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á cinco anos, o apresentador Sil
vio Santos interagia com uma 
nova atração de sua emissora, 
a apresentadora Maisa Silva, 
então com 6 anos de idade. 

Na época, a irreverência e a espontaneidade 
da garota somada às brincadeiras exacerbadas 
do comunicador levantaram várias discussões 
sobre a presença infantil na TV. Silvio Santos 
foi acusado, inclusive, de violar o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA). O Conselho 
Estadual dos Direitos da Criança e do Adoles
cente acionou o Ministério Público (MP) para 
que a menina fosse retirada dos programas. A 
posição da entidade tornou-se pública depois 
que Maisa foi submetida a cenas constrange
doras vividas junto de Silvio. 

Judicialmente nada aconteceu, mas o caso ser
viu para trazer à tona a discussão sobre a presen
ça de crianças em TV. A Constituição determina 
que seja permitido o trabalho a partir dos 16 anos 
ou com 14 anos como aprendiz. Já a Conferência 
Internacional do Trabalho, de 1973, conseguiu 
abrir uma exceção para que crianças tenham a 
oportunidade de se manifestar artisticamente 
com autorização da Justiça. Veet Vivarta, secre
tário executivo da Agência Nacional dos Direitos 
da Infância (Andi), lembra da exceção, mas afir
ma que o Brasil carece de políticas e um órgão 
específico que possa acompanhar essas crianças. 
"No Brasil, o trabalho infantil na TV é tratado 
como exceção desde que existam alguns acordos 
entre os pais e as emissoras para garantir condi
ções básicas como lazer, estudo e apoio psicoló
gico no caso de excessiva projeção pública." 

Vivarta cita medidas positivas que foram 
tomadas no Rio, por exemplo, com a TV Glo
bo que chegou a alguns acordos. Entre os pro
blemas relacionados à presença da criança na 
mídia, estão o excesso de exposição e a carga 
de trabalho. "Devemos ter em mente que nem 
todo talento mirim vai se tornar um talento 
adulto. É um assunto que deve ser pensado sob 
dois olhares, o direito da criança se expressar 
artisticamente e o direito à proteção para que 
suas necessidades sejam garantidas." 

Agora com 10 anos, a mesma Maisa compõe 
o elenco da principal novela "Carrossel", que 
atualmente vem devolvendo ao SBT a posição 
de segundo lugar em alguns horários. O sucesso 
trouxe novamente a discussão sobre a presença 
de crianças na mídia. Outros programas também 

surgiram recentemente tendo crianças como pro
tagonistas. Entre eles, o "Cartãozinho Verde", na 
TV Cultura; o "Conversa de Gente Grande", na 
Band; além de outras atrações que têm a presen
ça de crianças semanalmente. Com 18,3 pontos 
de pico e 13,4 de média apertando a Rede Record 
e até mesmo o "Jornal Nacional", em tempos de 
mídias digitais, "Carrossel" conseguiu novamen
te prender a atenção de seus telespectadores. 

Iris Abravanel, redatora da versão brasileira da 
novela, fala sobre o cuidado na hora de escrever 
seus roteiros. "Considero sempre a enorme res
ponsabilidade de lidar com crianças desde a épo
ca em que fui professora do ensino fundamen
tal. Por isso mesmo, gostei de trazer 'Carrossel' 
de volta às casas dos telespectadores. A novela, 
desde a versão mexicana, aborda tabus sociais." 
Segundo a novelista, o papel da trama é mostrar 
como as crianças podem lidar com os problemas 
que elas enfrentam em casa e nas escolas. 

Além dos canais gratuitos, a TV fechada tam
bém é um meio de forte presença infantil. Se 
por um lado, a TV Globo abriu mão de sua 
programação infantil matinal para dar lugar ao 
novo programa de Fátima Bernardes, por outro 
criou seu novo canal voltado aos pequenos na 
TV a cabo. Paulo Marinho, diretor do Gloob, 
diz que, ainda que o canal tenha como objetivo 
entreter as crianças, também tem um papel de 
oferecer outra perspectiva para a formação dos 
telespectadores mirins. "Nosso propósito maior 
é ser um mundo novo de inspiração e diversão 
para as crianças. Buscamos trabalhar valores 
importantes na formação, como amizade, com
panheirismo, coragem e respeito às diferenças 
na nossa programação. Nosso foco não é ser 
educativo, mas queremos contar boas histórias 
e passar mensagens positivas para as crianças a 
partir de nossos conteúdos." 

Se na mídia eletrônica crianças viram estrelas, 
por outro lado, existe uma demanda ainda difí
cil de ser compreendida e que gera a produção 
de conteúdo impresso para o público infantil. 
Em tempos de mídias digitais, os veículos dis
cutem de que maneira vão se tornar relevantes 
a uma geração que, em tese, já não tem o hábito 
de ler jornais e revistas. É unânime entre veícu
los impressos que o compromisso é informar, 
atrair e divertir os pequenos — no geral, entre 6 
e 12 anos — em meio a tantas concorrências ex-
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ternas. O foco, portanto, não é educá-los. "Não 
tenho essa pretensão. Educar é algo muito mais 
amplo do que um jornal pode fazer. Isso é fun
ção dos pais e da escola", afirma Laura Mattos, 
editora da "Folhinha". "Não posso negar que 
haja esse caráter educativo, mas não tenho a 
pretensão de suprir essa questão", concorda 
Aryane Cararo, do "Estadinho". 

Ainda assim, um "vale-tudo" sem qualquer viés 
instrutivo é igualmente rejeitado pelos profissio
nais. William Helal Filho, editor do "Globinho", 
ressalta que é inevitável ter a noção de que o jor
nal está participando da educação da criança. "A 
gente tem que ter um bom desconfiômetro para 
não passar algo que não agrade aos pais". Arya
ne também defende a "política do filtro". "Se a 
criança gosta de uma banda 'x' que consideramos 
inadequada, não falamos dessa banda", diz. 

Para Fernanda Santos, diretora de redação da 
revista Recreio, da Editora Abril — com tira
gem semanal média de 1 0 0 mil exemplares —, a 
grande missão é fazer com "que elas descubram 
o mundo por elas mesmas". Buscando superar 
o paradoxo de qualquer grande veículo infantil 
— feito por adultos, para as crianças —, Recreio 
mantém um painel de 5 mil crianças cadastradas 
— farto canal de diálogo. "Falamos com elas para 
colocar desde o nome de uma nova coleção até 
definir uma capa. Elas mandam na Recreio." 

O "Globinho" disponibiliza um blog para que 
seu público expresse seus interesses — guia 
imprescindível para a redação. "Tem que haver 
também o esforço de entrevistar muitas crian
ças", acrescenta Helal. 

Nos jornais, os cadernos infantis lidam ainda 
com a inevitável preocupação de serem fonte 
de informação "quente" — o dado atualizado. A 
"Folhinha" vem confiando em uma estratégia 
de "leitura dupla", em que a informação seja 
acessível tanto para crianças quanto para pais 
e professores. "Com isso, ampliamos o tama
nho das reportagens. Acreditamos nessa leitu
ra compartilhada", diz Laura. Já "Estadinho", 
"Globinho" e Recreio apostam em uma leitura 
com menos mediação adulta. 

Se temas polêmicos exigem cautela geral, já 
sobre vetos, cada veículo tem seus critérios. Re
centemente, a redação de Recreio discutiu a pu
blicação de matéria que envolvia a temática do 
canibalismo. "É um tema até escolar, mas eu bre
quei. Aqui não há a ideia de fazer a criança enten
der o mundo por meio de coisas violentas. Falar 
de sexualidade também não tem nada a ver", diz 
Fernanda. No "Estadinho", a indicação de um l i 
vro que toca o tema da homossexualidade foi para 
as páginas. Não sem antes uma reflexão. "Não te
mos tabu, mas o caminho é trabalhar de maneira 
sempre reflexiva e crítica", finaliza Aryane. 
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Os mesmos meios de produção de notícias 
estão também auxiliando reformas nos pilares 
do sistema escolar. Trata-se da educomunica-
ção, que é atribuída à tentativa de democrati
zar a comunicação entre professor e aluno. Na 
prática, o método mais comum de aplicação 
do conceito é por meio da interação entre do
centes e discentes mediada por tecnologias de 
informação e comunicação, conhecidas como 
TICs: instrumentos de rádio, televisão, inter
net e outros meios. 

Gradualmente, a educomunicação está ga
nhando mais notoriedade no espaço acadêmico 
brasileiro. Desde 1996, é estudada no Núcleo de 
Comunicação e Educação da Universidade de 
São Paulo (NCE/USP), além de ter se tornado 
curso de bacharelado na Universidade Federal 
de Campina Grande (UFCG), em 2 0 0 9 , e licen
ciatura na USP, em 2011. Também ganhou espa
ço na gestão de políticas públicas em diversos 
municípios e estados, assim como em São Paulo, 
que instituiu por lei a aplicação do programa de 
"Educação Pelas Ondas de Rádio". 

O professor Ismar Soares de Oliveira, que 
é coordenador do NCE da USP, acredita que a 
educomunicação se alia ao sistema escolar para 
que seja revista a relação entre os indivíduos 
nele inseridos. "Mostramos que as escolas que 
optaram pelos processos compartilhados de 
comunicação apresentaram resultados exce
lentes daquilo que a escola persegue: o apren
dizado. O aluno ficou mais colaborativo. Asso
ciam melhor os próprios objetivos da escola na 
produção", defende. 

A adesão das escolas à educomunicação está 
se tornando cada vez maior e mais identificá
vel, como os trabalhos consagrados pelo "Prê
mio Paulo Freire de Qualidade do Ensino Mu
nicipal". Em meio a 78 projetos educacionais 
enviados por escolas da rede pública municipal, 
empataram, em primeiro lugar, duas escolas que 
instauraram projetos educomunicacionais. 

Marcelo Augusto Pereira dos Santos, profes
sor da EMEI Eunice dos Santos, é um dos de
tentores do primeiro lugar. Mesmo trabalhando 
com ensino fundamental desenvolveu o projeto 
da TV Cedro Rosa, para a qual os alunos produ
ziam conteúdo. "Foi um susto na escola quan
do as professoras perceberam que as crianças 
aprendem muito rápido a utilização e têm muito 
cuidado com os equipamentos", comenta. 

As mudanças constantemente discutidas em 
simpósios de comunicação têm total relação com 
essas novas gerações, deixando alguns ques
tionamentos: qual será a postura dos futuros 
cidadãos diante da mídia? A leitura crítica de 
determinada notícia aumentará? Comunicação 
e educação serão parceiros na formação da so
ciedade? Mesmo sem respostas, esses questio
namentos indicam a importância de discutir o 
papel da criança nos processos midiáticos. 

"Com Luiz Vassallo. 
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 283, p. 36-39, out. 2012.




