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ParaValdemar Setzer, da USP, é preciso
barrar a tecnologia na rotina das crianças
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“Deixe as crianças serem infantis:
não lhes permita o acesso a TV,
joguinhos eletrônicos e computa-
dores!” O alerta está no site do
professor da Universidade de São
Paulo (USP) Valdemar Setzer, de
64 anos. Titular do Departamento
deCiência daComputação do Ins-
tituto de Matemática e Estatística
daUSP, ele defendequeocompu-
tador seja utilizado somente a par-
tir dos 17anos.Masadmite que is-
so hoje é “meio utópico”.

Contra o Uso de Computado-
res por Crianças e Jovens é o títu-
lo de um dos artigos de Setzer,
doutor em engenharia. “Cheguei
há muito tempo à conclusão de
que o pensamento abstrato força-
do pelo computador prejudica os
jovens até 16, 17 anos, forçando-
os a usarem uma linguagem e um
tipo de pensamento que é total-
mente inadequado para crianças e
jovens antes de terem umamaturi-
dade intelectual adequada.”

A Escola de Educação Infantil
Jardim Michaelis, no Catete, zo-
na sul do Rio, é a única na cidade
a adotar a pedagogia Waldorf, in-
troduzida pelo austríaco Rudolf
Steiner em 1919, na Alemanha,

quecritica ouso precoce da tecno-
logia e é difundida no Brasil por
especialistas como Setzer. Ali,
não há computadores nem TV.

Os dias são preenchidos com
atividades artísticas e artesanais.
As crianças não usam uniformes,
brincam com bonecos confeccio-
nados por elas, sobem na árvore
plantada por professores no quin-
tal, ouvem em rodas histórias do
folclore nacional, lancham só pra-
tos naturais – feitos com a ajuda
delas a partir de receitas dos pais
– e fazem teatro de marionetes
com cirandas e poesia. E não co-
nhecem as músicas da Xuxa.

A Michaelis existe há 11 anos
e tem hoje 22 crianças – de 2 a 6
anos–matriculadas. Todososcar-
gos – de diretores a secretárias –
são preenchidos por professores
ou pais de alunos, numa espécie
de autogestão oficialmente sem
fins lucrativos. A mensalidade
custaR$530.A escola nãoalfabe-
tiza – normalmente, isso ocorre
aos 5 anos, mas a pedagogia Wal-
dorf recomenda somentena 1.ª sé-
rie do ensino fundamental.

“A base é deixar que a criança
brinquepor si, com omínimopos-
sível de estímulo externo. É im-

portante que não haja interferên-
cia no desenvolvimento, o que
não significa falta de limites, pau-
tados sempre na autoridade amo-
rosa do professor. Assim, elas po-
dem criar recursos próprios”, diz
aorientadora pedagógica da esco-
la, Rosa Fantini.

Para a professora Nina Domin-
gues, brinquedos manufaturados
limitam a fantasia. Elas elogiam
as idéias de Setzer. “Ele fala radi-
calmente da tendência de hoje de
deixar a criança passiva. Nossa
proposta é olhar a individualidade
decadaumae fazer comque desa-
broche. Por isso temos um grupo
pequeno”, diz Rosa.

“A gente tenta preservá-las,
mas não somoscontra o computa-
dor e, sim, contra o uso precoce.
É um pouco como se você tivesse
tirando a saúde da criança ao exi-
gir muita concentração. Também
não usamos elementos da mídia,
não tem Mickey nem Superpode-
rosas. Tem deequilibrar, isso limi-
ta a capacidade criativa”, afirma
Nina. “Oqueocomputadorpreen-
che de maneira mecânica, a gente
tenta preencher demaneira huma-
na. É difícil colocar que há serie-
dade, não é uma coisa inventada
como tendência, mas temos uma
linha pedagógica, baseada em
Steiner. No início alguns pais
acham esquisito, mas depois per-
cebem que os filhos adquirem um
brincar mais tranqüilo, fantasia
maior e se sentem acolhidos.”

Setzer é categórico: “Não exis-
te pesquisa científica que mostre
os benefícios do uso do computa-
dor como ferramenta didática ou
de lazer na infância. Você pensa
que usa o computador, mas fre-
qüentemente é ele que usa você.
Em qualquer uso o computador
força um raciocínio matemático
restrito, lógico-simbólico, e o jo-
vem tem de ter uma maturidade
muito grande para se controlar.”

Ele diz que imaginação e criati-
vidade não se medem. Portanto, é
difícil para alguns acreditar nas
teorias. Para Setzer, a dificuldade
deaprendizado seria umadas con-
seqüências. “Quase todo mundo
acha uma maravilha o filho usar o
computador, mas não sabe que a
aceleração da intelectualidade é
altamente prejudicial.”

MARKETING
É quase um pregador no deserto.
Atualmente, a maioria das esco-
las não só adota desde cedo o
computador como tenta atrair alu-
nos com o marketing do uso das
máquinas. No Centro Educacio-
nal da Lagoa (CEL), na zona sul
doRio, por exemplo, commil alu-
nosmatriculados noensino funda-
mental, crianças de 3 anos já
usam computadores nas salas.

“Preferimos que desde o jar-
dim haja familiarização com as
máquinas. Durante todo o ensino
fundamental eles têm aulas for-

mais de informática. É uma ca-
deira que é cobrada como aula
formal a partir da C.A. (classe
de alfabetização)”, afirma
George Cardoso, diretor peda-
gógico do CEL. “O George
(ele usa a terceira pessoa para
se referir a si próprio) é capaz
de concordar com essas idéias
(de Setzer), mas temos de nos
adaptar à sociedade em que vi-
vemos. Se a escola ficar fora
disso, está fora do tempo, vai
prestar um desserviço à famí-
lia.Mas é claroque agenteesti-
mula o uso da biblioteca, que o
computador não seja a coisa
principal na vida delas.”

A coordenadora psicopeda-
gógica de educação infantil da
Escola Sá Pereira, no Humai-
tá, zona sul, Paula Lacombe,
adota o bom senso: “Não te-
mos nada teorizado, a prática
foi nos mostrando aos poucos.
Usamos computadores só a
partir da alfabetização enãopa-
ra que a criança aprenda pro-
gramas, mas como ferramenta
de apoio às pesquisas.”

Para ela, a máquina não dá
possibilidade de interação, e a
escola priorizaatividadesvolta-
dasparaocoletivo. “Nãohána-
damais limitador doqueapren-
der sozinho, sem espaço de so-
cialização, sem troca.” Paula
dizque a escola ainda não defi-
niu se deve manter laborató-
rios ou instalar computadores
em algumas salas, apenas para
facilitar pesquisas, nunca para
aulas de informática. A discus-
são parece não ter fim.

Setzer não deixou os quatro
filhos terem acesso a computa-
dores na infância.Hoje, umde-
les, de 32 anos, é diretor da
Oracle, uma das principais fa-
bricantes de software do mun-
do. Para ele, isso prova que o
acesso não precisa ser precoce
para que o adulto use a máqui-
na – até profissionalmente.
“Sempre digo que, uma vez,
umamigocomprouocomputa-
dor mais potente para o filho.
Tirou da caixa e ele nem quis
saber da máquina. Preferiu
brincar com a caixa.” Autor de
Meios Eletrônicos e a Educa-
ção: uma Visão Alternativa
(Ed. Escrituras), Setzer tem
um site (www.ime.usp.br/
~vwsetzer/) com seus artigos.●
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SEM MÁQUINAS – Crianças da Escola Jardim Michaelis, que adota o método Waldorf: aulas com atividades artísticas e artesanais
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 28 nov. 2004. Primeiro Caderno, p. A15.




