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interessam. Já sabe fazer download de jogui-
nhos por conta própria e acessa sozinho os 
conteúdos, após decorar a senha. "Ninguém o 
ensinou a mexer no aparelho. A impressão 
que dá é que ele nasceu sabendo", afirma a 
mãe. a consultora gastronômica Talita 
Antunes, 24.O irmão caçula de Cao, o peque
no Gael, de 6 meses, vai pelo mesmo cami
nho: quando vê o tablet ligado, logo estica o 
braço em direção a ele. 

Bruna, Cao e Gael fazem pane da geração 
touchscreen, aquela que nasceu imersa em um 
mundo com televisão de alta definição na sala 
de casa, pais falando e trocando mensagens ao 
celular o tempo todo, acesso à internet de qual
quer lugar da cidade e telas capazes de respon
der a um simples toque. Na mão dessa crian
çada, tablets e smanphones não passam de 
brinquedos fáceis de usar. O cenário atual 
guarda semelhanças com cenas de um passado 
não muito distante, como a dos filhos que 
aderiram ao microcomputador enquanto os 
pais continuavam apegados às velhas máqui
nas de escrever ou a das crianças que aprende
ram a programar o videocassete bem antes dos 
adultos da casa. É comum que uma nova gera
ção lide muito melhor com as tecnologias 
recém-surgidas do que a anterior. A particula
ridade do momento atual consiste na velocida
de com que os menores se habituaram com os 
aparelhos surgidos nos últimos anos. "A garo
tada de hoje parece vir com um "chip' diferen
te do nosso", observa Ana Hessel, pesquisado
ra em tecnologia da inteligência e design 
digital da PUC-SP. "Os meninos se apropriam 
de tudo com muita facilidade porque estão 
expostos a essa tecnologia desde muito cedo." 

Para Lino de Macedo, professor do Instituto 
de Psicologia da USP a situação é semelhante 
à observada no ensino de um idioma. "Se uma 
criança ouve a língua inglesa desde seu nasci
mento, terá mais facilidade em aprendê-la. A 
mesma coisa ocorre com o mundo digital", 
compara. O próprio design dos novos compu
tadores ajudou a tomar essas engenhocas 
mais palatáveis aos pequenos usuários. Com o 
lançamento do iPhone em 2007 e do iPad em 
2010, o fundador da Apple. Steve Jobs, come
çou a transformar teclas e mouses em objetos 
obsoletos e fez cair por terra o último obstácu
lo entre as crianças e a vida digital. 

Em São Paulo, o fenómeno é ainda mais 
fone. Segundo uma pesquisa recente realiza
da pelo canal pago infantil Nickelodeon com 
150 crianças de 8 a 14 anos em três capitais 
brasileiras (São Paulo, Rio de Janeiro e 
Recife), as paulistanas são as que passam 
mais tempo no computador: em média, três 
horas e meia por dia (contra duas horas e meia 
de cariocas e recifenses). Para 33% das entre
vistadas, usar o computador é mais legal do 
que brincar (27%) ou assistir à TV (14%). De 
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acordo com o pediatra José Luiz Setúbal, 
presidente do Hospital Infantil Sabará, 
essas preferências refletem um pouco do 
cotidiano da garotada. "Quando eu era 
pequeno, brincava de taco com meus seis 
irmãos na rua da nossa casa, no bairro de 
Higienópolis", lembra ele. que é o quinto 
dos sete filhos do banqueiro e ex-prefeito 
Olavo Setúbal, que morreu em 2008. 
"Atualmente, é tudo muito mais difícil: a 
criança tem poucos irmãos e. se quiser 
andar de bicicleta dependerá de alguém 
para levá-la a um parque." 

A preocupação com a segurança e a 
falta de companhia não são os únicos pro
blemas enfrentados pelos pais. A extensa 
jornada de trabalho dos pais também res
tringe o lazer. "Os meninos não nascem 
sabendo se divertir. Cabe aos adultos 
ensiná-los", afirma Lino de Macedo, da 
USP. Para ele. o repertório de brincadeiras, 
tanto dos adultos quanto das crianças, é 
muito pobre atualmente. "É mais fácil 
ligar um aparelho eletrônico e seguir as 
orientações de um determinado joguinho". 
completa. Por se tratar de uma mudança 
comportamental ainda muito recente, o 
impacto dessa simbiose entre crianças e 
eletrônicos divide médicos e especialistas. 
Há os que consideram a interação benéfica 

para o desenvolvimento infantil e os que 
identificam no uso exagerado dos apare
lhos um sinal de falta de paciência dos 
pais. "Filhos demandam tempo e atenção. 
Não se pode simplesmente entregá-los a 
babás, sejam de carne e osso, sejam digi 
tais", afirma o neuropediatra Abram 
Topczewski. do Hospital Albert Einstein. 
Segundo ele, é preciso tomar cuidado para 
que os eletrônicos não substituam relacio
namentos sociais nem atividades físicas. 

Na casa do administrador Gustavo Ta-
liberti , de 39 anos. todo o cuidado é 
pouco. Seus filhos, Julia, 6, e Rafael. 5, 
são fãs de jogos e, se dependesse apenas 
da vontade deles, seriam capazes de 
ficar horas a f io usando a internet. "Para 
evitarmos brigas, combinamos antes qual 
será a atividade e quanto tempo ela vai 
durar", diz Taliberti. Outra prática reco
mendada por pedagogos e pediatras para 
evitar excessos (o quadro completo com as 
dicas desses especialistas encontra-se na 
pdg. 40), consiste em oferecer também aos 
garotos passatempos desplugados que pos
sam ser curtidos em família como jogos de 
tabuleiro, montagem de blocos e desenho. 
Ainda assim, fica difícil escapar do "paiê. 
posso brincar com o iPad?". Rafael adora 
games (tem console, videogame portátil e 

vários joguinhos para tablet). mas a diver
são só é liberada nos fins de semana. Julia 
tem um iPod Touch, que usa para trocar 
torpedos com amiguinhas da escola em 
conversas sempre inspecionadas pelos pais. 
Para pedir uma lista de encomendas à avó. 
que tinha viagem marcada para o exterior, 
a menina criou um arquivo em PowerPoint 
com imagens dos produtos que queria E. 
quando a família comprou um iPad. há 
dois anos. foram os dois filhos que ensina
ram os pais a baixar aplicativos. "Se o 
assunto é o mundo digital, eles sempre 
sabem muito mais do que nós", reconhece 
Taliberti. Para alguns pais, a falta de proxi
midade com a tecnologia gera até um pro
blema de comunicação, pois os jovens 
parecem muitas vezes falar um dialeto 
quando se referem a esse universo (um 
teste na pág. 44 mede o grau de familiari
dade das pessoas com o mundo digital). 

A própria constituição do cérebro 
infantil ajuda a explicar por que a moleca
da se sai tão melhor do que os adultos 
nessa área. Até por volta dos 5 anos, a 
criança ainda não amadureceu completa
mente uma parte do cérebro responsável 
por inibir certos comportamentos e dificul
tar o aprendizado de coisas novas. Essa 
área cerebral, chamada de lobo frontal, 
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está ligada à dificuldade dos adultos em 
aprender a lidar de maneira diferente com 
aquilo a que já estavam acostumados. 
"'Quem passou a vida usando aquele mode
lo de telefone de disco teve dificuldade em 
começar a usar teclas", exemplifica Letícia 
Azevedo Soster, neuropediatra do Instituto 
da Criança do Hospital das Clínicas. 

Outra razão é que, nos adultos, as 
sinapses, que são as vias de comunicação 
entre os neurônios, já foram repetidas tan
tas vezes que é como se o cérebro ficasse 

treinado a sempre pensar daquela forma, 
como uma pessoa que vai do trabalho para 
casa pelo mesmo trajeto, não importa o 
que aconteça durante o dia. Aí reside gran
de pane da dificuldade da geração analógi
ca em raciocinar nos termos e na velocida
de exigidos pela era digital. No caso das 
crianças nascidas neste século, ocorre um 
processo diferente. Estimulada pelo conví
vio com as modernas ferramentas tecnoló
gicas, a mente dos jovens tende a desen
volver uma variedade maior de sinapses, 

transformando aquele caminho simples dos 
adultos numa autoestrada com várias pistas 
e ramificações, o que contribui para o seu 
desenvolvimento cognitivo. "Não exis
tem estudos conclusivos a esse respeito, 
mas é provável que a geração touchscreen 
tenha por característica desenvolver um 
raciocínio mais rápido do que o de seus 
pais", diz Letícia. O uso de tablets, 
principalmente nas salas de aula, algo 
cada vez mais comum em colégios par
ticulares da cidade nas turmas a partir 
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Text Box
Fonte: Veja São Paulo, São Paulo, ano 45, n. 41, p. 34-43, 10 out. 2012. 




