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Notícia anterior Próxima notícia

A leitura que faz mal à saúde
Existe um tipo de leitura que faz mal à saúde. E não é crítica a livro algum. É um problema de saúde

pública: a leitura no celular, que está fazendo a alegria dos ortopedistas e outros especialistas em coluna. Uma
pesquisa mostrou que a inclinação de 60 graus no pescoço determina um peso de 27 quilos sobre a cervical.
Nada demais se fosse esporádico. Mas os adolescentes passam, em média, até quatro horas por dia nesta
posição, olhando o celular. São entre 700 e 1.400 horas por ano inclinados.

Uma vez o escritor Humberto Werneck entrou na minha empresa e observou o número de cafezinhos que
eu tomava por dia. Observou também que uso açúcar cristal. Chegou perto e perguntou: “Quantos cafezinhos
você toma por dia?”. “Oito ou nove", disse. “E quantas colheres de açúcar?”. “Duas ou três”. Foi lá dentro,
pegou um copo de vidro alto e colocou, lentamente, 27 colheres de açúcar. E me entregou o copo,
transbordando. Esta é a imagem que me vem à cabeça quando vi o resultado da pesquisa — o copo já
transbordou há muito tempo.

No campo da oftalmologia, outra pesquisa registrou um aumento de 30% em casos de miopia entre jovens.
A filha de um amigo burla a vigilância dos pais assistindo a séries de TV no celular. Ele descobriu sem querer.
Como? A sua filha descreveu, em detalhes, uma relação sexual entre um bárbaro da Idade Média e uma
adolescente de 14 anos, na noite de núpcias. O pai ouviu na sala ao lado, estarrecido. Ele tinha assistido a esta
cena, no mesmo seriado. Hoje ela sofre de miopia, em diversos sentidos.

Mas e os livros? Para se ler livros, a cervical também sofre. Como resolver? Mandar ver na na yoga? Fazer
pilates três vezes por semana? Ou ler um livro como recomendava Fernando Sabino: sentado na mesa? O
celular é o vilão da cervical do século XXI? Há até nome para a “doença”: chama-se “pescoço de mensagem”.

Vale é o bom senso, a conversa com os filhos, sem celular, olho no olho. Ninguém inventou a solidão. Ela
mora por aqui há séculos. O celular só trouxe o texto do outro, na tela, no vidro. Trouxe o olho de vidro, como
disse Marcia Tiburi. O olho na tela do computador, da TV, do celular. E a ilusão de que somos próximos do
outro, pelo vidro que nos reflete. Afonso Borges é escritor e autor de um blog no site do GLOBO
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