pesquisador Alan Zuckerman, da Brown University, EUA, o
conceito de lógica social refere-se às trocas que se dão entre pequenos grupos e que
determinam na macrossociedade os caminhos políticos de uma comunidade ou país. Assim
relata o professor:
(...) os indivíduos tendem especialmente a seguir aquelas pessoas das quais ele já tomou
referências, das quais depende, nas quais confia, com as quais mantém regularmente
contato e com as quais mais se identifica [...] Quanto maior for o grau de
interdependência, confiança, interação e similaridade, maior e mais intensa será sua
associação política. (ZUCKERMAN, 2005, tradução do autor, p. xvi)

É como a grade, os trilhos, na qual grande parte dos processos de inter-relacionamento
caminha em determinada cultura e momento histórico. A lógica social funciona como um
sistema de hastes direcionadoras para raciocínios, comportamentos, crenças, valores, leis e
outros pilares sociais. É na mesma direção dessas hastes que circula o mais intenso fluxo de
criação, pensamento e ação em determinada sociedade e época.
Nesse sentido, é importante resgatar de forma breve, linear e lacunar os paradigmas
mais fortemente vivenciados pela cultura centro-ocidental nos últimos séculos18. A ideia é
trazer à tona, evidenciar, uma pequena ponta dos mecanismos circulares das sucessões
paradigmáticas ocidentais humanas e, assim, abrir caminho para as conclusões desse trabalho.
Há que se destacar que este resgate se limita a apenas ao percurso de certas lógicas de
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tendência ocidentalizante, excluindo diversos outros caminhos, mesmo aqueles que ocorreram
também no próprio ocidente.
De início, pode-se referenciar o pensamento escolástico que foi presente de forma
mais intensa (não que hoje ainda não existam grandes ilhas nas quais esses paradigmas se
mantenham como solo seguro para muitas pessoas, por exemplo, na Igreja Católica) durante o
período da Idade Média (anos 800 – 1600).
Grosso modo, o pensamento escolástico tem seus principais pilares baseados no
paradigma maniqueísta, no qual as coisas são, por essência, boas ou más. Uma ideia, conceito
ou comportamento estava restrito ao que se considerava na época correto, a partir de regras
estritas definidas pela cúria. Algo só poderia ser proposto se tivesse por base os princípios
cristãos de salvação. Princípios esses muitas vezes adaptados às conveniências políticas de
manutenção de poder e do statu quo ante. Bom exemplo da mecânica estrutural do
pensamento escolástico pode ser sentido em relatos como o de Galileu Galilei (1564-1642),
que, em 1632, publica a obra "Diálogo Sobre os Dois Grandes Sistemas do Mundo: o
Ptolemaico e o Copérnico", por meio do qual refuta a concepção aristotélica-ptolomaica do
cosmos e é obrigado à retratação pública (Galileu foi absolvido somente em 1992 pelo Papa
João Paulo II).
Posteriormente, dá-se o esvaziamento do sistema escolástico a partir do surgimento do
espírito renascentista em 1500 (circa). Referencia-se o resultado do contato comercial e dos
cruzados com novos sistemas econômico-culturais (África, Árabes, China...). A contraposição
dos conceitos de uma época fechada (mosteiros) a um novo universo de pensares e valores,
leva a um gigantesco e profuso questionamento dos padrões artísticos e filosóficos,
transpondo o olhar de referências teológicas para o homem. A atenção fiel a Deus e aos
valores eclesiásticos é, paulatinamente, transferida para ideais como antropocentrismo,
hedonismo, racionalismo, otimismo e individualismo. Nas obras de arte, por exemplo, santos
dão lugar a retratos da burguesia ascendente (muitas vezes ainda em poses e contextos
religiosos, a bem da verdade).
Nesse momento, a lógica rígida orientada por valores religiosos e morais começa a dar
lugar a um movimento mais distendido do pensar. Começa-se a experimentar novas
abordagens para o real, para além do instituído. Para melhor traduzir o movimento de
expansão que garantiu maior liberdade para novas lógicas/paradigmas, utiliza-se o conceito de

Umwelt (ambiente) do biólogo alemão Jacob von Uexküll (1864-1944). Segundo ele, cada ser
percebe sua realidade a partir de seus instrumentos sensoriais específicos e mesmo de seu
conjunto linguístico/imaginário. Por exemplo, o universo de um cão pode se apresentar a ele
como um mundo, a princípio, composto de odores, dado o desenvolvimento de seu sistema
olfativo.
O aumento do perímetro desta Umwelt (imaginando-o como uma esfera do que é
percebido) por meio de novas formas de percepção ou de instrumentos (telescópio,
microscópios, matemática etc.) garantiu à ampliação da noção do que é o real/existente nos
indivíduos daquela época. É como se a noção do que é real estivesse atrelada à limitação do
que se pode perceber a partir dos sentidos ou “ferramentas sensórias” de cada indivíduo e que
esse real se transformaria conforme as bordas dessa esfera imaginária da Umwelt fossem
expandidas por meio de novos conhecimentos e experimentações.
Aqui se evidencia mais uma vez o conceito extraído de Emergência apresentado por
Steven Johnson. Quando sistemas atingem um altíssimo grau de complexidade (no caso, a
cultura humana) há o surgimento de uma nova e inesperada qualidade. Na humanidade, sua
Umwelt transcende as questões biológicas e passa a se manifestar no social.
Pois bem, na Renascença, vê-se uma grande ampliação da noção do homem a respeito
da sua realidade por meio de ensaios nas artes e na ciência. A liberdade de ir além do limite
faz uma contrapartida interessante com a alteração dos sistemas cosmogônicos: do
geocentrismo para o heliocentrismo. Não estamos mais limitados a apenas reconhecer o que
existe. Depois de séculos, a humanidade ocidental passa também a conhecer, dedicar-se a
experimentar o novo (lembrando que nessa época ocorrem os grandes descobrimentos
territoriais, como o da América). Este novo acesso garante uma substancial requalificação da
Lógica Aristotélica. Já é possível tentar novos resultados nas equações clássicas da Lógica
Escolástica.
A seguir, a humanidade entra na era dos paradigmas mecanicistas/determinísticos
(1700-1900). Momento em que a Lógica Aristotélica sofre um recrudescimento a partir do
surgimento do cartesianismo (163719) e da física newtoniana (168720). Agora, para além das
concepções teológicas (Escolásticas) e humanistas (Renascimento), as ações do homem
passam a ser entendidas como exclusivamente fruto de seu meio. Como em uma máquina,
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dados os inputs, seria possível determinar quais respostas seriam dadas. É o momento do
surgimento da metodologia científica e a maior parte da produção do saber fica delimitada por
um método específico. Mesmo as Ciências Humanas (Psicologia, Sociologia, Antropologia,
Linguística etc.) tentam de toda forma se ajustar ao método científico para se fazer valer.
Nessa esteira, entram em cena as produções de Hegel (1770-1831) e Karl Marx (18181883) e a Reflexão Dialética sobre o curso dos pensamentos. A diferença básica entre os dois
pensadores a respeito do Método Dialético está no motor da transformação. Para Hegel, ele é
a ideia, a razão. Para Marx, as forças produtivas e as relações de produção21.
Considerando-se o cenário exposto, ainda não há lugar para sustentação contínua de
dualidades. Mesmo na Lógica Dialética, tese e antítese se “anulam” (ou são negadas) na
produção de uma síntese. Porém, a partir do século 20, começam a surgir, a partir das mesmas
ciências que deram origem ao rigor científico (a Física e a Matemática), questionamentos e
entendimentos incertos ou de valores indetermináveis do real. Com o desenvolvimento da
Teoria da Relatividade (Albert Einstein – 1879-1955) e da Mecânica Quântica (Max Planck –
1858-1947), novos paradigmas surgem, como o Relativismo e o Princípio da Incerteza22.
Agora, o real não pode mais ser aferido objetivamente (dependerá do observador) ou mesmo
tornar-se previsível por meio de fórmulas e equações (ao menos em escala micro)23.

3.2 O Impasse da Lógica Atual – a estagnação do pensar

Tomando por exemplo um dos mais evidenciados pensadores atuais, Paulo Virilio e
seu conceito de Lógica Paradoxal apresentado no livro A Máquina de Visão, propõe-se um
olhar distinto sobre o que o autor considera “aquela (lógica) que prefigura a lógica delirante
da tecnociência”(VIRILIO, 2002, p. 52). Para Virilio, a Lógica Paradoxal advém de uma
progressão das formas do pensar que acaba por desencadear uma atitude acrítica dos
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indivíduos, dada a aceitação, segundo ele, sem questionamento, de princípios antagônicos
propostos pela nossa forma contemporânea de história.
Progressão essa, segundo Virilio, tendo início na antiguidade clássica, com a chamada
Lógica Aristotélica. Ou seja, a lógica que convida a um raciocínio linear, característica do
centro-ocidente. O exemplo clássico traduz-se na seguinte assertiva: “Todos os homens são
mortais. Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal”. A lógica desenvolvida por
Aristóteles atendeu e atende o desenvolvimento de diversos posicionamentos atuais e também
ao senso comum. Foi, e continua sendo, um dos maiores paradigmas da civilização centroocidental. Desenvolvimentos de ideias sobre o que é certo e errado, bom e mau, correto e
incorreto, moral e imoral permanecem, em muitos casos, a base primária dos elementos de
reflexão e ação contemporâneos.
Seguindo o desenrolar das propostas para análise de questões tanto da ciência quanto
da filosofia, a partir de proposição de Hegel24, é apresentado o Método (Lógica) Dialético. Isto
é, tem-se uma tese/proposta vigente que é contraposta por uma antítese. Em um terceiro
movimento, a tese e a antítese produzem uma geração de pensar que agrupa conceitos de
ambas as teorias originais em um novo rearranjo, a síntese (negação da negação).
Essa mecânica do raciocínio promove um movimento racional que permite transpor
uma contradição, não eliminando a Lógica anterior (a Aristotélica), mas se somando como
alternativa do pensar.
A Lógica Dialética acaba por originar um novo pensar: a Lógica Paradoxal, chamada
como base por Virilio para o contemporâneo exercício (ir)reflexivo da sociedade mediática
atual.
Para Virilio, a Lógica Paradoxal mina a possibilidade de um pensamento crítico, uma
vez que favorece o abrigo de ideias e conceitos antagônicos de forma puramente assimilativa
(ou “osmótica”). A premissa do pensador francês está no entendimento de que o indivíduo
sujeito às massivas, velozes e constantes ondas de (des)informação dos media atuais, por
incorporar as ideias divergentes propagadas, não produz mais, a princípio, o movimento
crítico de descartar uma ou outra (Lógica Aristotélica) ou produzir uma terceira vertente
(Lógica Dialética).
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Virilio apresenta um consistente ponto de vista, que não se pretende descartar sob
risco de contradizer a própria proposta de Integralidade na Lógica Paradoxal (item 3 deste
Capítulo) ou, mesmo, de parecer ingenuidade (não se questiona a essência do proposto, mas a
exclusão fatalista de alternativas). A partir de uma análise indagadora (por ele mesmo
sugerida), confronto o conceito de que um raciocínio pode tornar-se acrítico por aceitar
antagonismos (o que, parece-nos, abriga a ideia de que, para a evolução de um pensamento, é
necessário descartar premissas anteriores).
A argumentação de Virilio de que a sociedade ocidental atual rumaria para uma
situação de estagnação nos parece remeter ao que o autor britânico George Orwell conceituou
como duplipensar25 no livro 198426. Resumidamente, o duplipensar era imposto pelo governo
totalitário relatado na obra aos seus cidadãos no sentido de impedi-los de questionar o sistema
vigente em um mundo constantemente observado e sob controle a partir das pan-ópticas
teletelas (monitores) espalhadas em todos os espaços públicos e privados. O lema desse
governo, que bem traduz o duplipensar, era:
Guerra é paz,
Liberdade é escravidão,
Ignorância é força. (ORWELL, 1984, p. 4)

Longe do duplipensar orwelliano e da visão de Virilio sobre o encaminhamento
fatídico da Lógica Paradoxal na sociedade tecnológica atual rumo a um penhasco identitário e
da liberdade, a proposta do reconhecimento de uma Integralidade na Lógica Paradoxal não
consiste na manutenção inquestionável de ideias opostas que levaria o indivíduo à estagnação,
impasse crítico. Faço referência à introjeção e aceitação pelo indivíduo de que conceitos
antagônicos (ou simplesmente diferentes) podem conviver simultaneamente sem se aniquilar
ou necessariamente gerar um terceiro conceito (síntese).
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Por Integralidade, entenda-se a partir da raiz latina do verbo integrar: intégro (ou
intègro), as, ávi, átum, áre 'recomeçar, renovar; restabelecer, restaurar'27. Um fato, ou
percepção, não precisa ser descartado para que outro assuma seu lugar. Basta ter-se a
consciência de sua dimensão, isto é, da razão de seu emprego. E sem que isso produza
“esquizofrenias” no pensar.
Até mesmo a teoria da Terra plana ainda pode ser considerada proveitosa a partir do
ponto de vista de um sitiante que medirá suas glebas, por exemplo. De nada vale incluir em
suas mensurações a curvatura da Terra. Mesmo nas ciências exatas, hoje, a mecânica
newtoniana ainda é empregada para se calcular até mesmo o encaixe entre satélites na órbita
terrestre com perfeição, sem a necessidade de utilizar-se das equações relativistas
einsteinianas (mais adequadas para cálculos relativos ao macrouniverso, ou seja, distâncias
siderais, planetas, estrelas etc.). Na geometria, calcula-se o perímetro de uma esfera real (ou
seja, não ideal) não se levando em conta a infinidade de pequenas imperfeições em sua
superfície, sem que isso cause qualquer problema na confecção de rolamentos para turbinas
de hidroelétricas, por exemplo.
Transcender e incluir28 conceitos é a dinâmica do pensar para se fugir à possível
estagnação da reflexão na sociedade contemporânea proposta por Virilio. Acolherem-se
pensares antagônicos ou distintos sem os descartar não é encaminhamento fatal para a
obstrução de novas ideias. É claro que não de forma ingênua. Se não houver uma pulsão que
permita ao indivíduo lidar com impasses criticamente e não obrigatoriamente desenvolver
respostas, pode ser que ele não se livre do impasse (muitas vezes proposital e estratégico pró
statu quo, como sugere Virilio) e permaneça estagnado. Dessa forma, e aqui concordando
com o autor, claramente, não há interesse da sociedade mediática em produzir
questionamentos à sua produção29. As regras do mercado de consumo servem de combustível
a esse veloz torvelinho de informações e tendências em aparente mudança constante –
oferecido aos borbotões pelos meios de comunicação de massa. Diz-se aparente, pois, como
discutido por Jean Baudrillard30, a sede da sociedade pelo novo é saciada pelo mesmo, isto é,
pelo “de sempre”. Quer-se com isso esclarecer que a confecção de novos produtos de
consumo de massa utiliza-se de um mesmo núcleo duro e constante adornado por elementos
superficiais variantes. Exemplos: o caso do assassinato da menina Isabela Nardoni por seus
27
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pais em 2008, tendo por base o protótipo nacional do desaparecimento do menino Carlinhos
em 197331, é uma réplica mediática do caso Madeleine McCann, garota inglesa desaparecida
em Portugal em 2007.
Extrapolando, aplicado o conceito de Integralidade na Lógica Paradoxal, poder-se-ia
entender a pulsão de destruição (tânatos) como inerente à natureza humana, escapando do
impasse e da armadilha da sedução catártica da violência disseminada pela mídia. É preciso
entender da mesma forma a pulsão de criação – eros. Dois movimentos antagônicos que estão
na essência da civilização humana que, conscientizados e integrados, poderiam impedir ações
extremadas de chegarem a resultados como nos casos citados acima. Conhecimento é
controle, seja por parte da civilização, seja por parte do indivíduo, no que se refere às suas
opções.

3.3 Sistemas Complexos Naturais – a integração de paradoxos como
dinâmica espontânea

Imagine-se, para a sustentação do conceito da Integralidade na Lógica Paradoxal como
alternativa para o dilema da estagnação, a crítica proposta por Virilio, a mesma dinâmica
mantenedora do Sol como uma estrela ativa. Nosso astro principal é fruto da aglutinação de
matéria por meio da ação da gravidade em tal quantidade que permitiu sua contração até o
ponto de fusão nuclear. O Sol é a fonte da energia que possibilita a vida na Terra. Sua
estabilidade é garantida por outra força fundamental da natureza que se contrapõe à
gravidade: a Força Nuclear Forte (as outras duas forças primordiais são a Força Nuclear Fraca
e a Eletromagnética)32. Os núcleos dos átomos de hidrogênio (matéria-prima original,
composta apenas por um próton e um elétron) se fundem produzindo hélio (dois prótons e
dois elétrons). Esse processo libera enormes quantidades de energia que forçam a expansão da
nossa estrela. Contudo, a gravidade a contém. O equilíbrio destas forças ambivalentes é que
permitiu o surgimento e a manutenção da vida terrestre.
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1.000.000.000.000.000.000.000 estrelas no Cosmos ) e, similarmente, na produção do
conhecimento humano (e em outros sistemas vivos). Há um sistema estabelecido de
paradigmas e conceitos que, assim como tudo no Universo, quer permanecer, ou seja, existir.
Da mesma maneira como o Sol permanece pela interação constante de duas forças opostas
coexistentes, um sistema, para ser perene, deve assumir suas contradições internas e permitir a
produção de luz (ou seja, novo conhecimento).
O sistema que se cristaliza em conceitos únicos de verdades generalistas e/ou
absolutas, cedo ou tarde, romper-se-á dadas novas configurações externas. Nenhum sistema é
isolado. Todos, de alguma forma, acabam por interagir com questões alheias à suas dinâmicas
internas. Mesmo o próprio Universo, em expansão, como entendido pela cosmogonia atual,
lida com novos horizontes à medida que se amplia e muda de configuração (mesmo que
topográfica).
Para a geração de novas ideias, o processo humano não é diferente do solar, como
detalhado a seguir.
ÉVOLON: o processo de evolução dos sistemas complexos
O conceito de Évolon, apresentado pelo cientista alemão Werner Mende34, abriga as
sete etapas pelas quais os sistemas passam, segundo o autor, até a superação de uma crise com
a consequente transformação de sua configuração inicial. Entenda-se por sistema qualquer
conjunto de elementos que tende a permanecer em sinergia estável: de conceitos ideológicoculturais a espécies biológicas ou estruturas inanimadas como o sistema solar. Todos os
sistemas complexos de alguma forma são dissipativos, quer dizer, não são isolados, e perdem
informação pelo princípio da entropia, o que os leva, eventualmente, a transformações
adaptativas dadas alterações contextuais.
O processo de evolução das Lógicas Aristotélica e Dialética para a Paradoxal não se
deu de forma diferente das sete etapas propostas por Mende:
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a) Rompimento – o sistema percebe a crise, isto é, que seus valores já não são
suficientes para dar conta da realidade (a constatação de que a Terra não é o
centro do Universo, por exemplo).
b) Fase Latente – levantamento de recursos para reverter a crise. O sistema tenta a
todo custo encontrar internamente formas para combater/negar/reverter a nova
situação.
c) Crescimento – investir em soluções. Novos conceitos e dinâmicas do pensar são
desenvolvidos, muitas vezes em profusão, a fim de encontrar a melhor resposta
adaptativa à crise.
d) Transição – escolher uma opção. Dentre as soluções apresentadas é preciso fazer
a aposta na mais adequada.
e) Maturação – refinar, ajustar a solução definida para a transição do sistema.
f) Clímax – surgimento de nova identidade ao sistema. Momento de distensão,
relaxamento após a superação da crise.
g) Nova Crise!

Este modelo de Evolução Adaptativa dos Sistemas pode ser aplicado para o
entendimento da resistência e da simultaneidade entre as diferentes formas do pensar. A
lógica social humana é de altíssima complexidade com incontáveis variantes e subsistemas.
Como em uma equação fractal, as alterações de ideias e conceitos acontecem em todo o tecido
social e ao mesmo tempo, tendo por unidade o processo descrito acima. Porém, muitos desses
subsistemas estão em diferentes momentos iniciais de transformação. Não se espera que um
subsistema “salte”, por exemplo, de uma Lógica interna Aristotélica para a Paradoxal, sem
maturação em algum dos sete estágios definidos por Mende. Neste processo, é bom
acrescentar que o acúmulo de pontos em comum na evolução de subsistemas acaba por
direcionar o macrossistema (humanidade, no caso) a uma nova conformidade, assim como as
células de um organismo em crescimento.

CONCLUSÃO
A Web 2.0 como Via Alternativa ao Tânatos nos Mass Media

A questão fatídica para a espécie humana parece-me ser saber se, e até que ponto, seu desenvolvimento cultural
conseguirá dominar a perturbação de sua vida comunal causada pelo instinto humano de agressão e
autodestruição. Talvez, precisamente com relação a isso, a época atual mereça um interesse especial. Os homens
adquiriram sobre as forças da natureza um tal controle, que, com sua ajuda, não teriam dificuldades em se
exterminarem uns aos outros, até o último homem. Sabem disso, e é daí que provém grande parte de sua atual
inquietação, de sua infelicidade e de sua ansiedade. Agora só nos resta esperar que o outro dos dois “Poderes
Celestes”, o eterno Eros, desdobre suas forças para se afirmar na luta com seu não menos imortal adversário.
Mas quem pode prever com que sucesso e com que resultado?35 (FREUD, 2006, p. 147)

Imagino o quanto a persistência de certas mídias em expor quase que exclusivamente
as pulsões destruidoras do humano promovem no social a reverberação de tais
comportamentos. Ao passo que, por intermédio de um meio de comunicação novo - a web
2.0, as pulsões de preservação da vida, quase que espontaneamente, deságuam em redes
colaborativas de auxílio em diversos níveis e de disseminação da informação, da aceitação da
diversidade, da criação coletiva e da confiança, como no exemplo do website CouchSurfing.
É claro que na web 2.0, por vezes, o tânatos também está presente. Pode ser
reconhecido em bases para ações terroristas, pedofilia, bullying (atos de violência psicológica
intencionais e repetidos) e outras tantas atividades danosas. Fatos que se antagonizam em
essência, mas, a partir do exposto, proponho um olhar que empregue a Integralidade na
Lógica Paradoxal para que possamos ir além desses estagnantes antagonismos.
Nesse sentido, reitero o pressuposto de Virilio e o transcendo para a Integralidade da
Lógica Paradoxal, na qual a possibilidade da coexistência de antagonismos não precisa
necessariamente representar um impasse, seja nas mídias, seja na web 2.0. O importante é que
haja o entendimento de que as duas pulsões (criação e destruição) são base da natureza
humana e que o reconhecimento, a conscientização, a aceitação e o dimensionamento crítico e
responsável de ambas podem gerar movimento suficiente para a transposição de mais este
Évolon social.
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APÊNDICE A – ÍNTEGRA DAS ENTREVISTAS FEITAS POR E-MAIL
EM ABRIL DE 2010 COM USUÁRIOS BRASILEIROS DO
COUCHSURFING

Andy Nakamura
1) Qual sua idade, localidade e profissão?
35 anos, Belo Horizonte, Pesquisador.
2) Como chegou ao CS?
Um amigo falou sobre o site, entrei e fiz cadastro.
3) Há quanto tempo faz parte da comunidade CS?
Desde fevereiro de 2010.
4) Por que resolveu participar do CS?
Viajo e gosto de conhecer lugares e pessoas diferentes.
5) Quantos surfers/hosts já conheceu e/ou hospedou?
Entre hospedar e ficar hospedado, umas 15 pessoas.
6) Quantos sofás já surfou? Em que locais?
Em São Paulo e Minas Gerais, uns 10.
7) Se você já hospedou, quais critérios utilizou para aceitar um guest?
Têm referências positivas, indicação de amigos, vouch, profile bem preenchido, foto.
8) Se você já surfou, quais critérios utilizou para escolher um sofá?
Os mesmo da questão acima.
9) Por favor, cite uma experiência boa e/ou uma ruim que teve no CS (pode
copiar dos seus depoimentos, se preferir).

Como tem muitas pessoas as experiências ruins também são inevitáveis. Já tive
problemas com pessoas preconceituosas, nesta última semana um csers ligou no meu celular
dez da noite me ameaçando porque reclamei de uma piada racista dele em meeting.
10) Você vê uma lógica (forma de comunicação/modus operandi) específica do CS
que facilite a aproximação de pessoas que não se conhecem? Qual?
Talvez o laço em comum de viajar, conhecer outros povos, de ter pessoas com mente
aberta e sem tantos preconceitos.
11) Você costuma frequentar os encontros promovidos pelos grupos do CS? Com
que frequência e com que fim?
Frequento e ajudo a organizá-los, pelo menos uma vez por semana vou.
12) Você mantém contato com as pessoas que conheceu por meio do CS? Em que
proporção? (por ex., de 10 hóspedes, mantenho correspondência com 2)
Mantenho contato, alguns hoje são bons amigos pessoais. De 10 hóspedes mantenho
contato com 7.
13) A visão do CS é “A world where everyone can explore and create meaningful
connections with the people and places they encounter” (Um mundo onde todos possam
explorar e criar conexões significativas com as pessoas e lugares que encontram). De que
forma você acha que colabora com essa visão e a que ela pode nos levar?
Minha experiência de CS me diz que os encontros eventuais em meetings ou surfando
faz estreitarmos laços mais profunfos, interesses em comum, etc.. Em cada cidade visitada
esses laços se criam, acho que é isso, basicamente.

Priscilla Jordão
1) Qual sua idade, localidade e profissão?
31, SP, Analista de Sistemas.
2) Como chegou ao CS?
Indicação de amiga.

3) Há quanto tempo faz parte da comunidade CS?
1 mês.
4) Por que resolveu participar do CS?
Porque minha amiga fala do site o tempo todo e resolvi ver qual era...
5) Quantos surfers/hosts já conheceu e/ou hospedou?
Já conheci uns 20 num meeting, nunca hospedei ninguém e não pretendo.
6) Quantos sofás já surfou? Em que locais?
0.
7) Se você já hospedou, quais critérios utilizou para aceitar um guest?
8) Se você já surfou, quais critérios utilizou para escolher um sofá?
9) Por favor, cite uma experiência boa e/ou uma ruim que teve no CS (pode
copiar dos seus depoimentos, se preferir).
Ruim: ir numa festa essa semana que teve o celular do menino pra quem eu dei carona
roubado bem no meio da festa do CS. Meio estranho...
10) Você vê uma lógica (forma de comunicação/modus operandi) específica do CS
que facilite a aproximação de pessoas que não se conhecem? Qual?
Não do site em si... mas tem umas pessoas muito simpáticas que fazem de um tudo pra
conhecer gente nova e fazer a gente se sentir a vontade.
11) Você costuma frequentar os encontros promovidos pelos grupos do CS? Com
que frequência e com que fim?
Fui em 1 meeting e de lá pra 1 festa do CS. Não sei se apareço de novo... Fui pra ver
como era o clima e, apesar de conhecer gente legal, ainda acho tudo um pouco estranho.

12) Você mantém contato com as pessoas que conheceu por meio do CS? Em que
proporção? (por ex., de 10 hóspedes, mantenho correspondência com 2)
Dos que conheci no meeting, mantenho contato com 2.
13) A visão do CS é “A world where everyone can explore and create meaningful
connections with the people and places they encounter” (Um mundo onde todos possam
explorar e criar conexões significativas com as pessoas e lugares que encontram). De que
forma você acha que colabora com essa visão e a que ela pode nos levar?
Na verdade não colaboro muito. Sou uma pessoa muito desconfiada de tudo e todos. O
máximo que faço é dar dicas pras pessoas que precisam de info [informação] dos lugares que
conheço e acho esse o lado bom do site.

Loide Mara
1) Qual sua idade, localidade e profissão?
25 anos, Manaus, Analista Desenvolvedor.
2) Como chegou ao CS?
Descobrir o CS por acaso, em 2005, enquanto fazia uma busca de roteiro para a minha
primeira viagem a São Paulo. Encontrei um fórum do CS e fiquei encantada com o objetivo
do site e criei um perfil, que é o que tenho até hoje.
3) Há quanto tempo faz parte da comunidade CS?
Desde 2005, 5 anos. :)
4) Por que resolveu participar do CS?
Eu gosto muito de viajar, apesar de conseguir viajar bem pouco na verdade. Então
quando vi as facilidades que o CS oferece pra quem está viajando fiquei encantada. Não falo
somente da possibilidade de "free hotel", mas da facilidade de encontrar pessoas e conhecer
culturas. Pra quem viaja sozinho isso é muito importante.
5) Quantos surfers/hosts já conheceu e/ou hospedou?

Já conheci muitos, mas nunca hospedei ninguém por falta de espaço em casa. Moro
com minha mãe e 3 irmãs e realmente é muito apertado. Não sei quantos já conheci, mas
foram muitos, e conheci muitos outros não-CSers, mas que foram indicados por CSer. É bem
comum um CSer desconhecido mandar um e-mail pedindo pra receber um amigo dele, que
não é CSer, pedindo pra receber como se fosse ele próprio.
6) Quantos sofás já surfou? Em que locais?
Dormi somente uma vez na casa de um CSer de São Paulo. Como não hospedo, acho
injusto usar o site somente em meu próprio benefício. Assim, quando viajo prefiro encontrar
os CSers somente para "coffee or drink". Para "coffee or drink" já encontrei muitos durante
viagens e na minha própria cidade.
7) Se você já hospedou, quais critérios utilizou para aceitar um guest?
Nunca hospedei, mas costumo ler todo o perfil da pessoa pra identificar pontos de
afinidade como música ou eventos que a pessoa goste. Sempre leio as referências e verifico os
amigos que a pessoa tem porque é importante que ela transmita confiança. Mas já aconteceu
de eu encontrar pessoas, com profile recente, que não tinham nem mesmo foto porque pelo email que me mandou, senti que era uma boa pessoa.
8) Se você já surfou, quais critérios utilizou para escolher um sofá?
Somente uma vez. Os critérios que usei foram os que já citei na última pergunta. Ler o
perfil pra identificar afinidades, os amigos e as referencias pra sentir que era confiável.
9) Por favor, cite uma experiência boa e/ou uma ruim que teve no CS (pode
copiar dos seus depoimentos, se preferir).
Experiência boa, [eu] tenho várias. Conheci pelo CS um australiano chamado Thom
que agora ficou meu amigo. Ele está em uma viagem pelo mundo e sempre me manda e-mail
dizendo onde está e o que está fazendo. Fico muito feliz em ouvir os relatos dele e, claro, já
estou planejando novas viagens também, por influencia dele. Nunca tive nenhuma experiência
ruim. Todas as pessoas que encontrei eram adoráveis. O único inconveniente que tive foi uma
vez, este ano, que um garoto francês me mandou e-mail convidando pra um coffee or drink e
aceitei e dei meu telefone. Ele me mandou msg [mensagem] de texto pro celular mas não
recebi, logo não respondi. Ele me mandou um e-mail um pouco grosso reclamando que não
respondi as msgs [mensagens]. Justifiquei e no fim não passou de uma confusão. A intenção

dele não era ser grosso mas como ele estava escrevendo em uma língua que não era a dele
(escreveu em inglês), ele se expressou errado.
10) Você vê uma lógica (forma de comunicação/modus operandi) específica do CS
que facilite a aproximação de pessoas que não se conhecem? Qual?
Uma lógica não tem. Acho que simplesmente as pessoas se identificam, pois todas
gostam muito de viajar. Como possuem um mesmo gosto, elas se entendem e se colocam no
lugar da outra dando dicas de quais lugares visitar, como "baratear a viagem" e etc.. No
fundo, acho que é só uma grande troca, cada um ajuda e se preocupa com o outro pq [porque]
é o que espera/recebe quando está viajando.
11) Você costuma frequentar os encontros promovidos pelos grupos do CS? Com
que frequência e com que fim?
Sim. Na minha cidade os encontros não ocorrem com frequência, mas estou sempre
convidando as pessoas para algum evento e procuro comparecer nos que me convidam. O
objetivo é somente conhecer pessoas e fazer amigos. Gosto disso.
12) Você mantém contato com as pessoas que conheceu por meio do CS? Em que
proporção? (por ex., de 10 hóspedes, mantenho correspondência com 2)
Sim. Alguns perdi um pouco contato e nunca mais falei. Outros voltei a falar/encontrar
depois de um tempo, o que é natural pra pessoas que moram em cidade/país diferentes.
Atualmente, continuo em contato direto com 4 pessoas (1 americano que está morando no Rio
de Janeiro, 1 australiano que está viajando o mundo, 1 alemão que está em Fortaleza essa
semana, e 1 espanhol que está na Espanha, que conheci no Brasil).
13) A visão do CS é “A world where everyone can explore and create meaningful
connections with the people and places they encounter” (Um mundo onde todos possam
explorar e criar conexões significativas com as pessoas e lugares que encontram). De que
forma você acha que colabora com essa visão e a que ela pode nos levar?
Eu tento contribuir. Eu procuro divulgar os eventos da minha cidade na comunidade e
convidar os CSers na minha cidade para esses eventos. Sempre busco informações atuais de
passeios para informar aos visitantes que estão na cidade quais as melhores rotas, hotspots,
etc..

Claudia Zelman
1) Qual sua idade, localidade e profissão?
32, São Paulo, Educadora.
2) Como chegou ao CS?
Pesquisava jeitos alternativos de viajar e encontrei informações sobre o CS e alguns
outros sites interessantes na comunidade de Mochileiros do Orkut.
3) Há quanto tempo faz parte da comunidade CS?
Desde dezembro de 2007.
4) Por que resolveu participar do CS?
Na época tive uma proposta para trabalhar fora do Brasil por três meses numa cidade
pequena nos EUA e achei que podia ser interessante conhecer pessoas do lugar e viajar para
algumas outras cidades. Entrei no CS, comecei a usá-lo, a proposta de trabalho acabou não se
concretizando, mas me mantive no site.
5) Quantos surfers/hosts já conheceu e/ou hospedou?
Já hospedei 18 pessoas. Já conheci mais de 30.
6) Quantos sofás já surfou? Em que locais?
Ainda não surfei.
7) Se você já hospedou, quais critérios utilizou para aceitar um guest?
O primeiro critério que uso é a leitura do pedido. Além de conter meu nome, dou
preferência aos que chegam com mensagens mais pessoais (coisa que engloba não só a pessoa
colocar que se identificou com meu perfil por determinada razão como também ter educação,
algum bom humor e se dirigir a um interlocutor real). A partir daí já sinto como é a pessoa.
Dou preferência também aos viajantes com datas certas de viagem, que fazem pedidos
com antecedência e que se prontificam a reconfirmar seus planos com antecedência também.

Se tiverem referências, leio as referências. Elas são um bom parâmetro para detectar
quem parece ser mais ou menos superficial nas relações humanas.
8) Se você já surfou, quais critérios utilizou para escolher um sofá?
Não surfei. Já tentei uma vez em Santos, mas as duas pessoas para as quais pedi
hospedagem não podiam me receber. No caso, meus critérios foram compatibilidade nos
gostos e as referências.
9) Por favor, cite uma experiência boa e/ou uma ruim que teve no CS (pode
copiar dos seus depoimentos, se preferir).
Tive muitas experiências boas, mas acho que a experiência mais legal foi a primeira.
Pela novidade da situação e porque era uma pessoa com gostos muito parecidos e com muita
capacidade de ver o outro no mundo. Ficou uma semana na minha casa e depois de ter
passado horas consertando um projetor Super 8mm que eu tinha, o projetor já estava
funcionando, mas a lâmpada queimou. O viajante em questão fez questão de ir até a Santa
Efigênia comprar uma nova e me presenteou com o conserto do projetor e a lâmpada. Esse
projetor significa muito para mim e o gesto dessa pessoa corresponde às suas atitudes de
generosidade e troca durante uma semana na minha casa. Senti que cada lado compartilhou
verdadeiramente com o outro.
Tive duas experiências não muito legais. Nenhuma delas perigosa. Escolho relatar a
hospedagem de um Israelense. Era um judeu ortodoxo, que não me avisou anteriormente
sobre seus hábitos religiosos. Ele só comia comida kasher e isso foi ruim para mim em dois
aspectos: (1) embora ele cozinhasse e compartilhasse sua comida comigo, ele não aceitava as
comidas que eu fazia e não comia usando meus talheres, pratos e panelas; (2) por ter diversas
restrições alimentares, nossas possibilidades de sair ficaram muito restritas e caras (são bem
caros os restaurantes Kasher em São Paulo). O israelense era uma ótima pessoa, mas eu tive
sensações ruins do tipo: "pode dormir na minha casa, mas minha comida e meus pratos não
servem para ele?". Sentir isso o tempo todo quando se hospeda alguém é estranho, sobretudo
quando me via aberta para comer comida kasher, mas o outro se fechava completamente para
interagir com os meus hábitos...
10) Você vê uma lógica (forma de comunicação/modus operandi) específica do CS
que facilite a aproximação de pessoas que não se conhecem? Qual?

Os grupos com seus encontros (sobretudo os semanais) facilitam a aproximação das
pessoas para além do campo virtual. Tanto daquelas que residem numa mesma cidade quanto
das de fora.
11) Você costuma frequentar os encontros promovidos pelos grupos do CS? Com
que frequência e com que fim?
No começo frequentei mais. Era um grupo bem menor e eu queria trocar experiências
com gente que já estava no CS há algum tempo ou mesmo levar alguém que estava hospedado
comigo para conhecer outras pessoas da cidade.
Atualmente frequento bem menos. Cerca de uma vez por mês ou menos. A finalidade
atualmente é a de poder encontrar mais pessoas predispostas a interagir com algum viajante
que está hospedado na minha casa ou de compartilhar com algum viajante (que pode ou não
estar hospedado em casa) algo mais típico do Brasil, sobretudo da Cultura Popular. No caso,
abro o encontro para outras pessoas do grupo de São Paulo.
12) Você mantém contato com as pessoas que conheceu por meio do CS? Em que
proporção? (por ex., de 10 hóspedes, mantenho correspondência com 2)
De 18 hóspedes mantenho contato com 8 ainda. Alguns com frequência maior, outros
com menor.
Das que conheci por meio do CS... Já conheci muita gente (não saberia nem dizer
quantas pessoas) e há poucos com os quais tive maior afinidade. Mantenho contato com 3
pessoas.
13) A visão do CS é “A world where everyone can explore and create meaningful
connections with the people and places they encounter” (Um mundo onde todos possam
explorar e criar conexões significativas com as pessoas e lugares que encontram). De que
forma você acha que colabora com essa visão e a que ela pode nos levar?
Procuro ser bastante seletiva quando hospedo alguém. E penso em hospedar poucas
pessoas, mas com qualidade. Isso significa que hospedo quando tenho tempo para
compartilhar e isso não se resume a dar a chave da minha casa a alguém. Procuro criar uma
situação na qual a pessoa possa cozinhar um prato típico de seu lugar para mim e vice-versa,
ter momentos para conversar sobre a arte daqui e do lugar de quem me visita, ir a lugares
interessantes culturalmente (museus, ruas, festivais de cultura popular, etc.) e compartilhar

pontos de vista com a pessoa que hospedo com tempo e maior profundidade. Também
costumo ajudar muito as pessoas que hospedo traçando roteiros e dando dicas de outras
cidades brasileiras para serem visitadas, oferecendo informações sobre locais e coisas menos
turísticas.
Dessa maneira, ajudo o outro a explorar minha cidade e país.
E embora não tenha me hospedado em casa de ninguém do CS ainda, pude obter
informações bem importantes que não achava na Internet facilmente para as minhas viagens.
Isso valeu ouro em várias situações.
Criar conexões significativas é uma via de mão dupla. Mas com aquelas pessoas com
quem me identifico e que mantenho o contato, fica uma certeza de saber que se um dia eu for
para o seu lugar, tenho um contato ali - senão para me hospedar, para me dar informações
sobre seu lugar bastante personalizadas - uma vez que a pessoa já conhece um pouco meu
jeito de ser.
Acho que criar essas conexões pode nos levar a depender menos daqueles que detém o
poder (grandes agências de turismo, por exemplo) e simpatizo muito com a ideia. Acho
interessante poder viajar e ter um "guia" comum, uma pessoa do lugar para olhar uma cidade
sem que isso seja um "negócio lucrativo" o tempo todo. Não significa ter hospedagem grátis.
Significa ter alguém disposto a levar para um restaurante não turístico onde se come uma
comida feita de maneira tradicional, visitar um bairro periférico, etc., e saber que a pessoa
também está se divertindo com isso.
Só lastimo o fato do site não ter planos referentes à sua própria divulgação. Com isso,
parece que o CS invade a mídia de uma maneira pouco cuidadosa, às vezes sem um propósito
senão o de "aparecer por aparecer", fazendo muito alarde e, consequentemente, há uma onda
gigante de novos usuários que me parecem usar o CS como qualquer outro site de
relacionamento. Ou seja, também acredito que em pouco tempo esse site possa ser
descaracterizado, perdendo sua identidade.

Marcelo Iha
1) Qual sua idade, localidade e profissão?
26 anos, São Paulo-SP, jornalista e estudante.

2) Como chegou ao CS?
Por meio de um amigo do colégio que depois também estudou jornalismo algum
tempo, e sempre insistia para que eu entrasse. Na verdade, ele sugeriu primeiro o Hospitality
Club [HC], site parecido com o CS. Depois de muito insistir, acabei entrando, mas só fiz o
perfil e não acessei. Então resolvi viajar pelo sul, Uruguai e Argentina em 2007, janeiro, aí
decidi usar o site e realmente funcionou. A primeira viagem pra fora do país, sozinho, e tive
experiências muito boas!
3) Há quanto tempo faz parte da comunidade CS?
No CS mesmo desde novembro de 2006, mas comecei a acessar e participar mais
acredito que em 2008...
4) Por que resolveu participar do CS?
Porque é uma ótima oportunidade de conhecer novas culturas, participar do
intercâmbio, conhecer gente nova, lugares diferentes, experiências únicas, pessoas
interessantes.
5) Quantos surfers/hosts já conheceu e/ou hospedou?
Já hospedei 3 pessoas de fora [um belga e duas francesas] em épocas diferentes. E já
me hospedei mais vezes [acredito que mais de dez pessoas] pelo Brasil e Uruguai e Argentina
usando o HC. Fora isso, já conheci muita gente aqui em São Paulo, estrangeiros e brasileiros
de outros estados, me dispondo a levar pra passear pela cidade, acompanhar em passeios,
museus, parques e festas.
6) Quantos sofás já surfou? Em que locais?
No sul do Brasil, Uruguai e Argentina usando primeiro o HC. Depois já fui pra Santa
Catarina só pelo CS, no total devem ter sido uns 15 sofás diferentes, cidades como Curitiba,
Florianópolis, Joinville, Blumenau, Balneário Camboriú, Porto Alegre, Montevideo, Buenos
Aires, Córdoba e Foz do Iguaçu.
7) Se você já hospedou, quais critérios utilizou para aceitar um guest?
Como ainda moro com meus pais, infelizmente eles não gostam muito da ideia de
receber gente desconhecida ainda. Apesar disso, recebi 3 pessoas e foram experiências muito

boas e tranquilas, sem problemas. O critério básico que usei é identificar se a pessoa pelo
menos leu um pouco do meu perfil, se escreveu uma mensagem simpática falando de
afinidades ou não. Também olho se ela já teve outras experiências pelo site e conheceu mais
gente, apesar de o primeiro belga ter sido bem "arriscado", porque ele não tinha tido nenhum
contato, o perfil dele não tinha nem foto e assim mesmo o recebi. Mas gosto de ver se a
pessoa tem fotos pra saber se é realmente viajante, ver se tem um pouco do "espírito" do CS...
8) Se você já surfou, quais critérios utilizou para escolher um sofá?
Principalmente eu procurava afinidades minhas com o anfitrião, como algum gosto
musical, gosto por um tema em comum, como sociologia, esportes, natureza, e se no perfil
realmente parecesse uma pessoa receptiva, também considerei as experiências anteriores, se já
tinha recebido mais gente. Mesmo se não podia receber pra surfar no sofá, sempre gosto de
entrar em contato pelo menos para um café, uma cerveja, uma festa, passeio pela cidade, e a
maioria é aberta pra isso.
9) Por favor, cite uma experiência boa e/ou uma ruim que teve no CS (pode
copiar dos seus depoimentos, se preferir).
Só tive boas experiências no CS, por exemplo, no Brasil as pessoas são muito abertas
e sempre dão dicas se não podem acompanhar a passear. Mas na Argentina pelo HC ainda
teve uma moça que foi tão generosa que deixou a chave do apartamento dela sem me
conhecer, o que achei uma boa surpresa. Como ela trabalhava o dia todo, preferiu me deixar
livre se quisesse voltar pra tomar banho, pegar algo, e foi muito tranquilo, quando ela tinha
tempo livre saímos pra tomar algo juntos, ela foi muito simpática. Assim como outros
anfitriões em todos os lugares que fui, sempre davam dicas, se pudessem saíamos juntos. De
experiência ruim talvez nem tenha sido tão ruim, mas uma falta de comunicação certa vez em
B. Camboriú que ia sair com uma pessoa e os amigos dela, mas depois ela não me avisou para
onde iria, então não a encontrei mais. Apenas isso.
10) Você vê uma lógica (forma de comunicação/modus operandi) específica do CS
que facilite a aproximação de pessoas que não se conhecem? Qual?
Ele incentiva a aproximação de pessoas de diferentes culturas, visões de mundo,
aproveitando a tecnologia para permitir esse encontro. É uma lógica não tão inovadora, mas

feita de uma forma que valoriza esse intercâmbio, rompe as fronteiras e barreiras existentes
para que pessoas tão diversas possam se ver e trocar experiências.
11) Você costuma frequentar os encontros promovidos pelos grupos do CS? Com
que frequência e com que fim?
Eventualmente, não toda semana, mas tento pelo menos uma vez por mês
principalmente em shows que vai menos gente e é possível conversar melhor com as pessoas,
em grandes encontros é interessante, mas não dá pra falar direito com todos. A finalidade é
conhecer gente mesmo, ter companhia pra ir a alguns lugares, trocar informações e gostos em
comum ou discutir de pontos de vista diferentes.
12) Você mantém contato com as pessoas que conheceu por meio do CS? Em que
proporção? (por ex., de 10 hóspedes, mantenho correspondência com 2)
Sim, tento manter contato com a maioria deles, embora alguns fique realmente difícil
pela distância, mas sempre que posso mando e-mail, mensagem para saber como estão, se vão
vir pra cá ou retornar. A proporção seria de mais ou menos de 10 pessoas que conheço - tanto
hóspedes como anfitriões - mantenho contato com uns 7... É bom manter essa rede de
contatos.
13) A visão do CS é “A world where everyone can explore and create meaningful
connections with the people and places they encounter” (Um mundo onde todos possam
explorar e criar conexões significativas com as pessoas e lugares que encontram). De que
forma você acha que colabora com esta visão e a que ela pode nos levar?
Sempre que alguém me escreve, pedindo couch ou só para sair, me esforço para
responder positivamente, pois é o que vale a pena, conhecer gente nova, fazer que elas tenham
uma boa impressão da cidade, por exemplo, ou ter novos contatos em lugares diferentes. Por
isso é interessante manter os contatos como perguntou anteriormente.

Rodrigo Cordeiro
1) Qual sua idade, localidade e profissão?
24 anos , Aracaju-SE, Cozinheiro.
2) Como chegou ao CS?

Através de outro site (mochileiros.com).
3) Há quanto tempo faz parte da comunidade CS?
3 meses.
4) Por que resolveu participar do CS?
Porque iria mochilar por Minas Gerais e queria economizar alguns trocados e conhecer
pessoas que desfrutassem dos mesmos gostos.
5) Quantos surfers/hosts já conheceu e/ou hospedou?
Conheci 5, e 2 pessoas já surfaram em meu sofá.
6) Quantos sofás já surfou? Em que locais?
Estou apenas como anfitrião no momento.
7) Se você já hospedou, quais critérios utilizou para aceitar um guest?
Perfil completo, boas referências e troca de informações antes do surf (via msn, skipe,
tel., etc.).
8) Se você já surfou, quais critérios utilizou para escolher um sofá?
Ainda não surfei.
9) Por favor, cite uma experiência boa e/ou uma ruim que teve no CS (pode
copiar dos seus depoimentos, se preferir).
De M.S.
Augsburg, Alemanha
Mar. 28 Positivo: Rodrigo and his sister were hosting us for 2 days in Aracaju. It was
an overall great experience! Rodrigo was a perfect host, city guide and cook, actually a great
person to be with. Very attentiv and kind. Loved the Chorrasco! Meu Amigo Rodrigo :-) Foi
um grande prazer! Dá um beijão para todos!
Para M.S.
Augsburg, Alemanha

Mar. 26 Positivo: I loved the Maria! Is a very intelligent girl, and always curious
about everything, and is learning Portuguese very fast. I want you here again!!!
Bis später! Küsse
10) Você vê uma lógica (forma de comunicação/modus operandi) específica do CS
que facilite a aproximação de pessoas que não se conhecem? Qual?
A ideia do site de fato já é bem explícita sobre isso, e o fato de obter novas amizades e
a possibilidade de conhecer vários lugares de uma forma (não comercial) em que pessoas
fazem parte do mercado do turismo.
11) Você costuma frequentar os encontros promovidos pelos grupos do CS? Com
que frequência e com que fim?
Conhecer pessoas novas trocar experiências com membros mais antigos.
12) Você mantém contato com as pessoas que conheceu por meio do CS? Em que
proporção? (por ex., de 10 hóspedes, mantenho correspondência com 2)
Os que conheci se tornaram bons amigos.
13) A visão do CS é “A world where everyone can explore and create meaningful
connections with the people and places they encounter” (Um mundo onde todos possam
explorar e criar conexões significativas com as pessoas e lugares que encontram). De que
forma você acha que colabora com esta visão e a que ela pode nos levar?
Uma melhor compreensão do mundo, nos tornar mais tolerantes e restabelecer a fé nas
pessoas. E viajar gastando pouco....

Julia Barreiro
1) Qual sua idade, localidade e profissão?
23 anos, São Paulo. Professora de inglês e estudante de Letras.
2) Como chegou ao CS?
Não me lembro ao certo. Provavelmente li algo a respeito na Internet.

3) Há quanto tempo faz parte da comunidade CS?
Desde o início de 2007.
4) Por que resolveu participar do CS? Porque me identifiquei com a visão e a
proposta da comunidade.
Estava morando na Alemanha e queria viajar pela Europa mesmo sem ter muito
dinheiro.
5) Quantos surfers/hosts já conheceu e/ou hospedou?
Guests - 3 Hosts - 13 Show around - 1.
6) Quantos sofás já surfou? Em que locais?
Nove [locais]: Budapeste, Colônia, Amsterdam, Berlin, Barcelona, Lisboa, Sintra,
Florença, Praga.
7) Se você já hospedou, quais critérios utilizou para aceitar um guest?
Referências, experiência e perfil. Nessa ordem de importância.
8) Se você já surfou, quais critérios utilizou para escolher um sofá?
Referências, experiência e perfil. Nessa ordem de importância.
9) Por favor, cite uma experiência boa e/ou uma ruim que teve no CS (pode
copiar dos seus depoimentos, se preferir).
Felizmente, só tive experiências extremamente positivas. Conheci pessoas muito
especiais, que abriram minha cabeça para um outro mundo, um mundo melhor. Abaixo a
cópia do depoimento que deixei a uma das pessoas mais marcantes que conheci:
Positivo
(Sorry I took such a long time to write a reference. I arrived in Brazil 2 weeks ago and
I’m putting my life back on track...) All this time I was thinking about one word to describe
him, for those who are lazy to read the references. But I couldn´t. "incredible", "pure",
"good", "amazing", "cute", "fun", "interesting", "helpful", "kind".... Those are some words
that have crossed my mind, but alone they don´t say too much. I´d need to put all these words

together, add a bit of Portuguese soul, good energies, interesting life experiences and music
and art, then I think I would get closer to get close to describe him. He is kind of the
Portuguese piece of my soul. He took me to nice places and we would spend some time
together, and I had one of the best conversations ever. I´ll never forget that he said he wants
to be a boss someday to make his workers happy people. Not to make money, not to tell
people what to do; to make them like their job and have fun with it.
He has a pure soul, he is humble and good (like their looovely and cute parents and
brother). I could experience the atmosphere of a family receiving a new member: his niece,
Maria Madalena (have u chosen the nickname, by the way?). He was sooo excited about
becoming an uncle. I think he´s gonna be the best father on earth :P Ruizinho, valeu por
tudo! Minha experiência com vocês nunca esquecerei.
Espero que nossos caminhos se cruzem outras vezes.
10) Você vê uma lógica (forma de comunicação/modus operandi) específica do CS
que facilite a aproximação de pessoas que não se conhecem? Qual?
O fato de haver referências e abertura para perfil detalhado. Grosso modo, todos CS
têm interesse em conhecer pessoas. A existência dos perfis e das referências dão mais
segurança e facilitam a aproximação entre as pessoas.
11) Você costuma frequentar os encontros promovidos pelos grupos do CS? Com
que frequência e com que fim?
Sim, toda semana. A fim de conhecer pessoas, trocar experiências e fazer contatos.
12) Você mantém contato com as pessoas que conheceu por meio do CS? Em que
proporção? (por ex., de 10 hóspedes, mantenho correspondência com 2)
Com hóspedes e hosts, não, mas com as pessoas que conheço nos meetings, sim.
13) A visão do CS é “A world where everyone can explore and create meaningful
connections with the people and places they encounter” (Um mundo onde todos possam
explorar e criar conexões significativas com as pessoas e lugares que encontram). De que
forma você acha que colabora com esta visão e a que ela pode nos levar?
Acho que compartilhar é uma palavra chave para mim. A minha atuação no CS é a fim
de compartilhar as coisas boas que vivi e aprender com experiências alheias.

Essa visão nos leva a enxergar o mundo com outros olhos. Leva-nos a ver que a vida
que levamos, se insatisfatória, não precisa, necessariamente, ser dessa maneira. Leva-nos a
aprender que viajar e vivenciar experiências interessantes é mais fácil do que imaginamos.

Antonio Dias de Oliveira Neto
1) Qual sua idade, localidade e profissão?
21 anos, Aracaju-SE, estudande de Direito.
2) Como chegou ao CS?
A partir de uma amiga que vive em Berlin e já participava do CS.
3) Há quanto tempo faz parte da comunidade CS?
Desde 2008.
4) Por que resolveu participar do CS?
Por que costumo viajar sozinho, e sempre gostei de conhecer pessoas locais para
aprender mais sobre a cultura de determinados lugares que visito.
5) Quantos surfers/hosts já conheceu e/ou hospedou?
3 pessoas.
6) Quantos sofás já surfou? Em que locais?
1 apenas.
7) Se você já hospedou, quais critérios utilizou para aceitar um guest?
Hospedo quem possui boas referências, e quando algum amigo do CS me recomenda e
me garante que é de confiança.
8) Se você já surfou, quais critérios utilizou para escolher um sofá?
Localização, referências e frequência de acesso ao CS.
9) Por favor, cite uma experiência boa e/ou uma ruim que teve no CS (pode
copiar dos seus depoimentos, se preferir).

Hospedei 2 garotas da Noruega muito legais, e acabamos viajando juntos para
Salvador depois, inesquecível.
10) Você vê uma lógica (forma de comunicação/modus operandi) específica do CS
que facilite a aproximação de pessoas que não se conhecem? Qual?
Sim, como muitas pessoas costumam viajar sozinhas, o CS ajuda a tornar a viagem
mais emocionante e menos solitária, alem de aprender mais sobre a cultura local.
11) Você costuma frequentar os encontros promovidos pelos grupos do CS? Com
que frequência e com que fim?
Ainda não tive a oportunidade de ir a nenhum encontro organizado pelo CS, mas me
reúno com alguns membros de Aracaju-SE.
12) Você mantém contato com as pessoas que conheceu por meio do CS? Em que
proporção? (por ex., de 10 hóspedes, mantenho correspondência com 2).
Sempre procuro manter contato.
13) A visão do CS é “A world where everyone can explore and create meaningful
connections with the people and places they encounter” (Um mundo onde todos possam
explorar e criar conexões significativas com as pessoas e lugares que encontram). De que
forma você acha que colabora com esta visão e a que ela pode nos levar?
Absolutamente.

Rebecca Gialluca
1) Qual sua idade, localidade e profissão?
19 anos, São Bernardo do Campo, estudante.
2) Como chegou ao CS?
Quando morava na Flórida, um amigo de lá hospedava e viajava pelo CS. Quando me
mudei pra São Paulo, uma amiga veio me visitar e eu não conhecia ninguém aqui. Resolvi
entrar em contato com o grupo.
3) Há quanto tempo faz parte da comunidade CS?

4 meses.
4) Por que resolveu participar do CS?
Para usufruir de suas ferramentas sociais.
5) Quantos surfers/hosts já conheceu e/ou hospedou?
Hospedei dois. Ainda não fui para nenhum lugar.
6) Quantos sofás já surfou? Em que locais?
Nenhum :(.
7) Se você já hospedou, quais critérios utilizou para aceitar um guest?
Indicação foi uma das razões, mas caso contrário, o guest tem que ter bastante
atividade em sua página. Passa confiança.
8) Se você já surfou, quais critérios utilizou para escolher um sofá?
Ainda não surfei, mas utilizaria os mesmos critérios que uso para hospedar.
9) Por favor, cite uma experiência boa e/ou uma ruim que teve no CS (pode
copiar dos seus depoimentos, se preferir).
Uma ruim foi um rapaz que quis conversar via webcam, e quando liguei a webcam, ele
estava praticando um ato pessoal. Foi a única experiência ruim que tive, até hoje. Boas já tive
várias, conheci muita gente legal.
10) Você vê uma lógica (forma de comunicação/modus operandi) específica do CS
que facilite a aproximação de pessoas que não se conhecem? Qual?
Sim. Existe um perfil dos surfers. Acredito que somos pessoas "free spirited", por isso
nos damos bem e temos facilidade de conversar com estranhos.
11) Você costuma frequentar os encontros promovidos pelos grupos do CS? Com
que frequência e com que fim?
Sim, toda semana participo de alguma coisa relacionada com o CS. Hoje, porque meus
amigos são do grupo e porque conhecer gente é sempre bom. Mas no começo era mais com a
finalidade de conhecer gente na minha cidade.

12) Você mantém contato com as pessoas que conheceu por meio do CS? Em que
proporção? (por ex., de 10 hóspedes, mantenho correspondência com 2)
Sim. Dos meus dois hospedes, mantenho contato com um. Agora de pessoas que
conheci em meetings, sou bem próxima a alguns deles (uns 6), mas converso toda semana
com outros. Uma média de 15 pessoas do CS faz parte da minha vida constantemente.
13) A visão do CS é “A world where everyone can explore and create meaningful
connections with the people and places they encounter” (Um mundo onde todos possam
explorar e criar conexões significativas com as pessoas e lugares que encontram). De que
forma você acha que colabora com esta visão e a que ela pode nos levar?
A vida é feita de relacionamento. Networking. O CS é uma ferramenta que facilita
isso.

APÊNDICE B – TERMOS QUE OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER
ACEITOS PELO USUÁRIO ANTES DE CADASTRAR-SE NO
COUCHSURFING

Date of Last Revision: 20 January 2010.
TERMS OF USE 1

THE

FOLLOWING

DESCRIBES

THE

TERMS

ON

WHICH

COUCHSURFING

INTERNATIONAL, INC. OFFERS YOU ACCESS TO OUR SITE AND SERVICES.
Welcome to the Web site operated by CouchSurfing International, Inc. ("we," "us"), a
New Hampshire non-profit corporation. We maintain this Web site, CouchSurfing.org (our
"Site"), as a service to our visitors (our Site and such services, collectively, our "Services").
By using this Site, you agree to comply with and be legally bound by the following terms of
use ("Terms"), whether or not you become a registered user of the Services.
Please review the following terms carefully. If you do not agree to these terms, you
have no right to obtain information from or otherwise continue using this Site. Failure to use
this Site in accordance with the following terms of use may subject you to severe civil and
criminal penalties. We reserve the right to make changes to these terms at any time. Your
continued use of our Services constitutes your acceptance of such changes. Accordingly, you
should review these terms from time to time for such changes.

1. USER RESPONSIBILITY
1.1 Our Site is a Venue. Our Services do not include the introduction of users to one
another. Our Site is merely a venue for users to learn about one another and, if they wish,
arrange stays with one another. We are not involved in the actual contact between users. As a
result, we have no control over the conduct of our users or the truth or accuracy of the
information that users post on the Site.
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1.2 Identity Verification. Because user verification on the Internet is difficult, we
cannot and do not confirm each user’s purported identity. Although we provide tools intended
to assist you, such as our address-verification tool (see Section 1.4) and our "vouching"
system, you are responsible for determining the identity and suitability of others with whom
you may match by means of this Site. We do not endorse any persons who use or register for
our Services. We do not investigate any user’s reputation, conduct, morality, criminal
background, or verify the information such user may submit to the Site (other than the
address-verification tool). We encourage you to communicate directly with potential hosts
and guests through the tools available on the Site and to take the same precautions you would
normally take when meeting a stranger in person for the first time.
1.3 Your Experience with Other Users. You are solely responsible for your
interactions with other users of our Services. We will not be responsible for any damage or
harm resulting from your interactions with other users of our Services. We reserve the right,
but have no obligation, to monitor interactions between you and other users of our Services
and to take any other action in good faith to restrict access to or the availability of any
material that we or another user of our Services may consider obscene, lewd, lascivious,
filthy, violent, harassing or otherwise objectionable.
1.4 Our Address-Verification Tool. Our "verification" tool is intended merely to
confirm that the postal address a user submits to us is an address at which such user receives
mail. While this is one of many ways to reduce the risk of misconduct by such user, it is not a
guarantee of the user’s identity or good faith or even that the address verified is really the
user’s actual residential address.
1.5 Release. Because our Site is merely a venue, in the event that you have a dispute
with one or more users, you release us (and our officers, directors, members, employees,
agents and affiliates) from claims, demands and damages (actual and consequential) of every
kind and nature, known and unknown, suspected and unsuspected, disclosed and undisclosed,
arising out of or in any way connected with such disputes. If you are a California resident,
you waive California Civil Code 1542, which says: "A general release does not extend to
claims which the creditor does not know or suspect to exist in his favor at the time of
executing the release, which if known by him must have materially affected his settlement with
the debtor."

2. USER CONDUCT. In your use of our Services, you must act responsibly and exercise good
judgment. By way of example and not limitation, you shall not:
(a) violate any applicable law or regulation;
(b) infringe the rights of any third party, including without limitation, intellectual
property, privacy, publicity or contractual rights;
(c) use information obtained through our Services for any unauthorized purpose;
(d) interfere with or damage our Services, including, without limitation, through the
use of viruses, cancel bots, Trojan horses, harmful code, flood pings, denial-of-service
attacks, packet or IP spoofing, forged routing or electronic mail address information or
similar methods or technology;
(e) use our Services to transmit, distribute, post or submit any information concerning
any other person or entity, including without limitation, photographs of others without their
permission, personal contact information or credit, debit, calling card or account numbers;
(f) use our Services in connection with the distribution of spam (which we define as
unsolicited bulk e-mail or any other e-mail of a commercial, religious or political or other
nature not within the intended purposes of the Services);
(g) "stalk" or harass any other user of our Services;
(h) collect or store any information about any other user other than for purposes of
the permitted use of our Services;
(i) use our Services for any commercial purpose whatsoever;
(j) register for more than one user account or register for a user account on behalf of
an individual other than yourself;
(k) impersonate any person or entity, or falsify or otherwise misrepresent yourself or
your affiliation with any person or entity, whether by providing or omitting to provide
information;
(l) attempt to defeat any security or verification measure relating to use of the
Services; or

(m) assist any third party in doing any of the foregoing.
3. MINORS MAY NOT USE SERVICES. You must be at least 18 years old to register to use
the Services. By registering to use our Services, you represent that you are over 18.
4. PRIVACY. We understand the concerns that you may have about your privacy and respect
your right to protect your personal information while online. However, our Services are
designed to allow users to post photographs and information about themselves for public
review and comment. Accordingly, by submitting your photograph and/or any other personal
information, you waive any privacy expectations you have with respect to use of such likeness
or personal information. If you do not wish to have your picture or information about yourself
viewed by or disclosed to others, do not use our Services. We may collect certain other
personal information from you that we do not post on our Site. In most cases, we do not
intentionally transfer this information to unaffiliated third parties without your consent.
However, we reserve the right to transfer such information without your consent to prevent an
emergency, to protect or enforce our rights, to protect or enforce the rights of a third party or
in response to a court order or subpoena as otherwise required or permitted by law. In
addition, we provide this personal information to third-party service providers who help us
maintain our Services and deliver information and services to you and other users of our
Services.
5. YOUR CONTENT
5.1 You Grant Us a License. By submitting any content (including without limitation,
your photograph) to our Site, you hereby grant us a perpetual, worldwide, non-exclusive,
royalty-free license to use, reproduce, display, perform, adapt, modify, distribute, have
distributed and promote such content in any form, in all media now known or hereinafter
created and for any purpose.
5.2 Content Restrictions. You are solely responsible for any content that you submit,
post or transmit via our Services. You may not post or submit any content that:
(a) is defamatory;
(b) contains nudity or sexually explicit content;
(c) may disparage any ethnic, racial, sexual or religious group by stereotypical
depiction or otherwise;

(d) exploits images or the likeness of individuals under 18 years of age;
(e) depicts use of illicit drugs;
(f) makes use of offensive language or images;
(g) characterizes violence as acceptable, glamorous or desirable;
(h) provides a link to any commercial websites; or
(i) contains any of your personal contact information, except as specifically required
or requested as part of your registration on this site.
5.3 No Obligation to Post Content. We have no obligation to post any content from
you or anyone else. In addition, we may, in our sole and unfettered discretion, edit, remove or
delete any content that you post or submit.
6. THIRD-PARTY CONTENT. In using our Services, you may be exposed to content from
other users or third parties ("Third-Party Content"), either at our Site or through links to
third-party websites. We do not control, and shall have no responsibility for, Third-Party
Content, including material that may be misleading, incomplete, erroneous, offensive,
indecent or otherwise objectionable. You must evaluate, and bear all risks associated with,
Third-Party Content, including without limitation, profiles of other users of our Services.
7. PROPRIETARY RIGHTS
7.1 Our Intellectual Property. All material on our Site are protected by rights of
publicity, copyright, trademarks, service marks, patents, trade secrets or other proprietary
rights and laws, as may be applicable. Except as expressly authorized by us, you may not sell,
license, rent, modify, distribute, copy, reproduce, transmit, publicly display, publicly perform,
publish, adapt, edit or create derivative works from such material. Notwithstanding the
foregoing, you may use such material in the course of your normal, personal, non-commercial
use of our Services.
7.2 Your Use of Our Intellectual Property. You may not systematically retrieve data or
other content from our Site to create or compile, directly or indirectly, in single or multiple
downloads, a collection, compilation, database, directory or the like, whether by manual
methods, through the use of "bots" or otherwise. You may not use of any of our trademarks as
metatags on other websites, written materials or otherwise. You may not display any portion

of our Site in a frame (or any content from our Site through in-line links) without our prior
written consent, which may be requested by contacting us at info@couchsurfing.org. You
may, however, establish ordinary links to the homepage of our Site without our written
permission.
8. USERNAME AND PASSWORD. You will select a username and password as part of the
registration process. You are solely responsible for thrge confidentiality and use of your
username and password. You must: (a) log off from your account at the end of each session
on our Site; and (b) notify us immediately of any unauthorized use of your username and
password or any other breach of security.
9. TERMINATION. We may, in our discretion and without liability to you, with or without
cause (such cause may include your breach of these Terms), with or without prior notice and
at any time: (a) terminate your access to our Services, (b) deactivate or delete any of your
accounts and all related information and files in such accounts and (c) bar your access to any
of such files or Services.
10. DISCONTINUANCE OF SERVICES. We may, in our discretion and without liability to
you, with or without prior notice and at any time, modify or discontinue, temporarily or
permanently, any portion of our Services.
11. LEGAL COMPLIANCE. You shall use our Services in a manner consistent with any and
all applicable local, state, national and international laws and regulations, including, but not
limited to, United States export-control laws. You hereby represent and warrant to us that you
are not (a) located in, under the control of, or a national or resident of any country to which
the United States has embargoed goods or services, (b) identified as a "Specially Designated
National", or (c) placed on the Commerce Department’s Denied Persons List. Without
limiting the foregoing, you are solely responsible for determining whether you have complied
with travel restrictions to and from certain countries, including travel to and from countries
other than the U.S.
You shall not use using the Services if the laws of your country prohibit you from
doing so in accordance with these Terms (for example, if you are not allowed to provide the
types of personal information that we require, or if you are prohibited from participating in
certain Internet activity). By using the Services, you represent and warrant to us that such use
will not violate, or cause us to violate, the laws of your country.

12. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES. You hereby represent and warrant to us that:
(a) you have the full power and authority to enter into and perform under these Terms; (b)
your use of our Services will not infringe the copyright, trademark, right of publicity or any
other legal right of any third party; (c) you will comply with all applicable laws in using our
Services and in engaging in all other activities arising from, relating to or connected with
these Terms, including, without limitation, contacting other users of our Services; and (d) you
own or otherwise have all rights necessary to license the content you submit and that the
posting and use of your content by us will not infringe or violate the rights of any third party.
13. DISCLAIMER OF WARRANTIES
13.1. IF YOU USE OUR SERVICES, YOU DO SO AT YOUR SOLE RISK. OUR
SERVICES ARE PROVIDED ON AN "AS IS" AND "AS AVAILABLE" BASIS. WE
EXPRESSLY DISCLAIM, AND YOU WAIVE, ALL WARRANTIES OF ANY KIND,
WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NON-INFRINGEMENT.
13.2. WE DO NOT WARRANT THAT (A) OUR SERVICES WILL MEET YOUR
REQUIREMENTS; (B) OUR SERVICES WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, SECURE,
OR ERROR-FREE; (C) ANY INFORMATION THAT YOU MAY OBTAIN THROUGH OUR
SERVICES WILL BE ACCURATE OR RELIABLE; (D) THE QUALITY OF ANY PRODUCTS,
SERVICES, INFORMATION OR OTHER MATERIAL PURCHASED OR OBTAINED BY
YOU THROUGH OUR SERVICES WILL MEET YOUR EXPECTATIONS; (E) ANY
INFORMATION YOU PROVIDE OR WE COLLECT WILL NOT BE DISCLOSED TO THIRD
PARTIES; OR (F) ANY ERRORS IN ANY DATA OR SOFTWARE WILL BE CORRECTED.
13.3. IF YOU ACCESS OR TRANSMIT ANY CONTENT THROUGH THE USE OF
OUR SERVICES, YOU DO SO AT YOUR OWN DISCRETION AND YOUR SOLE RISK. YOU
ARE SOLELY RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE ARISING OUT OF SUCH
ACCESS OR TRANSMISSION.
13.4. NO DATA, INFORMATION OR ADVICE OBTAINED BY YOU IN ORAL OR
WRITTEN FORM FROM US OR THROUGH OR FROM OUR SERVICES WILL CREATE
ANY WARRANTY NOT EXPRESSLY STATED IN THESE TERMS.
14. LIMITS ON LIABILITY

14.1. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND (INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, GENERAL, SPECIAL,
CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES) EVEN IF WE HAVE BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, ARISING FROM OR RELATING
TO: (A) THE USE OR INABILITY TO USE OUR SERVICES; (B) THE COST OF
REPLACEMENT OF ANY GOODS, SERVICES OR INFORMATION PURCHASED OR
OBTAINED AS A RESULT OF ANY

INFORMATION OBTAINED FROM OR

TRANSACTIONS ENTERED INTO THROUGH OR FROM OUR SERVICES; (C)
DISCLOSURE OF, UNAUTHORIZED ACCESS TO OR ALTERATION OF YOUR
CONTENT; (D) DAMAGES FOR LOSS OR CORRUPTION OF DATA OR PROGRAMS,
SERVICE INTERRUPTIONS OR PROCUREMENT OF SUBSTITUTE SERVICES, EVEN IF
WE KNOW OR HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES; (E)
STATEMENTS, CONDUCT OR OMISSIONS OF ANY SERVICE PROVIDERS OR OTHER
THIRD PARTY ON OUR SERVICES; (F) YOUR OR ANYONE ELSE’S CONDUCT OR ACTS
IN CONNECTION WITH THE USE OF THE SERVICES, INCLUDING WITHOUT
LIMITATION, BODILY INJURY, EMOTIONAL DISTRESS, DEATH OR ANY OTHER
DAMAGES RESULTING FROM COMMUNICATIONS OR MEETINGS WITH OTHER
REGISTERED USERS OF OUR SERVICES OR PERSONS INTRODUCED TO YOU BY
OUR SERVICES, WHETHER ON-LINE OR OFF-LINE; OR (G) ANY OTHER MATTER
ARISING FROM, RELATING TO OR CONNECTED WITH OUR SERVICES OR THESE
TERMS.
14.2. WE SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY FAILURE OR DELAY IN
PERFORMING UNDER THESE TERMS, WHETHER OR NOT SUCH FAILURE OR DELAY
IS DUE TO CAUSES BEYOND OUR REASONABLE CONTROL.
14.3. IN NO EVENT WILL OUR AGGREGATE LIABILITY TO YOU OR ANY THIRD
PARTY IN ANY MATTER ARISING FROM OR RELATING TO WITH OUR SERVICES OR
THESE TERMS EXCEED THE SUM OF ONE HUNDRED US DOLLARS ($100).
14.4. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF CERTAIN
WARRANTIES OR THE LIMITATION OR EXCLUSION OF LIABILITY FOR INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. ACCORDINGLY, SOME OF THE LIMITATIONS OF
SECTIONS 13 AND 14 MAY NOT APPLY TO YOU.

15. INDEMNITY. You shall defend, indemnify and hold harmless us (and each of our officers,
directors, members, employees, agents and affiliates) from any claim, demand, action,
damage, loss, cost or expense, including without limitation reasonable attorneys’ fees, arising
out or relating to your use of our Services or alleging facts or circumstances that could
constitute a breach of any provision of these Terms by you. If you are obligated to indemnify
us, we will have the right, in our sole and unfettered discretion, to control any action or
proceeding and determine whether we wish to settle it, and if so, on what terms.
16. REPORTING MISCONDUCT. If you stay with or host anyone who you feel is acting or
has acted inappropriately, including but not limited to offensive, violent or sexually
inappropriate behavior, who steals from you or engages in any other disturbing conduct, you
must immediately report such person to the appropriate authorities and to us by contacting us
using the form at Contact Us and choosing "Problem with Another Member"; provided that
your report shall not obligate us to take any action or cause us to incur any liability.
17. MEETINGS. Many in-person meetings are held by groups of interested members and are
not sponsored or organized by us. Members who organize meetings should make clear in
their announcements, invitations and signage that their meetings have not been organized or
approved, and are not run, by us. We cannot guarantee the quality, organization or safety of
any in-person meeting (whether or not sponsored by us). Members attend meetings at their
own risk.
18. LANGUAGES. The translation of any portion of this Site into another language is for
your convenience only. Like any automated translation technology, the on-line third-party
translation application used on this Site is susceptible to inaccuracy. You may rely only on the
original, English-language version of this Site.
19. DISPUTES. In the event a dispute arises between you and us, our goal is to provide you
with a neutral and cost-effective means to resolve the dispute quickly. Accordingly, any claim
or controversy at law or equity that arises out of these Terms or our Services ("Claim") shall
be resolved in accordance with one of the subsections below or as we may otherwise agree in
writing. Before resorting to these alternatives, we strongly encourage you to contact us
directly to seek a resolution. We will consider reasonable requests to resolve the dispute
through alternative dispute resolution ("ADR") procedures, such as mediation, as an
alternative to litigation.

(a) Binding Arbitration. For any Claim (excluding Claims for injunctive or other
equitable relief) where the total amount of the award sought is less than Ten Thousand US
Dollars (US$10,000), you or we may elect to resolve the dispute through binding arbitration
conducted by telephone, on-line and/or based solely upon written submissions where no inperson appearance is required. In such cases, the arbitration shall be administered by the
American Arbitration Association in accordance with its applicable rules, or any other
established ADR provider agreed upon by the parties. Any judgment on the award rendered
by the arbitrator may be entered in any court having jurisdiction thereof.
(b) Court. Alternatively, any Claim may be adjudicated by a court of competent
jurisdiction located in New Hampshire, USA or where the defendant is located (in our case
Carroll County, New Hampshire, USA, and in your case your home address). You and we
agree to submit to the personal jurisdiction of a state court located in Carroll County, New
Hampshire or a US federal court located in Concord, New Hampshire.
(c) Alternative Dispute Resolution. Alternatively, we will consider use of other forms
of ADR, such as binding arbitration to be held in New Hampshire, USA or another location
agreed upon by the parties.
(d) Attorney’s Fees. All Claims (excluding requests for injunctive or equitable relief)
between the parties must be resolved using the dispute-resolution mechanism that is selected
in accordance with this Section 19 by the first party to file a Claim. Should either party file an
action contrary to this Section 19, the other party may recover attorneys’ fees and costs up to
US$5,000, provided that the party seeking the award has notified the other party in writing of
the improperly filed Claim, and the other party has failed to withdraw the Claim.
20. NOTICES. Any notices or other communications required or contemplated by these Terms
shall be in writing and shall be deemed given (a) three (3) business days after being sent by
certified or registered mail with return receipt, or (b) one (1) business day after being sent by
reputable express courier service with tracking capability. Such notices shall be addressed to
a party as follows, or to such other address as such party may designate by notice from time
to time:
(a) to us at
CouchSurfing International Inc.,
Attention: Legal Notices

PO Box 7775
ECM #86600
San Francisco, California 94120-7775
United States
and (b) to you, if you are a registered user, at the latest address you have provided in
connection with your registration to use our Services.
21. MISCELLANEOUS. These Terms shall be interpreted in accordance with the laws of the
State of New Hampshire, USA, without regard to conflict-of-law principles. These Terms
contain the entire agreement, and supersede all prior and contemporaneous understandings,
between the parties regarding their subject matter. Our failure or delay in exercising any
right, power or privilege under these Terms shall operate as a waiver thereof. The invalidity
or unenforceability of any of these Terms shall not affect the validity or enforceability of any
other of these Terms, all of which shall remain in full force and effect. We may assign our
agreement with you. Headings of sections are for convenience only and shall not be used to
limit or construe such sections. Sections 1.5 (Release), 4 (Privacy), 5.1 (License), 6 (ThirdParty Content), 7 (Proprietary Rights), 14 (Limits on Liability), 15 (Indemnity), 18
(Languages), 19 (Disputes), 20 (Notices) and this Section 21 (Miscellaneous) shall survive
any termination or expiration of these Terms.
Please Contact Us with any questions regarding these Terms.
Your continued use of this Site and registration to use our Services is contingent upon your
agreement to be bound by the foregoing Terms of Use.

ANEXO A – Reportagem da edição 2084 da Revista Veja

29 de outubro de 2008
Turismo

De sofá em sofá
Um site conecta gente que quer viajar a gente que quer
hospedar – ainda que as acomodações não sejam lá essas coisas
Roberto Setton

SEMPRE CABE MAIS UM Azevedo (de amarelo) e seus atuais cinco
hóspedes: da esq. para a dir., um casal francês, um indiano e um casal
carioca

Como a maioria das boas idéias, essa surgiu de uma combinação do acaso com a
necessidade. O acaso se deu quando o programador de computadores americano Casey
Fenton, navegando pela Internet, deparou com uma passagem para a Islândia que era uma
pechincha – e decidiu aproveitar o fim de semana para visitar o país. Como não conhecia
ninguém lá, resolveu enviar 1 500 e-mails para estudantes de uma universidade da capital,
Reykjavik, contando quem era e perguntando se não poderiam hospedá-lo. Em menos de 24
horas, recebeu mais de cinqüenta ofertas e embarcou naquela que diz ter sido uma das
melhores viagens de sua vida (ainda que nem de longe a mais confortável, já que seu quarto
era a garagem da anfitriã). Assim nasceu o CouchSurfing, uma rede baseada na Internet e
destinada a conectar gente que quer viajar a pessoas dispostas a recebê-las (o endereço é
www.couchsurfing.com). A expressão, que em tradução literal significa "surfe no sofá", é
uma gíria usada por estudantes americanos para se referir ao costume de hospedar-se, de
forma improvisada, na casa de alguém. Criada por Casey e amigos em 2004, ela já atinge 231
países e tem perto de 800 000 usuários, mais de 17 000 deles brasileiros.
O assistente de direção Alberto Azevedo, de 25 anos, já dormiu em dezoito sofás de
cinco países e hospedou mais de oitenta pessoas em seu apartamento em São Paulo. É do tipo

que gosta de guiar o visitante pela mão. "Faço questão de levar os estrangeiros a restaurantes
típicos e apresentar a eles feijoada, caipirinha e guaraná." Azevedo diz manter contato com
pelo menos metade de seus ex-hóspedes – e é justamente essa uma das idéias da rede. "Ela
não existe só para ajudar viajantes a encontrar um lugar de graça para dormir", afirma um de
seus co-fundadores, o também americano Daniel Hoffer. "A proposta é dar condições para
que pessoas de culturas diferentes se conheçam e façam novas amizades." A estudante de
economia Luciana van Tol, de 23 anos, viajou por meio do CouchSurfing por dezessete países
da Europa em quatro meses. "O único lugar em que fiquei em albergue foi Istambul", conta.
"Visitei os principais pontos turísticos, mas não me sentei à mesa nem conversei com uma
família turca. Por causa disso, sinto que só passei por lá – não conheci a Turquia tão
profundamente como os países em que me hospedei na casa de alguém", diz.
O CouchSurfing não se responsabiliza pela segurança dos usuários, mas oferece
alguns instrumentos pa-ra ajudar a aumentá-la, além dos comentários que os próprios
viajantes deixam no site a respeito de suas experiências com outros usuários. Por 13 dólares,
por exemplo, o candidato a hóspede ou anfitrião pode ganhar um atestado emitido pelo site
garantindo que seu nome e endereço são verdadeiros. Essa espécie de "selo de autenticidade"
aumenta sua credibilidade e, conseqüentemente, sua chance de receber ou de ser recebido. De
2004 para cá, mais de 700 000 hospedagens ocorreram por meio da rede. Em alguns casos, o
entendimento entre hóspede e anfitrião supera tanto as expectativas que um acaba se mudando
em caráter permanente para a casa do outro. No ano passado, a agente de turismo Cláudia
Pedroso, 36 anos, foi recebida pelo italiano Gianluca Iorio, de 35, em Florença, para uma
estada de quatros dias. A visita virou casamento. "Nas conversas pela Internet, já havia
percebido que tínhamos muito em comum", afirma Iorio. Neste mês, o casamento completa
um ano e as fotos do casal só não ilustram esta reportagem porque Iorio, que se mudou para o
Brasil, levou Cláudia à Itália para visitar seus pais. Eles voltam nesta semana para o
apartamento de Cláudia, no Rio. E já colocaram o seu sofá à disposição dos viajantes do
mundo.

Foto Otavio Dias de Oliveira

ANEXO B – Reportagem do periódico Folha de São Paulo, caderno
Turismo, de 21 fev. 2008
Hospedagem
Amigos virtuais emprestam sofá aos que querem viajar
INTERCÂMBIO Quem se cadastra no Couch Surfing ajuda turistas com dicas
ou um cantinho da casa para hospedagem
DA REPORTAGEM LOCAL

Um site de relacionamentos com mais de 440 mil participantes de 37 mil
cidades de 224 países. Quase todos dispostos a transformar o contato virtual em real.
Mas não se engane.
A idéia do Couch Surfing não é ser um portal de namoro. Nem de reencontro
de amigos -novos ou velhos-, ao estilo Orkut. O formato é até bem parecido: para
fazer parte, gratuitamente, você acessa, coloca seu perfil e coleciona contatos.
A diferença é que entra no www.couchsurfing.com quem está disposto a fazer
um intercâmbio turístico-cultural. Se na teoria parece complicado, na prática é
bastante simples.
O pianista Thiago Pinheiro, 25, que entrou há seis meses no programa,
experimentou todas as formas de esse intercâmbio acontecer. Ele explica quais são e
como funcionam.
A primeira é 100% online: "Quando estou com viagem marcada e quero saber
mais sobre o lugar, escrevo no Couch Surfing pedindo dicas. Muito rapidamente,
algum morador local, também do site, responde com informações preciosas, que eu
nunca encontraria num guia, por exemplo."
A segunda é dando uma de guia turístico, pessoalmente: "Uma vez, hospedado
num hotel de Xangai, na China, uma participante me levou aos lugares menos
turísticos e mais bacanas da cidade".
A terceira é fazer jus ao nome do programa (surfe de sofá, em português), e

pedir emprestado - ou emprestar- o sofá ao ilustre amigo desconhecido.
"Na falta de um sofá propriamente dito, vale beliche, colchonete, tapete e até
espaço no quintal para instalar uma barraca de camping", brinca.
Os corajosos que optam por essa forma de participar programa não têm
garantias sobre a qualidade da experiência.
Sim, há o risco de o hóspede ser um chato. Ou de o anfitrião ser um mala. Ou
de um deles -ou mesmo os dois- ter algum tipo de má intenção. Mas quem navega
pelo portal -não é preciso estar inscrito para ver o conteúdo- lê mais depoimentos
positivos do que negativos.
Para correr menos riscos na hora de escolher "de quem" ou "para quem"
emprestar o sofá, Cintia Mazer, 32, representante do Couch Surfing no Brasil, diz é
que essencial olhar as avaliações dos participantes, disponíveis nos perfis de cada um.
"Eles recebem uma espécie de nota uns dos outros, seguida de comentários
sobre as experiências pessoais ou online."
O italiano Niv Froman, 25, que achou sua estadia em São Paulo, no sofá de
Pinheiro, "extremamente positiva", é só elogios ao anfitrião: "Se o Couch Surfing
precisar de um garoto-propaganda, ele é o cara!".
Já a grega de cabelos pretos, longos e lisos Electra Kouloubi, 25, também
hóspede de Pinheiro, só saiu do sofá do rapaz quando convenceu a mãe dele a
confeccionar nela um "cabelo de brasileira", como chamou os cachos de garotas que
encontrou pelas ruas de São Paulo.

Confirmação de endereço
Pagando uma taxa simbólica, o participante recebe uma carta dos
administradores do site. Dentro dela, há uma senha.
E entrando com essa senha no próximo acesso ao Couch Surfing, ele,
automaticamente, confirma o seu endereço.

Para que pagar para ter o endereço confirmado? Para que você se torne um
membro mais "confiável" e receba ainda mais mensagens de estranhos querendo se
instalar, de mala e cuia, no seu sofá.
(PRISCILA PASTRE-ROSSI)

ANEXO C – Reportagem do periódico Folhateen, caderno Turismo, de 18
ago. 2008
Turismo

Viagem pelos sofás do mundo
Mais barato e divertido que ficar em albergues, o couch surfing é um novo jeito de
hospedagem entre os mochileiros
CAROL RAMOS
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Viajar pelo mundo hospedando-se em albergues é coisa do passado. Pelo menos para
quem está a fim de economizar ainda mais e fazer amigos. Esses são os principais motivos
que levam muitos jovens a se cadastrarem em sites como o CouchSurfing.com, a nova
modalidade de viagem adotada pelos mochileiros na Internet, que propicia a experiência de
receber ou ficar no sofá (couch) de alguém.
"É bom para quem vai fazer viagens longas, pois um albergue que custa 15 euros por
noite pode acabar sendo muito caro numa viagem de dois meses", defende Pedro Alcântara,
20, estudante de teatro e de relações internacionais. No ano passado, Pedro viajou para os
EUA para encontrar o irmão e esquiar na cidade de Iron River (Michigan) e acabou sendo
hospedado por um casal.
O CS funciona de uma forma parecida com sites de relacionamento como o Orkut,
onde o usuário cria um perfil e põe fotos e informações sobre seu gosto pessoal: música,
filmes, hobbys e livros. Também faz parte do perfil -é opcional- descrições sobre si mesmo,
tipo de pessoa que o usuário gosta e tópicos como "algo incrível que vi ou fiz ultimamente".
Felizmente não é só em sofás que dormem os couch surfers. Se a pessoa puder,
oferece colchão, um lugar na cama ou até um quarto só para o hóspede. "Em Atenas, minha
"host" ofereceu uma suíte com banheira e TV a cabo e fazia questão que eu comesse com a
família dela", conta a Andressa Caldeira, 21.
Ela pratica o CS desde dezembro de 2006 e já viajou para vários países da Europa,
como Espanha, Itália, Alemanha e Holanda. Nunca enfrentou nenhuma saia-justa e acha que,

para o êxito da viagem, é importante que as duas partes conversem bastante. Acertar detalhes
sobre horário, estilo de vida, hábitos alimentares e até o que levar é essencial.
"Às vezes você passa semanas trocando e-mails com alguém que vai hospedar você e a
pessoa some do nada", conta Henrique Alcântara, 24, irmão de Pedro, que já passou um
tempo na Itália e nos EUA pelo CS. Por conta de situações como essa, a coisa mais valorizada
pelos surfers é a honestidade.
As novas amizades também são um ponto a favor do CS. Os vínculos podem se tornar
muito fortes, e a viagem se estender. Andressa hospedou um australiano e no ano que vem,
quando pretende se mudar para Perth, na Austrália, vai ficar na casa dele enquanto procura
um lugar para morar.
Para Clessio Hosa, 23, gaúcho de Guarano das Missões, a boa recepção depende de
você ser um bom hóspede. Ele já foi para a Grécia e para a Polônia e é todo elogios ao
programa.
Também hospedou um australiano e pretende conhecer alguns países da América do
Sul, como Bolívia, Argentina e Peru, praticando o CS.
E a paquera? "Sempre rola", conta Henrique, que arrumou uma namorada suíça que
ficou hospedada na casa de um amigo. Entre as atrações turísticas, o centro de São Paulo, a
avenida Paulista e até uma favela.
"Para mim foi muito importante a experiência de vir para um lugar com diferenças
sociais, isso não existe no meu pais", opina Helge Hagland, 26, norueguês que está há dois
meses no Brasil. Helge, que já foi apelidado de Armandinho por seus amigos brasileiros, deu
uma boa volta pelo Brasil, passeando por cidades da Paraíba, Pernambuco, Bahia, Minas
Gerais e Rio de Janeiro. "O melhor daqui são as pessoas", conta, "Você é muito bem
recebido."

ANEXO D – Reportagem da edição 468 da Revista Época

Mochileiros da geração web
Como a Internet modernizou o intercâmbio de jovens de diferentes países que buscam novos
amigos e hospedagem de graça
LIA BOCK

Pôr a mochila nas costas, cair no mundo, conhecer pessoas
e se sentir livre. Esse tipo de aventura é, tradicionalmente,
uma fase de muita diversão e de muito aprendizado na vida
dos jovens. Informalmente, virou até verbo: "mochilar".
Em tempos de Google, Wikipédia e Orkut, essa maneira de
viajar mudou. Os mochileiros de hoje não dormem apenas
em albergues ou nas pousadas identificadas como "bed &
breakfasts". Eles agora têm uma nova opção de

ANFITRIÃ
Adriana com os colombianos
Fernando e Claudia, em São Paulo.
Ela faz parte do CouchSurfing e já
recebeu oito pessoas em sua casa

hospedagem: as casas de pessoas que conheceram em sites
especializados. Cada site tem suas normas, mas o princípio é o mesmo. A inscrição é gratuita.
Os jovens abrem as portas de casa para estranhos sem cobrar um centavo. Da mesma maneira,
eles podem ser recebidos por pessoas que nunca viram na vida, em qualquer canto do planeta.
Os três principais sites desse tipo - CouchSurfing, Hospitality Club e Global Free Loaders reúnem mais de 1 milhão de membros. Do Brasil, são mais de 13 mil inscritos.
A idéia é passear pelo mundo sem gastar dinheiro com hospedagem. Mas as vantagens vão
muito além da simples economia com pousadas. Por meio dos sites, jovens antenados,
destemidos e curiosos fazem amigos e mergulham em outras culturas. Todas as redes
surgiram com uma proposta de paz e troca de experiências. Esse clima continua, mesmo com
o aumento desenfreado de adeptos nos últimos anos. O site Global Free Loaders, por
exemplo, tinha 30 mil inscritos em 2002. Cinco anos depois, esse número é dez vezes maior.
É fácil entender o fascínio que esse tipo de intercâmbio desperta. Quem não gosta de chegar a
um país estranho e ser recebido por alguém que sabe quais são os melhores bares,
restaurantes, centros culturais, pontos turísticos - e, de quebra, conhecer pessoas bacanas?
A publicitária paulistana Adriana Christovam, de 32 anos, está inscrita há nove meses no
CouchSurfing (em português, "surfe no sofá"). Ela viajou nesse esquema para Vancouver, no

Canadá, no fim do ano passado. Já recebeu oito pessoas em casa. "Deixei a chave na mão de
cada uma delas. Nunca tive problemas. Só conheci gente maravilhosa", diz. Apesar do nome
do site em que Adriana está inscrita, seus hóspedes não dormem na sala. Ela tem um quarto
extra com duas camas reservado para os viajantes. Sua última acolhida foi a dos irmãos
colombianos Fernando Lopez, de 21 anos, e Claudia, de 30. "Para mim, é incrível viajar nesse
esquema. Estudo Antropologia e adoro entrar na vida das pessoas", diz Fernando. Adriana
tem um lugar certo para levar seus hóspedes: a feira da Liberdade, bairro da colônia japonesa
em São Paulo. Aos domingos, barracas de sushi e outras iguarias, como bolinho de feijão,
espalham-se em torno da praça local. "Os estrangeiros adoram esse tipo de lugar", afirma.
Frédéric Brouder, analista financeiro canadense de 31 anos, é um dos campeões da
hospedagem on-line. Ele já recebeu 159 pessoas em sua casa, em Paris, na França. "Mas esses
sites não são para qualquer um. É preciso acreditar que há gente boa no mundo", afirma
Brouder. Ele garante nunca ter tido problemas com seus visitantes. A pior situação que já
passou foi esperar por pessoas que nunca apareceram. "Isso é o mais chato", diz. Para
Brouder, abrir a porta de casa para amigos de Internet é o mesmo que se abrir para o mundo.
"Assim, deixo entrar as pessoas, as culturas, as novidades." Brouder conta como tenta se
proteger de surpresas desagradáveis: "Leio sempre atentamente o perfil de quem requisita
hospedagem. Assim, posso perceber se vou ter um momento bom com a pessoa ou não".
Caso não sintam confiança, as pessoas podem se negar a receber os candidatos a hóspedes.
Algumas ferramentas de segurança protegem os inscritos nos sites. No CouchSurfing, por
exemplo, conforme viajam e recebem pessoas, os mochileiros on-line vão sendo avaliados
pelos colegas - pelos amigos em geral, por pessoas que já hospedaram em casa e por gente
que os recebeu. Tudo com fotos e textos sobre as experiências. Existem até sistemas de
pontuação que indicam se a pessoa é um bom hóspede e um bom anfitrião. Para os que são
muito ocupados ou não têm espaço em casa, existe a opção "coffee & drink". Isso significa
que a casa daquela pessoa não está disponível para hospedagem, mas que ela levará, de bom
grado, os visitantes para passear.
Os relatos dos participantes são, de modo geral, bastante animadores. A estudante Bernadete
Haris, uma neozelandesa de 28 anos, acaba de retornar de sua primeira viagem pelo Brasil,
onde só se hospedou na casa dos amigos do Couch Surfing. "Amei. Os brasileiros são muito
hospitaleiros e interessantes. Fiz amigos para a vida toda", afirma Bernadete. Dante Monson,
um belga de 24 anos, viaja nesse sistema há cinco anos. Ele está inscrito no CouchSurfing, no

Hospitality Club e no Global Free Loaders e resume as experiências como uma ótima
oportunidade de desenvolver a capacidade de confiar nas pessoas e de fazer amigos. Ele já
conheceu tantas pessoas em suas viagens que, muitas vezes, nem precisa recorrer a um
desconhecido para conseguir hospedagem. A francesa Elsa Belhome, estudante de Literatura
de 21 anos, já recebeu mais de 30 visitantes em casa. Ela diz que o intercâmbio com
desconhecidos pelo CouchSurfing mudou seu comportamento. "Acredito que essas redes
quebram barreiras culturais. Hoje, abro mais sorrisos para estranhos", diz.

VIAJE DE GRAÇA
Nos principais sites, o princípio é o mesmo. O mochileiro se inscreve e passa
a fazer parte de uma rede.
Em alguns, seu desempenho como hóspede e como
anfitrião é avaliado
CouchSurfing
www.couchsurfing.com
A rede tem quase 200 mil participantes.
A maioria é de americanos, com 25%.
Canadenses vêm em segundo lugar,
com 8%. O Brasil é o 9º país, com
1,8% dos "couch surfers". Do total de
inscritos, 70% têm entre 18 e 29 anos

Hospitality Club
www.hospitalityclub.org
O Hospitality Club tem em torno de
300 mil membros. Os alemães são
maioria, com 51 mil participantes. Em
segundo lugar estão os Estados Unidos,
com 23.500 inscritos. O Brasil é o 6º
país, com 9.400 membros

Global Free Loaders
www.globalfreeloaders.com
Global Free Loaders, em português
significa parasitas globais, é uma
brincadeira com o fato de as pessoas se
hospedarem de graça. O site conta com
quase 500 mil inscritos de 197 países.
O Brasil tem 330 membros

Servas
www.servas.org
O Servas foi fundado em 1949 na
Dinamarca. Surgiu como um
movimento pela paz e migrou para a
Internet. O processo inclui uma
entrevista e uma carta de apresentação
enviada por correio
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