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era que o excesso de tecnologia di-
gital deixou a atual geração de es-
tudantes mais burra? Ou será que
essas "crianças digitais" têm habi-

lidades e vantagens intelectuais que fazem
delas a mais inteligente de todas as gera-
ções? Dois especialistas que estudaram o
grupo que vem sendo chamado de gera-
ção Y - nascidos de 1980 até o ano 2000
- debateram essas questões no final de se-
tembro, em uma conferência numa das
maiores instituições americanas de fo-
mento à educação, o American Enterprise
Institutc.

Mark Bauerlein, professor de Língua
Inglesa na Universidade Emory, argumen-
tou que a obsessão dos alunos com seus
contatos sociais e videogames gerou um
abandono das leituras, tanto escolares co-
mo por lazer. "Os anos de juventude, ensi-
no médio e universidade, passam rápido e
são importantes para aprendermos a nos
relacionar. Contudo, são também o perío-
do crucial do desenvolvimento intelectu-
al", expôs Bauerlein.

Segundo ele, os jovens estão perden-
do com brincadeiras um tempo precioso,
cm que poderiam adquirir conhecimentos
essenciais, que serão a base de suas vidas
intelectuais, de suas carreiras e de sua ci-
dadania. "Se você não lê A Divina Comédia
ou Macbeth quando é jovem, jamais lera na
idade adulta", considera.

Bauerlein citou uma série de estatís-
ticas de renomados órgão americanos, in-
cluindo resultados de testes de admissão
nas melhores universidades, para embasar
sua tese de que o que aconteceu foi, na rea-
lidade, um declínio intelectual. Ele acaba de
lançar uni livro falando sobre as conseqüên-
cias dessa queda, ao qual deu o curioso títu-
lo Ttie Dumhest Generation: How the Digital Age
Stupefies Young Amertcans and Jeopardizes Our
Futiwe—Or Don't Trust Anyone Under 30 (em
tradução livre do inglês, "A Geração Mais
Idiota; Como a era digital entorpece os jovens

americanos e coloca em risco nosso futuro -
Ou, não confie em ninguém com menos de 30
anos".)

Do outro lado desse debate estava o histo-
riador e economista Neil Howe, que também
publicou um livro sobre o tema, mas com
uma abordagem bastante diferente. A obra,
escrita cm parceria com o consultor demo-
gráfico William Strauss, c intitulada Millenials
Rismg: The Next Great Generation ("A Ascensão
da Geração Y: A próxima grande geração").

Howe também utilizou estatísticas para
comprovar sua abordagem mais positiva. Para
ele, essa nova geração não apresenta "compor-
tamentos auto-destruüvos", como as anterio-
res, apresenta um índice menor de gravidez
na adolescência e uso de drogas, além de ter
mantido pontuações alias em testes de QI.

SIMPSONS X FLINTSTONES
Howe considera os lazeres dos "jovens Y"
muito mais sofisticados do que aqueles à
que a geração anterior (os baby boomers) te-
ve acesso. "Nós assistíamos séries de TV co-
mo Gunsmoks, que tinha um enredo sim-
ples, uma história por capítulo. Hoje, eles
assistem programas complexos, como CSl,
com múltiplas histórias em cada episódio.
Eles assistem 05 Simpsons, nós assistíamos
Os Flinlstones. Eles jogam SimCüy, e nós tí-
nhamos apenas o Banco Imobiliário", enu-
mera.

Além disso, segundo Howe, na escola os
alunos do século 21 realizam atividades mui-
to mais elaboradas do que as que realizavam
as gerações anteriores. Os alunos criam robôs,
desenvolvem softwares e criam projetos pa-
ra a feira de ciências que acabam se tornando
produtos patenteados.

Bauerlein acredita que a geração Y tem,
sim, jovens que estão alcançando patamares
elevadíssimos de inteligência e notas. Porém,
para ele, esses poucos resultados "impressio-
nantes" acabam escondendo um declínio em
várias áreas, corno a literatura, o que preocu-
pa o pesquisador.
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Para ele, o crescimento nas vendas de livros infantis se
dá tão-somente por causa do fenômeno Harry Potter, sem que
esse aumento tenha atingido os demais livros infantis. "As
crianças lêem Harry Potter, mas não adquirem o hábito da
leitura", comentou.

Apesar de tudo, ambos os especialistas concordaram
que a geração Y apresenta alguns pontos positivos, como ta-
xas reduzidas de criminalidade e maiores ambições profis-
sionais. Eles também concordam que os jovens da atualida-
de têm mais acesso a fontes de cultura e informação que a
geração anterior, graças à internet e ao número crescente de
livrarias e museus. "O que me incomoda em relação a essa
geração é especificamente a questão das conquistas intelec-
tuais", pontuou Bauerlein.

Howe advertiu aqueles que julgam a geração Y para evi-
tarem a criação de "mitos", como o de que "Videogames dei-
xam as crianças burras". Afinal, segundo ele, pessoas de
mais idade estão cada vez mais jogando videogames e isso
não as prejudica. Ele lambem criticou Bauerlein por estar
avaliando a nova geração de acordo com os padrões da anti-
ga. "Cada geração tem características que refletem os tem-
pos em que cias vivem", lembrou ele.
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