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Gênios precoces trazem ao mundo digital novas ideias e formatos -inicialmente- 
despretensiosos 
 
Aos cinco, um deles começou a trabalhar com computadores. Influência dos pais. Aos 15, 
outro se esforça para terminar o dever de casa durante a aula para poder se dedicar a projetos 
digitais em casa. Aos 17, um terceiro era cortejado por investidores e deixou sua cidade natal 
para dar novos rumos ao seu site. 
 
A nova geração do mundo digital é formada por gênios precoces, que ganham notoriedade 
antes mesmo de concluir a faculdade. 
 
Feross Aboukhadijeh (feross.org), 19, é um deles. Ele chamou a atenção do mundo ao criar 
uma versão do Google Instant -busca que mostra resultados à medida que o usuário digita o 
que procura- para o YouTube. 
 
Foi convidado por Chad Hurley, executivo-chefe do site de vídeos, para trabalhar no YouTube, 
mas ainda não sabe se irá aceitar -está trabalhando no Facebook. 
 
O garoto está tão famoso que, quando a Folha entrou em contato pedindo uma entrevista, 
enviou de antemão as respostas para as perguntas que mais recebe. 
 
Aboukhadijeh conta que "trabalha" com computadores desde os cinco anos. "Meu pai é um 
engenheiro elétrico. Sempre tive eletrônicos interessantes em casa. Minha mãe é uma 
professora e sempre me encorajou a tentar coisas novas." 
 
Agora na Universidade de Stanford, ele lembra que construía coisas quando era menor e que, 
durante o ensino fundamental e médio, montou vários sites. 
 
Empresário e programador enquanto está fora da escola, Stephen Ou, 15, é outro garoto de 
destaque. Recentemente, ele fez uma versão melhorada da ferramenta de busca do iTunes. Ou 
conta que pegou gosto pela programação há cerca de um ano. 
 
Andrey Ternovskiy, fundador do Chatroulette.com, saiu de Moscou para falar com investidores 
nos Estados Unidos aos 17. "Era, e ainda sou, adolescente. Por isso, eu tinha uma certa 
sensação do que os adolescentes querem ver na internet", disse, ao "New York Times". 
 
Hoje bilionário aos 26 anos, Mark Zuckerberg, executivo-chefe do Facebook, também começou 
cedo. Em 1996, ele construiu um programa que permitia que os computadores da casa e o 
escritório do seu pai enviassem mensagens entre si. Batizou o software de ZuckNet. 
 
Ou, 15, redesenha ferramenta de buscas da Apple 
 
Stephen Ou (stephenou.com) pediu desculpas pelas respostas curtas às perguntas enviadas ao 
seu e-mail. "Eu estou bastante ocupado", diz o garoto de apenas 15 anos que mora na 
Califórnia. 
 
Ou, que se descreve como um "empresário de 15 anos", ganhou os holofotes ao criar o iTunes 
Instant (labs.stephenou.com/itunes), uma adaptação para o iTunes da nova busca do Google, 
que mostra resultados à medida que o usuário digita sua pesquisa. 
 
Na descrição da ferramenta, ela aponta os problemas na versão do serviço feita pela Apple e 
mostra como o seu site resolve as tais falhas. "Eu fiz o iTunes Instant por causa da falta de 
velocidade e da interface aglomerada da busca nativa do iTunes", explica. "Levei apenas cerca 
de três horas para construí-lo." 



Ou diz que não tirou a ideia do Google: "Eu já tinha essa ideia na minha cabeça há um tempo, 
mas o burburinho iniciado pelo Google me fez acreditar que era a hora certa de desenvolver e 
lançar o serviço." 
 
O pequeno empresário conta como divide seu dia: "Das 8h às 15h, minha vida é como a de 
qualquer um: escola (apesar de eu sempre tentar terminar o dever de casa antes que as aulas 
terminem). Então, quando eu vou para casa, só cuido do trabalho: e-mails, design, 
programação e testes." 
 
Ele explica que tem interesse em computadores desde os seis ou sete anos de idade, mas que, 
só no ano passado, começou mesmo a programar e dedicar a maior parte do seu tempo livre a 
isso. 
 
O iTunes Instant não foi o primeiro projeto do prodígio norte-americano. Antes disso, ele já 
havia criado um site chamado OneExtraLap (oneextralap.com). "É uma ferramenta social de 
testes viciante que permite ao usuário criar e responder testes, enquanto compete com seus 
amigos por pontos ou distintivos," conta. 
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2010, Tec, p. F8. 


