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Estamos
ficando
escravos

A canadense Rachel Muston,
sentada na geladeira.
Por convicção ecológica,
ela desligou o aparelho
há um ano. E você acha difícil
passar um dia sem celular...

das
máquinas?
Os aparelhos modernos facilitam tanto nossa vida
que rapidamente se tornam indispensáveis.
Como o avanço tecnológico está alterando nosso
comportamento e nosso modo de raciocinar
Peter Moon

A

mente humana possui uma capacidade prodigiosa de memorização. Dizia-se que Matteo Ricci, um jesuíta italiano que viveu na China no século XVI, sabia de
cor o texto de 150 livros. Dois milénios antes,
os bardos gregos se valiam da memória para
transmitir de pai a filho os 15.693 versos da
Ilíada, poema posto no pergaminho 400 anos
após a morte de seu lendário autor, Homero.
A educação dos cidadãos incluía o exercício de
decorar os textos homéricos. Hoje, isso parece
uma capacidade tão prodigiosa quanto inútil.
Afinal, os livros estão aí, nas bibliotecas (ou
na internet). Basta consultá-los. No mundo
atual, prezamos mais o raciocínio que a decoreba - um termo pejorativo que não à toa é
aplicado ao processo de memorização.
Transformações similares a essa estão acontecendo agora, no século XXI: a tecnologia,
mais uma vez, está mudando nossa forma de
pensar. Um exemplo é o GPS, o sistema de
localização por satélite. Tóquio, a maior cidade
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do mundo, tem dezenas de milhares de ruas e
avenidas, a maioria delas sem nome. As casas
e os edifícios têm numeração, mas ela é aleatória, ou melhor, histórica: a casa mais antiga
da rua em geral é a número 1, não importa em
que altura esteja. A habilidade de localizar-se
na cidade assombra os estrangeiros - e concede status especial a carteiros e taxistas.
Os candidatos a taxista, assim como em
Londres, devem passar por um teste dificílimo para provar que sabem de cor o mapa
da cidade. Isso exige anos de treinamento
e memorização. Há alguns anos, depois do
advento do GPS, a prova passou a aferir também se o candidato sabe usar o aparelho. O
GPS tornou-se um equipamento-padrão nas
frotas de táxi. Mas os motoristas mais velhos
pouco o usam. Eles mantêm a malha viária
viva na memória.
Os taxistas mais jovens recorrem bem mais
ao aparelho. Ainda decoram o mapa da cidade, mas provavelmente começam a esquecê-

-lo assim que são aprovados no exame. O
GPS representa um óbvio avanço para o cotidiano dos japoneses. O curioso é como um
sistema inexistente há poucos anos caminha
rapidamente para se tornar imprescindível.
Algo parecido aconteceu nos últimos meses em São Paulo. Acostumados às facilidades
da internet para pesquisar serviços, trabalhar, conversar com amigos ou informar-se,
centenas de milhares de clientes do serviço
Speedy de banda larga da Telefónica sentiram -se frustrados com as constantes quedas do
sistema. O mesmo tipo de sentimento nos assalta quando um vírus invade o computador,
o celular perde a conexão ou o carro quebra.
Os mais afetados pela súbita privação da
tecnologia são, em geral, os mais jovens. Eles
nasceram imersos num mundo digital - e são
mais dependentes dele. Segundo uma pesquisa feita em 2009, em Hong Kong, com 1.800
jovens de 18 a 25 anos, um em cada sete diz
não ver sentido na vida sem a internet.
•
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"Angústia, ansiedade e perda de concentração são sintomas da síndrome de abstinência
em qualquer dependência. Não é diferente
com a tecnologia", diz a pesquisadora russa
Nada Kakabadse, da Faculdade de Administração de Northampton, na Inglaterra,
especializada em dependência tecnológica.
"A tecnologia deveria ser uma ferramenta.
Virou uma sobrecarga," diz Kakabadse. "É
a dependência da tecnologia portátil, que se
leva consigo ao cinema, ao teatro, a um jantar
e praticamente para a cama.
Há jovens que passam 16 horas por dia no
videogame. Eles não se exercitam, comem mal,
estão ficando doentes", afirma. "A cultura do
trabalho 24 horas por dia, sete dias por semana, também está ligada às novas possibilidades
tecnológicas." Kakabadse acredita que nossa
entrega à tecnologia terá consequências. "A capacidade de julgamento é afetada. A tomada de
decisões fica comprometida", diz. "Em 20 anos,
haverá leis restringindo o uso abusivo de eletrônicos, como ocorre com o tabaco e as drogas."
Essa previsão parece exagerada. Mas já há,
hoje, gente preocupada com nossa dependência tecnológica. Como sabe qualquer pessoa
que tenha celular com agenda eletrônica, a espécie humana está perdendo a capacidade de
decorar telefones - até o da própria casa. "Talvez o único meio de evitar os efeitos nocivos da
dependência tecnológica seja conservar habilidades que não dependam do computador", diz
o historiador da tecnologia Edward Tenner, da
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Em Tóquio, as ruas não
têm nome e a numeração
das casas não segue uma
ordem. No passado, os
taxistas memorizavam
os endereços. Hoje, usam
GPS. E se ele quebrar?

Universidade Princeton, nos Estados Unidos.
Ele prega o uso do telefone, de vez em quando,
no lugar do e-mail, ou fazer cálculos com lápis
e papel, em vez de usar a calculadora.

Há gente mais radical. Em Vauban,
um subúrbio de Freiburg, na Alemanha, a
maioria dos 5.500 moradores largou o automóvel. O subúrbio não tem vagas para estacionar. Os 30% de moradores que têm carros são
obrigados a deixá-los numa garagem perto da
estação de trem. Cada vaga custa US$ 40 mil.
Para fazer viagens, os moradores alugam carros comunitários. O abandono do mundo sobre quatro rodas nem sempre é fácil. "Algumas
pessoas se mudam para cá e desistem rápido
- sentem falta do carro", diz Heidrun Walter,
uma moradora. Vauban é a experiência mais
avançada de um bairro "car free" na Europa.
Trata-se de uma medida contra as emissões
de poluentes que provocam o efeito estufa.
O mesmo motivo - tentar salvar o planeta
do aquecimento global - inspirou um sacrifício

ainda maior: desligar a geladeira. Foi o que fez
a canadense Rachel Muston, representante de
uma parcela ínfima, porém crescente, da população dos países ricos. "Estamos bem sem a
geladeira," disse Rachel ao jornal The New York
Times. "Quando estava ligada, comprávamos
muita comida pronta." Hoje, Rachel vai mais
ao mercado, compra quantidades menores e
cozinha mais. Em outras palavras, gasta mais
gasolina e descarta mais embalagens, o que
torna discutível sua contribuição para conter
o aquecimento global. Mas isso é outra história. O que chama a atenção, em pessoas como
Rachel ou em subúrbios como Vauban, é a
resistência à tecnologia, a tentativa de voltar
a um estágio em que éramos mais "puros",
talvez mais humanos. O mais célebre desses
movimentos foi dos luditas, no início do século XIX. Inconformados com o desemprego
trazido pelas máquinas da Revolução Industrial, eles pregavam (muitas vezes com uso da
violência) a volta ao sistema artesanal.
"Acho que as pessoas antitecnologia subestimam a capacidade do cérebro de se adaptar a
novos desafios", diz o neurocientista suíço Fred
Mast, da Universidade de Lausanne. "Estudos
mostram que o uso intensivo da tecnologia
pode levar à melhora das habilidades cognitivas, pelo processamento de mais informações
ao mesmo tempo." Talvez percamos algumas
habilidades, mas ganharemos outras. E, provavelmente, nossa vida ficará mais fácil. A não
ser quando houver uma pane na internet. •
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