
título A Geração Su
perficial: O que a inter
net está fazendo com 
nossos cérebros induz o 
leitor a pensar que seu 
autor planeja um le
vante anti-Google, M i 

crosoft ou Apple. Não é o caso. O norte-
americano Nicholas Carr pode até des
confiar de que queiram nos imbecilizar, 
mas o que pretende mesmo, no livro que 
é lançado em novembro, é entender co
mo nossos cérebros funcionam na re
de. Quando lançado nos EUA, em 2010, 
o livro - uma pesquisa abrangente den
tro da neuro e da psicolinguística, ain
da que sem rigor científico - causou po
lêmica ao sugerir que a maneira como 
obtemos informação na internet (em 
pedaços, picotada e de forma aleatória) 
nos deixa burros, muito burros demais, 
como dizia a respeito da televisão aque
la música dos Titãs nos anos 80. A sen
sação é de estarmos mais inteligentes, 
de sabermos mais a respeito de univer
sos cada vez mais abrangentes. Mas, se
gundo Carr, se compararmos a capaci
dade de articulação que temos hoje com 
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• a que nossos antepassados pré-internet 
tinham, o que vivemos pode ser cha
mado de planeta dos macacos. A prova 
qualquer um pode tirar. Ao final dessas 
páginas, que seguem com uma entrevis
ta com o autor, você, leitor, corre o risco 
de achar que pode sair comentando so
bre o livro (e não a respeito desta rese
nha), como se tivesse de fato lido a obra 
em questão. Ecos da internet. 

Carr defende, após construir justificati
va respaldada tanto na neurociência quan
to em exemplos empíricos, que a forma 
como produzimos algo influencia direta
mente na sua forma final. Assim, ao utili
zarmos a máquina de escrever, alteramos 
o texto final. Ao lermos um livro em pa
pel, somos levados a pensar de uma deter
minada maneira, ao usarmos o mouse do 
computador, tudo fica diferente. Isso ex
plicaria por que, frequentemente, pensa
mos: "Como podíamos viver sem internet 
no passado?", ou sem celular, sem DVD, vi
deocassete etc. A resposta é: o advento tec
nológico mudou a maneira como construí
mos a própria vida, criando, portanto, no
vas necessidades. "Nós nos tornamos, neu
rologicamente, o que pensamos", diz Carr. 
Os exemplos na obra são abundantes. 

O livro também é útil para entender
mos os fenômenos de massa que são um 
sucesso na rede, mas um fracasso no mun
do real. Como o motivo de convocações 
para manifestações anticorrupção movi
mentarem centenas de milhares de usuá
rios no Facebook e levarem apenas 150 
manifestantes ao vão livre do Masp. Re
sumindo, a internet faz com que nos acos
tumemos com informações rápidas. A es
trutura da rede é construída em um siste
ma de busca e recompensa. Cada vez que 
se clica em um link, há uma recompensa 

imediata. Isso opera em nossos cérebros 
formando sinapses novas, dentro de um 
processo conhecido como "reforçamento 
positivo", que faz com que esperemos ca
da vez mais respostas fáceis e imediatas. 

O imediatismo e a superficialidade da 
navegação na rede também nos levam à 
multitarefa. Lemos o jornal no iPad en
quanto assistimos a um vídeo no YouTube, 
checamos e-mail e navegamos em algu
mas janelas na rede. Ainda que tenhamos 
a sensação de estarmos dando conta de tu
do, Carr diz que nossos cérebros só con
seguem lidar com três ou quatro estímu
los simultâneos. Quando outros estímulos 
disputam atenção, o cérebro simplesmen
te desliga uma das fontes e deixa de regis
trar as informações. Temos a impressão de 
que absorvemos conteúdo, mas é uma fal
sa sensação. Enquanto nos comportamos 
assim, as antigas sinapses construídas em 
nossos cérebros quando líamos longos tex
tos, vão se desfazendo, dando lugar a no
vas e viciadas conexões. Quando saímos da 
internet e abrimos um livro, tentamos re
produzir com as páginas impressas a mes
ma equação de busca e recompensa. Claro 
que, dessa vez, de maneira frustrada. 

Carr cita um professor da Universidade 
de Michigan que diz ter perdido a "habili
dade de ler" Guerra e Paz, de Tolstoi. Ou
tro professor, Clay Shirky, da Universidade 
de Nova York, disse em 2008 que até aí tu
do bem, já que "ninguém lê Guerra e Paz" 
mesmo. O usuário brasileiro do Twitter 
@teclologoexisto disse em 29 de agosto de 
2011: "Já li um Guerra e Paz só de SMS este 
ano". E sua mensagem foi retwittada por 
outras 111 pessoas. Carr, no entanto, quer 
que todas as páginas de seu livro sejam l i 
das. Se você ler apenas o primeiro capítulo, 
sairá com opinião deturpada. Se ler dois, 

pior ainda. Se quiser entender o que ele 
diz, será preciso ler todo o livro. Mais de 
uma vez, se necessário. Claro que ele corre 
o risco de ser malcompreendido. Mas essa 
é justamente a sua defesa, muito bem em-
basada em pesquisas e números estatísti
cos. Não se poderá dizer que os exemplos 
dados não são convincentes. 

* A Geração Superficial: O que a internet 
está fazendo com nossos cérebros, de 
Nicholas Carr. Rio de Janeiro: Ediouro, 2011 
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já que a tradução em português ainda 
não estava pronta pela editora. 
Enquanto lia, fui notando que alguns 
trechos do livro já vinham sublinhados 
"de fábrica", digamos. É um recurso 
do Kindle. Os parágrafos que foram 

selecionados por muitos leitores com 
um marca-texto digital amarelo 
aparecem sublinhados para todos 
os demais. Recolhidos todos esses 
trechos, o resultado é um exemplo da 
tese de Carr. O que temos hoje, com a 
internet e a maneira como estamos nos 
acostumando a obter informação, 
assemelha-se a isso, a esse apanhado 
de frases. Enquanto o livro tem 224 
páginas, as citações mais populares, 
quando compiladas, não chegam a 
uma. Como se verá a seguir, as citações 
dos leitores terminam na página 138. 
0 que nos leva a conjecturar se 
eventualmente chegaram ao final do 
livro (informação que a Amazon 
seguramente tem e não compartilha) 
ou se apenas não há nada que tenha 
despertado o interesse de mais do que 
30 leitores depois da página 138. 

Página 10; 61 pessoas 
"Calma, focada, constante, a mente 
linear está sendo empurrada de lado 
por um novo tipo de mente que quer 
e precisa receber e passar adiante 
informação em pequenos, desconexos 
e muitas vezes redundantes espasmos 
- quanto mais rápido, melhor." 

Página 27; 48 pessoas 
"A regra de Hebb: 'células que 
disparam juntas 
permanecem juntas.'" 

Página 33; 52 pessoas 
"Ele (Pascual-Leone) descobriu que 
as pessoas que apenas imaginaram 
tocar as notas exibiram precisamente 
as mesmas mudanças nos cérebros 
que aquelas que de fato pressionaram 

as teclas. Os cérebros mudaram em 
resposta às ações que aconteceram 
apenas na imaginação - em resposta, 
quer dizer aos seus pensamentos." 

Página 115; 40 pessoas 
"(...) quando estamos online, 
entramos em um ambiente que 
promove leituras rasas, pensamentos 
apressados e distraídos, e um 
aprendizado superficial. É possível 
pensar profundamente enquanto se 
surfa na rede, assim como é possível 
pensar superficialmente enquanto 
se lê um livro, mas esse não é o tipo 
de pensamento que a tecnologia 
encoraja e recompensa." 

Página 117; 37 pessoas 
"A interatividade da rede nos 
dá ferramentas poderosas para 
encontrarmos informação, nos 
expressarmos e conversarmos. 
Ela também nos transforma em 
ratos de laboratório constantemente 
apertando alavancas para ganhar 
pequenas rações de nutrição 
social ou intelectual." 

Página 125; 40 pessoas 
"Tente ler um livro enquanto faz 
palavras cruzadas: esse é o 
ambiente intelectual da internet." 

Página 138; 33 pessoas 
"0 que estamos experimentando é, 
de forma metafórica, o reverso do 
início da civilização: estamos evoluindo 
de cultivadores de conhecimento 
pessoal para sermos caçadores 
e coletores dentro da floresta de 
dados eletrônicos." 

escrita será determinado apenas 
pela facilidade dos usuários 
na utilização de ferramentas 
tecnológicas? Não temos espaço 
para mais esforços cognitivos? 
NC: Nossa tendência é usar tecnologias 
para facilitar nossa vida, não para 
dificultar e, com os computadores 
em rede, esse desejo por conveniência 
está tendo uma enorme influência 
sobre nossas vidas intelectuais, 
assim como em nas físicas. Acho 
que existem evidências de que essa 
tal facilidade pode obstruir nosso 
aprendizado e nossa memória, e 
talvez até mesmo nossa disposição 
para a empatia. 

CE: Quando o senhor publicou seu 
livro, em 2010, os livros eletrônicos 
representavam apenas 35% 
do total das vendas da Amazon. 
Agora, esse número já ultrapassa 
o de vendas de obras impressas. 
Procuramos por mais narrativas 
longas, ao mesmo tempo 
que gostamos da experiência 
dos aparelhos eletrônicos? 
NC: As primeiras versões de leitores 
digitais, como o Kindle original, faziam 
um bom trabalho na replicação da 
experiência de um livro impresso. Mas, 
como já estamos vendo nas versões 
recentes de aparelhos como o iPad 
e o Nook, mais e mais opções e 

funcionalidades estão sendo 
incorporadas - e, ao mesmo tempo, 
oferecendo mais distrações aos 
leitores. Acredito que, no longo prazo, 
livros digitais tendem a ser lidos de 
maneira mais superficial, maisdistraída 
do que os livros impressos. 

CE: Com a web 2.0, as redes sociais 
e as ferramentas de curadoria 
e seleção de conteúdos, parece que 
caminhamos para uma relação mais 
atuante na rede e que nos leva 
a escolher nossas leituras. No 
entanto, diminuímos a quantidade 
de conteúdos diferentes a que 
somos expostos. Corremos o risco 

de perder a dimensão da rede e de 
ficar presos em um mesmo grupo? 
NC: Sim, acho que estamos vendo 
essa mudança para uma rede mais 
controlada, mais "personalizada". 
Essa é uma tendência muito similar 
ao que vimos com outros meios de 
comunicação no passado, como 
o rádio, e parece ser o resultado da 
comercialização. Certamente, há 
o risco de que acabaremos sendo 
expostos apenas ao que nos é 
familiar e assim reforçaremos as 
nossas próprias idiossincrasias. 
Nós nos tornaríamos mais 
limitados, em vez de mais amplos 
em nossas perspectivas. 
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Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 61, p. 57-59, nov. 2011.




