
A p r e s e n ç a dos equipamentos digitais em nossa sociedade é considerada um caminho sem volta. Internet, vídeo game, 
computador e TV es tão todos cada vez mais presentes na vida das pessoas. Em muitos casos, eles possibilitam aos 
estudantes formatos de aprendizagem diversificados e muito mais atrativos. Por outro lado, o excesso de uso pode afetar 
o funcionamento de outras áreas importantes, como a da i m a g i n a ç ã o , criatividade, do desenvolvimento motor e a té 
mesmo a responsáve l pela leitura. Mas, afinal, existe uma f ó r m u l a correta para se dosar quanto tempo uma c r i ança pode 
ficar em frente à TV ou jogando vídeo gamei E qual o papel dos pais e da escola diante da s i t uação? Como proceder? 
Para entender melhor a q u e s t ã o , convidamos a p s i c ó l o g a e psicopedagoga Ana C á s s i a Maturano*, colunista de 
e d u c a ç ã o do site G1 e especializada em Def ic iênc ia de Aprendizagem. Acompanhe a entrevista a seguir. 

As tecnologias digitais — tele
v i são , video game, computador 
— são uma tentação para os jo
vens. Como os pais podem evitar 
o excesso de uso desses instru
mentos? Existe alguma fórmu
la ideal? 
Para que excessos não aconteçam, o 
melhor é, juntamente com a criança, 
realizar um debate e estabelecer regras 
para o uso desses instrumentos. Des
sa maneira, fica mais fácil para os pais 
cobrarem dela o cumprimento do que 
foi pedido (por não ter sido imposto, 
e sim discutido e implantado ante
riormente). Para as crianças bem pe
quenas, o mais indicado é que passem 
menos tempo diante desses aparelhos, 
pois o desenvolvimento nas fases ini
ciais da vida depende da exploração 
do ambiente por meio das sensações 
e movimentos. 

Portanto, não basta proibir o uso e 
limitá-lo. É importante que a criança 
tenha algo para fazer durante o dia, 
caso contrário não fará sentido algum 
a proibição. 

Como os pais podem influenciar 
os filhos no sentido de criar no

vos leitores desde cedo e dividir o 
tempo entre outras atividades? 
Os pais podem tornar comum a pre
sença e o uso de diversas publicações 
em seus lares, assim como é com a TV, 
por exemplo. Sabemos que toda casa 
tem aparelhos de televisão (no plural 
mesmo), mas nem todas têm livros, 
jornais, revistas e gibis. 
Ler também é um bom exemplo a 
ser dado: ler sozinho, com os filhos 
ou para os filhos; presenteá-los com 
livros e sugerir que também presen
teiem os amigos da mesma forma, 
idem, assim como frequentar livrarias 
e revistarias. Acredito que esses já são 
bons estímulos. 

Como educar as crianças para 
equilibrar o tempo entre video 
game, computador, brincadeiras 
e leitura? 
A escola tem a grata função de ensiná-
-las a ler. Por isso, seu papel principal é 
apresentá-la [a leitura] como algo pra
zeroso, e não enfadonho. Se conseguir 
fazer isso, o espaço das tecnologias na 
vida dos pequenos tenderá a diminuir. 

O que faz as crianças gostarem 
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ou não de ler? Como formar leito
res interessados? 
Como em qualquer outra atividade, 
nem todos gostam de ler. Se pais e 
professores puderem, com as atitudes 
positivas já citadas, fazer a criança per
ceber o universo que existe nos livros 
e o quanto pode aprender com eles, há 
grandes chances de formarem leitores 
interessados. 

Qual o peso das tecnologias no 
aprendizado infantil? E l a s tam
b é m podem ajudar? 
Hoje, as tecnologias têm um peso 
grande na vida das pessoas. Elas per
mitem às crianças entrarem em con
tato com diversas coisas que de outra 
forma seria impossível. Quantas não 
sabem como é o mar apenas por as
sisti-lo na TV? Sem dúvida, isso não 
substitui a experiência de vê-lo e senti-
-lo concretamente, mas permite saber 
do que se fala, do que se trata. Isso 
acontece com muitas outras coisas 
também. Além disso, é claro, trata-se 
de um instrumento a mais com o qual 
o docente pode contar em seu dia a dia 
e que pode tornar sua aula mais diver
sificada e atrativa. 

Quais são os problemas mais co
muns enfrentados na escola du
rante o aprendizado das crianças? 
Como resolvê-los? 
Muito provavelmente é a falta de in
teresse de algumas delas. Ao menos 
é o que se imagina inicialmente. Cada 
criança de uma sala vem com sua his
tória, por vezes repleta de dificuldades 
emocionais que interferem muito em 
seu aprender. Essas questões são per
cebidas na escola na maioria das vezes, 
lugar onde é observado ou não o seu 
desenvolvimento. 

Quando as coisas estão muito difíceis 
na vida dos pequenos, fica impossível 
investirem a energia necessária para 
aprender, dando a impressão de que 
são desinteressados. Na verdade, ocor
re que não há espaço para aprender. 
Atualmente e infelizmente, em nossa 
sociedade, temos muitos problemas 
na esfera familiar. 

Na sociedade moderna, com os 
pais trabalhando e com menos 
tempo, como educar corretamen
te as crianças e destacar as influ
ênc ias positivas e negativas? 
Na verdade, não podemos nos esque
cer de que são pais apenas com menos 
tempo, mas o papel principal ainda é 
deles. Pode-se estar perto dos filhos 
quando se cria um espaço dentro de 
si para eles. Ninguém precisa estar o 
tempo todo com a criança para dar 

uma mão na lição ou cobrar-lhe uma 
postura responsável na escola. 
E os pais também têm de se reorga
nizar e abrir mão de coisas não muito 
importantes, para que possam estar 
mais com sua prole. Ou seja, fazer 
escolhas. Não há fórmula pronta fei
ta para educar bem. Isso se constrói 
com a convivência entre pais e filhos. 
Nesse contexto será possível que os 
adultos conheçam de verdade suas 
crianças e, assim, oriente-as da melhor 
forma possível. 

No futuro as crianças vão se de
parar com muitos processos digi
tais, como a ut i l ização da Internet 
e as novas mídias . Os pais devem 
desde cedo prepará-las para isso? 
Isso tem acontecido naturalmente. Nas 
residências existe sempre um compu
tador, por mais antigo que seja, e as 
crianças são mais craques em utilizá-lo 
em comparação aos adultos. Além dis
so, as escolas incluem cada vez mais o 
tema informática nas suas atividades. 
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Como lidar com as crianças que 
se tornam "viciadas" em vídeo 
game, por exemplo? Existe al
gum tipo de tratamento? 
O vício existente em uma pessoa não é 
à toa, ele tem um sentido. Se realmente 
a criança estiver viciada no aparelho a 
ponto de atrapalhar sua vida (quando 
deixa de fazer qualquer outra coisa), 
faz-se necessário uma ajuda psicoló
gica e o envolvimento dos pais nesse 
processo. Durante o trabalho psicote-
rápico, pode se tornar real e visível o 
conflito da criança. 

A chegada do iPad pode ajudar 
as crianças a ter mais interesse 
pela leitura por conta do apelo 
digital? Na sua op in ião , diferen
tes tipos de formatos influen
ciam no aprendizado? 
Creio que devemos receber essas no
vidades como algo vindo para contri
buir. Com certeza o apelo digital irá 
entusiasmar muitos pela leitura. Po
rém, não é um iPad ou uma publicação 
em papel que determinará o futuro da 
criança sob o ponto de vista da leitura. 
Todo material feito para estimular a 
atividade é sempre bem-vindo. 

Ficar muito tempo diante da tele
v isão faz mal independentemente 
do programa assistido? E o video 
game e a Internet? 
Por sua característica passiva, tanto a 
televisão como a Internet e o video game 
devem ser usados com moderação. 
Essas tecnologias oferecem um pro
duto pronto, em que pouco se pensa, 
principalmente a TV, estimulando uma 
reduzida criatividade. Além disso, são 
propícias para influenciar o sedentaris
mo e a baixa interação social. 

As novas tecnologias, que tra
zem sons e imagens prontas, de 
alguma forma podem bloquear o 
exercíc io da criatividade ou são 
aliadas na aprendizagem? 
Hlas propiciam um contato com infor
mações que de outra forma não seria 
possível. Mas, na verdade, por traze
rem um produto pronto, pouco esti
mulam a criatividade. 

Alfabetizar hoje é muito diferente 
do que há dez anos? O que mudou? 
Mudou a percepção que se tinha do 
aluno. Quando se inicia a alfabetização 
formal de uma criança ela já traz uma 
rica experiência, com letras e números. 
Não se sai mais do zero quando fala
mos de uma vivência iniciada há mais 
de dez anos. 

Na sua opin ião , existe algum tipo 
de míd ia mais perigoso entre T V , 
Internet, video game? Com qual 
é mais difícil de lidar? 
Toma mais tempo aquele que for mais 
prazeroso para o estudante. Não há o 
mais perigoso, qualquer um deles pode 
se tornar arriscado. Penso que o mais 
difícil de lidar é a TV, por ser um há
bito muito arraigado em nossa cultura. 
As famílias podem abrir mão de um 
video game ou de um computador, mas 
dificilmente abrirão mão da televisão. 

Como estimular corretamente as 
crianças para que o processo de 
aprendizagem se torne mais pro
dutivo e divertido? 
Trazendo-o para perto delas, e não o 
contrário. Muitas brincadeiras podem 
ser usadas para alfabetizar ou apren
der matemática, por exemplo, embo
ra nem sempre são. As leituras ficam 
muitas vezes distantes delas. 

'Ana Cássia Maturano é psicóloga e psicopedagoga 
especializada em Deficiência de Aprendizagem e Psi-
copedagogia pela USP de Ribeirão Preto e coautora 
da obra Puericultura, princípios e práticas (Ed. Ateneu, 
2002). Também é formada em Psicanálise e colunista 
de educação no site G1. 
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Text Box
Fonte: Páginas Abertas, São Paulo, ano 36, n. 47, p. 6-8, 2011.




