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Jornalista Questiona Se O Google Afeta A Inteligência Humana E Recomenda Restringir O Uso 
De Computadores Nas Escolas E Em Casa 
 
Nicholas Carr cutucou a onça da internet com um argumento longo e bem-desenvolvido no 
livro "The Shallows -What the Internet is Doing to Our Brains" (que poderia ser traduzido como 
"No Raso - O que a Internet Está Fazendo com os Nossos Cérebros" e será lançado no Brasil 
pela Agir).  
 
Em poucas palavras, a facilidade para achar coisas novas na rede e se distrair com elas estaria 
nos tornando burros. O livro já vendeu mais de 40 mil cópias nos Estados Unidos. Está sendo 
traduzido em 15 línguas.  
 
Carr recusa a pecha de alarmista, mas sua preocupação com as "tecnologias de tela" é tanta 
que ele recomenda a restrição do acesso de alunos à internet nas escolas. Não descarta que a 
rede possa evoluir para a veiculação de ideias menos superficiais, mas tampouco vê indícios de 
que irá nessa direção. Leia abaixo trechos da entrevista telefônica dada por Carr da casa de 
parentes em Evergreen, Colorado, onde se refugiou depois de evacuado por força de incêndios 
florestais perto de sua casa nas montanhas Rochosas.  
  
Folha -  O livro deplora a internet como ameaça à mente formada pela invenção de 
Gutenberg, que nos deu o Renascimento e o Iluminismo. Mas Gutenberg também não 
destruiu a mente e a filosofia medievais? Ou seria mais preciso dizer que as 
invenções amplificam e continuam a cultura do passado?  
 
Nicholas Carr -  Toda tecnologia de comunicação e escrita traz mudanças. Isso é verdadeiro 
mesmo para o período anterior a Gutenberg, com a invenção do alfabeto, pela maneira como 
alterou a memória humana e nos deu maior capacidade de intercambiar informação. A 
internet, assim como tecnologias anteriores, amplifica certos modos de pensar e certos 
aspectos da mente intelectual, mas também, ao longo do caminho, sacrifica outras coisas 
importantes.  
 
Se a leitura e a reflexão profundas estão em risco, como explicar o sucesso de coisas 
como o Kindle e seu livro? 
 
As coisas não mudam de imediato. O número ao menos dos que leem livros sérios vem caindo 
há um bom tempo, mas haverá pessoas lendo livros por muito tempo no futuro. Meu 
argumento é que essa prática está se mudando do centro da cultura para a periferia, e as 
pessoas começam a usar a tela como sua ferramenta principal de leitura, não a página 
impressa. Acho também que, à medida que mudamos para dispositivos como Kindle ou iPad 
para ler livros, mudamos nossa maneira de ler, perdemos algumas das qualidades de imersão 
da leitura.  
 
O que pode ser feito em termos práticos e individuais para resistir a tal tendência? 
 
Não escrevi o livro para ser do tipo de autoajuda. A mudança que estamos vendo faz parte de 
uma tendência de longo prazo, na qual a sociedade põe ênfase no pensamento para a solução 
rápida de problemas, tipos utilitários de pensamento que envolvem encontrar informação 
precisa rapidamente, distanciando-se de formas mais solitárias, contemplativas e 
concentradas. 
 
Por outro lado, como indivíduos, nós temos escolha. Mesmo que a desconexão se torne mais e 
mais difícil, pois a expectativa de que permaneçamos conectados está embutida na nossa vida 
profissional e cada vez mais na visa social, a maneira de manter o modo mais contemplativo 
de pensamento é desconectar-se por um tempo substancial, reduzindo nossa dependência em 
relação às tecnologias de tela e exercendo nossa capacidade de prestar atenção 
profundamente em uma única coisa.  



 
As escolas deveriam restringir o uso da internet pelos alunos, em lugar de se lançar 
de cabeça na tecnologia? 
 
Sim. Nos EUA tem havido uma corrida para considerar que computadores na escola são 
sempre uma coisa boa, até mesmo uma confusão da qualidade do ensino com o tempo que os 
alunos passam conectados. É um erro. 
 
Certamente os computadores e a internet têm um papel importante a desempenhar na 
educação, e as crianças precisam aprender competências computacionais, a usar a internet de 
maneira eficaz. Mas as escolas precisam perceber que essa é uma maneira de pensar diferente 
de ler um livro. É preciso dar tempo e ênfase, no ensino, para desenvolver a capacidade de 
prestar atenção em uma única coisa, em vez de mover sua atenção entre diversas coisas. Isso 
é essencial para certos tipos de pensamento crítico e conceitual.  
 
O sr. consideraria a internet responsável pela epidemia de casos de transtorno de 
deficit de atenção e hiperatividade (TDAH)? 
 
Não tenho certeza de que a ciência sobre isso seja definitiva, ainda. Há indicações de que as 
tecnologias que as crianças usam, de videogames a Facebook, possam contribuir para TDAH. É 
algo que precisa ser mais estudado. Para os pais preocupados com a capacidade de seus filhos 
de manter a atenção, poderia ser apropriado restringir as tecnologias.  
 
A TV e o rock também já foram acusados no passado de ameaçar os intelectos 
jovens, mas não há carência de novos escritores e artistas. 
 
Sempre que uma tecnologia nova e popular aparece, há pessoas que adotam uma visão 
exageradamente otimista, de uma utopia social, e pessoas que adotam uma visão 
exageradamente negativa, de que ela vai destruir a civilização. No livro tento não adotar uma 
visão unilateral da tecnologia, porque acho que ela tem muitas coisas boas, do acesso mais 
fácil à informação até novas ferramentas para autoexpressão. 
 
Meu temor é que, na medida em que empurramos celulares, smartphones e computadores 
para as crianças em idades cada vez mais precoces, elas não venham a desenvolver as 
habilidades mentais mais contemplativas e atentas. Isso seria uma grande perda para a 
cultura, pois a expressão artística requer reflexão mais calma, tranquila, introspectiva.  
 
É concebível que a internet possa mover-se numa direção que combine os poderes da 
informação visual com os do texto para promover pensamentos em profundidade? 
 
Tudo é possível, mas cada tecnologia que usamos para fins intelectuais tem certos efeitos e 
reflete um conjunto particular de premissas sobre como devemos pensar. A internet, sendo um 
sistema multimídia baseado em mensagens e interrupções, tem uma ética intelectual que 
valoriza certos tipos de pensamento utilitários, voltados para a solução de problemas, que 
encoraja as multitarefas e a rápida transmissão ou recepção de migalhas de informação. A 
tecnologia pode mudar rapidamente, mas não vejo razão para pensar que vá [noutra direção]. 
 
Carr tem um blog, mas não quer saber de Twitter  
 
Nicholas Carr (1959), estudou literatura no Dartmouth College e na Universidade Harvard. Foi 
editor da "Harvard Business Review" e colunista do jornal britânico "The Guardian". 
 
Carr mantém um blog, "Rough Type", e tem página pessoal na internet. Fechou, porém, suas 
contas no Twitter e no Facebook. 
 
Seus três últimos livros atraíram a ira de muitos no setor de TI (tecnologia da informação). No 
primeiro, "Será que TI é tudo?", afirmava que a importância da informática nas corporações 
está diminuindo. 
 



No segundo, "A Grande Mudança", tratava da crescente importância da computação "em 
nuvem", baseada na internet. Em seu "The Shallows", apoia a tese da superficialidade da 
internet em três pilares que lembram as teses de Marshall McLuhan (1911-1980), mas com 
sinal trocado. 
 
Primeiro, ele recorre à neurociência para afirmar que o cérebro é "plástico". Não uma estrutura 
fixa desde o nascimento, mas um emaranhado de conexões que são desfeitas e recompostas 
ao longo da vida. 
 
Depois, afirma que tecnologias de escrita e leitura modificam a forma de pensar. Fechando o 
círculo, Carr conclui que a internet produz cérebros sob medida para mentes superficiais.  
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2010, Primeiro Caderno, p. A14. 


