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Atétu...

Nicholas Carr é um provoca-
dor. Um iconoclasta, para a re-
vista inglesa The Economist. Ar-
ticulado, convincente, preciso
nos argumentos e competente
na forma. Não raro é cético, por
vezesbrilhante, frequentemen-
tepolêmico.Enfim,umprovoca-
dor lúcido e cativante. Duvida?

TI não importa e O Google es-
tá nos tornando estúpidos? são
os mais famosos artigos deste
jornalista americano. Ambos,
cada um a seu tempo, foram as-
sunto obrigatório da imprensa
mundial e, é claro, de todos que
se interessam por tecnologia e
pelas mudanças provocadas
por ela. Cinco anos separam os
dois textos.

Oprimeiro,de2003,foipubli-
cado na Harvard Business Re-
view (em que Carr era editor) e
deu origem a um livro no ano
seguinte, que só agora chega ao
Brasil. Será que TI é Tudo? (Edi-
toraGente) levou executivos de
todo o mundo a discutir a real
importância dos computado-
res e da tecnologia da informa-
ção (TI) nos negócios.

O segundo,publicado na tra-
dicional Atlantic Monthly, tam-
bém vai virar livro. O aguarda-
do The Shallows: What the Inter-
net Is Doing to Our Brains (Os
Superficiais: O que a internet
está fazendo com os nossos cé-
rebros, em inglês), a ser lança-
do no ano que vem. “Não penso
mais do jeito que costumava
pensar”, escreveu, no artigo.

ParaCarr,a interneteoGoo-
gle, em especial, estão remode-
lando o nosso cérebro de forma
atorná-lomaiseficienteembus-
carinformação.Aomesmotem-
po, contudo, estamos perdendo
a habilidade de contemplação,
reflexão, concentração. Uma
perda ruim para cada um de
nós e para todos nós, como so-
ciedade, segundo ele.

“A informação não é um fim
em si. O sentido, o significado
que damos a ela é que realmen-
te importa”, disse Carr ao Link,
em entrevista, por telefone, na
semana passada, antes de
aterrissar em São
Paulo para uma pa-
lestra, nesta terça-
feira (1) no evento
empresarialExpo-
m a n a g e m e n t
2009, da HSM.

“Os meios de
comunicação que
usamos ao longo
dotemponostorna-
ram o que somos ho-
je. Os livros, por
exemplo, nos obrigam
a nos concentrar”,
observa Carr.
P a r a
ele, o

Google sacrifica tudo isso ao
nos oferecer uma abundância
de informações, relevantes ou
não,comaqualtemosdificulda-
de de lidar.

Com a internet se tornando
nossoprincipalmeiodecomuni-
cação, Carr defende que preci-
samos pensar nas consequên-
cias dessa mudança, o que per-
demosesacrificamosnestepro-
cesso. Não por acaso, ele é um
dos raros pensadores da era di-
gital que não está no queridi-
nho do momento, o Twitter.
“Ainda que ele faça sucesso
com tantas pessoas. Não estou
certo do quão útil ele me pode
ser”, disse Carr que, no entan-
to, mantêm há anos um concor-
rido blog, o Rough Type. Não
pense, no entanto, que Carr se-
jaumaespéciedeneoludita, lon-
ge disso.

“A internet traz uma série
de benefícios reais que não de-
vemserdesprezados”,apressa-
se em afirmar. Questionado so-
bre o próximo grande avanço
que veremos na área tecnológi-
ca, ele apontou a integração ca-
da vez maior da rede com todo
tipo de produtos e serviços. Na-
da mais natural. Afinal, no ano
passado, ele lançou o livro A
Grande Mudança (Editora Lan-
dscape), em que defendia que a

computação em nuvem está
mudando a sociedade e a cultu-
ra de forma tão profunda como
a energia elétrica o fez nos últi-
mos cem anos. “A computação
está virando um serviço, e as
equações econômicas que de-
terminamamaneiracomovive-
mos e trabalhamos estão sendo
reescritas”, escreveu.

Foi durante a pesquisa para
este livro que Carr se interes-
sou em estudar mais profunda-
mente as implicações sociais e
culturais que a internet pode-
riater em cada um de nós com o
passar do tempo.

Um dos capítulos mais inte-
ressantes – etambém diver-

tidos – de A Grande
Mudança é o que

trata dos profe-
tasdaenergiaelé-
trica, que faziam
todasortedepre-
visões mirabo-
lantes.

Ah, sim, Carr
não se considera

um provocador.
“Souapenasumapes-
soaquenãofoicomple-

tamente seduzida
pelas novas tec-

nologias”,de-
f e n d e -
se. ●

Pare um pouco
e pense. Para
que afinal foi
criada boa par-
te das tecnolo-
gias em qual-
quer tempo?
Da primeira
ferramenta à
roda, do carro

ao e-mail, do computador pessoal
ao celular, todos foram criados
para trazer, de um jeito ou de ou-
tro, mais conforto e facilidade
para o dia a dia. Os seus efeitos a
longo prazo, no entanto, costu-
mam fugir das previsões mais
otimistas. O e-mail nasceu para
substituir as cartas, seria muito
mais prático e rápido. E de fato é.
Hoje, no entanto, muitas pessoas
não conseguem desgrudar das
suas caixas de entrada de mensa-
gem, estejam elas de folga ou até
de férias. Enfim, os efeitos colate-
rais, de certa forma são bastante
visíveis hoje e estão desassocia-
dos dos positivos. Primeiro nas
empresas, depois na sociedade e,

enfim, na men-
te de cada um
de nós. Nicho-
las Carr deci-
diu mostrar
que “já tem
gente demais
fascinada pe-
lasnovas tecno-
logias”. Em

2003, quando escreveu TI não
Importa, para a Harvard Businnes
Review, a Newsweek o chamou de
“o inimigo público N˚1 da tecnolo-
gia no mundo”. Um exagero. Carr
é apenas um cético pensador da
era digital em dúvida entre suas
vantagens e desvantagens.
Em Será que TI é Tudo? (editora
Gente), Carr afirma que “como
ocorreu com muitas outras tecno-
logias largamente adotadas, co-
mo ferrovias ou energia elétrica,
a tecnologia da informação se
transformou em commodity. Com
seus preços acessíveis a cada um,
essa tecnologia não tem mais va-
lor estratégico a qualquer empre-
sa ou usuário”.
Depois, em A Grande Mudança

(editora Lands-
cape), ele fazia
um paralelo
entre a ascen-
são da energia
elétrica barata,
que provocou
uma reação em
cadeiade trans-
formações eco-

nômicas e sociais que gerou o
mundo moderno, e da computa-
ção em nuvem, que, segundo ele,
vai mudar a sociedade de forma
igualmente profunda. No livro,
ele tenta ponderar sobre os seus
possíveis benefícios e efeitos cola-
terais também.
Enfim, em The Shallows (ainda
inédito), ele expande seu artigo O
Google está nos tornando estúpi-
dos para, segundo ele, explicar
como a internet redistribui os nos-
sos caminhos neurais, substituin-
do a mente sutil do leitor do livro
pela mente do observador distraí-
do das telas. Para isso, ele prome-
te misturar ideias da filosofia, da
neurociência e da história. ● B.G.

Google: ‘Informação
não é um fim. O que
importa é o sentido
que damos a ela’

●●●Não tem como fugir, até a tradicional Biblioteca
Nacional do Reino Unido, um templo dos livros (tão
defendidos por Nicholas Carr), está substituindo al-
guns bibliotecários por robôs. A British Library cons-
truiu um anexo para guardar parte de seu acervo. O
manuseio dos livros no novo prédio ficará completa-

mente a cargo de robôs. As máquinas, no entanto,
não serão ciborgues como da ficção científica, e sim
imensas gruas automatizadas. “Antes andávamos
pelos andares e buscávamos os livros nós mesmos.
Agora, só precisaremos apertar um botão e ele virá
até nós”, disse a bibliotecária Alison Stephenson.
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