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T H E  WA L L  ST R E E T  J O U R N A L  A M E R I C A S .

POR KEVIN J. DELANEY
THE WALL STREET JOURNAL

A espionagem começou há
dois anos. A filha de Karen
Lippe lhe disse que ia a um jogo
na escola com colegas. No dia
seguinte, a mãe descobriu a
verdade: a filha, então com 14
anos, se mandou do jogo com
uma amiga, entrou no carro de
um garoto que Lippe não conhe-
cia e foi a uma sorveteria sem
permissão. No dia seguinte,
depois do jantar, ela fez a filha
sentar-se e avisou-a para não
fazer mais aquilo.

Consultora de marketing em
Irvine, na Califórnia, Lippe
não disse como soube o que a
filha tinha feito. Mas a menina
acabou descobrindo. Sua
amiga contou a transgressão
no seu Web log, ou blog, que
Lippe leu online.

Desde o incidente, Lippe ten-
tou vários programas para bis-
bilhotar o que sua filha faz na
internet. Atualmente, ela passa
em média 30 minutos por dia
monitorando o blog da filha e
suas atividades online.

De sua parte, a filha às vezes
avisa aos colegas sobre a vigi-
lância cibernética da mãe e usa
subterfúgios como apagar do
computador o registro dos sites
que visita.

“Se minha filha tivesse um
diário no seu quarto, eu não ia
ler. Mas o que ela põe na inter-
net está aberto para todo o
mundo”, diz Lippe.

Nos anos 50, o automóvel deu
mais mobilidade aos jovens e
criou um espaço em que podiam
ter experiências sexuais longe
dos olhos dos pais. O Walkman,
nos anos 80, e mais recente-
mente o iPod deixaram os
jovens criar o próprio espaço
musical. Desde os anos 90, os
celulares permitem que os ado-
lescentes fiquem em constante
contato uns com os outros,
livres da fácil vigilância em

torno do telefone da família.
Agora os blogs, com sua

peculiar conjunção de comuni-
cação privada e pública, dão
novamente aos pais a chance de
espiar a vida escondida dos
seus filhos. Para algumas famí-
lias, é um novo jogo de esconde-
esconde. Cada vez mais pais
tentam acompanhar os blogs
dos seus adolescentes e se deba-
tem com espinhosas questões
éticas e tecnológicas que às
vezes vêm a reboque desse
esforço. Bem diferente de acom-
panhar como as crianças peque-
nas usam a internet, o que pro-
voca pouca resistência, seguir
os adolescentes online pode ser
um campo de batalha. Os pais
se vêem diante de crianças que
às vezes são muito mais esper-

tas tecnologicamente que eles e
bem rápidas em reagir a qual-
quer invasão de privacidade. 

A blogosfera está abrindo um
pouco a comunicação familiar,
ajudando os pais a catar infor-
mações sutis e construtivas que
os ajudam na criação dos filhos.
O que aparece nos blogs pode
ser bem esclarecedor, pois mui-
tos adolescentes têm dificulda-
des em discutir certas questões
com os pais mesmo quando não
querem escondê-las. 

Mas em outras famílias, as
batalhas da sala de estar estão
respingando no ciberespaço.

“MINHA MÃE LEU MEU
BLOG!!!”, escreveu em julho,
em seu blog no servidor Xanga,
uma garota de 14 anos. “Minha
vida está acabada.” Depois de

também descobrir que um de
seus pais lera o seu no Blogger
da Google Inc., outra adolescen-
te escreveu: “Acho que vou
ficar doente.”

“Meu pai é um retardado que
estraga tudo”, escreveu
Michelle Davis ao saber que o
pai tinha lido o dela. Davis, de 18
anos, pensava que os pais não
tinham idéia que seu blog exis-
tisse. “Uma vez escrevi um post
inteiro sobre pornô”, diz a moça.
“Isso é uma coisa que eu nunca
falaria na frente dos meus pais.”

Davis, que agora é caloura
na Universidade Pacific, no
Oregon, certa vez escreveu uma
entrada sobre a briga que tive-
ra com o pai a respeito de pas-
sar a noite na casa de um
amigo. Ali ela relembra o episó-
dio e, jocosamente, fantasia
sobre se vingar do pai ficando
grávida e dando ao filho o nome
de “Poeira Cintilante”.

O pai dela, Jeff Davis, de 45
anos, conta que tropeçou no blog
da filha em meados deste ano,
quando verificava o histórico dos
sites visitados no computador da
família, que é mantido pelo
browser. Ele diz que achou o
blog “meio divertido”, mas ficou
um pouco preocupado porque ela
usava o nome completo e infor-
mava a cidade onde morava. 

“Não achei que ler o blog
dela fosse uma intrusão na sua
privacidade porque ele era de
domínio público”, diz Davis, de
45 anos e dono de uma empresa
de alta tecnologia. Quando a
filha reclamou, ele suspendeu a
leitura. “É como um diário ou
coisa semelhante. A não ser que
tenha algum motivo para ela
querer que eu o veja, respeito a
privacidade dela”, diz ele
agora. Mas Michelle Davis diz
que ainda se sente sem jeito.
“Agora quando escrevo fico
bem nervosa”, diz ela. “Meus
pais são muito conservadores.”

Pais lêem blogs para vigiar a garotada
Diários publicados na internet criam novo dilema familiar. Invasão de privacidade?
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POR JACOB HALE RUSSELL
THE WALL STREET JOURNAL

Depois de tentar por anos
conter o declínio das platéias e
atrair jovens com recepções
antes do concerto e festivais
centrados em Mozart, as
orquestras americanas resolve-
ram apostar em algo diferente:
música nova que o público possa
realmente apreciar.

De Filadélfia a Sioux Falls, as
orquestras estão abraçando um
grupo cada vez maior de compo-
sitores que enfatizam a tradição
clássica de entreter, em vez de
explorar teorias acadêmicas
menos acessíveis. Embora o
objetivo seja parcialmente agra-
dar às platéias, essas obras são
levadas a sério. “Temos de esta-
belecer as obras que estarão por
aí em 50 a 75 anos”, diz Leonard
Slatkin, diretor musical da
Orquestra Sinfônica Nacional
de Washington.

A popularidade dessa nova
música clássica representa o
mais recente estágio de uma
reação aos anos 50 e 60, quando
os compositores que predomina-
vam eram acadêmicos que
inventaram estruturas tonais
que rompiam com as tradições
musicais européias. Em 1958,
um ensaio do compositor seria-
lista Milton Babbitt intitulava-se
Who Cares if You Listen? (Quem
se Importa se Você Ouve?). Mas
muitos dos compositores de hoje
rejeitam essa abordagem. John
Corigliano, um vencedor do
Prêmio Pulitzer que também
ganhou o Oscar pela trilha sono-
ra do filme O Violino Vermelho,
de 1998, critica a idéia de que a
arte é “intelectualmente mais
pungente se não a entendemos”.
E as orquestras estão cada vez
mais recompensando os esforços
de compositores que comparti-
lham da visão de Corigliano.

Ao programar mais composi-
ções novas, o mundo da música
clássica só está lidando com um
desafio que as artes visuais
enfrentaram meio século atrás.
Movimentos artísticos como o
minimalismo, o expressionismo
abstrato e a arte conceitual
encontraram resistência popular
inicial, mas as galerias e os cole-

cionadores usaram suas habili-
dades empresariais para con-
quistar adeptos. Mas se museus
e revistas podem expor o público
a arte mais difícil aos poucos, é
mais difícil para as orquestras
forçar o público a dedicar o
tempo e o dinheiro para ouvir
música que não soa familiar.

Daniel Kellogg, de 29 anos,
teve o que chama de sua “grande
chance” com uma comissão da
Orquestra da Filadélfia para
comemorar o tricentenário de
Benjamin Franklin. Sua peça,
Ben, de 21 minutos, estreou em
18 de novembro. Usa trechos das
canções de bar preferidas de

Franklin, além da harmônica de
vidro, uma invenção dele. Em
Sioux Falls, as platéias da
Sinfônica da Dakota do Sul ouvi-
rão esta temporada um concerto
de Steven Stucky, o vencedor do
Pulitzer de composição deste
ano. E no mês passado houve a
estréia de Made in America, de
Joan Tower, obra de 15 minutos
que será executada por 65
orquestras americanas até 2007.

As orquestras esperam que a
programação de música nova
faça seus concertos parecer
mais relevantes para o público
potencial, particularmente pes-
soas entre 35 e 45 anos. Para
não submeter as audiências a
uma dose muito grande de
música contemporânea, os con-
juntos costumam programá-la
junto com obras dos velhos mes-

tres. Na semana passada, a
Orquestra da Filadélfia estreou
um concerto para percussão de
Jennifer Higdon seguido por
uma sinfonia de Beethoven.

Quando Bennett Patrick
assistiu à Orquestra Sinfônica
de Glens Falls, no Estado de
Nova York, na estréia de Made
in America, ele se preparou
para a atonalidade que associa
com música moderna. “Sempre
penso: ‘Por que eles enterram a
melodia?’”, diz o aposentado de
78 anos. Mas a composição de
Tower era melódica e até citava
um dos mais tradicionais hinos
americanos. A peça “era bem

agradável”, diz Patrick.
Há sinais de sucesso da

estratégia. A Sinfônica de
Chicago diz que a média de
idade dos assinantes de sua
série MusicNOW foi cinco anos
mais baixa que a da série nor-
mal na temporada passada.

Mas apesar da maior atenção
para seu trabalho, os composito-
res dificilmente ganham o bas-
tante das comissões e direitos
autorais para pagar as contas. A
encomenda de uma peça orques-
tral de 15 minutos normalmente
rende US$ 15.000 a US$ 20.000.
Direitos autorais de apresenta-
ções e gravações geralmente
rendem mais umas poucas cen-
tenas de dólares por ano. Por
isso, muitos compositores depen-
dem de cargos em universidades
para ter uma renda estável.

Compositores clássicos reaprendem a
escrever melodia, e orquestras aproveitam

Daniel Kellogg na estréia de Ben com a Orquestra da Filadélfia
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POR STEPHANIE KANK
THE WALL STREET JOURNAL

Dezembro promete muitos
presentes para Lauren Jenkins,
de 8 anos. Ela vai ganhar a pri-
meira leva no dia 4, quando com-
pleta 9 anos, e a segunda, no
Natal. Sua lista de pedidos dá
pistas de que a conta dos presen-
tes neste ano pode ser salgada:
ela quer um celular, um iPod,
um laptop e — por que não? —
um GameBoy da Nintendo.

O pai de Lauren,
Arthur Jenkins, deu de
ombros quando ouviu
sua filha pedir eletrô-
nicos que somam, a
preços americanos,
uns US$ 1.000. “Eles
estão indo além de
brinquedos”, diz. O
laptop está descartado,
acrescentou o pai, mas
ele vai pensar sobre os
outros aparelhos.

Crianças cada vez
mais novas estão cla-
mando pelo tipo de pro-
dutos altamente tecno-
lógicos que se destina-
vam a adolescentes e
adultos, criando um
dilema para os pais.
Entre as questões
levantadas não está só o
preço, mas também se
esses itens são apropriados para
crianças que nem bem aprende-
ram a andar de bicicleta.

Não há como negar que o
público consumidor de eletrôni-
cos fica mais jovem a cada
geração que cresce tendo esses
aparelhos como parte do dia-a-
dia. Segundo a firma americana
de pesquisa de mercado NPD
Funworld, em média, as crian-
ças estão começando a brincar
com computadores aos 5 ou 6
anos de idade nos Estados
Unidos, usam aparelhos de CD e
de DVD aos 7 ou 8 e toca-MP3 e
câmeras digitais aos 10 ou 11.

Há versões infanto-juvenis

para quase todos os produtos
eletrônicos. Geralmente, a ver-
são para crianças oferece fun-
ções similares àquela para os
adultos, mas a um preço um
pouco menor. Por exemplo, o
VuGo Multimedia System, da
fabricante de brinquedos
Hasbro Inc., custa US$ 119,99
nos EUA e é usado por crianças
para baixar música, vídeo e
fotos da internet e exibi-los
numa tela de três polegadas. A

Mattel Inc. tem a câmera de
vídeo digital Vidster (US$ 79,99),
enquanto a MGA Entertainment
Inc. está oferecendo um toca-
MP3 Bratz em forma de batom
(também US$ 79,99).

E há produtos que não são
especificamente voltados para o
público mirim, mas que atraem
fãs de pouca idade — como o
iPod, da Apple Computer Inc.
(de US$ 100 a US$ 300), e o Xbox
360, o novo console de videoga-
me da Microsoft Corp., que pode
custar até US$ 800 nos EUA, se
for comprado com um conjunto
de joguinhos, como muitos vare-
jistas têm oferecido no país.

Os baixinhos chegam à
era da alta tecnologia
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Fonte: O Estado de S. Paulo / The Wall Street Journal Americas, São Paulo, 30 nov. 2005. Economia, p. B11.




