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O comportamento e relacionamento das crianças com a internet, jogos e celulares e o impacto 
que isso pode causar no desenvolvimento infantil é um assunto que intriga os especialistas. A 
nova geração está conectada a várias mídias ao mesmo tempo, por meio da web há muito 
mais informação do que antes, e consegue mexer com as novas tecnologias muito melhor do 
que um adulto. A importância do tema cresce, tanto que o CGI.br (Comitê Gestor da Internet 
no Brasil) divulgou na semana passada a 1ª Pesquisa sobre Uso das Tecnologias da 
Informação e da Comunicação por Crianças no Brasil, com idades entre 5 e 9 anos (veja 
resultados do estudo em matéria nesta página). 
 
Para homenagear o Dia das Crianças, comemorado nesta terça-feira (12), o propmark 
conversou com especialistas em educação, marketing, publicitários e até políticos, para ouvir a 
opinião de cada um sobre os aspetos positivos e negativos que a exposição da criança à 
informação e às mensagens publicitárias pode ter sobre o desenvolvimento infantil. 
 
Para Maria Angela Barbato Carneiro, professora da Faculdade de Educação da PUC-SP, as 
mídias têm um papel muito importante no desenvolvimento das crianças, porque, dependendo 
do que tratam os programas, os jogos podem ajudar na educação ou influenciar de forma 
negativa. “Por isso, os pais e responsáveis têm de estar muito atentos ao que as crianças 
assistem ou utilizem para que não prejudique o desenvolvimento”, disse. 
 
Em relação às mensagens publicitárias, a professora acredita que a indústria da publicidade, a 
partir da década de 90, passou a fazer um apelo muito grande ao consumo, “o que não é uma 
coisa que nós educadores temos a elogiar”. Ela diz que, de certa forma, a propaganda tem 
acirrado a competição entre crianças em relação ao poder aquisitivo e até estimulado um 
pouco o exibicionismo. “Temos trabalhado de maneira a mostrar e educar as crianças de que 
nem tudo é necessário”, destacou. Apesar da crítica, a professora comenta que a publicidade 
também pode ser informativa. “A publicidade pode até ser informativa, mas nem sempre tem 
sido usada nesse sentido”, acrescentou Maria Angela.  
 
Do ponto de vista do desenvolvimento infantil, a professora da PUC-SP diz que com a 
tecnologia a criança é mais estimulada, mas por outro lado, está ficando adulta mais cedo. 
“Isso não é bom do ponto de vista do desenvolvimento, porque está queimando etapas”, 
observou ela. A criatividade é outro ponto destacado. “Existem aspectos interessantes, porque 
a informática tem desenvolvido aspectos como criatividade porque liga imagem ao som. É 
preciso ficar sempre atento sobre o que é importante ou não, mas não pode deixar a criança 
ficar só na frente do computador. Ela tem de brincar com outras crianças, ler e conviver com 
as brincadeiras antigas”, falou. 
 
O professor de comunicação da ESPM João Matta observa que o comportamento das crianças 
hoje é bem diferente de outros tempos, quando elas faziam uma coisa de cada vez. “A 
tecnologia atual permite que as crianças façam tudo ao mesmo tempo. Elas ligam o 
computador, usam o MSN, baixam o jogo, assistem TV. E conversando com a criança, ela não 
acha que faz muita coisa ao mesmo tempo”, reforçou Matta. 
 
O professor ressalta que suas constatações são extraídas tanto de pesquisas mercadológicas 
como do ponto de vista acadêmico. Matta lembra que o acesso fácil e rápido à informação e a 
habilidade em mexer com as novas tecnologias trazem agravantes para a criança. “O fato de 
mexerem nos aparelhos com mais competência do que adultos dá a elas uma sensação de 
poder que eles não têm. O que é preocupante, porque elas podem começar a perder o sentido 
de ir para a escola e de respeitar o mais velho”, afirmou. 
 
A colocação do especialista é reforçada pela presidente da Enfoque Pesquisa, Zilda Knoploch, 
instituto que realiza estudos sobre o comportamento infantil e dos adolescentes. Segundo a 
executiva, a informação adquirida dá maior poder a esta geração e permite que ela sinta ter o 
mundo em suas mãos. “A web é considerada sua principal fonte de conteúdo. Para eles, tudo é 
informação e estar conectado representa: poder, presença, controle e liberdade de ação, sem 



as normas sociais e a supervisão dos pais. Os pais, por sua vez, apesar de não concordarem 
com alguns comportamentos dos filhos, cedem aos seus gostos e caprichos, ainda que a custo 
de sacrifícios e privações, fazendo com que sua relação esteja em constante ajuste emocional”, 
completou Zilda. Ambos especialistas lembram que o excesso de informação que crianças e 
adolescentes acessam não se traduz em conhecimento. “Nesse sentido, pais e educadores 
poderão desempenhar o papel de orientadores e guiar a busca e assimilação das informações 
disponíveis”, disse ela.   
 
POLÊMICA 
 
O Projeto de Lei 5.921/01, de autoria do deputado Luiz Carlos Hauley (PSDB-PR), que proíbe a 
publicidade de produtos infantis dirigida à criança, em qualquer horário e mídia, ainda tramita 
na Câmara dos Deputados. O projeto está parado na Comissão de Ciência, Tecnologia, 
Comunicação e Informática, cujo relator é o deputado Bilac Pinto (PL/MG), e obteve aprovação 
nas Comissões de Defesa do Consumidor e de Desenvolvimento Econômico. 
 
Para o mercado publicitário, o PL é inconstitucional, porque a Constituição estabelece 
parâmetros de restrição à propaganda e impõe a censura. “Sou contra qualquer censura. 
Gosto de regulamentações e não restrições. Acho que o Conar (Conselho Nacional de 
Autorregulamentação Publicitária) faz muito bem esse papel. Esse movimento contra a 
publicidade infantil é muito mais oportunismo do que uma proteção à criança”, falou 
Washington Olivetto, chairman e cco da WMcCann.  
 
O pensamento de Olivetto é reforçado pelo deputado federal Milton Monti (PR/SP), presidente 
da Frente Parlamentar de Comunicação Social, que considera o PL 5.921/01 um “absurdo” e 
tem capitaneado um movimento dentro do Congresso Nacional para ampliar o debate entre os 
deputados. “Eu particularmente não aprovo, acho um absurdo. Vamos ampliar esse debate no 
Congresso. O debate feito apenas nas comissões tem sua legitimidade, mas vai alcançar só 
100 ou 110 deputados e somos em 513”, destacou. O deputado comenta que a proibição da 
publicidade infantil também tem reflexo sobre o comportamento dos veículos de comunicação. 
“A publicidade é um alicerce importante para a democracia e independência dos veículos”, 
reforçou Monti.  
 
Do outro lado está o Instituto Alana, que apoia o PL 5.921/01 e continua na briga pela 
proibição da publicidade dirigida a crianças. Isabella Henriques, coordenadora geral do Projeto 
Criança e Consumo, do Instituto Alana, fala que a ONG é absolutamente contrária ao 
direcionamento de propaganda ao público menor de 12 anos. “A proposta não é acabar com a 
publicidade de produtos infantis, mas queremos que esse direcionamento seja para os adultos. 
O ideal é que durante a programação infantil não houvesse assédio à criança. Durante a 
programação infantil pode haver patrocínio, desde que não haja a oferta de produtos e 
serviços”, afirmou Isabella. 
 
O professor da ESPM lembra que pesquisas mostram que as mães veem a comunicação 
dirigida ao público infantil como uma aliada à educação, quando um produto vai ser bom para 
a criança. “Como é o caso de Toddynho e Nescau, que trazem leite para a criança. Pesquisas 
mostram que os pais não acham que as crianças são vítimas da publicidade. É preciso ter 
cuidado, mas proibição não”, disse Matta.  
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