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Ler, ouvir, refletir, depois “curtir”
Por que xingamos tanto na internet? Talvez por falta de crítica e não excesso

Há alguns anos li uma entrevista com o filósofo Lucien Sfez em que ele diz algo sobre os estudantes brasileiros
que me tocou fundo. A transcrição é um pouco longa, mas vale a pena:

Depois de passar quatro meses no Brasil, sinto que posso me comunicar
muito  melhor  com  os  brasileiros  do  que  antes.  Agora  conheço  muito
melhor  as  prénoções  da  cultura  brasileira.  Percebi,  por  exemplo,  com
grande  perplexidade  depois  de  dois  meses,  que  os  estudantes  não
suportam críticas, e se eles não suportam é porque eles foram ensinados
a  não  suportar.  O  que  quer  dizer  que  nós,  professores,  também  não
suportamos. Se critico de forma leviana, compreendo o aborrecimento dos
estudantes. Mas se numa palestra ou exposição em sala de aula eu critico
que  uma  colocação  não  tem  sentido,  que  não  corresponde  ao  assunto,
estou  ensinando  os  estudantes  a  pensar.  Mas  eles  se  recusam,  não
aceitam. Comunicar  significa  estar  no mesmo  registro,  poder  falar  numa
mesma  linha  de  raciocínio.  Quando  estudantes  franceses  entram  na
universidade é para aprender a crítica. É verdade que estão se tornando
cada vez mais ingênuos, mas no passado era assim: ensinar a criticar.

 
Suspeito que esse traço cultural de que fala Sfez não seja algo somente dos estudantes, mas sim da sociedade
brasileira de maneira geral. Com frequência a ideia de crítica é entendida – e o que é pior, praticada – por nós
como xingamento. Qualquer pessoa que tenha visto postagens e comentários no Facebook, principalmente na
época da eleição, pode perceber como a comunicação (sobretudo entre os que pensam de modo diferente) era
rara.
 
Nem sempre é possível  xingar, e  já ouvi histórias muito curiosas de estudantes brasileiros de pósgraduação
que estiveram na Europa e estranharam o modo “rude”, “grosseiro” ou “direto demais” de seus orientadores ou
professores.  A  crítica  dói,  pois  talvez  cultivemos  em  demasia  a  ausência  da  mesma.  A  ideia  de  que,  numa
discussão,  o  mais  importante  é  o  pensamento,  os  argumentos,  a  busca  de  conhecimento  e  não  o  ego  dos
participantes não é popular entre nós. Vencer uma discussão, impor o que se pensa, ou então sequer discutir os
assuntos  ficando  na  troca  de  amabilidades  vazias,  muitas  vezes  parece  mais  relevante  do  que  obter
esclarecimento.
 
Ter menos  apego  ao  próprio  ego,  ao  que  se  acredita  (talvez  de maneira  pouco  refletida  ou  excessivamente
rígida)  implica  saber  ouvir,  ler,  compreender  os  outros,  os  fatos  do  mundo  e  a  nós  mesmos.  Como  bem
ensinava  Sócrates,  a  vida  autêntica,  que  vale  a  pena,  é  a  vida  examinada.  Tal  atitude  exige,  em  geral,
introspecção, paciência e reflexão – nem sempre os argumentos alheios, ou os nossos, são simples ou estão
num ponto de uma escala binária. Nem tudo pode ser dito em 140 caracteres ou num meme.
 
Em 2008, Nicholas Carr publicou um célebre ensaio (Is Google Making Us Stupid?), depois ampliado num livro
(A geração superficial – O que a Internet está fazendo com os nossos cérebros, publicado no Brasil em 2010),
sobre  os  prejuízos  cognitivos  da  tecnologia.  Não  é  necessário  concordar  no  todo  com  o  argumento  para
reconhecer  que,  de  fato,  o  uso  e  o  consumo  acrítico  da  rede  potencializam  o  que  há  de  pior  na  falsa
comunicação  e  no  pensamento:  a  despersonalização  do  outro,  a  superficialidade  dos  argumentos  e,  até
mesmo, a possibilidade de ignorar os que pensam diferente de nós.
 
Por conta disso, parece  fundamental que a educação preocupese com o desenvolvimento da capacidade de
expressão –  e  de  leitura,  escuta  do  outro  –  nos  ambientes  sociais  como um  todo,  e  hoje  particularmente  na
rede. Tratase de entender a  crítica  como ela deve ser:  fundada em argumentos, bem  informada,  respeitosa
(ainda que direta), enfim, capaz de produzir mais luz do que calor. Essa é uma tarefa que, em parte, relaciona
se a planos adequados de letramento digital. É necessário pensar antes de “curtir” ou manifestar discordância
sobre qualquer coisa.
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