
Estaremcontatocomatecnolo-
gia desde cedo trouxe vanta-
gens para as crianças nascidas
depois da popularização da in-
ternet.Elasdominamcomhabi-
lidade impressionante as ferra-
mentas no PC, aprendem rapi-
dinho a controlar as funções
maisobscurasnosaparelhosde
celularetêmaca-
pacidade de fa-
zer várias coisas
ao mesmo tem-
po. Essas crian-
ças, chamadas
de nativos digi-
tais, fazem parte
daprimeiragera-
çãoanascerden-
trodeummundo
já completamen-
te conectado. “A
diferença é que a
gente olhapara a
internet como
instrumento, e a
geraçãonativadi-
gital olha como
uma linguagem
cultural que ab-
sorveu outros
meios. É isso que
faz essa geração
nativa digital ser
nova”, esclarece
Volney Faustini,
palestrante e au-
tor do blog Meu
FilhoDigital.

A facilidade
que as crianças
de hoje demonstram para assi-
milaromodus-operandidouni-
verso online surge justamente
da imersão tão precoce nesse
universo, e tem influências no
cérebroenomododeserelacio-
nar dessa gera-
ção. Além disso,
a internet é um
ambiente muito
familiar para a
criança, porque
permite livre
criação, pesqui-
sa e comunica-
ção. Para o apre-
sentador de TV
Marcelo Tas,
que já comandou
e produziu qua-
dros de progra-
mas infantis na
TVCultura,a lin-
guagem da rede

é muita parecida com a manei-
ra como as pessoas pensaman-
tes de sofrerem a formatação
daeducaçãotradicional.“Nain-
ternet, saltamos livremente de
umassunto ou umuniverso pa-

ra outro sem
amarras. É livre
como o pensar. É
intuitivo como
deslizarolápisso-
bre o papel em
branco.Sãoativi-
dadesmuitotran-
quilas para uma
criança”, opina.

Isso explica a
facilidade que as
filhasdaadminis-
tradora de em-
presas Denise
Spada, Lana e
Raissa, de 10
anos, têm para
desenvolver vá-
rias tarefas ao
mesmo tempo.
Enquanto con-
versam com os
amigos pelo PC,
navegam em um
site, assistemTV
e ouvemmúsica.

Lana e Raissa
são verdadeiras nativas digi-
tais: gêmeas, desde os 5 anos
usamo computador para assis-
tir a vídeos noYouTube, baixar
músicas,fazerpesquisasescola-
res, editar fotos, conversar via

textoeáudiocom
os amigos pelo
MSN, jogar e até
planejar um blog
(que, segundo
elas, acabou não
saindo do papel
por ‘preguiça’).

Tantacomuni-
cação fez com
que as meninas
demonstrassem
desenvoltura e
vocabulário im-
pressionantes. A
mãesóimpõeres-
triçõesquantoao
celular (elas só
usam se vão pas-
sar a tardena ca-
sadeumaamiga,
por exemplo) e

nousodoOrkut,alémdealertar
para existência de conteúdo
não muito confiável na rede, o

queéconsideradobenéficopela
terapeuta familiar Roberta Pa-
lermo.“Damesmamaneiraque
ospais devemcontrolar aTV, a
criançadeveterumtempopara
brincar no computador. O bom
senso temque prevalecer.”

Alguns podem interpretar
asregrascomoumamanifesta-
ção do choque de gerações.
Maselasdemonstramumesfor-
ço por parte dos pais de enten-
der os hábitos das crianças na
internet e regulá-los. Em 10 de
setembro, o orgão regulador
britânico OfCom divulgou pes-
quisa que dizia que apenas um
terçodascriançasde8a11anos
acessam a internet completa-
mente sozinhas. Além disso,
quase metade dos pais afirma-
ram usar ferramentas de con-
trole e filtros de conteúdo.

Segundo Roberta, os pais já
estão mais imer-
sos nessa revolu-
ção e mais cien-
tes da linguagem
tecnológica. “(As
crianças) estão
mais conectadas
porque têm fácil
acessoaocompu-
tador, à internet.
Afinal, são elas
são filhas de pais
internautas”.

Esse cenário
deconciliaroshá-
bitosdasduasge-
rações, evitando
o choque, tam-
bém é defendido
porFaustini:“Te-
mos de tirar a
máscaradocinis-
moebuscarasín-
tese entre essas
duas gerações. A
geração antiga
temde aceitar as
coisas como elas
são e ver a possi-
bilidadedecriati-
vidade dessa no-
va geração”.

De acordo com o psiquiatra
infantil e neurologista Jairo
Werner,daUniversidadeFede-
ral Fluminense, omelhor cami-
nho que os pais podem seguir
em relação à educação digital
dosfilhosélimitarumpoucopa-
ra entender mais. “Isolar os fi-
lhos(doacessoàtecnologia)éum
direito,maséumpoucoromân-
tico. Melhor é ficar junto, me-
diar o contato do filho com o
PC”, recomenda.

É mais ou menos com isso
quesonhaoprofessorPauloBli-
kstein,dodepartamentodeciên-
cias computacionais da escola

de educação da Universidade
de Stanford. “É fundamental
participar da vida online dos fi-
lhos. Mas a minha principal re-
comendação é criar projetos
conjuntos. Por exemplo, a cria-

ção de um site sobre a história
da família é uma atividade com
tantasdiferentestarefasquepo-
de incluirpaismaisemenos ‘co-
nectados’. Pais menos conecta-
dos podem ajudar na coleta de

material, pais
mais conectados
podem editar as
fotos digitais ou
pesquisar ante-
passados na in-
ternet”, sugere.

Os adultos
nunca vão atin-
gir a naturalida-
de que as crian-
ças têm ao lidar
com tecnologia,
e certamente
não vão enten-
der alguns hábi-
tos sociais que o
mundodigitalim-
põe.Masestãose
esforçando para
entendercomois-
so funciona ao
respeitar e esta-
belecer limites
saudáveis. Pare-
ce que estamos
chegando a uma
trégua. ●

Ospaisnãoestão
mais tãopor fora
assimda internet
Comportamento

■■■ Imigrantesdigitais,adultosassimilamhábitosdosfilhosparaacompanharoquefazemnaweb;eestãosedandobem

AsgêmeasLanaeRaissa, de 10
anos, tiveram uma vantagem:
sua mãe, a administradora De-
nise Spada, trabalha em casa e
usa o computador o dia inteiro.
Portanto, as meninas tiveram
contato com o PC desde que
nasceram, ao lado damãe. Elas
pilotam o PC desde os cinco
anos para jogar games online,
assistir a clipes de bandas de
que gostam no YouTube, con-
versar com amigos da escola e
familiarespeloMSN,alémdefa-

zerem montagem de fotos e já
teremcogitado criar umblog.A
mãesesurpreendecomahabili-
dade das garotas de assistir à
TV, navegar pela web e ouvir
música, tudo aomesmo tempo,
e aprende com elas. “Elas me
ensinamatalhos no teclado que
eu nunca usei e nem sabia que
existiam”, conta. Lana conta
que navega com critérios: não
fazpesquisasescolaresnaWiki-
pedia, porque “às vezes ela não
fala a verdade”. ●

Aindanãoexistemrespostas
exatas. Mas alguns cientis-
tas estudam a possibilidade
de o uso da internet e da tec-
nologiaporcriançasestaral-
terandoamaneiracomonos-
sos cérebros funcionam.

Na verdade, o processo
cognitivo que faz o nativo di-
gital sedestacar tantonaha-
bilidadecomtecnologiaéco-
nhecido pelos cientistas, e
acontece não só com esse ti-
podeaprendizado.“Atecno-
logia é uma linguagem, e as
criançasjánascememconta-
to com essa linguagem. A
criançacria redesneuronais
muito facilmente, para qual-
quer linguagem e habilida-
de”, explica o neurologista e
psiquiatrainfantilJairoWer-
ner, da Universidade Fede-
ral Fluminense. De acordo
com ele, os nativos digitais
aprendem a imergir na lin-
guagem tecnológica como
aprendem sua primeira lín-
gua.Elessãoos‘falantesnati-

vos’ dessa ‘língua’, enquanto a
geração anterior precisou
aprendê-la depois que as redes
neuronais já estavam forma-
das. O neocórtex, região locali-
zada no lobo frontal do cérebro
dos mamíferos, é responsável
por esse tipo de aprendizado.
“(Nas crianças) funções novas
estão prontas para serem aco-
lhidas ali, e não
hálimitaçãooual-
teração. A pes-
soaconstrói uma
rede neuronal
que vai ser acio-
nadasempreque
for solicitada”,
explicaWerner.

Mas há quem acredite que a
nova geração não está diferen-
te só nos hábitos. O psiquiatra
Gary Small, diretor do Centro
de Memória e Envelhecimento
da Universidade da Califórnia,
emLosAngeles,eautordo livro
iBrain:SurvivingtheTechnologi-
cal Alteration of the Modern
Mind (“iBrain: sobrevivendo à

alteraçãodamentemodernape-
latecnologia”,aindasemtradu-
ção para o português) defende
que o cérebro dos nativos digi-
tais passamuito tempo dedica-
do a tarefas relacionadas à tec-
nologia. Portanto, essas crian-
çascarecemdecontatosocial,o
queasfariadeficientesemhabi-
lidadescognitivasdecomunica-

ção, como por
exemplo identifi-
car sentimentos
na entonação da
voz ou expres-
sões faciais. Lo-
go,os impulsosli-
gadosaessasati-
vidades pode-

riam estar perdendo força.
A terapeuta familiar Rober-

taPalermo, por sua vez, aponta
o lado bom de usar o computa-
dor para bater papo. “Tudo
bemconversarviaMSNsetam-
bém houver os momentos de
conversa pessoalmente. O
MSNpodeserumcanal facilita-
dor para o diálogo quando os

paisouosjovenssentemdificul-
dade para falar pessoalmente o
que causa angústia, pode ser o
iníciodeumaconversaqueserá
finalizada pessoalmente.”

Small tambémobservouque
pesquisarnoGoogleativaáreas
no cérebro mais extensas que
normalmentenãosãoestimula-
dasdurantealeitura.Seusestu-
dos demonstraram que crian-
ças sãomelhores tomadores de
decisões e têm capacidade
maior de lidar com vários estí-
mulossensoriaisaomesmotem-
po.Masainda é cedoparadizer
com certeza como isso vai mu-
dar o cérebro delas.

E mesmo para quem não é
tão amigo da internet, há uma
notíciaboa:áreasnovasdocére-
bro são estimuladas com uma
ouduassemanasdeusodoGoo-
gle. Isso sugere que pessoas de
meia-idade tambémpodemde-
senvolver suacapacidade cere-
bralcomousodainternet,mes-
mosenuncativeremencostado
nummouse antes. ● A.F.

Aos 13 anos, Henrique Fernan-
dez Capanema conta que já te-
ve“milharesdeblogs, todosde-
letados por vergonha”, e que
passaodia noTwitter, atémes-
mo na hora de fazer a lição de
casa. Ele começou a usar o PC
comcercade6anos, para jogar
SuperMario eMario Kart, além
de conversar pelo ICQ. Hoje, as
principais atividades do meni-
no se dividem entre o MSN e o
GTalk, além do Twitter e do
Google Reader, para acompa-

nhar seus blogs e sites preferi-
dos. “Eestoucomeçandoagas-
tar tempocomoFacebook, tam-
bém”, complementa. Na última
semana, Henrique estreou seu
maisnovoblog,GametaMascu-
lino, no portal de humor Inter-
barney. Ele diz que seus ami-
gos do colégio usam a internet
para o que ele considera “só o
básico”, istoé,MSN,Orkutedo-
wnload de músicas. “Eles não
curtem muito blogs e Twitter”,
diz. ●

Webestámudandoocérebrodascrianças

13 anos e ‘milhares de blogs’

Tudo aomesmo tempo - duas vezes

Lara Nascimento tem só 7
anos, mas já navega sozinha e
usa o MSN. A mãe, Carmem,
criou um para ela depois que a
menina a viu usando a ferra-
menta, mas combinou que ela
nãodariao endereçoparaqual-
quer pessoa. Segundo a mãe,
Lara já sabe mexer no comuni-
cadormelhordoqueela.Poren-
quanto, a atividade preferida
da menina no computador são
os joguinhos. “Ela também en-
tra no YouTube para ver vídeos

dogrupoJonasBrothers.Aspri-
mas mais velhas e as amigui-
nhas da escola que a ensinam”,
conta Carmem. Lara também
está habituada a fazer buscas
noGoogle pelos assuntos que a
interessam. A mãe não se as-
susta com tanta rapidez. “Ela já
nasceu com a internet funcio-
nando. Ela já digita bem rápido,
e eu acho que a internet a aju-
douaaprendera ler”, conta. La-
ra começou a usar o computa-
dor com apenas 4 anos. ●

:ANAFREITAS
:BRUNOGALO
:RAFAELCABRAL

Internet ajudou a ensinar a ler

Aestudante da7ª série Tainá
Queiroz de Freitas, de 13
anos, não se considerava
uma viciada em internet. O
gostopela redecomeçou, se-
gundo ela, há dois anos, “na
febre do Orkut”, e não parou
mais. “Comecei a usar muito
MSN, fazer amigos novos
nas comunidades do
Orkut...”, conta. Hoje, ela ad-
ministra perfis nas principais
redes sociais – Facebook,
Orkut, MySpace, Fotolog – e

diz que seus amigos do colé-
gio têm os mesmos hábitos.
O Twitter, que ela tem há um
ano,éatualizadocommensa-
gens sobre o que está fazen-
do. Além de baixar música, a
garota diz usar muito o celu-
lar, até mesmo para navegar
emandar SMS. Tainá ajuda a
mãe, Débora, a entender co-
mo funciona o computador.
“Minha mãe tem Orkut, mas
quem ajuda ela a mexer so-
mos eu eminha irmã.” ●

Ela não gostavamuito de PCs

Falta de contato:
Habilidade de
comunicação
pode ser afetada
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