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Consumo consciente se aprende brincando 
ProTeste lança jogo interativo para crianças,de 6 a 10 anos,aprenderem a ser consumidores mais críticos 

Luciana Casemiro 

Os olhos estão fixos no computador, as mãos não saem do mouse.As respostas às perguntas da 
repórter até são dadas, mas entre um clique e outro na tela. Os jogos eletrônicos realmente roubam a 
atenção dos pequenos. A diferença é que a brincadeira dessa vez é séria: enquanto joga, a garotada 
está aprendendo lições sobre direitos e deveres dos consumidores, consumo sustentável, publicidade,
segurança alimentar e de produtos. Tratase do programa “Pro Teste Jovem”, lançado pela 
Associação Brasileira de Defesa do Consumidor — Pro Teste, voltado à educação para o consumo 
de crianças entre 6 e 10 anos, disponível no site da entidade ( www. pro teste. org . br). 
 
— A idéia é, de forma lúdica, sensibilizar a criança para que comece a discutir esses temas e a 
absorver conceitos voltados ao consumo consciente. Só assim conseguiremos, no futuro, um cenário 
diferente do que temos agora — explica Maria Inês Dolci, coordenadora institucional da Pro Teste, 
informando que há um ano e meio a entidade preparava o jogo. 
 
Esta seção realizou um teste com uma turma de alunos do quarto ano do Ensino Fundamental, do 
Colégio São Vicente de Paulo, em Niterói, na última quarta-feira, para saber a opinião das crianças 
sobre o jogo. E a aprovação foi unânime. 
 
— É muito divertido. Aprendi muito — disse Victória Rohan, de 8 anos. 
 
Parceira de Victória no computador, Carolina Brandão gostou mesmo foi das lições sobre 
sustentabilidade: — O teste para saber quem é um protetor do meio ambiente é muito interessante. 
 
Do outro lado da sala, a dupla formada por Matheus Vargas e Guilherme Krafat comemorava a 
descoberta da obrigatoriedade da troca de produto que apresente problemas pelos comerciantes. 
 
— Aprendi que toda vez que a gente compra alguma coisa estragada a loja tem que trocar — disse 
Matheus, contando que já passou por uma situação desse tipo. — Comprei um saco de batata frita 
que veio com uma mosca dentro. Não pode, né? O jogo também ensina às crianças a importância da 
reciclagem, o risco de contaminação de alimentos por microorganismos, a importância de se 
armazenar produtos em lugares adequados e seguros. E ainda revela alguns segredinhos da 
publicidade: — A idéia é que a criança passe a entender como a publicidade é feita e com quais 
objetivos e, a partir daí, desenvolva uma visão mais crítica. 
 
Coordenadora de informática educacional do São Vicente de Paulo, Fernanda Medeiros diz que o 
jogo produzido pela Pro Teste será incorporado ao programa da escola: — O jogo tem um excelente 
conteúdo interativo, com uma linguagem adequada às crianças. É mais uma ferramenta de trabalho 
para o educador, já que hoje é essencial trabalharmos na escola questões relacionadas ao consumo 
consciente. 
 
Sugeri ao coordenador da disciplina de Geografia, que já desenvolve um projeto de educação 
ambiental, que também use o jogo, e vamos indicá-lo no site da escola. 
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Entidade planeja lançamento de programa para pré-adolescentes O jogo, aliás, avisa Maria Inês, 
pode ser baixado gratuitamente na internet. Assim como as escolas interessadas podem requerer o 
envio de um CD para uso com seus estudantes. 
 
A coordenadora da Pro Teste antecipa ainda que um novo programa está sendo desenvolvido pela 
entidade e poderá ser lançado ainda no segundo semestre: — Dessa vez, pretendemos atingir uma 
faixa etária acima desta, com um conteúdo mais avançado. O jogo é sempre um ponto de partida 
para que o debate sobre consumo consciente chegue à comunidade. 
 
E, nesse caso, as crianças passam a ser os disseminadores desses conceitos. Como aconteceu com 
Virgínia Nogueira, de 8 anos, que depois de brincar com o jogo na escola, apresentou o site da 
entidade à família: — Entrei no site em casa e todo mundo achou muito interessante. 
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 abr. 2007. Economia, p. 41.




