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ave, pare, pare, por favor! Pare Dave. Você poderia parar, Dave?”. Suplica o 
supercomputador HAL 9000 ao implacável astronauta Dave Bowman, numa 
melancólica, estranha e decisiva cena ao final de 2001: uma odisséia no espaço, de 

Stanley Kubrick. Bowman, depois de quase ser despachado para uma fria morte no espaço 
profundo pela máquina enguiçada, está calma e friamente desconectando os circuitos de 
memória que controlam seu cérebro artificial. “Dave, minha mente está sumindo”. Diz HAL, 
num tom triste e abandonado. “Eu sinto. Eu sinto”.  
 
Eu também sinto. Há alguns anos tenho a impressão de que alguém, ou alguma coisa, vem 
mexendo com meu cérebro, remapeando os circuitos neuronais, reprogramando a memória. 
Minha mente não está sumindo – até onde percebo – mas está mudando. Não estou mais 
pensando como costumava pensar. Percebo isso de modo mais acentuado quando estou lendo. 
Mergulhar num livro, ou num longo artigo, costumava ser fácil. Minha mente se enredava na 
narrativa ou nas voltas do argumento e eu passava horas lendo longos trechos de prosa. Isso 
raramente ocorre atualmente. Agora minha atenção começa a divagar depois de duas ou três 
páginas. Eu fico inquieto, perco o fio de meada, começo a procurar outras coisas para fazer. 
Sinto como se estivesse sempre arrastando meu cérebro divagante de volta ao texto. A leitura 
fluida e profunda que costumava ser tão natural para mim agora se tornou uma luta. 
 
Creio que sei o que está acontecendo. Por mais de uma década venho passando mais tempo 
online, procurando e surfando e algumas vezes acrescentando informação à grande biblioteca da 
Internet. A Internet tem sido uma dádiva para um escritor como eu. Pesquisas que antes exigiam 
dias de procura em jornais ou na biblioteca agora podem ser feitas em minutos. Algumas 
procuras no Google, alguns cliques rápidos em hiperlinks e eu consigo os fatos reveladores ou 
as citações exatas que procurava. Mesmo quando não estou trabalhando acabo me 
surpreendendo, mais freqüentemente do que deveria, à caça de informação na Web ou lendo e 
escrevendo e-mails, escaneando manchetes e blogs, assistindo vídeos, ouvindo podcasts ou 
apenas vagando de um link para outro. (Ao contrário das notas de rodapé, as quais eles são 
comparados, hiperlinks não apenas nos referem a trabalhos relacionados; eles nos arremessam 
em direção a eles). 
 
Para mim, como para outros, a Net está se tornando um meio universal, o conduíte por onde 
passa a maior parte da informação que chega aos meus olhos e ouvidos e a minha mente. As 
vantagens de se ter acesso rápido a quantidades inacreditavelmente ricas de informação são 
muitas, e elas tem sido extensivamente descritas e justamente aplaudidas. “A reminiscência 
perfeita da memória de silicone”, escreve Clive Thompson, da Wired “pode ser um enorme 
boom para o pensamento”. Mas tal boom tem seu preço. Como disse o teórico da comunicação 
Marshall MacLuhan nos anos 60, a mídia não é apenas um canal passivo para o tráfego de 
informação. Ela fornece a matéria, mas também molda o processo de pensamento. E o que a Net 
parece fazer é pulverizar minha capacidade de concentração e contemplação. Minha mente 
agora espera absorver informação do modo como a Net as distribui: num fluxo veloz e 
intermitente de partículas. Antes eu era um mergulhador num mar de palavras. Agora eu deslizo 
pela superfície como um piloto de Jet Ski.  
 
Não sou o único. Quando menciono meu problema com a leitura a amigos e conhecidos – tipos 
literários, em sua maioria – muitos dizem ter experiências similares. Quanto mais eles usam a 
Web, mais precisam lutar para permanecerem concentrados em longos textos. Alguns dos 
blogueiros que acompanho também começaram a mencionar o fenômeno. Scott Karp, que 
escreve um blog sobre mídia on-line, confessou recentemente ter parado completamente de ler 
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livros. “Eu era um graduando em literatura na faculdade e costumava ser um leitor voraz”, 
escreveu. “O que houve?” Ele especula em sua resposta: “E se eu leio exclusivamente na web 
não apenas porque o modo como eu leio mudou, i.e., estou apenas buscando conveniência, mas 
porque o modo como eu PENSO mudou?” 
 
Bruce Friedman, que bloga regularmente sobre o uso de computadores na medicina, também 
descreveu como o uso da Internet alterou seus hábitos mentais. “Eu agora praticamente perdi 
toda a habilidade para ler e absorver um artigo mais extenso na web ou na mídia impressa”, 
escreveu no início do ano. Patologista e professor há algum tempo na Escola de Medicina da 
Universidade de Michigam, Friedman elaborou melhor suas impressões sobre o assunto numa 
conversa comigo por telefone. Seu raciocínio, ele diz, assumiu a característica de “staccato”, 
espelhando o modo como ele rapidamente escaneia pequenas passagens de texto de diversas 
fontes on-line. “Não consigo mais ler Guerra e Paz”, ele admite. “Perdi a capacidade de fazer 
isso. Mesmo posts de blogs com mais de três ou quatro parágrafos são demais para absorver. Eu 
apenas passo os olhos”.  
 
Meras anedotas não provam muito. E continuamos esperando pelos experimentos psicológicos e 
neurológicos de longa duração que irão desenhar o quadro definitivo sobre o modo como a 
Internet afeta a cognição. Contudo um recente estudo sobre hábitos de pesquisa online, 
conduzido por pesquisadores da University College London, sugere que podemos estar no meio 
de uma mudança radical no modo como lemos e pensamos. Parte do estudo, que durou cinco 
anos, consistia na análise de arquivos de acesso que documentavam o comportamento dos 
visitantes de dois sítios populares de pesquisa, um operado pela Biblioteca Britânica e outro 
pelo Consórcio Britânico de Educação. Esses sites permitem acesso a artigos de jornais, e-
books, e outras fontes de informação escrita. Os pesquisadores descobriram que os usuários dos 
sites apresentaram “uma forma de atividade mental associada à identificação rápida, na leitura, 
das idéias principais de um texto (em inglês, skimming)”, saltando de uma fonte a outra e 
raramente retornando a fontes já visitadas. Eles tipicamente não lêem mais do que uma ou duas 
páginas de um artigo ou livro antes de pular para outro. Algumas vezes eles salvam algum 
artigo, mas não há nenhuma evidência de que eles realmente lêem o que salvaram. Os autores 
do estudo afirmam: 
 

Está claro que os usuários não estão lendo online no sentido tradicional; de fato há 
sinais de que um modo novo de leitura está aparecendo na medida em que os usuários 
navegam horizontalmente através de títulos, conteúdos de páginas e resumos buscando 
resultados rápidos. Parece até que eles procuram a informação online para evitar ler no 
sentido tradicional.  

 
Graças à ubiqüidade do texto na Internet – sem falar na popularidade das mensagens de texto 
nos telefones celulares – é realmente possível que estejamos lendo muito mais hoje do que nas 
décadas de 60 e 70, quando a televisão era o meio da moda. Mas é um tipo diferente de leitura, e 
por trás dele está um tipo diferente de pensamento – talvez até mesmo um novo senso de si 
mesmo. “Nós não somos apenas o que lemos” diz Maryanne Wolf, psicóloga da Universidade 
de Tufts e autora do livro Proust and the Squid: The Story and Science of the reading Brain. 
“Nós somos como lemos”. Wolf acredita que o estilo de leitura promovido pela Internet, um 
estilo que coloca a “eficiência” e a “imediatidade” acima de qualquer outra coisa, pode estar 
diminuindo nossa capacidade de leitura profunda que emergiu quando uma antiga tecnologia, a 
prensa, tornou os longos e complexos romances algo comum. Quando lemos online, ela afirma, 
tendemos a nos tornar “decodificadores de informação”. Nossa habilidade para interpretar 
textos, para fazer as ricas conexões mentais que se formam quando lemos em profundidade e 
sem distrações, fica desligada.  
 
Ler, explica Wolf, não é uma habilidade instintiva para os seres humanos. Não está impressa em 
nossos genes do mesmo modo que falar está. Somos obrigados a ensinar nossa mente a traduzir 
os caracteres simbólicos que vemos na linguagem que compreendemos. E a mídia e outras 



tecnologias que usamos no processo de aprendizado da arte de ler têm um papel importante na 
formação dos circuitos neurais em nosso cérebro. Experimentos demonstram que leitores de 
ideogramas, tais como os Chineses, desenvolvem um circuito mental para leitura que é diferente 
do circuito encontrado naqueles, como nós, em que a linguagem escrita é alfabética. As 
variações se estendem por várias regiões do cérebro, incluindo aquelas funções cognitivas 
altamente importantes como a memória e a interpretação de estímulos visuais e sonoros. Nós 
podemos esperar, do mesmo modo, que os circuitos tecidos pelo uso da Net serão diferentes da 
trama costurada pela leitura de livros e outros tipos de mídia impressa. 
 

m algum momento de 1882, Friedrich Nietzsche comprou uma máquina de escrever – 
uma Malling-Hansen Writing Ball, para ser preciso. Sua visão estava falhando e manter 
o foco na página havia se tornado um esforço doloroso e exaustivo, provocando fortes 

dores de cabeça. Ele foi forçado a limitar sua escrita e temia logo ser obrigado a desistir de 
escrever por completo. A máquina datilográfica o salvou, pelo menos por um tempo. Uma vez 
tendo dominado a habilidade para datilografar ele conseguia escrever com os olhos fechados, 
usando apenas as pontas dos dedos. As palavras podiam mais uma vez fluir da sua mente para a 
página em branco. 
 
Mas a máquina teve um efeito bastante sutil no seu trabalho. Um dos amigos de Nietzsche, um 
compositor, notou a mudança de estilo na sua escrita. Sua prosa já muito concisa tornou-se 
telegráfica. “Talvez você, através deste instrumento, acabe criando um novo idioma” o amigo 
escreveu numa carta, notando que em seu próprio trabalho, seus “pensamentos em música e 
linguagem geralmente dependiam da qualidade do papel e da pena”. “Você está certo”, 
respondeu Nietzsche, “o equipamento para a escrita participa da formação dos nossos 
pensamentos”. Sob o impulso da máquina, escreveu o acadêmico de comunicação alemão 
Friedrich A. Kittler, a prosa de Nietzsche “mudou de argumentos para aforismos, de 
pensamentos para chistes, de um estilo retórico para o telegráfico”.  
 
O cérebro humano é quase infinitamente maleável. Pensava-se que nossa malha mental, as 
densas conexões formadas pelos 100 bilhões de neurônios dentro dos nossos crânios, estava 
quase completamente formada quando atingíamos a idade adulta. Mas pesquisas sobre o cérebro 
descobriram que a coisa não é bem assim. James Olds, professor de neurociência e diretor do 
Instituto Krasnow para Estudos Avançados, na Universidade George Mason, afirma que até a 
mente adulta ainda é “muito plástica”. Células nervosas rotineiramente quebram velhas 
conexões e formam novas. “O cérebro”, de acordo com Olds, “possui a habilidade de se 
reprogramar, alterando o modo como geralmente funciona”.  
 
Quando usamos o que o sociólogo Daniel Bell chama nossas “tecnologias intelectuais” – as 
ferramentas que estendem nossas capacidades mentais – nós inevitavelmente começamos a 
assimilar as qualidades destas tecnologias. O relógio mecânico, que teve seu uso popularizado 
no século XIV, serve como exemplo particularmente convincente. Em Technics and 

Civilization, o historiador e crítico cultural Lewis Mumford descreve como o relógio 
“desassociou o tempo dos eventos humanos, ajudando a gerar a crença num mundo 
independente de seqüências matematicamente mensuráveis”. A “estrutura abstrata do tempo 
dividido” tornou-se “a referência tanto para as ações quanto para o pensamento”.  
 
O tique-taque metódico do relógio ajudou no nascimento da mente científica e do homem 
científico. Mas também levou algo embora. Como observou o falecido cientista da computação 
do MIT Joseph Weizenbaum em seu livro de 1976, Computer Power and Humam Reason: 

From Judgment to Calculation, o conceito de mundo que emergiu do uso disseminado do 
instrumento de medição do tempo “permanece uma versão empobrecida do antigo conceito de 
mundo, pois ele se baseia na rejeição daquelas experiências diretas que formavam a base e, na 
verdade, constituíam a antiga realidade”. Ao decidirmos quando comer, trabalhar, dormir, 
acordar, nós paramos de ouvir nossos sentidos e passamos a obedecer ao relógio. 
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O processo de adaptação a novas tecnologias reflete-se nas metáforas que usamos para nos 
compreendermos. Quando o relógio mecânico apareceu, as pessoas começaram a imaginar que 
seus cérebros operavam “como relógios”. Hoje, na era do software, nós imaginamos que eles 
operam “como computadores”. Mas as mudanças, diz-nos a neurociência, vão bem mais fundo 
do que a metáfora sugere. Graças à plasticidade do nosso cérebro, a adaptação se estende ao 
nível biológico.  
 
A Internet promete um impacto de longo alcance na cognição. Num artigo publicado em 1936, o 
matemático britânico Alan Turing provou que um computador digital, naquele tempo apenas 
uma hipótese, poderia ser programado para cumprir a função de qualquer outro aparelho de 
processamento informacional. E é isso que vemos hoje. A Internet, uma espécie de imensamente 
poderoso sistema computacional, está subsumindo a maioria das outras tecnologias intelectuais. 
Está se tornando nosso mapa e nosso relógio, nosso jornal e nossa máquina de escrever, nossa 
calculadora e nosso telefone, nosso rádio e nossa TV.  
 
Quando a Net absorve uma mídia, essa mídia é recriada à imagem da Net. Ele contamina o 
conteúdo do meio com hiperlinks, anúncios, e outras bugigangas digitais; e encapsula o 
conteúdo com o conteúdo de todas as outras mídias já absorvidas. Um novo e-mail, por 
exemplo, pode anunciar sua chegada enquanto passamos os olhos pelas últimas manchetes num 
site de notícias. O resultado é a pulverização da atenção e a difusão da concentração.  
 
A influência da Net não acaba nas bordas do monitor, ademais. À medida que a mente das 
pessoas vai se ajeitando ao estofo maluco da Net, a mídia tradicional vai sendo obrigada a se 
adaptar às novas expectativas da audiência. Programas de televisão passaram a usar legendas e 
anúncios pop-ups; revistas e jornais diminuíram o tamanho das suas reportagens, introduziram 
boxes explicativos e lotaram suas páginas com infográficos didáticos. Quando, em março deste 
ano, o New York Times decidiu reservar as páginas 2 e 3 de cada edição diária a resumos de 
artigos e reportagens, seu diretor gráfico, Tom Bodkin, justificou a opção explicando que estes 
“atalhos” iriam proporcionar aos leitores mais apressados um rápido “gostinho” das notícias do 
dia, poupando-os do “menos eficiente” expediente de realmente virar as páginas do jornal para 
ler os artigos. A velha mídia tem pouca opção a não ser jogar pelas regras da nova mídia.  
 
Nunca os sistemas de comunicação cumpriram tantos papéis em nossas vidas – ou exerceram 
influência tão marcante em nossos pensamentos – como a Internet cumpre hoje. Contudo, 
apesar do quanto se escreve sobre a Net atualmente, há pouca consideração sobre como, 
exatamente, ela nos está reprogramando. A ética intelectual da Internet permanece obscura.  
 

ais ou menos na mesma época em que Nietzsche começou a usar sua máquina 
datilográfica, o determinado jovem Frederick Winslow Taylor levou um relógio para 
dentro da siderúrgica Midvale na Filadélfia e iniciou uma histórica série de 

experimentos direcionados para a melhora da eficiência dos funcionários da fábrica. Com a 
aprovação dos donos, ele recrutou um grupo de empregados, colocou-os para trabalhar em 
várias máquinas e gravou e cronometrou cada um dos seus movimentos, assim como as 
operações das máquinas. Ao decompor cada função numa série de pequenos e discretos passos e 
testar os melhores modos de cumprir cada uma, Taylor desenvolveu uma série de instruções 
precisas – um “algoritmo”, poderíamos dizer – sobre como cada empregado deveria realizar seu 
trabalho. Os empregados da Midvale resmungaram a respeito das novas ordens de trabalho, 
reclamando que as rotinas os haviam reduzido a pouco mais do que autômatos, mas a 
produtividade da fábrica aumentou.  
 
Mais de cem anos depois da invenção do motor a vapor, a Revolução Industrial havia 
encontrado finalmente sua filosofia e seu filósofo. A estrita coreografia industrial de Taylor – 
seu “sistema”, como agora o denominamos – foi adotado por industriais em todo o País e, 
posteriormente, no mundo. Objetivando o máximo de velocidade, eficiência e produção, donos 
de fábricas usaram estudos sobre tempo e movimento para organizar suas rotinas produtivas e 
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configurar as tarefas dos seus trabalhadores. O alvo, assim como Taylor o definiu em seu 
incensado tratado de 1911 Os princípios da administração científica, era identificar e adotar, 
para cada função, o “melhor método” de trabalho a fim de produzir “uma gradual substituição 
de receitas práticas pela ciência em todas as artes mecânicas”. Se seu sistema fosse aplicado a 
todos as atividades produtivas, Taylor prometia a seus seguidores, provocaria a reestruturação 
completa não apenas da indústria, mas de toda sociedade, gerando uma utopia perfeita de 
eficiência. “No passado o homem vinha em primeiro lugar”, declarou; “no futuro o sistema 
deverá vir primeiro”.  
 
O sistema de Taylor ainda está conosco; ele permanece como ética da produção industrial. E 
agora, graças ao crescente poder que os engenheiros computacionais e desenvolvedores de 
software têm sobre nossa vida intelectual, a ética de Taylor está começando a dominar o reino 
da mente também. A Internet é uma máquina desenhada para coletar, transmitir e manipular 
informação com o máximo de eficiência possível; e sua legião de programadores está 
empenhada em encontrar “o melhor método” – o algoritmo perfeito – para dar conta de cada 
movimento mental envolvido no que costumamos chamar “trabalho intelectual”.  
 

 quartel general do Google em Montain View, California – o Googleplex – é a catedral 
da Internet, e a religião praticada dentro de seus muros é o taylorismo. O Google, afirma 
seu presidente, Eric Schmidt, é “uma companhia fundada sobre a ciência da 

mensuração”, e luta para “sistematizar tudo” que faz. Baseado nos terabytes de informações 
comportamentais que coleta através de seu motor de busca e outro sites, a empresa realiza 
centenas de experimentos por dia, de acordo com a Harvard Business Review, e aplica os 
resultados no refinamento dos algoritmos que cada vez mais controlam como as pessoas 
encontram informação e como elas interpretam estas informações. O que Taylor fez pelo 
trabalho manual, Google está fazendo pelo trabalho mental. 
 
A empresa declarou que sua missão é “organizar toda a informação do mundo e torná-la 
universalmente acessível e útil”. Quer desenvolver “o motor de busca perfeito”, que ela define 
como algo que “compreenda exatamente o que você quer dizer e te devolve exatamente o que 
você quer”. Na visão do Google informação é um tipo de commodity, um recurso utilitário que 
pode ser minerado e processado com eficiência industrial. Quanto mais informação “acessamos” 
e mais rápido extraímos o que há de importante nela, mais produtivos nos tornamos enquanto 
pensadores.  
 
Onde isso vai parar? Sergey Brin e Larry Page, o jovem talentoso que fundou a empresa Google 
enquanto fazia um doutorado em ciência da computação na Universidade de Stanford, falam  
amiúde do desejo de transformar seu motor de busca num tipo de inteligência artificial, uma 
espécie de HAL que poderia conectar-se diretamente aos nossos cérebros. “O motor de busca 
perfeito deverá ser tão esperto quando as pessoas – ou mais esperto ainda”, afirmou Page numa 
conferência há alguns anos. “Para nós, trabalhar com buscas é um modo de trabalhar com 
inteligência artificial”. Numa entrevista à revista Newsweek, Brin disse, “certamente, se você 
tiver toda a informação do mundo ligada diretamente no seu cérebro, ou num cérebro artificial 
que é mais esperto que o seu cérebro, você estará em vantagem”. Ano passado, Page disse a um 
grupo de cientistas que o Google está “realmente tentando construir uma Inteligência artificial e 
está fazendo isso em larga escala”.  
 
Tal ambição é natural, até mesmo admirável para um par de gênios matemáticos com grande 
quantidade de dinheiro a sua disposição e um pequeno exército de cientistas da computação 
como seus empregados. Um empreendimento fundamentalmente científico, o Google é 
motivado pelo desejo de usar a tecnologia, nas palavras de Eric Schmidt, “para resolver 
problemas que ninguém resolveu ainda”, e a inteligência artificial é o mais difícil dos problemas 
por aí. Porque Brin e Page não iriam querer resolvê-lo? 
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Contudo, a pressuposição fácil de que estaríamos todos “melhores” se nossos cérebros fossem 
suplementados, ou mesmo substituídos, por uma inteligência artificial é preocupante. A idéia 
parece sugerir a crença de que a inteligência é o resultado de um processo mecânico, de uma 
série discreta de etapas que podem ser isoladas, medidas e otimizadas. No mundo do Google, o 
mundo no qual entramos quando estamos online, há pouco espaço para a incompletude da 
contemplação. A ambigüidade não é vista como uma abertura para a criatividade, para o insight, 
mas um “bug” a ser corrigido. O cérebro humano é apenas um computador ultrapassado que 
precisa de um processador mais rápido e de um disco rígido com maior capacidade. 
 
A idéia de que nossas mentes deveriam operar como máquinas de processamento de alta 
velocidade não está imbricada apenas nas fundações da Internet; ela é, na verdade, o modelo de 
negócios reinante na rede. Quando mais rápido surfamos na Web – mais links seguimos, mais 
páginas vemos – mais oportunidades a Google e outras companhias têm de coletar informação 
sobre nós e nos enviar propaganda. A maior parte dos proprietários da Internet comercial está 
financeiramente engajada na coleta de pedaços de informação que deixamos para trás ao saltar 
de um link para outro – quanto mais pedaços, melhor. A última coisa que estas companhias 
querem é encorajar a leitura prazerosa ou o pensamento concentrado e lento. Está em seu 
interesse econômico nos levar constantemente à distração. 
 

alvez eu seja apenas um paranóico. Do mesmo modo que há uma tendência à 
glorificação da tecnologia, há a tendência inversa de se esperar o pior de cada nova 
ferramenta ou máquina. No Fedro, Sócrates reclama com tristeza do desenvolvimento da 

escrita. Ele temia que, a medida que as pessoas confiassem na linguagem escrita como um 
substituto para o saber que elas costumavam carregar na cabeça, elas iriam, nas palavras de uma 
das personagens do diálogo, “deixar de exercitar a memória e se tornar esquecidas”. E porque 
elas seriam capazes de “receber uma maior quantidade de informação sem a devida instrução”, 
elas iriam “se considerar muito sábias quando na verdade seriam, em grande parte, ignorantes”. 
Elas iriam estar “repletas do conceito de sabedoria ao invés de serem realmente sábias”. 
Sócrates não estava errado – a nova tecnologia teve, em grande parte, o efeito que ele temia – 
mas não viu longe o suficiente. Ele não conseguiu perceber que, de formar diversas, a escrita e a 
leitura iriam servir para disseminar informação, gerar novas idéias e expandir o conhecimento 
humano (e talvez até a sabedoria). 
 
O aparecimento da imprensa, no século XV, disparou outra rodada de ranger de dentes. O 
humanista italiano Hieronimo Squarciafico defendia que a disponibilidade de livros levaria à 
preguiça intelectual, tornando os homens “menos estudiosos” e enfraquecendo suas mentes. 
Outros argumentavam que livros mais baratos e panfletos poderiam corroer a autoridade 
religiosa, tornar menos importante o trabalho de acadêmicos e escribas, além de espalhar a 
sedição e a concupiscência. Como afirma o professor da Universidade de Nova York, Clay 
Shirky, “a maioria dos argumentos contra a invenção da imprensa estavam corretos, alguns 
eram até prescientes”. Porém, novamente, os apocalípticos não conseguiram imaginar a miríade 
de bençãos que a palavra impressa iria possibilitar.  
 
Portanto, sim, você deveria ser cético quanto ao meu ceticismo. Talvez aqueles que descartam 
as críticas à Internet classificando-as como nostalgicas e retrógradas estejam corretos e das 
nossas mentes hiperativas e abarrotadas de informação nasça uma era de ouro de descobertas 
intelectuais e verdades universais. Entretanto, a Internet não é o alfabeto, e mesmo que ela 
substitua a mídia impressa, colocará algo diferente no lugar. O tipo de leitura profunda, 
dedicada, que uma seqüência de páginas impressas promove possui valor não apenas pelo 
conhecimento que adquirimos das palavras do autor, mas também pelas vibrações intelectuais 
que tais palavras provocam em nossas mentes. Nos espaços tranqüilos que se abrem através da 
leitura concentrada e sem distrações de um livro, ou por qualquer outro ato de contemplação, 
nós operamos nossas associações, produzimos nossas analogias e inferências, cultivamos nossas 
idéias. Ler profundamente, argumenta Maryanne Wolf, é indistinguível de pensar 
profundamente. 

T 



 
Se nós perdermos estes espaços de tranqüilidade, ou preenchê-los com “conteúdos”, 
sacrificaremos algo importante não apenas em nós mesmos, mas em nossa cultura. Num recente 
ensaio, o dramaturgo Richard Foreman descreveu com eloqüência o que está em jogo: 
 

Eu venho de uma tradição da cultura ocidental na qual o ideal (meu ideal) era o de uma 
densa, complexa, altamente educada e articulada personalidade – um homem ou mulher 
que carregassem em si mesmos uma versão pessoal e única de toda a herança ocidental. 
[Mas agora] Eu vejo em nós todos (eu incluso) a substituição de uma complexa 
densidade interior por um novo tipo de Eu (Self) – evoluindo sob a pressão do excesso 
de informação e da tecnologia do “instantaneamente disponível”. 

 
A medida em que somos drenados do nosso “repertório interior da densa herança cultural”, 
conclui Foreman, nos arriscamos a nos tornarmos “pessoas pó-de-arroz” – espalhadas e 
superficiais a medida em que nos conectamos à vasta rede de informação acessível ao mero 
apertar de um botão”. 
 
Sou assombrado por aquela cena de 2001. O que a faz tão relevante e triste, tão estranha, é a 
resposta emocional do computador ao desmonte de sua mente: seu desespero enquando um 
circuito após o outro ia se apagando, sua súplica infantil ao astronauta – “Eu sinto. Eu sinto. 
Estou com medo” – e sua reversão final ao que só posso chamar de estado de inocência. A 
explosão de sentimentos de HAL contrasta com a falta de emoção que caracteriza as figuras 
humanas no filme, cumprindo suas funções com uma eficiência quase robótica. Seus atos e 
pensamentos parecem roterizados, como se estivessem seguindo as etapas de um algoritmo. No 
mundo de 2001, as pessoas tornaram-se tão parecidas a máquinas que a personagem mais 
humana acaba sendo uma máquina de verdade. Esta é a essência da sombria profecia de 
Kubrick: ao dependermos cada vez mais dos computadores para mediar nossa compreensão do 
mundo, nossa inteligênica vai se achatando e se transformando em inteligência artifical. 
 
 
 
 
 
 
 
 


