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Educação

M ãe de duas meni-
nas – Isadora, de
8 anos, e Eleono-
ra, de 6 –, a produ-

tora cultural Marta Russo
Friedericks, de 47 anos, sem-
pre procurou estimular as fi-
lhas com as mais diversas ati-
vidades. Desde pequenas,
elas frequentam o teatro, vão
a shows de bonecos, escutam
todo tipo de música e gostam
de atividades ao ar livre.

“A gente procura mostrar al-
ternativas e apresentar as ati-
vidades para elas degustarem

e, depois, escolherem do que gos-
tam. Assim, vão criando um re-
pertório”, observa.

Os programas educativos de
televisão, principalmente de
emissoras como TV Cultura, TV
Futura e Discovery Kids, tam-
bém fazem parte do cotidiano
das garotas. O tempo no sofá, po-
rém, é limitado. “A tecnologia fa-
cilita o aprendizado, com a ima-
gem, a música e a cor. Mas sem-
pre orientei minhas filhas sobre
o que deveriam assistir e tenho o
cuidado de não deixá-las a sós
em frente à televisão.”

Para a gerente de comunica-
ção Claudia Fernandes Carlucci,
de 31 anos, a televisão pode ser
um instrumento educativo inte-
ressante, desde que os pais este-
jam por dentro da programação.

“Os desenhos de hoje passam
muitas informações, conceitos e
valores como cidadania, a impor-
tância de respeitar as diferenças,
da família, do meio ambiente”,
diz Claudia, que é mãe de Breno,

3 anos, e de Davi, 1 ano.
Quando possível, ela assiste

aos programas ao lado dos fi-
lhos. Assim, pode conversar so-
bre o conteúdo e ajudá-los a in-
terpretar o que veem na televi-
são. Para a coordenadora peda-
gógica Solange Sousa, do Colé-
gio Ofélia Fonseca, a presença
dos pais é fundamental. “A crian-
ça recebe passivamente as infor-
mações se não tiver um adulto
educador por perto que faça
questionamentos.”

Sobre a constatação de que a
maioria dos pais brasileiros con-
sidera levar a criança ao pediatra
como o mais importante no de-
senvolvimento da criança, Clau-
dia atribui o resultado à correria
da vida moderna. “A maioria dos
casais trabalha e não tem tempo
para brincar. A preocupação é
com o bem-estar físico. Lógico,
isso é fundamental, mas é o prin-

cípio básico, é uma preocupa-
ção instintiva. A parte afetiva
também é fundamental.”

Para Marta, hoje a educa-
ção dos filhos está se terceiri-
zando. “Os pais têm de se
preocupar em ter um momen-
to em família, de conversar,
ter atividades de lazer. São
momentos que vão marcar a
criança. Minhas filhas se lem-
bram com detalhes de todos
os passeios.”

Claudia comenta sobre a
importância da participação
do pai na vida dos filhos. “A
mulher, quando fica grávida,
já vira mãe. Muitos pais só vi-
ram pais quando a criança nas-
ce. Na minha família, isso tem
importância. Ainda mais para
os meninos, a identificação e
interação com o pai é muito
grande. É o pai que faz brinca-
deiras de rolar no chão.”
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O economista Antônio Delfim
Netto receberá o título Profes-
sor Emérito - Troféu Guerreiro
da Educação 2012. O prêmio,
uma parceria entre o Centro de
Integração Empresa-Escola
(Ciee) e o Estado, é concedido
anualmente a personalidades
que prestaram serviços relevan-

tes à educação no Brasil.
De acordo com Luiz Gonzaga

Bertelli, presidente executivo
do Ciee, a comissão julgadora
do prêmio elegeu o economista
por unanimidade. “Delfim foi
reconhecido por sua dedicação
como professor de Economia e,
principalmente, pelo importan-
te papel que teve na difusão de
modernas teorias econômi-

cas”, afirma Bertelli.

Catedrático. Formado em Eco-
nomia pela Universidade de São
Paulo (USP) em 1951, o paulista-
no do bairro do Cambuci come-
çou a exercer, no ano seguinte ao
de sua graduação, a função de do-
cente como assistente na disci-
plina estatística econômica e
econometria. Em 1963, tornou-

se o primeiro ex-aluno da Facul-
dade de Economia, Administra-
ção e Contabilidade (FEA-USP)
a ocupar a posição de professor
catedrático na universidade.

Foi secretário da Fazenda do
Estado em 1966 e ministro da Fa-
zenda entre 1967 e 1974. Ficou
conhecido como um dos respon-
sáveis pelo “milagre econômi-
co”, período de grande cresci-

mento do País. E foi ministro da
Agricultura e do Planejamento
no governo de João Figueiredo e
eleito para quatro mandatos co-
mo deputado federal por SP.

O Prêmio Professor Emérito
chega à sua 16.ª edição, tendo si-
do concedido recentemente à
médica e professora Angelita Ga-
ma (2011) e ao jurista e gramáti-
co José Cretella Junior (2010).

A cerimônia de entrega ocorre-
rá no dia 15 de outubro, no Espa-
ço Sociocultural - Teatro CIEE,
em São Paulo.

Leia. NY aprova proibição de
refrigerantes tamanho grande

estadão.com.br/saude

Delfim Netto é eleito Professor Emérito 2012

● A figura paterna deixa a dese-
jar na criação dos filhos peque-
nos. Na parte qualitativa da pes-
quisa, realizada com mães e ges-
tantes, o papel do pai é muito va-
lorizado, tanto na gestação (94%)
como na criação dos filhos (92%)
(mais informações nesta pág).

Porém, na prática é muito dife-
rente. Apenas 41% dessas mulhe-
res afirmaram que os pais partici-
pam ou participaram ativamente
da gestação e 51% das grávidas
vão sozinhas às consultas. So-
mente 47% dos pais atuam efeti-
vamente na criação dos filhos,
nos cuidados, nas consultas ao
pediatra e nas vacinas. Além dis-
so, o tradicional papel de impor
limites não é cumprido. Menos
da metade (43%) assume essa
responsabilidade.

“Se não é pelo instinto que mo-
ve as mulheres, ao menos pela
importância da questão ética os
pais precisam participar”, ponde-
ra Yves de La Taille, da Faculda-
de de Psicologia da USP.

Mesmo sem a ajuda do marido
e tendo de trabalhar (55% das
entrevistas estão empregadas), a
creche não é vista com bons
olhos: 57% acham que a casa é o
melhor lugar para a criança se
desenvolver. / O.B.
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Mães não priorizam carinho e lazer na
primeira infância, mostra pesquisa

● Primeira infância

Na prática, homens
participam pouco
da criação dos filhos

PARA PAIS, TV PODE
SER EDUCATIVA
Outras atividades, porém, devem ser valorizadas

Ocimara Balmant

Para as mães de crianças me-
nores de 3 anos, cuidar da saú-
de do filho é muito mais impor-
tante que dar carinho, brincar
ou conversar com ele. Esse é o
resultado de uma pesquisa rea-
lizada pelo Ibope que ouviu
mais de 2 mil pessoas em 18 ca-
pitais brasileiras.

Quando perguntadas sobre o
que é importante para o desen-
volvimento da criança de 0 a 3
anos, 51% delas responderam
que a principal contribuição é le-
var ao pediatra regularmente e
dar as vacinas. O porcentual de
quem acredita na importância
de brincar, passear e conversar
cai para 19% e fica menor ainda
se forem considerados os que de-
fendem a necessidade da sociali-
zação com outras crianças: 8%
(veja tabela nesta página)

“Isso mostra como a questão
da saúde está bem resolvida – e é
muito bom que esteja –, mas ain-
da precisamos avançar muito
em relação aos fatores emocio-
nais e comportamentais”, diz
Saul Cypel, neuropediatra e con-
sultor da Fundação Maria Cecí-
lia Souto Vidigal (FMCSV). “Os
pais ainda desconhecem a impor-
tância de estabelecer os vínculos
afetivos e, consequentemente,
os danos que podem haver quan-
do se ignora o potencial de apren-
dizagem da primeira infância.”

A fundação apresentou a pes-
quisa em um simpósio interna-
cional sobre a primeira infância
que promoveu em São Paulo.

Os números mostram o desco-
nhecimento dos pais: grande par-
te dos entrevistados acha que
sentar, falar e andar são sinais
mais claros do desenvolvimento
infantil do que a criança ser ca-
paz de interagir ou estranhar pes-
soas distantes; mais de 50% dos
entrevistados acreditam que o
bebê só tem capacidade de apren-
der a partir dos 6 meses.

“Precisamos de uma campa-
nha que diga: ‘nasceu, começou
a aprender’. Sem isso, corremos
o risco de perpetuar um cuidado

instintivo que se preocupa com
a sobrevivência, mas se esquece
da dimensão ética, dos valores”,
diz Yves de La Taille, da Faculda-

de de Psicologia da Universida-
de de São Paulo (USP).

Trabalho integrado. O cami-
nho para essa conscientização
passa pela criação de políticas
públicas que unam as Secreta-
rias de Saúde, Educação e Assis-
tência Social, diz Eduardo Mari-
no, gerente de avaliação da fun-
dação. Desde 2009, a fundação
tem trabalhado com seis municí-
pios na implementação de ações
simples, porém eficazes.

O trabalho abrange a criação
de espaços lúdicos nos quais as
crianças possam brincar e intera-
gir com seus pais e cuidadores,
encontros de reflexão interativa
com a família e um pré-natal que
inclua não só questões biológi-
cas, mas também outros aspec-
tos relevantes do desenvolvi-
mento infantil e – muito impor-
tante a partir dos resultados des-
ta pesquisa –, a ampliação do
tempo da consulta pediátrica.

“Já que 79% das mães recor-

rem ao pediatra nos momentos
de dúvida, é importante que es-
ses profissionais assumam um
papel que vá além do diagnósti-
co físico. Com uma consulta es-
tendida, ele pode orientar sobre
a importância dos momentos de
lazer, do afeto”, resume Cypel.

Por enquanto, os pais têm sido
norteados por um censo comum
que não difere escolaridade nem
classe social: 55% das mães e ges-
tantes acreditam que deixar as
crianças assistirem a desenhos

ou a programas infantis ajuda no
desenvolvimento. “A gente pro-
põe, nessa etapa, atividades em
que a criança se movimente, inte-
raja, brinque, faça atividades ar-
tísticas, ao ar livre. Isso tem um
papel muito mais importante.
Ainda que a TV seja uma possibi-
lidade cotidiana, o uso tem de
ser muito cauteloso no sentido
do tempo gasto e do que é pro-
posto”, diz a diretora da Escola
Santi, Adriana Cury. / COLABOROU

MARIANA LENHARO.
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Diversão. Isadora e Eleonora também gostam de teatro

Sociedade. Levantamento do Ibope revela que maioria acha mais importante cuidar da saúde do filho e vê importância da TV em sua
formação; para especialistas, números expõem desconhecimento dos pais sobre potencial de aprendizagem de crianças de 0 a 3 anos

Ao contrário do publicado
ontem na reportagem Justi-
ça exige fornecimento de saco-
la biodegradável, à pág. A29, a
decisão vale apenas para
Guarulhos. A informação de
que valia para todo o Estado
de São Paulo foi passada pe-
la assessoria de imprensa do
Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJ-SP).

� Pesquisa do Ibope ouviu mais de 2 mil pessoas

A ESCALA DE VALORES NA VISÃO DOS PAIS

INFOGRÁFICO/AEFONTE: IBOPE

O que é importante para o desenvolvimento 
da criança de 0 a 3 anos...

Para os pais, em que idade 
a criança começa a aprender

Participação dos pais O QUE AS
MÃES PENSAM

QUANTOS 
PAIS FAZEM

51

45

31

19

19

19

18

17

17

15

12

11

8

8

6

Levar ao pediatra regularmente/
dar vacinas recomendadas

Amamentar

Ter cuidado com a alimentação

Brincar/ Passear

Viver em um ambiente adequado 
(segurança, ventilação, higiene etc)

Conversar com a criança

Receber atenção dos adultos

Estabelecer limites. Ter regras claras 
sobre o que pode ou não pode fazer

Ter bons exemplos dos pais

Ter uma rotina (alimentação, banho, 
horários para assistir televisão)

Receber carinho, afeto

Proporcionar estímulos auditivos, visuais 
e táteis (sons, música, bichos, histórias)

Socializar com outras crianças 
e com os irmãos

Tomar cuidado com a higiene da criança

Ir com frequência à creche/ escolinha

O pai deve participar 
ativamente durante a gestação

O pai deve participar ativamente 
na criação dos filhos

Logo após o parto o pai deve 
ajudar nas tarefas de casa

O principal papel do pai é dar suporte 
financeiro para a criação do filho

O papel do pai é impor 
limites/dizer não

É o pai quem deve assumir as 
brincadeiras de contato como 
pega pega, cavalinho

O ENTREVISTADO PODERIA ESCOLHER 3 DAS ALTERNATIVAS ABAIXO EM PORCENTAGEM

EM PORCENTAGEM

41

47

50

70

43

34

94

92

91

57

64

48

Ainda 
no útero

A partir 
de 6 anos

Assim 
que nasce

Após os
6 meses

A partir
de 1 ano

A partir
de 2 anos

A partir
de 3 anos

5
7

3

22

2521 

17

ANA LIMA
DIRETORA DO IBOPE
“A desinformação abrange a
todos. Não existe diferença entre
escolaridade e classe social.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 set. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.




