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P R O F E S S O R E S

Carolina, da Cia. La Mariquita, reinventa os clássicos infantis

A avó Laís, de 60 anos, aprende com a neta Beatriz, de seis, a usar o smartphone e a navegar no fantástico mundo da tecnologia digital

Alice: vídeogame com as amigas e jogos tradicionais em casa

Laços de modernidade
COMPORTAMENTO

A influência da tecnologia no desenvolvimento cerebral de crianças

À luz da neuropediatria

Professora Associada de Neurope-

diatria da UFRJ, a neuropediatria Ale-

xandra Prufer, de 52 anos, afirma não

ser possível relacionar causa e efeito a

partir dos tipos de observação aqui ci-

tados, isto é, o uso do Ipad não pode ser

apontado como causador dos tropeços

dos pequenos em seus cadarços. Os es-

tímulos gerados por um Ipad e por um

ioiô são praticamente os mesmos. Com

o Ipad, o cérebro é estimulado pelas

vias da visão e da audição e emite co-

mandos motores para os dedos efetua-

rem os movimentos. Por um ioiô, o cé-

rebro é estimulado através das vias da

visão, da audição e do tato, e emite co-

mandos motores para que o braço,

mão e dedo conduzam o brinquedo

nos malabarismos desejados.

Embora ainda não haja estudos

científicos que justifiquem a relação

apontada nos resultados das pesquisas

em questão, ela destaca a importância

da fase infantil para o desenvolvimento

cerebral do ser humano. E afirma: "Há

uma janela de tempo, chamada de pe-

ríodo crítico, durante o qual o sistema

nervoso é mais suscetível às informa-

ções fornecidas pelo meio e cujas modi-

ficações causam alterações permanen-

tes." Mal comparando, a cabeça de uma

criança é como um disco rígido: quanto

mais espaço, mais rápido e melhor ar-

mazenam as informações que lêem.

O novo ambiente em que as crianças

vivem hoje pode trazer riscos de subde-

senvolvimento cerebral, explica a médi-

ca, acrescentando: "O desenvolvimento

da coordenação motora está intima-

mente relacionado às aquisições chama-

das de motoras finas, como o alcançar de

objetos, o movimento de pinça com os

dedos e tudo que envolva a habilidade

manual. O desenvolvimento cognitivo,

de reflexo e assimilação, ocorre paralela-

mente ao dessas funções e pode ser me-

lhor avaliado após alguns anos de vida." 

A neuropediatra lembra que vêm

sendo realizadas pesquisas para defi-

nir a forma ideal da utilização dos

equipamentos tecnológicos por crian-

ças e adolescentes, mas que, na falta de

dados científicos, deve prevalecer a

orientação do bom senso. E conclui: "A

exposição a diferentes estímulos é favo-

rável ao bom desenvolvimento cogniti-

vo e se os equipamentos tecnológicos

forem um entre os diversos estímulos a

serem oferecidos a uma criança eles

tendem a contribuir para o desenvolvi-

mento cognitivo de forma positiva."

Parece, mas não é 

nha’, colocamos um Ipad em
cena onde a Dona Baratinha
diz que vai ler seus e-mails.
As crianças ficam malucas,
acham muito engraçado a
personagem falar de uma
coisa tão moderna. Dona Ba-
ratinha é um clássico dos
anos 1930, mas na nossa ver-
são ela viaja, tem Ipod e fala
de música."

Interação com os miúdos

Caru conta que utiliza nas
montagens ações e cenas
que despertem todos os sen-
tidos nas crianças. Durante
as narrações das histórias, o
grupo usa água perfumada
para "fabricar" chuva e teci-
dos são passados sobre a ca-
beça das crianças, criando

uma atmosfera de mar ou
neve. Mas numa leitura inte-
rativa promovida por uma li-
vraria carioca, a Cia La Mari-
quita recolheu os tecidos, os
dias chuvosos, e as grandes
ferramentas de interação do
evento foram os tablets. 

A atriz revela que se sur-
preendeu com a capacidade
dos pequenos de interagir.
Seu maior receio era de que
as crianças se distraíssem
com os tablets e parassem de
prestar atenção à narrativa, o
que não aconteceu. Enquan-
to a atriz lia, as crianças po-
diam ver ao mesmo tempo
as imagens e o texto da histó-
ria nos tablets, dedilhando as
páginas e acompanhando
como se estivessem com o li-
vro físico nas mãos.

bre as dificuldades de esta-
belecer critérios para pautar
as atividades que sugere aos
filhos: "Na época em que Ali-
ce estava se alfabetizando,
nós proibimos que ela ficas-
se muitas horas por dia assis-
tindo televisão ou usando o
computador e incentivamos
a leitura. De fato, ela é uma
ótima leitora e tira sempre
nota dez em português, mas
acho complexo decidir o que
pode ser bom ou não para
ela a longo prazo."

Luzia tenta estabelecer
um equilíbrio entre as ativi-
dades de lazer da filha. E pon-
dera: "As crianças da sala de-
la têm videogames, portanto,
é isso que ela nos pede. Ten-
tamos mostrar em casa coi-
sas com que eu e o pai dela
brincávamos quando tínha-
mos essa idade. Então, é mui-
to provável que, se você vir a
Alice brincando com boli-
nhas de gude, a ideia tenha
sido nossa."

Reciclando os clássicos

Habilidades sociais e cria-
tividade parecem estar em
baixa, mas só parecem. Não
se trata de demonizar a tec-
nologia ou enaltecer os ‘brin-
quedos de época’. A atriz e
idealizadora do projeto tea-
tral paulista Cia La Mariqui-
ta, Carolina Ramos, a Caru,
de 31 anos, explica: "Com os
novos tempos, vêm os novos
desafios e temos que nos re-
criar". Ela relata a divertida
jornada de amizade que a in-
teração e a modernidade têm
com os espetáculos da com-
panhia: "Em uma de nossas
montagens mais recentes, ‘O
casamento da Dona Barati-

Quando a pequena Beatriz Olend-

sky, de seis anos, diz, demonstran-

do impaciência: "Vó, é aqui ó!", pode

parecer um tanto mal-educada.

Mas antes que qualquer primeira

impressão se forme, a própria avó

sai em defesa da neta: "Ela me ex-

plica como fazer, mas cinco minu-

tos depois eu esqueço. Ela acessa a

agenda do meu celular mais rápido

que eu". Laís Spanier, de 60 anos, já

está habituada com a rapidez da

menina em encontrar os números

de telefones no aparelho. E quando

questionada sobre as habilidades

gerais da neta, brinca: "A Bia? Se

precisar, costura até um terno!"

E
ssa "polivalência" do
perfil de Bia, que cau-
saria orgulho em qual-
quer avó, porém, vai

contra a tendência de com-
portamento e desenvolvi-
mento infantil apontada por
recentes estudos europeus.
Muito se conjectura a respei-
to da exposição das crianças
aos resultados dos galopan-
tes avanços da tecnologia.
Prós e contras do uso de aces-
sórios eletrônicos por cére-
bros em formação são discu-
tidos incessantemente: o
que será mais saudável, en-
rolar e desenrolar um ioiô ou
desenhar em um Ipad? Er-
guer um castelo com cartas
de baralho ou vestir bonecas
digitais? Como todo tema vi-
vo, a questão das doses e qua-
lidade certas de tecnologia
para os miúdos gera mais
perguntas do que respostas.

Este ano, o jornal britâni-
co The Telegraph publicou
pesquisa feita com crianças
entre cinco e 13 anos nas es-
colas do Reino Unido que
apontou uma grande falha
dos pequenos em conheci-
mentos práticos gerais: 45%
não conseguem amarrar os
sapatos, mas 67% utilizam
um aparelho de DVD com
propriedade. Outro estudo,
feito pela empresa de sof-
twares de segurança AGV Te-
chnologies em 2011 chegou
a igual resultado: 80% dos
pequenos sabem desblo-
quear um Ipad, mas falham
na hora de laçar os cadarços.

Alice, de 11 anos, gira cal-
mamente um quebra-cabe-
ça tridimensional em busca
da solução enquanto a mãe,
Luzia London, pondera so-

A neuropediatra Alexandra explica como o cérebro se desenvolve na primeira infância
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 19 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A-16.




