
Viva a
telinha!

A TV torna as crianças mais inteligentes
l Por Matthew Gentzkow* l TRADUÇÃO ANNA MARIA CAPOVILLA

P
arece ser consenso entre as
pessoas o fato de a televisão
não exercer uma boa influên-
cia para as crianças. Em uma

recente pesquisa, 84% dos pediatras
responderam que acreditam que as-
sistir à TV prejudica o desenvolvimen-
to do cérebro das crianças em idade
pré-escolar. A Academia Americana
de Pediatria recomenda aos pais que
não deixem crianças com menos de
dois anos diante da televisão e aconse-
lha ainda uma dieta limitada para as
que têm mais de dois anos. Dezenas
de trabalhos publicados declaram
mostrar os efeitos negativos da TV em
uma série de resultados cognitivos e
acadêmicos.

Não estou convencido disso. Um re-
cente estudo que realizei com o econo-
mista Jesse Shapiro concluiu que as
crianças que começaram a assistir tele-
visão muito cedo apresentaram efeitos
positivos para seu desempenho escolar.

Como é que todos estes outros estu-
dos podem estar errados? É que a
maioria deles se baseia em premissas
erradas. Eles medem o tempo de ex-
posição à TV em uma amostra de
crianças, depois indagam se as que fi-
cam na frente dela durante muito tem-

po têm um desempenho pior do que as
que ficam menos tempo.

Mas as crianças que assistem muito
à TV diferem de formas significativas
das que passam menos tempo diante
da telinha. As que passam mais tempo
são em geral mais pobres, seus pais têm
um grau de escolaridade menor e mui-
to provavelmente vivem com mãe sol-
teira. Na realidade, praticamente todos
os fatores em que podemos pensar, que
prevêem dificuldades na escola, tam-
bém prevêem um intenso consumo de
televisão. O que torna quase impossível
tirar conclusões confiáveis do efeito
causai da TV.

Então adotamos um enfoque dife-
rente. Procuramos um acontecimento
decisivo que provocou uma mudança
significativa na quantidade de tempo
que as crianças menores passam dian-
te da TV, mas que não estava relaciona-
do ao seu desenvolvimento cognitivo.
Um único acontecimento se encaixa
perfeitamente nesse quadro: a própria
introdução da TV.

A televisão foi implantada nos Esta-
dos Unidos no final dos anos 40 e iní-
cio dos 50. Na maioria das regiões, le-
vou menos de uma década para 80%
das famílias adquirirem um aparelho

de TV, e em 1950 a criança média em
idade escolar cuja família tinha uma
televisão passava diariamente de duas
horas e meia a três horas diárias dian-
te dela. Outro acontecimento contri-
buiu para o nosso estudo: a televisão se
generalizou nas principais cidades em
momentos diferentes, de 1945 em loca-
lidades como Albany, no estado de No-
va York, a 1953 em Denver, Colorado.

Por outro lado, também tivemos sor-
te porque o Congresso encomendou
uma ampla pesquisa nas escolas ameri-
canas, o Relatório Coleman, no âmbito
da Lei dos Direitos Civis de 1964. Mais
de 300 mil estudantes do ensino básico
e colegial foram submetidos a uma ba-
teria de testes padronizados. Compara-
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Os programas de TV trouxeram benefícios
também para as crianças cujos pais não
falam o inglês como primeira língua

Evidentemente, este enfoque mede
apenas as conseqüências da TV no pe-
ríodo pós-anos 50 e não exclui a pos-
sibilidade de o conteúdo de hoje ser
muito mais prejudicial. Mas será que I
love Lucy (o programa infantil mais
famoso em 1953) é mais estimulante
em termos intelectuais do que Os
Simpsons (o programa mais popular
entre as crianças em 2003)? Alguns es-
tudiosos afirmam o contrário, que o
conteúdo de hoje é mais difícil. Neste
caso, hoje, os efeitos positivos da TV
podem ser até maiores.

Nosso estudo apresentou outra
conclusão importante: os benefícios
da TV são particularmente signifi-
cativos para as crianças para as quais
as alternativas que excluem a televi-
são ofereceram estímulos intelec-
tuais relativamente menores. Por
exemplo, as crianças cujos pais não
falam inglês como primeira língua
beneficiaram-se pela contribuição
verbal da TV. Os benefícios foram
também consideráveis para as crian-
ças cujos pais não concluíram o en-

Crianças que cresceram assistindo a programas de TV tiveram
melhor desempenho em leitura e conhecimentos gerais

mos os resultados dos testes dos estu-
dantes que tinham TV em casa quando
eram pequenos aos daqueles em cujas
cidades a TV ainda não havia chegado.
Uma criança nascida em Albany, em
1947, por exemplo, pode ter tido uma
televisão durante toda a sua vida, en-
quanto outra, nascida em Denver, só co-
meçou a olhar a TV aos 6 anos. Se a TV
é prejudicial para o desenvolvimento
cognitivo, a criança de Denver deve ter
apresentado um desempenho bem me-
lhor do que a de Albany.

Nossa análise rejeita de forma con-
clusiva a hipótese de que a TV exerceu
uma influência negativa. Em determi-
nadas áreas, como leitura e conheci-
mentos gerais (geografia, ciências,
atualidades etc.), ficou evidenciado
que as crianças que cresceram com
uma televisão em casa apresentaram
resultados melhores. O ganho nesses
testes foi de uma magnitude mais ou
menos equivalente a 25 pontos no
SAT (um tipo de vestibular no sistema
de ensino americano).

sino básico ou não liam para elas
quando pequenas.

A introdução da televisão pode ser
responsável pela dificuldade na capa-
cidade de se relacionar socialmente
ou aumento da obesidade, mas cer-
tamente não pode ser culpada por
qualquer prejuízo para o desenvolvi-
mento acadêmico ou cognitivo.

*Professor-assistente de Economia na
Escola Superior de Negócios da Uni-
versidade de Chicago.
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