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RESUMO 
 
 

Este estudo tem por objetivo refletir sobre o processo de socialização na relação 
com a televisão como artefato tecnológico presente no cotidiano das famílias de 
alunos de duas escolas municipais de Londrina, sendo uma urbana e outra „rurbana. 
Para tanto, procedemos à análise de 66 questionários aplicados pelo projeto “Ensino 
de História e Cultura Contemporânea: relações com o saber e perspectivas 
didáticas” em 2010, para os pais de alunos de cinco turmas de 4ª série 
(correspondente ao atual 5º ano). A partir do conceito de interdependência de Lahire 
(1997), que entende a família como grupo composto por seres sociais e 
interdependentes que constrói estruturas particulares de coexistência, analisou-se as 
escolhas de famílias de duas realidades sociais. A repercussão da cultura familiar 
sobre a identidade de crianças e jovens que se constitui articulada ao consumo de 
diferentes artefatos culturais como: cinema, programas televisivos, literatura, 
músicas, internet, revistas, objetos e monumentos, nos remeteram à particularidade 
do processo de socialização que se dá nas relações intrafamiliares mediada pelos 
artefatos tecnológicos.Neste sentido, esse trabalho se justifica por propor-se a 
ampliar o olhar para as relações existentes entre a família e o processo de 
socialização da criança em contato com a televisão como artefato cultural. Tais 
aspectos nos indicaram a repercussão da mídia no cotidiano de sujeitos que em 
contínua interdependência começam a alterar o processo de socialização da criança 
na cultura contemporânea. Para a realização desse trabalho realizou-se pesquisa 
bibliográfica, pautada nas análises de livros e artigos científicos, embasando-se em 
Norbert Elias (1994), Lahier (1997) para o esclarecimento do conceito de 
interdependência entre o indivíduo e as variadas instâncias sociais, dentre elas a 
família. Belloni (2009) nos auxiliou na compreensão sobre artefatos tecnológicos e 
influência da mídia representada pela televisão e  Postman (1999) nos apontou 
caminhos para o entendimento acerca das repercussões da relação cada vez mais 
próxima entre as crianças e a televisão como artefato escolhido. 
 
Palavras-chave: Socialização. Família. Televisão. Artefato tecnológico.  
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INTRODUÇÃO  

 

O rápido avanço tecnológico que tem marcado a contemporaneidade é 

demonstrado pelo acesso crescente das pessoas a tipos de produtos que servem 

em grande parte à comunicação, informação e conhecimento. Tais artefatos têm 

agido como instância socializadora, transmitindo valores e ajudando a modelar a 

estrutura de pensamento e relações dos indivíduos.  

Entendemos a família como o âmbito primário de socialização, onde a criança 

é criada e cresce em contato com uma cultura familiar, a hábitos e costumes 

característicos daquela família, onde a criança aprende a agir e conviver com os 

outros, neste estudo, refletimos sobre como a família se relaciona com a mídia na 

mediação do acesso a estes artefatos pelas crianças, sendo que para tal, elegemos 

a televisão como o artefato tecnológico a ser analisado. 

Hannah Arendt (1968) em obra publicada pela primeira vez no ano de 1954 

na discussão sobre a crise na educação tece considerações acerca da 

responsabilidade da família sobre os filhos:  

 

[...] os pais humanos não apenas trouxeram seus filhos à vida 
mediante a concepção e o nascimento, mas simultaneamente os 
introduziram em um mundo. Eles assumem na educação a 
responsabilidade, ao mesmo tempo, pela vida e desenvolvimento da 
criança e pela continuidade do mundo”. (ARENDT, 1968, p.234-235) 
 

Família é o grupo de pessoas unidas por laços consanguíneos ou afetivos 

onde os membros adultos cuidam-se mutuamente assim como dos menores. 

Apresenta configurações singulares de membros, valores, interesses e crenças. 

Esse modo particular relacional cria uma cultura familiar que para Szymanski (2002, 

p.25) consiste em códigos próprios, “[...] com uma sintaxe própria para comunicar-se 

e interpretar comunicações, com suas regras, ritos e jogos.” 

Arendt (1968) nos traz reflexões situadas em tempo de euforia para 

mudanças trazidas por questionamentos próprios do pós-guerra que repercutem 

sobre as relações econômicas e sociais, portanto, sobre a cultura constituída que 

está em evidência e questionamento pela crise gerada pela barbárie da guerra. Mas 

a autora em sua sabedoria traz questões que permanecem na atualidade, pois não 
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há como questionar a importância da família sem discutir a responsabilidade que 

têm pela formação de seus filhos. 

Mesmo tendo na atualidade a família configurações diferentes em relação a 

outros tempos em seu formato e relações, todas estão expostas às tecnologias e 

formas de consumo presentes no cotidiano e que interferem na educação desejada 

pela cultura da família.  

De acordo com Lahire (1997, p.17), a criança está imersa numa rede de 

interdependência familiar, onde constitui seus esquemas de percepção, julgamento 

e avaliação que nas relações sociais coexistentes repercutem e as influenciam 

sendo que “Ela [a criança] não reproduz, necessariamente e de maneira direta, as 

formas de agir de sua família, mas encontra sua própria modalidade de 

comportamento em função das relações de interdependência no seio da qual está 

inserida”. 

De acordo com Simionato e Oliveira (2003), historicamente a família passou 

por mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais desde o estado selvagem 

(Engels, 1982), até a modernidade, ocasionando mudanças nos papéis e nas 

relações em seu interior, bem como alterando sua estrutura no que diz respeito à 

composição familiar. O modelo correspondente à „civilização‟ é o da monogamia, 

baseado no predomínio do homem, cujo objetivo expresso é o da procriação dos 

filhos e preservação da riqueza através da herança. 

No século XXI tal pretensão na estrutura familiar foi mantida em meio a novas 

configurações o que se expressa no número de divórcios, em outros tipos de uniões 

estáveis o que possibilitou inúmeros arranjos familiares. Outra questão que emerge 

e é apontada por Arendt (1968) é o fato de que os adultos no processo de formação 

das crianças têm manifestado insegurança perante a profusão de „receitas‟ de como 

melhor educar para „o consumo‟ e o „não consumo‟, a boa alimentação e em outros 

aspectos que são contraditórios perante a mídia a que são expostas as famílias e as 

crianças. Ousamos considerar que parece ser o adulto aquele que está chegando e 

em formação e não a criança, pois muitos adultos se posicionam apenas como 

auxiliares neste processo em que buscam soluções e formas de relações para os 

seus filhos ou filho.  

Arendt (1968, p.230) antevê esta condição de autoridade do adulto ser 

confundida por este na relação com as crianças ao optarem muitas famílias pela 

educação fechada na família que cuida de sua criança (indivíduo) de maneira 



9 

 

desvinculada do coletivo. O que se tem neste fechamento da família sobre si mesma 

é que ao tratar das crianças nesta direção as retira das “[...] relações reais e normais 

entre crianças e adultos, emergentes do fato de que as pessoas de todas as idades 

se encontram sempre simultaneamente reunidas no mundo”. 

Tendo em perspectiva a família no sentido enfocado, neste trabalho visamos 

reconhecer as relações estabelecidas pelas famílias dos alunos com a televisão - 

visando aspectos que movem a utilização cotidiana deste artefato tecnológico. Foi a 

participação no projeto interinstitucional “Ensino de História e Cultura 

contemporânea: Relações com o saber e perspectivas didáticas” que oportunizou o 

acesso aos dados coletados por meio de questionário aplicado a 66 famílias de 

alunos de cinco turmas da 4ª série de duas escolas públicas do município de 

Londrina no ano de 2010. O referido projeto ao ter por objetivo a compreensão de 

aspectos que compõem a cultura escolar abrange alunos, professores e famílias em 

suas relações com as tecnologias e conhecimento histórico e se configurou como 

opção, também por entendermos que nos aproximando da cultura familiar 

contribuiremos para o entendimento de outras dimensões em estudos relacionados 

ao projeto e que versam sobre os alunos e os professores, assim como sobre a 

cultura destas escolas do Ensino Fundamental. 

Para a estruturação desta investigação no primeiro capítulo colocaremos 

sobre os caminhos percorridos para concretização desta pesquisa: a participação no 

projeto interinstitucional supracitado, o segundo capítulo apresentará os principais 

conceitos trazidos neste trabalho, como entendemos família e o processo de 

socialização que lhe compete, como entendemos a infância neste processo e a 

relação entre infância e a mídia. No terceiro capítulo abordaremos a relação 

existente entre a socialização das crianças das famílias pesquisadas e a presença e 

uso da televisão como importante artefato tecnológico instrumento midiático 

disseminador de ideologias. 
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CAPÍTULO 1 

MAPEANDO OS CAMINHOS PERCORRIDOS 

 

A ideia de refletir sobre a relação entre família e os artefatos tecnológicos 

postos em seu cotidiano surgiu através da participação no projeto interinstitucional 

“Ensino de História e cultura contemporânea: relações com o saber e perspectivas 

didáticas” em 2010. O projeto por ter por objetivo a compreensão de aspectos que 

compõem a cultura escolar, contava com um grupo de pesquisadores composto por 

Professores do Departamento de Educação, mestrandos e acadêmicos do curso de 

Pedagogia da Universidade Estadual de Londrina. Cada colega debruçava-se diante 

de uma face do objeto: algumas se debruçavam diante da relação dos professores 

com a tecnologia, outras preferiram verificar o „olhar‟ dos alunos e sua relação com 

os artefatos tecnológicos, optamos por verificar a relação da família com os artefatos 

tecnológicos, tema que nos causou maior inquietação.  

 Ao ingressar no projeto os dados coletados já estavam tabulados, cabendo 

as devidas reflexões/ discussões que nos aproximassem do objeto de estudo, 

permitindo uma compreensão à luz da teoria, para tanto passamos à pesquisa 

bibliográfica. Inicialmente observamos nas informações coletadas a ampla presença 

da televisão e do computador com acesso à internet, declaradas pelas famílias, 

porém, para delimitar o objeto deste estudo escolhemos a televisão – artefato 

tecnológico de maior cobertura às famílias pesquisadas. 

Tivemos como fonte o questionário (composto por 20 questões relacionadas 

ao perfil socioeconômico, à escolaridade e à presença e uso de artefatos 

tecnológicos na casa) elaborado pela coordenadora do projeto e direcionado às 

famílias de alunos de cinco turmas da 4ª série (atual 5º ano) do Ensino Fundamental 

de duas escolas públicas do município de Londrina no ano de 2010.  Duas das cinco 

turmas pesquisadas pertenciam a uma escola rural e três pertenciam a uma escola 

central. 

A escola rural é atualmente denominada como „rurbana‟ pela alteração da 

função tradicional do meio rural causada pela ampliação da área urbana.  

A mudança que é ressaltada com esse novo rural de multifuncionalidades é a 

relação entre o homem e o território, em seus novos modos de uso, o que trouxe um 

reordenamento rural, e mesmo uma migração de retorno, que possibilitou a 

coexistência de quatro dimensões centrais: “a do espaço produtivo, a de espaço de 
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residência, a de espaço de serviços (inclusive ao de lazer, turismo, etc.) e a de 

espaço patrimonial (valorizando a função de preservação dos recursos naturais, dos 

bens comuns e culturais)”. (BIANCHINI, 2001, p. 88). Estes espaços carregam em si, 

de forma inalterada a estrutura de serviços como escola, igreja e comércio, porém, 

vão ter seus espaços invadidos e seu ritmo alterado pela ampliação da área urbana, 

no caso de Londrina por condomínios de luxo, shopping, etc., consequência da 

dominância do modo de produção capitalista e da sua entrada nas comunidades 

rurais. 

A estrutura física da escola rurbana conta com uma quadra poliesportiva; 

biblioteca; uma cantina e uma dependência para merenda e um refeitório, que às 

vezes tem função de sala de arte e de contraturno. As demais dependências são 

compostas por cinco salas de aula em alvenaria; uma sala de aula em madeira; dois 

banheiros para alunos e um banheiro para professores e equipe pedagógica. Uma 

sala pequena é espaço para o trabalho da Equipe Pedagógica que com a 

implantação do ensino integral se tornou a sala de reunião dos professores para 

realização de suas atividades pedagógicas, lanches e descanso nos intervalos entre 

aulas. O espaço da escola é pequeno e acolhedor, porém, apresenta necessidade 

urgente da readequação. Na organização do ensino integral as oficinas pedagógicas 

acontecem pela manhã e as aulas regulares no período da tarde, porém de forma 

precária, já que o ensino integral foi colocado sem a estruturação necessária, devido 

à política de „educação em tempo integral‟ posta pela gestão municipal à época. 

A referida escola „rurbana‟ foi inicialmente administrada pela Secretaria 

Estadual de Educação sendo em 1988 municipalizada. Nesta escola o retorno foi de 

32 questionários. As outras três turmas que perfazem o total de cinco turmas 

presentes neste estudo são de uma escola central situada na área urbana de 

Londrina que iniciou suas atividades em 1960, pertencendo à rede estadual, sendo 

municipalizada no ano de 2011.  

Segundo Tuma (2013) a escola central iniciou sua atividade em 1960 

conveniada à Secretaria Estadual de Educação e Cultura e à Congregação dos 

Padres Palotinos que locava o prédio que faz parte do Seminário Vicente Pallotti. 

Em 2010 o prédio da escola continuava pertencendo à Congregação com o 

pagamento do aluguel pela Secretaria da Educação do Estado. Com a 

municipalização a escola teve alteração do quadro de professores e gestores, mas 
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permaneceu como locada da referida instituição religiosa o que compromete as 

possibilidades de ampliação. O prédio conta com seis salas de aula para ensino 

regular; uma sala de material de Educação Física e Arte; sala das serventes; sala de 

professores; sala da equipe pedagógica; banheiros, sendo um para portadores de 

necessidades especiais, quadra poliesportiva; biblioteca e sala de vídeo; cozinha 

com despensa conjugada e refeitório apresenta área de 1.100 m2, atendia em 2010 

a aproximadamente 300 alunos procedentes de 89 localidades, sendo as mais 

constantes a região central e bairros de seu entorno. À época a escola atendia 

também alunos oriundos de localidades mais distantes como do Município de 

Cambé e da zona norte do município de Londrina.  

Desta escola foi obtido o retorno de 34 famílias o que totalizou 66 

questionários para análise. Este instrumento nos trouxe dados para a análise da 

relação familiar com os produtos da tecnologia da cultura contemporânea no que se 

refere à televisão e computador. 

Ao se optar por colocar em contraste duas realidades distintas: uma escola da 

região central, ambientada ao movimento da tecnologia característico do 

desenvolvimento das cidades e uma escola que está em processo de transição para 

ritmo diferenciado, devido às mudanças do espaço rural paulatinamente em 

transformado em espaço „rurbano‟ percebemos uma condição que favorece a 

análise dos artefatos tecnológicos na cultura das escolas. 

Situamos este estudo na abordagem qualitativa na medida em que buscamos 

descrever e interpretar um sistema complexo de significados dados pelo nosso 

objeto de estudo. Aliamos à abordagem qualitativa a quantitativa que nos 

possibilitaram categorizar dados, pois segundo Neves (1996), 

 

[...] Embora possamos contrastar os métodos quantitativos e 
qualitativos enquanto associados a diferentes visões da realidade, 
não podemos afirmar que se oponham ou que se excluam 
mutuamente como instrumentos de análise. Uma pesquisa pode 
revelar a preocupação em diagnosticar um fenômeno, a partir de 
seus determinantes, isto é, as relações de nexo causal. (NEVES, 
1992, p.2) 

        

 Assim, optamos pela abordagem qualitativa ao entendermos que mesmo 

tendo por base dados quantitativos estes não nos afastam das questões que 
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emergem do problema e nos remetem de acordo com Laville & Dionne (1999, p.43) 

ao fato de que “Quando se trata do real humano, [...], tentemos conhecer as 

motivações, as representações, consideremos os valores, mesmo se dificilmente 

quantificáveis; deixemos falar o real a seu modo e o escutemos”. 

No momento de transição que significa a escolaridade para os alunos, 

identificamos conforme os dados obtidos por meio de questionário da família dos 

alunos da escola rural são 22 mães as que tiveram acesso ao Ensino Fundamental, 

sendo que a conclusão ainda é baixa ao se constatar que 15 delas não haviam 

terminado. O Ensino médio foi concluído por quatro (4) delas e uma (1) concluiu o 

curso superior (História e Pedagogia). Comparando este acesso e conclusão com as 

13 mães da área urbana, se tem o fato de que para estas mulheres as condições de 

acesso e permanência são mais favoráveis ao figurar dentre elas quatro (4) mães 

concluintes do curso superior e cinco (5) do Ensino médio. O avanço da 

escolaridade feminina tem apresentado um processo crescente no Brasil, mas este 

avanço ainda não acontece como „oportunidade educacional‟ para a mulher rural, 

como é o caso deste grupo que tem o acesso à escolaridade, mas não a garantia da 

conclusão e/ou o avanço para os demais níveis. Segundo Tuma (2013) para os pais 

tal conclusão se apresenta ainda mais problemática, pois 15 deles possuem o 

ensino fundamental incompleto e não há neste grupo nenhum pai que tenha 

concluído o curso superior. Dentre os pais da área urbana há quatro com curso 

superior e 11 com Ensino fundamental completo. Portanto, esta falta de 

oportunidade não se restringe às mulheres atingindo de maneira indistinta a 

população rural. 

 Os dados apresentados estão restritos a determinado grupo e realidade, mas 

mesmo assim, apontam segundo Tuma (2013) a importância de se reconhecer a 

necessidade de estudos que abordem o „conceito de geografia de oportunidades‟ 

que tem sua perspectiva direcionada para as desigualdades educacionais na 

consideração da “[...] ideia de que a estrutura, a qualidade e o acesso a 

oportunidades, bem como a percepção sobre as oportunidades variam de acordo 

com as características socioeconômicas dos bairros\vizinhança.” (KOSLINSKI; 

ALVES, 2012, p.810).  

O processo da alteração da configuração rural não tem anulado ou restringido 

problemas sociais relacionados à renda conforme se constata na faixa predominante 
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que se situa para 20 famílias entre R$450,00 e R$2000,00. Detalhando-se tal dado 

constata-se que a maioria (12 famílias) permanece em situação crítica ao 

apresentarem faixa de renda entre R$450,00 a R$900,00 e três entre R$1501,00 a 

R$2000,00, sendo uma família a que apresenta renda acima de R$3000,00. Além 

disso, há a presença de cinco pais desempregados. 

Dentre as 13 famílias da área urbana cinco delas declaram renda entre 

R$1501,00 e 2000,00 e três a faixa acima de 3000,00. Ao restringir-se a duas 

famílias urbanas a renda situada entre R$450,00 e R$1500,00 se evidencia que na 

área rural permanecem diferenças econômicas importantes em meio às 

transformações que ocorrem. 

Tais números refletem a disparidade do acesso ao uso do computador entre 

as famílias urbanas e rurbanas o que pode ser explicado não só pela localização das 

residências no município, mas também, conforme observamos no quadro abaixo, 

pela renda ou poder aquisitivo, pois constata-se que mesmo sem grande disparidade 

a faixa de maior renda, ou seja, situada acima de R$900,00, está nas famílias da 

área urbana. Este é um aspecto que apontamos apenas como uma possibilidade e 

que necessita de aprofundamento que não é possível neste estudo.  

     

Faixa de renda da Família     

Renda Familiar Carlos 
Dietz 

Luis M. 
Castelo 

Total 

 4ª C 4ª A 4ª B  

Duas Alternativas: Mãe e Pai 
Desempregado 

 1  1 

Somente Mãe desempregada   3  3 

Somente Pai desempregado  1  1 

De R$465,00 a R$900,00 6 7 13 26 

De R$901,00 a R$2000,00 12 4 6 22 

De R$2001,00 a R$3000,00  8  6 14 

Mais de R$3000,00 7  3 10 

Branco  7  7 

Total 33 23 28 84 

     
 

Fonte: Base de dados do Projeto “Ensino de História e Cultura contemporânea: Relações com o 
saber e perspectivas didáticas”. (2010) 
 

 

Dos dados coletados verificamos que a televisão foi o artefato de maior 

abrangência, já que estava presente em 98% das casas das famílias, somando-se 
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as duas realidades pesquisadas. Pode-se depreender que mesmo com a renda 

menor, a televisão é um artefato cultural cuja compra é priorizada, seja como forma 

de lazer ou informação. 
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CAPÍTULO 2 

REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. FAMÍLIA E SOCIALIZAÇÃO 

 

O ser humano tem natureza social, desde seu nascimento até sua maturidade 

depende do outro não apenas porque depende de outros para garantir seu sustento, 

sua sobrevivência, mas porque vive em uma sociedade (que já existia antes dele) 

que tem suas normas, regras, valores, crenças, que devem ser respeitados para 

garantir a boa convivência (sob pena de sofrer sanções se não cumpridas estas 

regras).  

A família é o primeiro grupo social com o qual o ser humano tem contato e, é 

neste grupo que ainda criança, o homem apreende todo o conjunto de hábitos e 

costumes característicos daquele grupo. A criança vai formando sua personalidade e 

consciência, observando os modos e as normas existentes em sua família. Cabe à 

família, pois, ensinar à criança as regras, normas, cultura da sociedade onde está 

inserida, ou seja, a interiorização de regras e atitudes necessárias à convivência em 

sociedade.  

A este processo onde o indivíduo se integra ao grupo em que nasceu - a 

família - assimilando o conjunto de costumes e regras características deste grupo 

denominamos socialização. A socialização começa no início da vida do homem e só 

termina ao fim de sua vida, já que durante a sua vida o homem passa a participar de 

outros grupos com os quais se identifique de alguma forma seja por laços de afeto 

como amizade ou por participação em instituições como escola, igrejas ou o 

trabalho. 

De acordo com Setton (2002), o processo de socialização da família pode 

visto sob dois enfoques: uma abordagem psicológica na qual a família é espaço de 

relações identitárias e de identificação afetiva e moral, onde se modela a 

subjetividade; ou de outra forma a família pode ser considerada como a responsável 

pela transmissão de um patrimônio econômico e cultural, onde a identidade do 

indivíduo é forjada. Cada família é responsável por uma maneira singular de 

vivenciar este patrimônio. Assim, é necessário observar as maneiras de utilizar a 

cultura e de relacionar-se com ela, a transmissão moral e ética de cada ambiente 

familiar. 
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A família está imersa num contexto histórico e cultural de um dado contexto 

social sofrendo influências políticas, econômicas, sociais e culturais, ocasionando 

mudanças nas relações em seu interior, alterando padrões familiares e expectativas 

quanto aos papéis desempenhados pelos seus membros. 

Na sociedade atual observamos diferentes tipos de arranjos familiares: 

famílias onde os pais são separados e o filho convive apenas com um dos pais ou 

com padrasto/madrasta e seus filhos, casais homossexuais, netos que convivem 

com os avós  com a presença de um dos pais, assim, não se pode definir família 

apenas pelos laços de consanguinidade mas por laços de afeto, de solidariedade, de 

reciprocidade e de proteção.  

Segundo Dessen e Polonia (2007), ao desempenhar suas funções, 

principalmente a de socialização das gerações mais novas, a família estabelece uma 

estrutura mínima onde são evidenciados os papéis de mãe, filho, pai, esposa, 

marido, irmão, etc, cujos vínculos afetivos vão se “diferenciando de acordo com o 

desenvolvimento pessoal, com as demandas sociais e transformações sofridas pelo 

grupo sócio-cultural”. Assim, a família sofre influência da sociedade, porém, exerce 

mudanças na sociedade conforme se modificam as interrelações estabelecidas 

pelas as novas gerações. 

 

2.2. INFÂNCIA, FAMÍLIA E MÍDIA 

 

Entendemos criança como ser humano em formação, sujeito do processo de 

socialização, com características e necessidades específicas, entre elas a 

necessidade de proteção e sustento por parte dos adultos, especificamente pelos 

adultos que compõem sua família. 

Na Idade Média não existia a separação entre o mundo adulto e o infantil, a 

criança era considerada um adulto em menor estatura. Portanto, tudo era feito na 

presença das crianças e, segundo Postman (1999, p.31) não havia nenhuma 

restrição em discutir quaisquer assuntos inclusive sexuais na frente das crianças. A 

ideia de “proteger as crianças dos segredos sexuais desconhecida.” Como não 

existia a noção de infância era comum utilizar palavras vulgares, brincadeiras 

obscenas com as partes íntimas das crianças. 

O autor coloca que após a invenção da prensa tipográfica, depois dos séculos 

dezesseis e dezessete a infância foi reconhecida, bem como as necessidades 
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específicas da criança tais como a proteção e separação do mundo adulto. Porém, 

expõe que o principal motivo para que houvesse esse reconhecimento enquanto 

classe de pessoas ocorreu porque passou a ser essencial naquele momento 

histórico, pessoas que soubessem ler e escrever, que se inserissem na cultura 

letrada. 

O conceito de infância foi evoluindo mais onde a instrução era mais valorizada 

e “[...] como a escola se destinava a formar adultos instruídos, os jovens passaram a 

ser vistos não como miniaturas de adultos, mas como algo completamente diferente: 

adultos ainda não formados”. A infância foi definida pela frequência escolar e, no 

século dezessete já se admitia que o processo de educação deveria evoluir 

gradualmente conforme a idade da criança. (POSTMAN p.55-56) 

Atualmente a família é a principal instituição que busca assegurar a 

continuidade e o bem estar dos seus membros e isto inclui a criança. De acordo com 

a Constituição Federal de 1988 Art. 227.  

 

[...] É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de 
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. (BRASIL, 1988)  
 

O dever de proteção à criança é corroborado pela Lei nº 8.069 (13/07/1990) 

Estatuto da Criança e do Adolescente que, em seu  capítulo III , artigo 19 dispõe 

sobre o direito à criança e adolescente de ser criado no seio de sua família sendo 

que o artigo 22 reforça o dever dos pais  “Aos pais incumbe o dever de sustento, 

guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a 

obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”. 

A forma como a criança se desenvolve, depende das relações que estabelece 

com as outras pessoas, com a família em primeiro lugar e com os demais grupos 

com os quais conviva e interaja. De acordo com ELIAS (1994) 

 

A criança [...] precisa da sociedade para se tornar fisicamente adulta. 
Na criança, não são apenas as ideias ou apenas o comportamento 
consciente que se veem constantemente formados e transformados 
na relação com o outro e por meio delas; o mesmo acontece com 
suas tendências instintivas, seu comportamento controlado pelos 
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instintos. Evidentemente, as imagens que evoluem lentamente na 
criança recém-nascida nunca constituem uma simples cópia do que 
lhe é feito pelos outros. São-lhe inteiramente próprias. São sua 
resposta à maneira como seus instintos e afetos, que por natureza se 
orientam para outras pessoas, são correspondidos e satisfeitos por 
esses outros. (ELIAS, 1994, p.30) 

 

Assim, a criança, nas relações que estabelece com as pessoas que compõem 

sua família inicia o que Elias (1994) denomina como processo de individuação. Este 

processo é contínuo, e, a cada novo grupo com o qual tenha contato, a criança vai 

ampliando estas redes inter-relacionadas tornando-as cada vez mais complexas. 

Para o autor “Não existe um grau zero de vinculabilidade social do indivíduo [...]” ao 

ter a singularidade trazida pela marca individual relação com a “[...] história destas 

relações, dessas dependências, e assim, num contexto mais amplo, da história de 

toda rede humana em que cresce e vive.” (ELIAS, 1994, p.31) 

Sendo a escola espaço fundamental para a formação humana, é importante 

meio de socialização que juntamente com outras instâncias compõem as redes de 

interdependência que constituem os indivíduos. De acordo com NADAL (2008) a 

função clássica da escola: de transmissão dos conhecimentos científicos 

acumulados deve ser ressignificada, acolhendo as dimensões experenciais, afetivas 

e locais, rompendo com o conceito acadêmico e iluminista de cultura, defende que 

 

A apropriação crítica de conhecimentos requer, então, considerar 
sempre o aluno como pessoa, uma identidade em formação, 
acolhendo as dimensões afetivas, subjetivas, estéticas, culturais aí 
inerentes. Por sua vez, essa ideia do “formar” relaciona-se à 
preocupação da escola para com o desenvolvimento de capacidades 
de organização, disciplina, autocontrole a fim de poder – na trajetória 
de sua escolarização e de sua vida adulta – trabalhar com seu corpo 
e seus conhecimentos visando se autogovernar num tempo que 
exige processamento rápido num espaço complexo devido a sua 
amplitude. (NADAL, 2008, p.9) 

 

Sendo a escola espaço de coexistência de singularidades e como mediadora 

de ações partilhadas com a sociedade para a inserção do sujeito ao seu contexto 

sociocultural e histórico, ela propicia dinâmica interativa na qual “[...] tornamo-nos 

capazes de perceber nossas características, de delinear nossas peculiaridades 

pessoais, de diferenciar nossos interesses das metas alheias e de formular 

julgamento sobre nós próprios e sobre o nosso fazer” (FONTANA, 2000, p.222) 
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O entrecruzamento das experiências das crianças obtidas por meio de 

questionário com os estudos sobre a dimensão histórica e cultural da infância trouxe 

variadas perspectivas sobre os alunos, famílias e da escola, onde a mídia também 

atua como instância socializadora. Segundo Setton (2002) a cultura de massa 

também repercute ao transmitir valores e padrões de conduta, socializando muitas 

gerações, sendo este o ponto comum dessas três instituições distintas e 

heterogêneas (escola, família e mídia), ao buscarem modelar a estrutura de 

pensamento dos indivíduos ao difundir uma concepção de mundo a partir de uma 

gama variada de formas simbólicas.  

Como instituições constituídas por sujeitos em contínua interdependência, 

não podem ser vistas como estruturas que pressionam umas as outras, mas 

instâncias constituídas por agentes que se pressionam mutuamente no jogo 

simbólico da socialização, onde há a disseminação da produção e difusão de 

patrimônio histórico e cultural diferenciados. 

Verificando que a presença da televisão abrange a 98% das famílias 

pesquisadas nos propomos a refletir sobre a relação entre este artefato tecnológico 

e o processo de socialização das crianças mediado pela família. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

A CRIANÇA E A FAMILIA NA RELAÇÃO COM A TELEVISÃO 

 

Vivemos num ambiente cada vez mais mediatizado pela técnica. Na corrida 

contra o tempo, típica de uma sociedade marcada pela importância do trabalho e do 

consumo para a sobrevivência, o homem tem se cercado de máquinas que facilitem 

seu dia-a-dia, mudando suas relações com a natureza e com os outros homens. 

A história do homem e sua relação com a natureza pode ser resumida pela 

constante luta para fabricar instrumentos que superem as dificuldades impostas 

pelas forças naturais para a satisfação de suas necessidades. (BASTOS, 1997) 

O autor ao discutir a neutralidade política da tecnologia, afirma ser esta um 

mito, posto que a estrutura de poder se utiliza da tecnologia para exercer controle de 

ações e de suas ideologias. A partir de elementos contidos nas máquinas são 

organizadas tarefas individuais que se inserem na divisão do trabalho. O controle 

das máquinas exercido por algumas classes sociais institucionaliza a tecnologia, 

que, portanto não pode ser considerada politicamente neutra.  

Por isso são criados os mitos que, segundo Bastos (1997), consistem em 

formas pelas quais os indivíduos experimentam a ideologia, como, por exemplo, o 

mito da industrialização como condição para o desenvolvimento econômico, 

baseado muito mais na geração de riquezas do que na distribuição de renda, ou 

ainda ideologias importadas, que disseminam a ideia de que as novas tecnologias 

proporcionariam a formação de um „admirável mundo novo‟. 

Passamos de crenças místicas para a crença na ciência, representada por 

toda a tecnologia. Propagar o avanço destas tecnologias, e incentivar o consumo 

destas constitui papel central da mídia que atrela a ideia de consumo das 

tecnologias à ideia de civilização. Para Belloni (2009, p.53) “[...] Uma nova crença 

vem predominando no mundo moderno: a crença dos poderes ilimitados da ciência e 

da técnica e em seu papel fundamental para o progresso e melhoria da vida social. 

A máquina é o novo ídolo e a televisão é seu arauto”. 

 A autora ainda coloca que para Durkheim a personalidade é a socialização do 

indivíduo e que neste aspecto, por mais contraditório que pareça, ele e Marx 

concordavam no sentido de que:  
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[...] o homem e sua consciência são produtos da sociedade. O 
processo de socialização, realizado pela família, escola e outras 
instituições sociais, influi sobre o indivíduo para que ele se conforme 
às normas sociais dominantes, ao mesmo tempo em que lhe 
transmite os conhecimentos técnicos acumulados pelas gerações 
anteriores e desenvolve habilidades necessárias para sua adaptação 
ao sistema social e econômico. Nas sociedades industriais 
avançadas a socialização será organizada socialmente e a 
consciência vai ser produzida industrialmente. (BELLONI, 2009, p.56) 

 

Desta forma, a autora segue seu raciocínio na linha em que família, educação 

e mídia, têm dividido cada dia mais o papel como instâncias socializadoras, atuando 

como formadoras da personalidade do indivíduo.  

Na realidade abordada por este estudo a televisão é um artefato presente em 

98% das famílias e o tempo de utilização apontado por 40% dos entrevistados é de 

duas a três horas, predominando dentre os programas preferidos pela família a 

escolha dos pais, sendo o programa informativo (jornal) apontado por 44,6% das 

famílias. Constatando-se a presença de variados veículos de comunicação de 

massa como parte do cotidiano das crianças sendo a televisão aquele com o qual 

têm mais contato, pois 83 crianças indicaram a presença deste artefato em suas 

casas, declarando uma criança que não tem este aparelho em sua casa e que seu 

acesso aos programas televisivos acontece na casa de parentes e aos finais de 

semana, temos condição de população que justifica nossa opção pela televisão 

neste estudo. 

Trazemos este dado por fortalecer nossa opção ao representar a televisão um 

marco revolucionário desde a época de sua invenção ao possibilitar ao homem 

maior acesso à informação e por estar, paulatinamente, presente na maioria das 

residências das famílias.  

No Brasil a televisão é um dos eletrodomésticos mais consumidos, segundo 

dados do IBGE, em 2008, 95,13% das residências possuíam pelo menos um 

aparelho televisor. Além disso, a permanência das pessoas diante da televisão por 

mais de três horas diárias foi declarada por cerca de 75,1 milhões. Esta realidade foi 

afirmada em relação aos nossos informantes onde 98% das famílias das duas 

escolas indicaram a presença em seus lares de tal artefato. 

Considerando que os pais dos alunos indicam os jornais televisivos como os 

preferidos, Guimarães e Barreto (2008) nos esclarecem no que se refere à 
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linguagem televisiva sobre a articulação de linguagens na televisão - em programas 

jornalísticos - na produção de efeitos. O efeito de interlocução produzido pela 

presença de pessoas ditas „reais‟ provoca a ilusão de que os telespectadores 

participam do que está sendo veiculado. O efeito de real produzido por situações 

que se apresentam como „reais‟, caracterizadas estas em transmissões ao vivo traz 

a impressão da transparência. O efeito de hiper-real gerado pela utilização de 

recursos como o enquadramento da câmera e fundo musical pré-selecionado, traz a 

transformação de uma situação corriqueira num espetáculo onde se exacerba o 

caráter emocional do que está em foco pelas câmeras. Este caráter sensacionalista 

presente em grande parte dos noticiários os tem transformado também em 

espetáculo e fonte de informação parcial. 

A televisão como meio de comunicação que tem penetração tão ampla, 

atende ao gosto popular com tamanha intensidade que parte da população chega a 

considerar como „acontecimento verdadeiro‟ apenas o que é noticiado, caso 

contrário não atribui veracidade aos fatos. Baccega (2002), coloca como as crianças 

e jovens têm legitimado a televisão como fonte de aprendizado onde a imagem 

veiculada dá a última palavra diante do sujeito-audiência e seus olhos: “[...] se vejo 

na televisão, eu creio, é verídico, se não o vejo, posso duvidar e desconfiar”, 

confiando apenas na visão, não se importam com a veracidade das informações, se 

são inteligíveis ou manipuladoras. 

As terem as crianças acesso ao universo de imagens da realidade 

possibilitado por muitos pais que consideram os programas jornalísticos instrutivos, 

nos deparamos com o fato de que não reconhecem as variadas repercussões sobre 

a criança no que se refere à confusão que provocam entre o real e a fantasia, pois 

as crianças vivem „fase infantil‟ no qual estas se misturam. Outro aspecto que 

podemos destacar se refere à apresentação do „mundo‟ de forma fragmentada, pois 

as notícias são apresentadas sem compromisso com a continuidade temporal ao se 

ater ao fato em seu momento de ocorrência sem articulação com o passado. Além 

disso, a “deslocalização‟ se insere no sentido colocado por Belloni (2009) que atribui 

a esta condição repercussões sobre a socialização da criança ao transferirem os 

adultos da família a responsabilidade de orientação sociocultural e histórica à 

multimídia, dentre elas a televisão. 

Os canais abertos mais assistidos são a Globo (63), a SBT (61) e a Record 

(52). A TV por assinatura não é comum para nenhuma das duas realidades, pois 24 
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alunos da escola central e 17 da rural indicaram que não possuem tal serviço. 

Dentre os 21 alunos que afirmaram ter este serviço o canal mais visto é a Disney 

sendo este indicado em sua totalidade pelas crianças da escola central. Nenhuma 

criança da escola rural indicou qualquer programação de canal pago o que nos 

remeteu ao questionário dos pais onde se confirmou apenas uma família como 

assinante da Embratel.  

O que se constata é que a televisão como presença maciça na realidade 

infantil, mesmo que a escolha de canal seja a Disney ou de programas infantis em 

canais abertos, pode-se questionar se os mesmos são adequados à infância no que 

se refere à temporalidade histórica, pois estes programas fixam-se muito mais no 

passado das origens o que leva as crianças conviverem com omissões, pois não 

estabelecem relação com o tempo presente e nem com as rupturas em sua 

apresentação evolutiva. O que se tem é a ausência de situações para o 

reconhecimento ou vivência com a continuidade e descontinuidade temporal. Para 

Franco (2010) este processo pode ser explicado como a ausência de situações de 

“[...] alteridade cultural no tempo, ou seja, [as crianças não convivem] com as 

diferenças e semelhanças entre as múltiplas organizações sociais que existiam e 

coexistiam em diferentes tempos históricos, as permanências e rupturas do processo 

histórico” (p. 314)  

Tais dados se contrapõem à presença do computador nas residências seja da 

área urbana ou rurbana, pois mesmo com o retorno de questionários limitado a 16 

pais dos 33 alunos da EC apenas uma família afirmou não ter computador em casa. 

Mesmo assim, o acesso à internet é informado por 27 crianças. Na escola rural das 

32 famílias que retornaram o questionário 12 indicaram a presença de computador 

na residência. No que se refere ao acesso à internet este número diminui para 23. 

Para Belloni (2009) a tecnificação e industrialização da sociedade, vão 

impregnando todas as esferas da vida social e invadindo espaços outrora domínio 

do indivíduo e sua família. Segundo a autora no processo de socialização 

 

[...] a família vai perdendo suas funções e a formação da 
personalidade do indivíduo (o indivíduo social) passa a ser tarefa de 
instituições e de especialistas (psicólogos, orientadores 
educacionais, médicos, assistentes sociais). A escola partilha cada 
vez mais com a mídia sua responsabilidade na socialização dos 
jovens e crianças: a televisão em particular, preenche parte do tempo 
livre das novas gerações. Aumenta, assim, inexoravelmente, o 
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controle da sociedade organizada, planejada, “tecnificada”, sobre o 
indivíduo. O controle social é então exercido sob múltiplas formas e 
através de instituições várias entre as quais a escola e a mídia são 
as mais importantes. (BELLONI, 2009, p.57) 

 

Este artefato tecnológico ainda é também o meio mais potente para a 

inculcação de ideologias, de controle das massas, sendo instrumento que:  

[...] articulando linguagens, oculta-se discursivamente como veículo 
ou como mediação na narração de fatos e por meio de estratégias de 
produção de efeitos de sentido, sugere que seu texto não seja 
apenas democrático, mas transparente( espelho do real). [...] A 
construção do ideário de que a televisão se constitui como espaço 
democrático e transparente de reverberação do consenso popular 
pode fazê-la funcionar como lugar privilegiado de produção de 
verdades e de formação social e cultural dos sujeitos [...] 
(GUIMARÃES; BARRETO, 2008, p.50) 

 

 Continuando a análise constatamos que as 34 crianças assistem televisão 

entre duas e quatro horas por dia sendo os „desenhos‟ o programa de TV mais 

indicado pelos pais e crianças conforme já indicamos. A novela neste rol surge como 

a segunda opção (35) e os seriados (26) como a terceira. Tal dado se confirma 

quando nove dos 51 pais indicaram que autorizam aos filhos assistirem a novela e 

40 aos programas infantis.  

 As novelas são programas que preocupam, pois na pretensão da transmissão 

de aspectos do cotidiano ou de temáticas relacionadas aos períodos da nossa 

história apresentam produções midiáticas que se sustentam no espetáculo que  

oculta (muitas vezes nem isso) a intenção mercadológica em cenário no qual se 

naturaliza desejos, possibilidades, objetos em processo de dissociação da criança 

de sua realidade, da sociedade onde vive, escamoteando os conflitos e as 

dificuldades trará em sua finalização o maniqueísmo do castigo “aos maus” e a 

felicidade aos „bons‟, sendo os últimos no decorrer dos episódios tratados como 

ingênuos ou pouco inteligentes pela maneira que são ludibriados. 

 As imagens transmitidas pelos personagens não só informam o mundo de 

maneira distorcida, mas também repercutem sobre a formação da personalidade das 

crianças ao apresentarem “[...] modelos de comportamento vividos na telinha pelos 

personagens deste mundo idealizado da celebridade ao qual ele aspira.” (BELLONI, 

2009, p.63) 
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              Esta posição é reforçada por Postman (1999) quando aponta para a 

velocidade do acesso à informação que alterou a qualidade e quantidade das 

mesmas, o que gerou certo descontrole sobre: 

 

[...] a informação, a imagem produzida  mudou a própria forma da 
informação, passando de discursiva a não discursiva, de 
proposicional a apresentacional, de racionalista a emotiva. A 
linguagem é uma abstração da experiência, ao passo que as 
imagens são representações concretas da experiência. Uma imagem 
pode, na verdade valer mil palavras, mas em nenhum sentido é 
equivalente a mil palavras, ou cem ou duas. Palavras e imagens são 
diferentes universos de discurso. (POSTMAN, 1999, p. 86-87) 

 

Esta reflexão de Postman (1999) é importante neste contexto que também 

contempla os filmes assistidos pela televisão que figuram como a quarta opção das 

crianças sendo indicada ampla gama de títulos onde se destaca Barbie (4) e 

Crepúsculo (5) na área urbana. Para nove crianças da escola rural o filme Duro de 

Matar 4 (9 crianças) é o que se sobressai em meio a inúmeras indicações. 

Com relação aos filmes citados, destaca-se na escola central a opção por 

títulos que remetem - para além das representações produzidas onde as 

personagens principais remetem a um „romantismo ingênuo‟- ao consumismo: seja 

da boneca, do padrão de vida que ostenta nos filmes, ao estilo e ao padrão de 

beleza, no caso do filme Barbie, ou do livro e outros produtos ligados ao filme 

Crepúsculo. Na escola rurbana, surpreende a predominância pela escolha do filme 

Duro de matar que remete à violência e à ilusão que mesmo passando por muitas 

situações de perigo de morte, a personagem principal não morre, comete vários atos 

de violência e é colocado como „o herói‟. 

Sabendo que as crianças que responderam à esta pesquisa passam pelo 

menos quatro horas na escola e passam entre duas a quatro horas diante da telinha 

- tempo em que, segundo Belloni, não agem, nem interagem - podemos verificar a 

penetração deste artefato cultural no universo infantil, agindo na socialização, 

construção de sua personalidade enquanto indivíduo. Ao refletir sobre o que é 

aprendido por crianças e adolescentes diante da televisão, Belloni (2009) coloca que 

 

[...] A televisão ao pretender reproduzir o universo real em sua 
complexidade, constrói um simulacro do mundo em que o indivíduo 
acaba se encontrando, assumindo as imagens produzidas como se 
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fossem sua vida real. E estas imagens penetram a realidade, 
transformando-a, dando-lhe forma. (BELLONI, 2009, p.57)  

 

Baccega (2002) ao discutir sobre televisão e educação, a escola e o livro, 

alerta para o fim da divisão existente entre o mundo dos adultos e o mundo dos 

jovens e crianças. Quando um livro era inadequado ás crianças e jovens, era 

escondido destes, porém, o mesmo não ocorre com a imagem da televisão (apesar 

das classificações por faixa etária existentes atualmente), a criança é exposta às 

mesmas imagens que o adulto, que por mais que saiba do conteúdo que a criança 

está assistindo não tem como controlar quais serão as interpretações dadas pela 

criança. 

Para Postman (1999, p.98) esta exposição à mídia televisiva que traz uma 

tecnologia que ultrapassa a linguagem oral conforme apontamos acima, também 

expõe as crianças a tipos de informações inimagináveis para gerações anteriores. 

Por outro lado os professores, pais e estudiosos mesmo em esforço contínuo, 

reconhecem os limitados conhecimentos que têm sobre as repercussões que a 

televisão e outras mídias produzem sobre a infância. Infância que está colocada sob 

o fluxo intenso de imagens seja em cartazes, publicidade comercial, imagens 

informatizadas e outras que em meio a sons e cores se imiscui conforme Wolff 

(2005, p.19-20) nas relações afetivas e sociais suscitando “emoções e paixões 

humanas, positivas e negativas, todas as emoções e paixões que as coisas ou 

pessoas reais que elas representam poderiam suscitar: amor, ódio, dor, alegria, 

tristeza, esperança, nostalgia, etc.”.  

Assim, constatamos que tanto para a realidade urbana quanto a rural a 

televisão é artefato predominante repercutindo sobre as famílias na condição de 

monopolizador das opções relacionadas ao lazer e ao convívio familiar, o que tem 

trazido mudanças nas relações familiares, onde se percebe mudanças na questão 

da „autoridade‟ da família no que diz respeito à educação das crianças. 

Postman (1999, p.92) coloca que do século dezesseis ao século vinte o 

monopólio do conhecimento estava nos livros, desta forma alguns segredos da 

experiência humana, sagrados ou profanos estavam à disposição dos adultos e 

separados das crianças e esse era um dos motivos para que as crianças fossem 

obrigadas a frequentar as escolas. Na escola a leitura seria trabalhada desde a tenra 

idade, porém livros que fossem julgados apropriados para cada faixa de 
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desenvolvimento, ou em cada série. Alerta, porém, que no caso da televisão, por 

mais importante que seja a linguagem ouvida “[...] é a imagem que domina a 

consciência do telespectador e comporta significados cruciais”, pois as imagens são 

concretas e auto-explicativas. 

O que vivenciamos é um retorno ao tempo onde não havia a noção de 

infância , onde a criança não era separada do mundo dos adultos, principalmente no 

tocante ao sexo. No caso das novelas brasileiras, por exemplo, torna-se cada dia 

mais presente a banalização do sexo em horário nobre e da apresentação de 

„mocinhas e mocinhos‟ cada vez mais arrogantes e rebeldes diante das noções de 

pudor, imprimindo a ideia de que a rebeldia ao pudor significa autonomia e/ou 

liberdade de expressão.  

Uma das consequências desta abertura do mundo adulto através da 

televisão, para as crianças é, segundo Postman (1999), a diluição da ideia de 

vergonha. Para esclarecer este ponto o autor cita Elias, quando trata do processo 

civilizatório: 

[...] A civilização não pode existir sem o controle dos impulsos, 
especialmente o impulso para a agressão e a satisfação imediata. 
Estamos em constante perigo de sermos possuídos pela barbárie, de 
sermos assolados pela violência, pela promiscuidade, pelo instinto, 
pelo egoísmo. A vergonha é o mecanismo pelo qual a barbárie é 
mantida à distância. [...] Portanto, inculcar sentimentos de vergonha 
constituiu uma rica e delicada parte da educação formal e informal da 
criança. As crianças [...] estão imersas num [...] mundo que se 
tornará para elas por obra e graça dos adultos que lhes ensinarão, 
por etapas, como a vergonha se transforma num conjunto de 
diretrizes morais. (ELIAS apud POSTMAN, 1999, p.100) 

 

Cabe ao adulto ensinar à criança os limites entre o certo e o errado, o bom e 

o mau, entre violência e paz, o adulto deve decidir o que deve ser dito e o que deve 

permanecer em segredo até que a criança tenha maturidade para conhecer. Não se 

trata de manter a criança num mundo isolado, mas de preservá-la para que tenha 

um crescimento saudável, posto que é um „ser em formação‟. Esta mediação entre a 

criança e mundo, realizada pelo adulto é que caracteriza a autoridade que o adulto 

tem diante da criança (o adulto como fonte de conhecimento para as crianças).  

Sabemos que a televisão não é o único artefato tecnológico que contribui para 

o „escancaramento‟ de informações que deveriam residir em ambientes privados, 

atualmente existem outras tecnologias, ainda mais avançadas que o fazem, porém, 

a televisão é na realidade estudada a tecnologia de maior abrangência que vem a 
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cada dia tomando parte da socialização de crianças, adolescentes e jovens em 

detrimento da função socializadora da família e escola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



30 

 

CAPÍTULO 4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificamos que as famílias pertencentes ao universo estudado percebem a 

importância crescente do contato com os artefatos tecnológicos, como forma de 

incluir seus filhos no mundo digital, indispensável, atualmente, à preparação para o 

mercado de trabalho, porém, muitas vezes não exercem o controle das inúmeras 

possibilidades trazidas pelo acesso dos filhos à televisão e computador, que podem 

repercutir sobre a formação de valores e padrões de conduta fragmentados e até 

descontextualizados perante a cultura familiar e sociocultural. 

Diante de tanta violência vivenciada pela população mundial e muitas vezes 

noticiada pela televisão, muitos pais acreditam que manter os filhos dentro de casa 

seja uma das formas de proteção às crianças. Assim, a televisão se configura dentro 

da residência numa fonte de lazer infantil. Quando colocam seus filhos para assistir 

desenhos ou programas infantis os pais estão certos que a classificação livre do 

programa os liberam de qualquer supervisão ao programa apresentado, assim a 

criança passa horas diante da telinha assistindo programas preparados/produzidos 

especificamente para o público infantil com diversos objetivos, como por exemplo, 

„cultivar‟ consumidores mirins ou inculcar valores defendidos pela classe 

hegemônica. 

Através da imagem a criança aprende novos modelos de comportamento, se 

identifica com o padrão dominante de beleza, de estilo, se identifica com a mocinha 

pobre que fica rica quando casa com o rapaz bom e rico por quem se apaixona, 

aprende nas novelas que não devem existir barreiras para a paixão quando a mulher 

ou o marido se envolvem numa relação extraconjugal, deixando de lado a família 

constituída, aprendem que a violência não tem consequências, pois o vilão passa a 

novela ou o filme todo fazendo o mal sem ser punido e só nas cenas finais da trama 

sofre alguma punição, aprendem palavras obscenas, sempre associadas a algum 

estilo reforçado como bom, enfim, aprendem a fazer julgamentos com base em 

sentimentos ao invés da razão, a considerar a satisfação imediata de seus desejos 

como formas de expressar sua individualidade.  

A criança vai expressando suas aprendizagens, reproduzindo o que vê na 

televisão, através dos jogos simbólicos, se colocando no lugar dessa ou daquela 

personagem, e, muitas vezes, inserindo na brincadeira o produto comercializado que 
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remete a tais personagens, associando cada vez mais o „ter‟ algo do personagem ao 

„ser‟ a personagem. 

Como profissional da educação muitas vezes ouvimos pais dizerem que não 

sabem mais o que fazer para controlar os filhos, relatando que em casa ficam 

„quietinhos assistindo televisão ou jogando no computador‟.  

O que pudemos verificar através da bibliografia estudada é que a família e 

escola, como primeiros grupos de socialização do indivíduo é quem devem propiciar 

às novas gerações o acesso mediado às tecnologias, posto que na medida em que 

possibilitam o livre acesso a qualquer tipo de informação/programação vão perdendo 

sua autoridade, passando-a à mídia, que na maioria dos casos inunda o 

telespectador com informações fragmentadas. 

A televisão presente em quase 100% das famílias se apresenta como 

referência para a socialização tanto de pais quanto de filhos, pois se verificarmos o 

tempo de uso da televisão em alguns casos terá ultrapassado ou igualado o tempo 

de uma criança na escola, portanto, os dados apontam para a rede de 

interdependência existente entre as instituições família e escola, na qual a mídia 

vem se introduzindo de tal forma que já repercute no cotidiano de sujeitos que em 

contínuo movimento começam a alterar a sua socialização e a cultura familiar.  

Colocadas as influências das informações veiculadas na mídia através dos 

artefatos tecnológicos fica a dúvida: que tipo de homem estamos formando? De 

acordo com Elias (apud POSTMAN,1999) para que houvesse civilização deveria 

haver controle dos impulsos, mas o que fazer se o avanço tecnológico está posto e 

se o sistema produtivo em que vivemos está baseado na criação de novos produtos 

para novas „necessidades‟ onde é priorizada a satisfação dos impulsos e desejos? 
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