Estudo mostra que televisão
limita o diálogo entre mães e
filhos
Crianças de pouca idade, expostas à televisão e vídeos em lares de
baixos níveis socioeconômicos são propensas a manter limitadas
interações verbais com suas mães, segundo um estudopesquisa publicado hoje na revista "Archives of Pediatrics and
Adolescent Medicine" (Arquivos de Medicina Pediátrica e Adolescente).
"A televisão educativa não é uma solução", afirmou Alan Mendelsohn,
diretor de investigação clínica no Departamento de Pediatria da Escola
de Medicina, na Universidade de Nova Iorque.
Quando o televisor está ligado em qualquer tipo de programa, ou
enquanto está passando um vídeo, o contato verbal entre pais e filhos
menores é limitado, determinou o estudo.
A pesquisa apontou, por outro lado, que quando se trata de
programas educativos, acompanhados conjuntamente pela mãe e seus
filhos, a interação entre eles tende a aumentar um pouco.
A mesma pesquisa assinalou, entretanto, que tal programação de TV,
chamada educativa, não promove, por si só, situações em que pais e
filhos assistam juntos à televisão, de modo que não contribui
efetivamente para a desejada interação verbal.
O que ocorre, com freqüência, é que a mãe liga a televisão para que as
crianças se entretenham com os programas educativos, enquanto ela
se ocupa de outras tarefas da casa, assinalaram os especialistas no
assunto.
"Nossas conclusões são especialmente significativas, uma vez que as
interações entre pais e filhos apresentam inúmeras e enormes
ramificações para o desenvolvimento infantil, que deveria se dar mais
cedo, assim como para o progresso escolar e seu êxito durante a
adolescência", pontuou Mendelsohn.
Devido a estas conclusões, o estudo sustenta a recomendação da
Academia Estadunidense de Pediatria para que não se permita a
meninos e meninas menores de dois anos assistirem a qualquer tipo de
programação televisiva.
A Fundação Familiar Kaiser, em outro estudo-pesquisa, afirmou que 61
por cento das crianças abaixo de dois anos de idade estão expostas à
televisão nos Estados Unidos.

O estudo da Universidade de Nova Iorque indicou que 97 por cento das
crianças de seis meses de idade já ficam expostas a programas
televisivos ou radiofônicos, a duas horas por dia, em média.
As conclusões deste trabalho também apresentam implicações para os
médicos e demais pessoal qualificado em assistência da saúde, que
trabalham junto a pais e mães de crianças pequenas, muitas das quais
ficam expostas à televisão e aos vídeos, conforme afirmação de
Mendelsohn.
O mesmo estudo aconselhou aos pediatras e pessoal ligado à área
médica no trabalho com as crianças, que recolham todo tipo de
informação sobre este aspecto da vida de seus pacientes, com dados
sobre o tempo de exposição aos meios-mídia e o tipo de programação
em causa.
Por outro lado, recomendou-se que enquanto houver probabilidade de
que se mantenha tal tipo de exposição, os pais e mães permitam que
seus filhos assistam somente a programas educativos, e mesmo assim
só em caso de estar presente ou o pai ou a mãe dessas crianças.
Mendelsohn insistiu em que os médicos pediatras deveriam incentivar
os progenitores para que aumentem a sua interação verbal com seus
filhos menores durante as atividades diárias, independentemente dos
horários de exposição aos meios-mídia, como pode e deveria ocorrer
durante as refeições, brincadeiras ou leituras.
"O que nos preocupa é que pais e mães considerem os programas
educativos somente como uma oportunidade para deixarem seus filhos
frente ao televisor, em vez de se assentarem para assitir a esses
programas em companhia deles, conversando com as crianças e com
elas interagindo durante o programa", indicou Mendelsohn.
"Uma audiência passiva de programas de televisão não conduz a uma
interação entre a criança e sua mãe", determinou.

