
Umdia,seufilhovaise
sentircomovocêsesente
Comportamento

UrsGasseréprofessordocentro
deInterneteSociedadedaUni-
versidadedeHarvardeco-autor
dolivroBornDigital:Undestan-
dingtheFirstGenerationofDigi-
talNatives(Nascidosdigitais:
entendendoaprimeirageração
denativosdigitais),amploestu-
dosobreaquelesquenasceram
após1980.Nogeral,olivroéoti-
mistaquantoaofuturodainter-
net,“importanteparaformar
cidadãosglobaiscomespíritode
inovaçãoecolaborativismo”,
mascriticaafaltadesegurança
dosdadosdascriançasnarede.

Afinal,oqueéumnativodigital?
Usamosessetermoemumsenti-
dometafórico.Eledescrevea
populaçãodejovensnascidos
depoisdosanos1980equeteve
acessoàstecnologiasdigitaisde
umamaneirasignificativa.São
ascriançaseosadolescentesde
hoje,quenãoconseguemimagi-
naravidasemoGoogleouaWiki-
pedia.Éimportantedestacar
quenemtodasascriançashoje
sãonativasdigitais, jáqueexiste
umaexclusãodigitalmuitogran-
deenemtodastêma
oportunidade(ou
ahabilidade)de
participardo
ciberespa-
ço.

Arelaçãodageraçãopós-
Napstercomasleisdecopy-
rightpodeajudaraatualizar
asleisdedireitosautorais?
ArespostadaJustiçaparaa
culturadecompartilhamento
hojeéarepressão.Quando
essascriançasenvelhece-
rem,noentanto,essasleisse
tornarãomaisbrandasese
adaptarãoaessanovalógica.
AascensãodosPartidosPira-
tasnaEuropaéocomeçodes-
sedesenvolvimento.

Acriatividadedascrianças
esbarranosinteressesda
indústria?
Àsvezes.Nãosabemossea
internetvaicontinuarsendoa
plataformaabertaqueconhe-
cemoshoje,possibilitandoa
culturadoremixeocomparti-
lhamento,poisháforçassigni-
ficativasquedefendemuma
versãomaiscontroladada
rede,porcausadeseusinte-
resses.Issosimpodeprejudi-
caracriatividade.Estamos
emumaencruzilhada.Não
sabemosseaarquiteturada
internetcontinuaráames-
ma,masfoielaquepropi-
ciouaparteboadacultu-
radigital.

Comtantasfontes,as
criançasdigitaissão
maiscríticascomaqui-

loqueconsomem?
Acriançamédia,não.Po-
rém,vemosquequanto

maisconectada,mais
elaestápredisposta
achecaremmaisde
umafonte.Descobri-
mosumaregra:
Quantomaisconec-
tadaacriança,mais
discernimentoela
tem.●R.C.

“Se pudesse escolher, adoraria
ser criança agora”, suspira o
apresentador e blogueiro Mar-
celo Tas. Observador da rela-
çãodos pequenos comasnovas
tecnologias,ele sediz fascinado
comaspossibilidadesdeintera-
ção, participação e expressão
domundo atual.

ParaTas, a linguagemdare-
de é muito parecida com o uni-
verso das crianças: fragmenta-
do, espontâneo e não-linear pe-
lapróprianatureza.“Aocontrá-
riodosadultos,quesãomaisen-
quadrados pelos vícios e hábi-
tos de linguagem, comos senti-
dos mais domesticados, as
crianças estão abertas às (no-
vas) experiências, sem precon-

ceito”, defende.
Não por acaso, hoje, de um

jeitooudeoutro, ascriançases-
tão–ouqueremestar–nainter-
net. A presença dos pequenos
na rede é maciça e não para de
crescer. Por aqui, de acordo
com uma pesquisa da Turner
BrasilNetworkdoanopassado,
51%dascriançase jovens,entre
6 e 14 anos, acessam a web to-
dososdias.Segundoumestudo
recente da Nielsen, nos Esta-
dosUnidos,enquantoonúmero
total de usuários cresceu 10%
entre 2004 e 2009, o de crian-
ças,entre2e 11anos, subiu 19%.

“Muita gente diz que a inter-
netestánostornandomaisbur-
ros.Decertaforma,issoéverda-
de.Desaprendiadecorartelefo-
nes, endereços,dadosgeográfi-
cos, datas. Mas tudo bem.
Aprendi muitas outras coisas
que compensam o que perdi”,
diz o educador brasileiro Paulo

Blinkstein. “Sempre foi assim
na história da humanidade.
Lembre-se que houve época
quenãohaviaescrita, e oque se
valorizava era a memorização
pura”, exemplifica.

“Enquanto o adulto vê a in-
ternet como um substantivo, a
criançaavêcomoumverbo.Ou
seja, uma fer-
ramenta que
permite a ela
fazeroquede-
seja. E hoje,
para formar
uma frase, to-
dos, não só as
crianças, pre-
cisamos deste
verbo”, acreditaVolneyFausti-
ni,pesquisadordaárea.Paraos
pequenos,atecnologiaatépare-
ce invisível. O fascínio que elas
despertamestámuitomais nas
suas possibilidades, do que ne-
lasmesmas. Em suma, elas são

ummeio e não um fim em si. “O
adulto é atraído pela ferramen-
tas.Acriança, pela história que
elas contam”, analisa Tas.

Hoje, no entanto, pesquisar
na internet, enviar e-mail, criar
blogepostarvídeonoYouTube
são coisas que as crianças já fa-
zem e aprendem a fazer sozi-

nhas. É preci-
so, portanto,
estimulá-las a
extrapolar es-
se modelo de
publicação e
deacesso a in-
formação. Pa-
ra Blinkstein,
que é especia-

listanousodatecnologiaaplica-
da à educação, a disponibilida-
de instantânea de informação
estátornandoaeducaçãotradi-
cional cada vez mais obsoleta,
deixando as crianças à deriva.
“Infelizmente, elas não apren-

dem a usar o seu tempo onli-
ne para atividadesmais pro-
fundas. A internet se vira só
umpassatempo,oqueétrági-
co”, afirma.

“Usar o computador co-
moumaferramentadeinves-
tigação cientifica profunda
não é espontâneo, não se
aprende sozinho. É preciso
ter um professor muito bem
preparado,materiaisdequa-
lidade e formas de avaliação
aprofundadas. E, principal-
mente, a tecnologia permite
centraraeducaçãonoaluno,
e não no professor”, explica
Blinkstein.

INOVAÇÃO
Ah, sim. Se você chegou até
aqui sem entender o porquê
do título, responda: você já
ficou surpreso – ou até mes-
moassustado– comadesen-
voltura e naturalidade que
seu filho demonstra ao me-
xercomosequipamentosele-

trônicos e o computador na
sua casa? Fique tranquilo.
Você não está sozinho e nem
é o primeiro a ter essa im-
pressão.

“Tudo que existe no mun-
do antes de nascermos é ab-
solutamente natural. As no-
vidadesquesurgemenquan-
to somos jovens são uma
oportunidade e, com sorte,
uma carreira a seguir. Tudo
aquilo que aparece depois
quevocê temtrintaanos, en-
tretanto, é anormal, o fim do
mundo como o conhecemos.
Isso,atéquetenhamosconvi-
vido com essa novidade por
unsbonsdez ouquinze anos,
quando, enfim, ela começa a
parecernormal”,definiucer-
tavez–ecomraraprecisão–
DouglasAdams,autor inglês
do livroOGuia doMochileiro
das Galáxias (Editora Sex-
tante). ●

URSGASSER,professor

■■■Todasascriançasestão(ouqueremestar)nainterneteausamcom
desenvoltura;daquiparaafrente,elasdevem transformaresseambiente
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