tecnologia

A internet nos suga como uma
esponja. Boato ou fato?
E

m tempos de volta às aulas, nada mais empolgante do que um bom
tema para debater. Sim! Estamos com a “corda toda” e com as energias renovadas para mais um ano letivo.
E, nesse contexto, trago para reflexão esta problemática tratada por
Nicholas Carr, um palestrante reconhecido no mundo empresarial, que,
em sua vinda ao Brasil, afirmou que a internet está nos empobrecendo.
Está empobrecendo nossa inteligência, nossa capacidade de concentração, nossa habilidade contemplativa.
Continua o rol dos impactos negativos, concluindo que a cultura está
ficando rasa. Complementa, ainda, afirmando que: “As crianças não devem mexer em computadores de jeito nenhum. Os pais devem deixar os
filhos o máximo de tempo longe das telas”.
Apesar do foco do americano formado em Harvard não ser educacional,
uma vez que prioriza o mundo empresarial, julguei suas considerações,
no mínimo, interessantes. Coerentes também em alguns aspectos.
Concordo que realmente a internet está empobrecendo a humanidade... a comunicação, a cultura, a concentração… Não por ser uma
tecnologia ruim ou apocalítica, mas porque está sendo mal utilizada,
ou utilizada de modo irresponsável, sem medidas. E não acredito que
manter os jovens e crianças longe do computador vá resolver o problema (se isso for possível).
A tecnologia, leia-se internet, tem muito a contribuir, o que precisamos
é encontrar o caminho do meio, do equilíbrio.
Oportunizar vivências aos alunos no mundo real e no virtual, conduzilos à socialização nos intervalos, nas quadras de jogos, no cinema, no
MSN e afins. Fazê-los ter momentos de aprendizado na escola e fora
dela, com e sem os recursos tecnológicos. Levá-los a ler bons livros,
conhecer museus, visitar parques, fazer feiras culturais e acessar
sites bem bacanas. Sem radicalismos, aproveitando o melhor de cada
mundo.
E você? O que pensa sobre isso? Mande sua opinião para mim!
E, no mais, votos de um ano letivo repleto de sucesso, realizações e muitas experiências positivas! ¢
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