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Psicólogos advertem que crianças não precisam ter aparelho, que pode prejudicar 
relações pessoais  
 
Crianças não devem usar o celular, pois não há necessidade. As escolas devem 
proibir o uso na sala de aula e se esforçar para que a regra seja cumprida. Essa é a 
opinião de professores do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo 
(USP).  
 
"O celular coloca a criança numa imitação do mundo adulto muito cedo e alimenta a 
febre de um pequeno consumista", adverte Yves de La Taille, professor do 
Departamento de Psicologia Escolar da USP.  
 
Segundo La Taille, o aparelho prejudica o aprendizado e a socialização face a face. 
"O recreio é um momento importante, é uma pena que seja despedaçado por 
relações não presenciais", diz.  
 
O professor acha nocivo que os pais usem o celular para controlar os filhos. "Os 
pais devem confiar, não vigiar, isso só traz tensão, infidelidade e violência", afirma. 
"Se você fica toda hora monitorando seu filho é porque não confia na educação que 
deu. É uma maneira doce de ser tirano."  
 
Os pais devem apoiar a escola, para ajudar a cumprir a norma que proíbe o uso do 
aparelho na sala de aula, afirma Leila Tardivo, professora do Departamento do 
Psicologia Clínica da USP. "É importante ter regras, a vida em grupo é assim."  
 
Crianças não devem ter celular, na opinião de Leila. "É preciso respeitar as 
necessidades da criança em cada fase, para garantir-lhe um crescimento saudável", 
diz. "É perigoso queimar etapas, dar à criança mais do que ela pode suportar."  
 
No caso dos adolescentes, ela sugere que os pais determinem limites. "Mesmo que 
os pais tenham boa condição financeira, os filhos devem aprender a dar valor ao 
que têm", diz a professora, que sugere a adoção de planos pré-pagos pelos jovens.  
 
A empresa de pesquisa TNS Interscience conduziu um estudo, com moradores das 
cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, em dezembro, que revelou que 36% dos 
entrevistados têm filhos de 6 a 15 anos que usam celular.  
 
Dos entrevistados que têm filhos nesta faixa etária, 39 % pretendem adquirir um 
aparelho novo para o filho. A maioria (64%), porém, não acha que as empresas 
devam criar um aparelho só para crianças.  
 
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 fev. 2006. Link. L6. 


