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Comportamento

Sedesdeque omundo émundo
há pais e filhos, nestemomento
particular, a era digital sobre-
pôs a essa estrutura uma outra
divisão: nativos e imigrantes.

Nativos digitais são aqueles
quenasceramquando jáexistia
computador,ouseja,apartirda
décadade1980.Imigrantesdigi-
tais têm mais de 30 anos e se
lembramde seu primeiro PC.

Enquanto os imigrantes, ou
grossomodo, os pais, não estão
muito familiarizadoscomoam-
biente daweb, os nativos, ou os
filhos, estão no centro daquilo
que promete ser uma radical
mudança de comportamento.
Os nativos digitais prometem
umareorganizaçãonamaneira
comotrabalhamoseaténaalte-
ração de conceitos cristaliza-

dos, como o do direito auto-
ral.“Essa geração está desen-
volvendo novas formas de pen-
sar, interagir, trabalhar e se so-
cializar”, escreve o pesquisa-
dor Don Tapscott, em Grown
Up Digital (Crescidos digitais,
eminglês),aindainéditonoBra-
sil.

O mais curioso? Eles fazem
tudo issomeio semperceber.

Se a contracultura dos anos
60foi criaçãoconscientedos jo-
vens que queriam romper com
o passado, as crianças digitais
operamumarevoluçãoqueési-
lenciosa. Afinal, elas só estão
agindo naturalmente.

“Osnativosdigitaissãoaque-
les que já nasceram acostuma-
dos à cultura da internet.Acos-
tumadas ao compartilhamento
de arquivos, as crianças que-
rem espalhar aquilo com o que
elas se importam, o que não ra-
ro esbarra em noções anterio-
res a elas, como o copyright”,
explica Urs Gasser, autor do li-
vroBornDigital (NascidosDigi-
tais) e professor do centro de

Internet e Sociedade de Har-
vard. Essa relação tão próxima
àtecnologia,segundoele,afeta-
rá questões como segurança,
propriedade intelectual, comu-
nicação e aprendizado.

Para a pesquisadora Lúcia
Santaella, a mudança começou
lá atrás, na década de 1980,
quandotecnologiascomovideo-
cassete,fotocopiadoraecontro-
le remotonosprepararampara
deixar a condição de consumi-

dores passivos e
exigir produtos
personalizados.
“Essas tecnolo-
gias permitiram
que buscásse-
mosotipode in-
formação e de
entretenimen-
to que se en-
quadra com
nosso perfil.

Nãopassamosdiretoparaacul-
turadigital”. Oápice disso viria
coma internet.

Com o crescimento demo-
gráfico,osnativosdigitaisdeve-

rão ser 80% da população eco-
nomicamenteativaem2020,de
acordo comDonTapscott. Não
é exagero, portanto, dizer que
essageraçãoquejánasceufami-
liarizada com o ciberespaço
moldará a sociedade do futuro.
“Quem fará as leis de amanhã
são justamente as crianças que
hoje baixam conteúdo”, defen-
de Gasser, que vê na ascensão
dosPartidosPiratasnaEuropa
o começo dessa renovação, que
não deve ficar só na legislação.

Segundo o Ibope, 29% dos
brasileiros urbanos entre 10 e
17 anospreferemconversarpe-
la internet. Para 45% deles,
Orkut e Facebook são parte da
rotina. “A tecnologia não é só
parte do cotidiano,mas integra
abiologia dos jovens. Issopare-
ce explicar porque eles já nas-
cemsabendomanipular e viver
com essas máquinas que estão
ficando cada vezmais sutis”, fi-
naliza Santaella. ●

Para ele, tecnologia é natural
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●●●Omenino Luca Albano, de 10
anos, pode ser considerado nati-
vo digital não só pela data em
que nasceu,mas pela naturalida-
de que demonstra ao falar sobre
tecnologia e ao usá-la. Apesar de
ter começado a desenhar usando
papel, hoje omenino (cujos pais
trabalham como ilustrador e
fotógrafa) usa um software
– que ele aprendeu a usar
sozinho – para produzir
animações, desenhadas
quadro a quadro. De-
pois de prontos, ele
publica os traba-
lhos em seu canal
no YouTube e em
seu blog. Luca diz
que já perdeu a conta
de quantos vídeos fez.
Além dos desenhos ani-
mados, que geralmente
têm como temas os gêneros
aventura e ficção científica (o

último, preferido, inspirou o dese-
nho abaixo), ele fazmontagens
com fotos que acha na internet e
baixamúsicas para sonorizar e
produzir suas próprias versões
dos clipes dasmúsicas de que
gosta. ●

Cultura

Políticos estão percebendo a
eficiência das ferramentas da
web 2.0 para fazer campa-
nha de um jeito diferente. Es-
sas plataformas são domina-
daspelos jovens, que por cau-
sa da troca rápida e multimí-
dia de informações, têm capa-
cidade maior de descobrir
verdades e mentiras, se unir
contra e a favor daquilo em
que acreditam e apoiar candi-
datos e ideias com os quais
se identificam. O primeiro
exemplo desse novo engaja-
mento aconteceu nas últimas
eleições presidenciais norte-
americanas: Barack Obama
conseguiu levar às urnas mi-
lhões de jovens, num pleito
em que o voto é facultativo.

No futuro as empresas serão
menores, não existirá mais o
conceito de carreira, os em-
pregos vão acabar e o ócio
criativo será total: trabalhare-
mos só por prazer. Ao menos
é isso que defende o profes-
sor Thomas Malone, especia-
lista em trabalho do MIT. Pes-
quisas já mostram que os jo-
vens estão batendo de frente
com seus chefes por causa
de diferenças culturais e de
comunicação.E diante de fun-
cionários acostumados a opi-
nar livremente, não familiari-
zados com hierarquias e im-
posições, as estruturas em-
presariais serão forçadas a
mudar drasticamente.

Direito autoral

Falar e escrever no celular,
usar comunicador instânta-
neo, ler sites e blogs: tudo is-
so vai contribuir para o desen-
volvimento da inteligência co-
municacional nas crianças.
Apesar de alguns críticos di-
zerem que o uso de MSN po-
de afetar negativamente a ca-
pacidade dos pequenos de
compreender expressões fa-
ciais, os educadores concor-
dam que por causa da inter-
net as crianças estão escre-
vendo e lendo mais. O caráter
colaborativo da rede também
incentiva a produção de con-
teúdo multimídia – teremos
crianças escrevendo, gravan-
do áudios e falando para a câ-
mera cada vez mais cedo.

O acesso a bens culturais, fil-
mes, livros e músicas cami-
nha para se tornar um servi-
ço e não um produto específi-
co. Para variar, é na música
que este processo está mais
avançado. Em 2008, 95%
das músicas baixadas não ti-
veram direitos autorais pa-
gos. Mas uma mudança na
nossa relação com as can-
ções está em curso neste mo-
mento. Em 2008, 52% dos jo-
vens norte-americanos, entre
13 e 17 anos, preferiram ouvir
músicas em sites de strea-
ming gratuito, como MySpa-
ce, Pandora e Spotify, em
que não se precisa baixar na-
da. Tudo é ouvido online.

Segundo uma pesquisa do ca-
nal Cartoon Network, duas
em cada cinco crianças já tro-
caram arquivospela web. Cla-
ro que isso muitas vezes es-
barra na questão do copy-
right. Mas será que essa é
uma noção que ainda será
usada quando esses peque-
nos chegarem à vida adulta?
Já nascidos digitais, eles são
parte de uma geração acostu-
mada à cultura do remix que
foi popularizada com a inter-
net e com sites como o pionei-
ro Napster. Para o pesquisa-
dor Urs Gasser, esse compor-
tamento pode mudar não só
as leis de direitos autorais,
mas também redefinir o que
é, afinal, ‘autoria’.

MUNDODELUCA-Dinossauro misturado com nave espacial e arranha-céu é a cara do futuro imaginado pelo nativo digital: plural e caótico
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Pesquisasrecentes emneuro-
ciência afirmam que a inter-
net está mudando o cérebro
das crianças. Apesarde o pro-
cesso cognitivo que as leva a
compreendermelhor a lingua-
gem digital ser plenamente
entendido (é semelhante ao
de aprender a língua mãe),
ainda não se sabe exatamen-
te como o uso da web vai mu-
dar a massa cinzenta. De
acordo com Gary Small, au-
tor do livro iBrain, sobre as
modificações que o cérebro
estásofrendo como uso da in-
ternet, fazer buscas no Goo-
gleativa uma áreamais exten-
sa do cérebro do que os pon-
tos que são estimulados du-
rante a leitura, por exemplo.
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