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DIGITAL & MÍDIA

Internetatraicadavezmais ‘desfocadosdigitais’
Dificuldade com tarefas lineares pode ser prejudicial. Para especialistas, ainda é um mistério como cérebro trabalha

Carlos Alberto Teixeira
cat@oglobo.com.br

l Você tem dificuldades para
manter o foco numa tarefa quan-
do está navegando na internet?
Distrai-secomfacilidadepulando
de site em site? Senta-se diante
do computador para resolver al-
go na internet que demoraria no
máximo dez minutos e acaba
ficando duas ou três horas on-
line porque não consegue tra-
balhar de forma linear na web?
Nãoseassuste: temummontede
gente assim pelo mundo, de to-
das as idades, perfis e níveis
sociais. Educadores, psicólogos
e neurocientistas ainda não che-
garam a um consenso quanto à
forma com que nosso cérebro
trabalha para valer. Uns creem
que o pensamento é linear e que
não fomos equipados para mul-
titarefa, enquanto outros afir-
mam que a massa cinzenta é feita
para funcionar em rede e em
várias frentes de pensamento,
contrariando as noções peda-
gógicas de linearidade.

— Aconteceu outro dia co-
migo. Liguei o computador às 9h
para enviar e-mail para um ser-
ralheiro, mas comecei a divergir
desse rumo, só me lembrando
da minha tarefa inicial lá pelas
15h — conta o fotógrafo Pedro
Mac, de 50 anos. — Naquele dia
tinha dois browsers abertos, 15
abas em um e duas abas no
outro. Acompanhava o noticiá-
rio, vibrava com os protestos do
Ocupem Wall Street, navegava
em sites de venda de veículos e
mantinha um olho no programa
de e-mail, verificando as men-
sagens das listas de discussão
que assino. Esporadicamente,
postava em algumas delas.

Esse é o perfil típico do “des-

focado digital”, dono de um
comportamento que pode ser
bastante prejudicial. Em casos
assim, trabalhar por conta
própria às vezes pode ser ain-
da mais arriscado.

— Como sou profissional li-
beral e não tenho que prestar
contas a ninguém, acabo sendo
menos produtivo na prospecção
de clientes, atualização de port-
fólio e outras coisas que eu não
curto fazer — admite Mac. — Se
fosse mais focado e disciplinado
com as coisas de trabalho, teria
um rendimento profissional mui-
to melhor nesses aspectos.

Conta de telefone foi
paga um mês depois

Em muitos casos, os pro-
blemas com distração digital
atormentam o usuário há
anos. É o caso do arquiteto de
soluções em TI Diego Maga-
lhães, de 26 anos.

— Essa coisa da distração
diante do computador acon-
tece comigo desde a adoles-
cência, sempre passando mui-
tas noites acordado em jogos,
chat e navegação na internet.
Já tive vários problemas de
relacionamento por não con-
trolar o tempo perdido no
computador.

O comportamento fora de
foco nunca afetou, no entanto,
a vida profissional de Maga-
lhães, que, por trabalhar em TI
e ter que passar um bom tempo
na internet pesquisando e aju-
dando os outros, nunca gerou
problemas ou atrasos. Mas ele
já passou por alguns apertos.

— Lembro-me de sentar à
máquina para pagar a conta
do telefone on-line, navegar
durante umas três ou quatro
horas a esmo e lembrar só no

mês seguinte que a conta
não havia sido paga.

É comum usuários relatan-
do empilhamento de tarefas
em vários níveis, o que di-
ficulta o “desempilhamento”,
quando decidem prosseguir
na incumbência original.

— Cada vez mais, me dou
conta de que às vezes estou no
quarto ou quinto nível de as-
suntos encadeados, retrata-
dos pela quantidade de abas
abertas no navegador e pelos
assuntos inacabados — diz
Paulo Lima, de 49 anos, ana-
lista de sistema SAP. — Mas

isso não era nada até que com-
prei um iPhone. Meu foco foi
para o brejo de vez.

Cérebro está em constante
construção, diz professora
Segundo Maria Apparecida

Mamede, professora emérita
da PUC-Rio nas áreas de edu-
cação e psicologia, estudos re-
centes comprovam que o cé-
rebro está constantemente se
“construindo” e que toda a fi-
losofia de ensino deveria sofrer
uma reengenharia, abandonan-
do a noção da sequencialidade
de pensamentos e tarefas e

abraçando a vastidão de pos-
sibilidades do intelecto.

Mas há quem discorde, como
Cacilda Amorim, psicóloga e psi-
coterapeuta comportamental, di-
retora do Instituto Paulista de
Déficit de Atenção. Segundo ela,
o que os sistemas operacionais
apresentamcomo“maravilha”—
o trabalho com várias janelas
abertas ao mesmo tempo — aca-
ba se tornando uma armadilha,
poisnos levaacrerqueocérebro
é multitarefa. E as pessoas aca-
bam se frustrando por viverem
na ilusão de que podem fazer
várias coisas ao mesmo tempo:

— Infelizmente, as pesquisas
em neurociência confirmam que
a multitarefa é uma mentira.

A especialista ensina como
tirar a prova. Pegue um cro-
nômetro e pense na frase “Aja
com os outros como desejaria
que agissem com você”, que tem
44 letras, sem contar os espaços.
Divida uma folha com um traço
horizontal. Inicie o cronômetro.
Na parte de cima, escreva a
primeira letra da frase, “A”. Na
parte de baixo, escreva o nú-
mero 1. Volte à parte de cima e
escreva a segunda letra, “J”, e, na
parte de baixo, o número 2. Re-
pita até escrever a frase inteira
alternando uma letra em cima e
o número correspondente em
baixo. Anote o tempo gasto. Em
seguida, cronometre a tarefa de
primeiro escrever a frase inteira
e só depois a sequência de 1 a 44.
Você vai notar que a alternância
de tarefas demora mais do que
fazê-las em sequência.

Para alguns, ouvir música alta
é um modo de obter alguma
linearidade em suas atividades.
É o caso do analista de sistemas
Marcos Mathias, de 32 anos.

— Trabalho com desenvol-

vimento de software e, em meu
emprego anterior, recebi diver-
sas chamadas e advertências
formais devido à perda do foco.
Hoje, estou aprendendo a lidar
com a situação. Quando um
assunto ou tarefa exige muita
atenção, coloco uma música,
desligo MSN, fecho janela do
Facebook, do Twitter e foco na
tarefa. Mas sem a música eu
acabo sempre me desconcen-
trando e voltando a perder o
foco da atividade. Tarefas que
normalmente levariam minu-
tos acabam levando horas.

Causa pode ser distúrbio
de déficit de atenção

Mathias reclama que, apesar
de Facebook e Twitter serem
ferramentasmuitoúteis, seumo-
do de funcionamento em tempo
real, avisando sobre o que está
acontecendo e o que foi atua-
lizado, vira um motivo de dis-
tração. Além disso, diz que seu
problema é de família. Ele acre-
dita que sofre do chamado DDA
(distúrbio de déficit de atenção),
mas nunca foi examinado.

— Meu filho mais velho já foi
diagnosticado e recebe trata-
mento para se focar nas ati-
vidades da escola. Os médicos
disseramquepodesergenéticoe
que, por ser um distúrbio mais
bem conhecido hoje, poucos
adultos foramdiagnosticadosco-
mo portadores. E os que são não
precisam muito de tratamento,
pois aprendem a conviver.

Sua dificuldade de concentra-
ção vai além do computador:
nunca foi capaz de ler um livro
não-técnico, apesar de várias ve-
zes ter tentado. Diante desse
quadro, já pensa em procurar
ajuda médica. Mas não usará o
computador para isso. n

Reprodução da internet

Ex-presidente da Olympus dá explicações
Refugiado em Londres, ele conta que temeu por sua segurança em Tóquio

l LONDRES. O ex-presidente da
Olympus Michael Woodford ex-
plicou em entrevista ao jornal
espanhol “El País” como perdeu
o cargo por seu empenho em
esclarecer uma transação com
cara de crime organizado. Quan-
do assumiu o posto, em 1o- de
abril, depois de quase 30 anos na
companhia, ele não imaginava
que o deixaria meses depois,
fugindo de Tóquio por investigar
por que a companhia pagou uma

comissão de US$ 687 milhões em
uma única operação — 35 vezes
mais do que o 1% habitual — , a
compra da empresa americana
de equipamentos médicos Gy-
rus, com pagamentos feitos nas
Ilhas Cayman às companhias
Axes/Axam, cujos donos nunca
foram identificados.

Depois de a história ser pu-
blicada na revista japonesa “Fac-
ta”, em 20 de julho, acusando a
empresa de envolvimento com

extorsão e crime organizado, ele
iniciou uma cruzada para es-
clarecer os fatos. Mas seus es-
forços foram em vão. Ele foi
demitido em 14 de outubro, em
reunião de cinco minutos. Além
disso, teve de entregar a casa, os
computadores e o carro. Temen-
do por sua segurança, ele contou
o caso ao correspondente do
britânico “Financial Times”. No
dia seguinte, chegou a Londres,
com matéria no jornal. n
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 19.




