
Conectados,multitarefa,
radicais, isoladoseburros

Ageraçãodigitaléamaisbur-
radetodosostempos.Essaé
atesecentraldolivroThe
DumbestGeneration,deMa-
rkBauerlein,professorda
UniversidadedeEmory,em
Atlanta,suldosEUA.Bauer-
leinacredita,porexemplo,
queasredessociaisprome-
temmuitoecumprempouco:
asconversasacabamrepro-
duzindoafofocadocolégioe
poucoacrescentamnodesen-
volvimentointelectualdas
crianças.Alémdisso,elede-
fendeaimportânciacadavez
maiordopensamentolinear
emcontraposiçãoàfragmen-
taçãodainternet.

Nãoénormalqueosmais
velhosreclamemdoshábitos
dosmaisnovos?Acríticada
eradigitalnãoéamesmaque
foifeitaquandosurgiuaTV?
Sim.Nóssempreouviremos
osmaisvelhosreclamando
dosmaisnovos–maseunão
achoqueissoinvalidaacríti-
cadeles.Éverdade,aliás,que
assistirtelevisãodemaispre-
judicaodesenvolvimento
dascriançase,por isso,
ospediatrasforçaram
regrasparaaprograma-
ção.Éadoutrinaçãodos
maisvelhosqueforma
umasociedadesaudável.
Umjovemprecisasaber,
porexemplo,oqueacon-
teceuemCubaem1959
paralembrarqueahistó-
rianãocomeçouquando
elefezseuaniversáriode
13anos.

Porqueentãovocêconside-
raessageraçãoamaisbur-
radetodosostempos?
Emtermosdeinteligência
pura,elessãotãoespertos

quantosempreforam.Masquan-
dovocêvêoconhecimentodeles
dehistória, literatura,filosofia,
elessãocompletamenteignoran-
tes.Issoporqueamaioriadotem-
polivredessascriançaségasto
comferramentasdigitaisque
simplesmenterepercutemumas
asoutras.Elesnãoleemjornais,
elesmexemnoFacebook.Eles
nãoleemlivros,elesmandam
SMS.Issotiradelesotempoque
eradestinadoparaaformação
intelectual.

Vocêvêalgumasoluçãopara
esse“desvio”,agoraqueodigi-
talsetornaonipresente?
Criançassempreserãocrianças,
masantesospaistinhamarmas
poderosasparalimitarotempo
delas.Agoraelaspodembrigar,
fofocar,praticarbullying,amare
odiarnainternet.Vinteequatro
horaspordia,setediasporsema-
na.Imagineumquartodecrian-
ça:anteseleeraumespaçode
isolamento,agoraéumhub.Até
quedeixemosesseespaçome-
nos‘social’,ascoisasestarão
erradas. ●R.C.
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HIPNOTIZADOSPELOJOGO-Osretratosdegarotoscomolharesde
contemplação, atéde reverência, fazempartedasérieGameBoy,da
fotógrafaShaunaFrischkorn,de46anos, que retrata aexpressãode
jovensdiantede jogoscomoGTAViceCityeHalo2

■■■Visãomaispessimistadascriançasdehojeapontaqueanavegação
aleátóriatiradelasotemponecessárioparaodesenvolvimentointelectual

Conectadas de berço, as
crianças pensam e agem ca-
da vez mais rapidamente,
além de conseguirem reali-
zarváriasatividadesaomes-
mo tempo. Mas quem disse
que tudo isso é bom?

“É verdade que elas são
multitarefas, mas isso só faz
que elas adquiram o que os
cientistas chamam de esta-
do de atenção parcial contí-
nua”, defende o professor
Mark Bauerlein, autor do li-
vro The Dumbest Generation
(leia abaixo). Elas pulam de
um texto para o outro em
poucos segundos,masquan-
to deles elas conseguem en-
tender no final?

Pormais que já seja reco-
nhecida a importância do
pensamento fragmentado
que impera na web, para
Bauerleinéainda“a lógica li-
near que comanda todas as
áreas de pensamento, da
Ciência ao Direito” – e nisso
as novas tecnologias não te-
riammuito a contribuir.

Ao permitir uma excessi-
va personalização do que se
consome, o ciberespaço aca-
baria privando as crianças
dealgunsconhecimentosbá-
sicos e necessários. “O com-
portamento que veio com a
web simplesmente destrói
hábitos necessários para o
desenvolvimento intelec-
tual, como a atenção e o dis-
cernimento”,disparaBauer-
lein, pessimista.

Além disso, como defen-
deu recentemente o intelec-

tual Umberto Eco, a abundân-
ciadeinformações(vindasprin-
cipalmentedaweb)sobreacon-
tecimentos do presente, sejam
eles relevantes ou não, acabam
soterrando as pessoas e impe-
dindo-as de compreender seu
contextohistórico. Imagine en-
tãoascriançasnavegandosozi-
nhas em meio
a esse caótico
ciberespaço.

Ao mesmo
tempo emque
aproxima, o
virtual tam-
bém isola. En-
tre os pontos
negativos do
digital está a possibilidade de
evitarmosocontatocomassun-
tos importantes (mas que, por
um motivo ou outro, escolhe-
mos não acessar).

Umapesquisa do ano passa-

do feita pela SaferNet mostrou
que, pornavegaremsemacom-
panhamento de adultos, 53%
dascrianças já tiveramcontato
com conteúdos agressivos ou
considerados impróprios para
sua idade.O estudo revela tam-
bémque64%dos jovensusama
web no próprio quarto e que

87% não têm
restrições no
uso da inter-
net. Elas po-
dem ler, ouvir
e assistir ape-
nasaquiloque
lhes interessa
– e isso, em
vez de abrir

suas cabeças, pode torná-las
maisradicaisemsuascrençase
preconceitos, além de aliená-
las do oposto. Com a televisão,
bem ou mal, éramos obrigados
a ver umpouco de tudo.

AJUDAOUATRAPALHA?
Para o educador Paulo Blinks-
teinoproblemaéesperardetec-
nologias como os videogames
uma solução pronta e ignorar
asnuancesentreoqueajudaeo
que prejudica no desenvolvi-
mento das crianças. “Os games
são mídias poderosas para a
educação,masexisteumagran-
de falácia na ideia de que pode-
mos aprender brincando, sem
esforço e sentados no sofá. O
uso educativo do videogame é
limitadopelassuasprópriasca-
racterísticas. Não hámilagre.”
Se os jogos podem ajudar no

desenvolvimento da noção de
espaço e nos reflexos, por sua
vezelespodemtambémprejudi-
car, a evolução psicomotora
dos jovens. “Se a criança ficar
bitolada e não se movimentar,
explorando seu ambiente físi-
co, issorepercutirá na sua vida
futura”, explica o neurologista
JairoWerner,professordaUni-
versidadeFederal Fluminense.

REDESSOCIAIS
Para Mark Bauerlein, ape-

sardeossitesderelacionamen-
tos prometerem aos internau-
tasconhecernovosamigose in-
teragir com pessoas novas, as
crianças acabam se fechando
ainda mais nos seus grupos
quando entram nessas redes.
“Apesar de toda a utopia emci-
mada interação que esses sites
propiciam, o papo das crianças
acaba sendo uma extensão do
grupinho que se encontra na
lanchonete do colégio”.

Deacordocompesquisarea-
lizada pela Turner Internatio-
nal Brasil, 77% das crianças se
cadastraram pela primeira vez
em uma rede social, como o
Orkut ou Facebook, quando ti-
nhamentre 5 e 8 anos de idade.
73% delas admitem que seus
contatossão formadosporami-
gos do dia-a-dia. ●

50%
dascrianças,emmédia,
acessamainternetenquan-
tovêTVouescutarádio
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