
 

 

NAYARA SANTANA FLORENTINO 

 
 
 
 
 
 

CRIANÇA E MÍDIA:  

OS IMPACTOS DA TELEVISÃO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Londrina 
2014 



 

NAYARA SANTANA FLORENTINO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CRIANÇA E MÍDIA:  

OS IMPACTOS DA TELEVISÃO 

 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Departamento de Educação da 
Universidade Estadual de Londrina, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Licenciado em Pedagogia. 
 
Orientadora: Profª. Ms. Rejane Christine de 
Barros Palma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina  
2014



 

NAYARA SANTANA FLORENTINO 

 

 

 

 

 

CRIANÇA E MÍDIA:  

OS IMPACTOS DA TELEVISÃO 

 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Departamento de Educação da 
Universidade Estadual de Londrina, como 
requisito parcial à obtenção do título de 
Licenciado em Pedagogia. 

 
 

 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 

____________________________________ 
Profª. Ms. Rejane Christine de Barros Palma 

UEL – Londrina - PR 
 
 
 

____________________________________ 
Profª. Ms. Edilaine Vagula 

UEL – Londrina - PR 
 
 
 

____________________________________ 
Profª. Drª. Karen Ribeiro 

UEL – Londrina - PR 
 
 
 
 

Londrina, 27 de maio de 2014. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus e à minha familia, 

por tê-los ao meu lado durante esses longos 

quatro anos e meio, me apoiando, me ajudando 

em todos os momentos em que eu precisei e 

me mostrando que esse sonho era possível de 

ser alcançado. 



 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela vida e por ter me iluminado nestes anos de alegria, 

dificuldades, conflitos, aprendizagem, conhecimentos, reflexão e formação humana, 

pois sem ele nada disso estaria se concluindo.  

À minha familia, pelo apoio e incentivo ao longo desta caminhada.  

À minha mãe, por não me deixar desistir, pela força nas horas mais 

difíceis, presente em todos os momentos de minha vida. 

Ao meu namorado, Gleison Giroldo Frigo, pelo companherismo, 

paciência e incentivo, por estar presente em todos os momentos de dificuldades.  

À minha tia, por acreditar em mim, e dizer que seria possível a cada 

momento. 

Às minhas amigas, Maria Nilse Favato, Mariana Civalsci, Priscilla 

Bonetta Maronezzi, que durante esses anos estiveram ao meu lado e participaram 

deste processo com momentos especiais que ficaram sempre em minha memória. 

À minha orientadora Rejane, pela paciência e dedicação ao 

processo deste trabalho com as  orientações, elaboração e comprometimento. 

Aos docentes que contribuíram, cada um com seu conhecimento e 

de sua maneira na minha formação como pessoa e educadora. 

E a todos que, direta ou indiretamente, me ajudaram a concluir essa 

fase da minha vida tão importante. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“O mundo está mudando. A rapidez das 
alterações é tão inédita que, por exemplo, o 
aluno que entrou este ano na primeira série do 
ensino fundamental, antes mesmo de botar o 
pezinho para ser alfabetizado por nós na 
escola, antes de ter contato conosco, 
educadores e educadoras, já tinha assistido a 5 
mil horas de televisão”.  

(Mario Sergio Cortella)



 

FLORENTINO, Nayara Santana. Criança e mídia: os impactos da televisão. 2014. 
51f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação Pedagogia) – Universidade 
Estadual de Londrina, Londrina, 2014. 

 
 

RESUMO 
 
 

O século XXI é caracterizado por importantes e aceleradas mudanças na mídia, 
tecnologia e informação. O mundo contemporâneo se caracteriza por uma era em 
que a produção de bens culturais e a circulação das informações ocupam um papel 
de grande destaque na formação cognitiva, moral e psicológica da criança. Diante 
disso surge a preocupação de pais e professores sobre a influência que a mídia 
pode exercer na criança e os impactos da televisão no seu desenvolvimento. Por 
meio de pesquisa bibliográfica se discute a teoria do desenvolvimento humano de 
Jean Piaget, as mídias, a relação entre a criança e a televisão e o papel da escola, 
família e sociedade. A presente pesquisa se justifica como importante ferramenta de 
conhecimento aos profissionais preocupados com a influência da televisão no 
desenvolvimento infantil. Sabe-se que a televisão tem grande relevância pelo seu 
alcance de consumo nas mais diversas sociedades, independente da classe social, 
e que mesmo com a ilusão que o mercado midiático apresenta às crianças é preciso 
saber buscar na televisão um papel democrático e fazer com que cultura midiática 
seja reflexiva e crítica. 
 
 
Palavras-chave: Criança. Mídia. Televisão. 
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ABSTRACT 
 
 

The 21st century is characterized by significant and rapid changes in the media, 
technology and information. The contemporary world is characterized by an era 
which the production of cultural goods and information flow play an outstanding role 
in cognitive, moral and psychological development of children. Thus the concern of 
parents and teachers about the influence that the media can play in child emerges 
and the impact of television in its development. Through literature review discusses 
the theory of human development – Jean Piaget, the media, the relationship between 
children and television and the role of school, family and society. This research is 
justified as an important tool to knowledge concerned with the influence of television 
on child development professionals. We know that television has great relevance for 
its range of usage in diverse societies, regardless of social class, and that even the 
media market presents to children you need to know to seek a democratic role on 
television and media culture make it reflexive and critical. 
 
 
Key words: Child. Media. Television. 
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1  INTRODUÇÃO 

Os meios de comunicação estão presentes com grande força no 

cenário contemporâneo. O século XXI é caracterizado por importantes e aceleradas 

mudanças em diversos aspectos. O rádio, o jornal, a revista, a internet e a televisão 

fazem parte dessas transformações, responsáveis por informar, entreter, mas 

também incentivar o consumo e explicitar a violência.  

Em uma sociedade onde o tempo é curto para tantos afazeres, pais 

e professores se encontram preocupados com a influência da mídia, principalmente 

da televisão, na vida das crianças. Diante disso, se discute a relação da criança com 

a mídia e os impactos da televisão.  

A escolha pelo tema também se justifica pelo envolvimento ao longo 

do curso, pela admiração por vários profissionais que atuam nessa area, pelas aulas 

de tecnologia que acompanhei no primeiro ano do curso com a professoa Diene, e 

as aulas com o professor Juarez Gomes. 

A televisão possui alta relevância pelo seu alcance de consumo, 

independente da classe social, e tem o poder de explorar o visual, além de 

influenciar a vida do ser humano, especialmente das crianças, em diversos 

aspectos. 

Com base nas informações explicitadas anteriormente, apresenta-se 

o problema deste trabalho: qual a relação entre a criança e a mídia, bem como os 

impactos da televisão nesse contexto?  

Sendo assim, essa pesquisa, importante ferramenta de 

conhecimento para professores, pais e profissionais envolvidos na educação de 

crianças, objetiva explicitar através de uma pesquisa bibliográfica a  relação da 

televisão com a criança, os impactos midiáticos na vida da criança e apresentar o 

papel da escola, família e sociedade na difícil missão de saber o que fazer com o 

que a televisão expõe e a criança consome. 

O trabalho que segue é dividido da seguinte maneira: o capítulo 2, 

Breve panorama da vida e obra de Jean Piaget, constitui a fundamentação teórica 

do trabalho e propõe realizar um panorama da vida e obra do autor, bem como a 

relação da mídia e da criança com o simbolismo. Na seção 2.1, teoria do 

desenvolvimento humano, há uma abordagem sobre cada conceito proposto na 

teoria de Piaget, como: período Sensório-Motor, período Pré-Operatório, período das 
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Operações Concretas  e período das Operações Formais. O capítulo 3, Século XXI: 

mídia, tecnologia e informação, busca posicionar o leitor sobre a perspectiva do 

tema no presente século e a seção 3.1, A televisão, propõe uma abordagem sobre 

as principais características e impactos desse importante veículo de comunicação. O 

capítulo 4, Papel da escola, família e sociedade, realiza uma abordagem sobre o 

importante papel dessas instituições na relação entre a criança e a mídia. 
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2  OPÇÃO METODOLOGICA 

 

Essa pesquisa bibliográfica foi desenvolvida a partir de materiais 

publicados como livros, artigos e revistas científicas, escritos por teóricos renomados 

que abordam o assunto a ser discutido. Os materiais utilizados para esse trabalho 

foram encontrados em bibliotecas e internet. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2007, p. 71) “A pesquisa 

bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, 

mas propicia o exame de um tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a 

conclusões inovadoras.” 

Assim, pretende-se analisar os pontos essenciais para identificar os 

impactos da televisão na formação da criança. Para tanto, foram realizadas leituras 

que se tornam indispensáveis para o entendimento e realização final do estudo. 

Conforme afirmam Lakatos e Marconi (1996, p. 66):  

 

                                         A pesquisa bibliográfica, ou de fontes secundárias, abrange toda bibliografia 
já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações 
avulsas, boletins, jornais, revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 
material cartográfico, etc., até meios de comunicação orais: rádio, 
gravações em fita magnética e audiovisual: filmes e televisão. Sua finalidade 
é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou 
filmado sobre determinado assunto, inclusive conferências seguidas de 
debates que tenham sido transcritos por alguma forma, quer publicadas, 
quer gravadas.  

 

O embasamento teórico utilizado nesse trabalho ocorre por meio de 

fontes bibliográficas de autores importantes, sendo referências no assunto: Piaget 

(1975), Setton (2002), Macedo (2002), La Taille (1992), Levy (2010), Machado 

(2009), entre outros. 
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3  BREVE PANORAMA DA VIDA E OBRA DE JEAN PIAGET  

 

Ao tratar sobre o desenvolvimento do ser humano, em específico da 

criança, é de suma relevância fazer uma breve abordagem sobre a vida e a obra de 

Jean Piaget, pois ao considerar a complexidade da relação entre criança e mídia, 

principalmente quando se trata da televisão, sendo através do universo simbólico 

que a criança estrutura seu comportamento e consequentemente elabora a sua 

identidade, o pensamento desse teórico se torna importante ferramenta para o 

entendimento do tema proposto. 

É nesse sentido em que se torna possível enxergar o simbolismo 

descrito por Piaget (1994, p. 37), isto é a criança utiliza objetos diferentes do real e 

transporta para a sua esfera imaginária. Os símbolos aparecem por volta do fim do 

primeiro ano de vida da criança e depois dos próprios rituais, quando a inteligência 

motora se agrega a linguagem e a representação, o símbolo torna-se objeto de 

pensamento. “A criança que empurra uma caixa dizendo ‘ram-ram’ assimila, em sua 

imaginação, esse movimento àquele do automóvel: o símbolo lúdico está 

definitivamente constituído.”  

De forma clara, Becker (2003) descreve Piaget como um 

construtivista, tendo como base o pensamento de que o desenvolvimento determina 

a aprendizagem, movimenta-se em um campo dialético, no entanto, sua 

epistemologia tem raiz (neo) positivista e a sua pedagogia é inspirada no 

individualismo1. “Para Piaget, o conhecimento é um instrumento de adaptação e não 

um órgão de representação. Ele entende adaptação como a medida da equilibração 

do meio interno, obviamente, embora não produzida, pelo meio externo.” (BECKER, 

2003, p. 234). 

Macedo (2002, p.15) explica que a palavra construtivismo não é 

clássica nas obras de Piaget, sendo empregada na última fase de sua escrita, ou 

seja, nos últimos vinte anos em que escreveu sobre epistemologia, é um termo 

característico de Piaget e reflete uma grande marca desse grande pensador. O 

                                                 
1 Sobre essa afirmação, no final do século XVII e durante o século XVIII, a ciência permanece 

vinculada à filosofia, mas a partir desse último século começa a adquirir novos contornos. Essa 
concepção de ciência adentrou o século XX ganhando nova roupagem, denominada de 
neopositivismo e esteve presente na pesquisa científica, de forma predominante até 1970. Para os 
neopositivistas a ciência era entendida como a busca da verdade em último sentido, cuja validação 
deveria ser submetida à verificação/experimentação como metodologia científica base. Dessa 
forma, os problemas eram estudados sob a perspectiva técnica. (LAMAR, 1998). 
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construtivismo se preocupa com as ações do sujeito que conhece. “Estas, 

organizadas enquanto esquemas de assimilação possibilitam classificar, estabelecer 

relações, na ausência das quais aquilo que, por exemplo, se fala ou escreve perde 

seu sentido.”  

Para Lima (1984) Piaget se configura como o nome precursor de 

uma nova visão de mundo, sendo muito provavelmente considerado o maior 

pensador do século XX, não somente pela amplitude de suas obras, mas 

especialmente pelas consequências que dela decorrem. As descobertas de Piaget, 

principalmente sobre o desenvolvimento mental do ser humano, representam saltos 

epistemológicos que pela sua dimensão universal permitem dar nova síntese ao 

conhecimento, ou seja, possibilitam nova mudança de paradigma. 

Após várias pesquisas, Macedo (2002) define Piaget como gênio e 

afirma que tanto pela sua obra, como pela maneira como as produziu, cabe incluí-lo 

nesse segmento especial de pessoas, a quem atribuímos muito do que estudamos, 

pensamos e transmitimos para gerações de alunos, ou seja, pessoas como Piaget é 

que são responsáveis pela forma de ajustar maneiras de compreender, organizar e 

que justifica a vida de todas as pessoas comuns. 

Palangana (2001, p.15) afirma que a trajetória profissional de Piaget 

é longa e extremamente produtiva, sendo que: 

 

Ocupou vários cargos universitários, dentre os quais pode-se destacar: 
professor titular de filosofia na Universidade de Neuchâtel, onde 
permaneceu de 1925 a 1929, lecionando também psicologia e sociologia. 
Nessa mesma época desenvolveu pesquisas sobre a lógica do pensamento 
infantil, no laboratório de Genebra. Nos dez anos seguintes, Piaget 
trabalhou na Universidade de Genebra onde foi professor de História do 
Pensamento Científico, atuou como diretor assistente e, mais tarde, como 
co-diretor do Instituto Jean Jacques Rousseau e, ainda, nesta mesma 
instituição, foi diretor do Departamento Internacional da Educação. 

 

A citada autora ressalta ainda que o desempenho profissional de 

Piaget não se esgota nesses feitos, pois ele é autor de uma produção considerável 

de livros e artigos que se diferenciam tanto na quantidade como também na 

qualidade de sua produção. 

Sobre a construção teórica de Piaget, Macedo (2002) ressalta o 

quanto ela permaneceu fiel ao seu projeto quando ainda era adolescente que se 

pautava em construir uma teoria da equilibração que pudesse explicar as trocas 

adaptativas do organismo versus o meio, havia uma preocupação em manter sua 
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epistemologia genética atualizada conforme as teorias em evidência. É possível 

afirmar inclusive, que suas ideias sobre regulação, anteciparam o que atualmente é 

desenvolvido no campo da informática, por exemplo2.  

Outra questão relevante a ser considerada, é que os modelos 

elaborados por Piaget prezam pelo rigor científico de sua produção, ao longo de 70 

anos suas obras trouxeram contribuições importantes e práticas, especialmente na 

área da educação, sendo considerada ampla e consistente. É interessante destacar 

que apesar de todas as suas importantes descobertas, a intenção de Piaget não 

estava pautada na ideia de formular uma teoria específica de aprendizagem, no 

entanto, essa se revelou grande descoberta para o entendimento da área. (LA 

TAILLE, 1992). 

Rizzi e Costa (2004, p. 30) afirmam que Piaget e seus colaboradores 

realizaram grande número de experimentos com bebês, crianças e adolescentes, 

com o objetivo de estabelecer o modelo de sua teoria. Dessa forma, o definem como 

“Piaget, biólogo, psicólogo e epistemólogo que dedicou suas pesquisas a definir um 

modelo para a estrutura cognitiva humana que viabilizasse a formação e o 

desenvolvimento do conhecimento.” 

Sobre essa capacidade de trabalhar em equipe e liderança 

intelectual, Macedo (2002) define como característica marcante na trajetória de 

Piaget, tendo em vista que maior parte de suas obras (por volta de setenta livros) se 

trata de uma construção realizada de forma coletiva, da qual participaram, por obra, 

aproximadamente dez colaboradores, sendo que muitos deles estiveram presente 

durante anos.  

Segundo Palangana (2001, p. 16), a obra de Piaget que se vê 

comprometida principalmente com o processo de desenvolvimento do pensamento, 

pode ser compreendida conforme dois momentos: os primeiros trabalhos atribuem 

grande importância na estruturação do pensamento, na linguagem e na interação 

social e na segunda etapa, que vem a ser chamado de modelo psicogenético, a 

ênfase centra-se na manipulação dos objetos que junto com a maturação biológica, 

passam a constituir os fatores essenciais na estruturação do pensamento. Dessa 

                                                 
2 Essa comparação pode ser explicada pelo pensamento adiantado de Piaget, em que regulação se refere aos 

aspectos do processo, corrigidos ou mantidos, tendo em vista os resultados que se deseja alcançar, é o que 
Piaget chama de feedback positivo e negativo. Conforme Macedo (2002), o termo se refere à busca de sintonia, 
algo no processo que precisa ser corrigido, por exemplo, a criança está indo muito para frente, precisa aprender 
a vir um pouco para trás, ou seja, buscar a regulação. 
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forma, Piaget fundamenta sua teorização sobre as estruturas cognitivas para o 

aspecto lógico formal. “Obras como Psicologia da Inteligência (1958), O Nascimento 

da Inteligência na Criança (1970), Da Lógica da Criança à Lógica do Adolescente 

(1976) e muitas outras bem demonstram esse novo enfoque.” 

Apesar da grande produção de Piaget e das mais diversas áreas em 

que buscava pesquisar e compreender, sendo inclusive caracterizado pela sua 

prática de pesquisa interdisciplinar, vários autores concordam que sua preocupação 

central se pautava na epistemologia, focado em compreender como o conhecimento 

progride e como a criança aprende. 

No entanto, o projeto piagetiano pretendeu escapar dos caminhos já 

percorridos pela filosofia, pela história das ciências e pela própria epistemologia, 

buscava explicar a gênese através do desenvolvimento cognitivo da criança. Mas, é 

notável que Piaget não consegue fugir de uma reflexão filosófica, a seguinte 

afirmação comprova o caráter filosófico de sua teoria: “Epistemologia é a teoria do 

conhecimento válida e, mesmo que esse conhecimento não seja jamais um estado e 

constitua sempre um processo, esse processo é essencialmente a passagem de 

uma validade menor para uma validade superior.” (PALANGANA, 2001, p. 17). 

É característico de Piaget um diálogo constante com as grandes 

correntes epistemológicas, especialmente com o positivismo lógico, além da sua 

simplicidade e fecundidade teórico-metodológica, sempre mantendo uma conversa 

franca e aberta com as teorias opostas. É interessante o fato de Piaget ter sempre 

utilizado procedimentos experimentais simples, criativos e pertinentes, bem como 

valorizar a pesquisa comparativa em diferentes culturas e contextos. De modo geral, 

é possível caracterizar Piaget como um ser humano que tinha paixão pelo 

conhecimento, que reconhecia e admirava as crianças, seus mestres e a natureza. 

 

3.1  TEORIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 

A teoria proposta por Piaget consiste em quatro etapas e possibilita 

compreender a sequência de mudanças ordenadas pelas quais passa o ser humano. 

No entanto, o início e o fim de cada fase sofrem mudanças de acordo com as 

características individuais de ordem biológica ou do meio em que o indivíduo faz parte. 

Dessa forma, o entendimento da teoria em questão, como a importância do simbolismo 

para Piaget, possibilita compreender aspectos particulares do desenvolvimento da 
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criança, o que sem dúvida será de suma importância para a discussão da relação 

entre criança e mídia. 

A teoria de Piaget assim como as demais, busca compreender o 

desenvolvimento do ser humano, no entanto, ela se destaca das outras, 

principalmente pelo seu caráter inovador, pois introduz uma terceira visão 

representada pela linha interacionista que constitui uma tentativa de integrar as 

posições dicotômicas de duas tendências teóricas: o materialismo mecanicista e o 

idealismo, ambos pautados em antagonismo que separam o físico e o psíquico. 

(FREITAS, 2000 apud TERRA, 2008). 

A referida autora explica que as ideias de Piaget contrapõem-se, 

conforme mencionado acima, às visões de duas correntes antagônicas que permeiam 

a psicologia em geral: o objetivismo e o subjetivismo. Ambas as correntes são 

derivadas de duas grandes vertentes da filosofia (o idealismo e o materialismo 

mecanicista). Assim, a psicologia objetivista, privilegia o dado externo, afirmando que 

todo conhecimento provém da experiência, e a psicologia subjetivista, em contraste, 

apoiada no substrato psíquico, entende que todo conhecimento é anterior à 

experiência. 

Na visão de Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), a teoria do 

desenvolvimento cognitivo de Piaget, enfatiza especialmente a aquisição dos processos 

cognitivos de pensamento e passou a compreender o desenvolvimento das estruturas 

cognitivas com base em observação cautelosa de bebês e crianças. Assim, a 

genialidade do trabalho de Piaget está na sua singular habilidade de resgatar pistas 

sutis no comportamento infantil, capazes de nortear seu funcionamento cognitivo, 

enxergava esses indicadores como marcas na hierarquia do desenvolvimento cognitivo. 

No entanto, os citados autores fazem uma crítica ao afirmarem que a 

principal falha do trabalho de Piaget está no fato de ter subestimado de forma rígida a 

taxa de aquisição de várias estruturas cognitivas, embora a sequência de sua aquisição 

seja amplamente aceita como válida pelos pesquisadores da área. Destacam ainda 

que, para Piaget o movimento3 é enfatizado como o agente primário na aquisição de 

estruturas cognitivas crescentes, em particular em bebês e nos anos pré-escolares, 
                                                 
3 Segundo Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), Piaget é famoso por sua teoria do desenvolvimento 

cognitivo, mas é também um importante teórico que reconheceu a importância do movimento humano, 
oferecendo especial atenção durante os primeiros anos de vida. O trabalho de Piaget contribuiu para 
disseminar as noções de que o desenvolvimento perceptivo-motor e a prontidão conceitual acadêmica 
podem ser incrementados por meio do movimento. Dessa forma, o termo movimento refere-se a 
mudanças observáveis na posição de qualquer parte do corpo. 
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sendo utilizada apenas a idade cronológica como indicador geral do funcionamento 

cognitivo e baseou-se em vez disso, em comportamentos observados. Mas, 

reconhecem que todos os teóricos consideram o desenvolvimento humano a partir 

de concepções diferenciadas e que existem similaridades notáveis de pensamento. 

De acordo com Palangana (2001, p. 23-24), na concepção 

piagetiana, o desenvolvimento cognitivo compreende quatro estágios ou períodos, 

sendo caracterizados como:  

 

O sensório-motor (do nascimento aos dois anos), o pré-operacional (2 a 7 
anos); o estágio das operações concretas (7 a 12 anos) e, por último, o 
estágio das operações formais, que corresponde ao período da 
adolescência (dos 12 anos em diante). Cada período define um momento 
do desenvolvimento com um todo, ao longo do qual a criança constrói 
determinadas estruturas cognitivas. Um novo estágio se diferencia dos 
precedentes pelas evidências, no comportamento, de que a criança dispõe 
de novos esquemas, contendo propriedades funcionais diferentes daquelas 
observadas nos esquemas anteriores. 

 

É interessante destacar que cada período ocorre com base no que 

foi construído nos estágios anteriores, sendo que a sequência em que as crianças 

atravessam esse período é sempre a mesma, no entanto, o ritmo sofre variação 

conforme cada uma, em sua individualidade, adquire habilidades novas. 

 

3.1.1  Período Sensório-Motor (de 0 a 2 Anos) 

 
Os primeiros anos de vida são considerados essenciais no 

desenvolvimento do ser humano, pois é nesse período que o bebê reconhece que 

existe um mundo a sua volta, de forma que possa explorar e elaborar sua percepção 

de tudo que o cerca. 

Piaget (1986 apud PALANGANA, 2001, p. 24), afirma que o primeiro 

estágio se denomina sensório-motor porque “[...] à falta de função simbólica, o bebê 

ainda não apresenta pensamento nem afetividade ligados a representações, que 

permitam evocar pessoas ou objetos na ausência deles.” Pois nos recém nascidos, 

essas atividades são reflexos básicos, mas na proporção em que ocorre o 

amadurecimento do sistema nervoso e a interação entre a criança e o meio, esses 

comportamentos relacionados aos reflexos vão sendo modificados, e ao fim do 

primeiro mês de vida já será possível a criança abordar os objetos e as pessoas a 

partir dos primeiros esquemas elaborados. Essas construções acontecem com base 
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na coordenação sensório-motora das ações sem que, para isso, intervenha o 

pensamento ou a representação. 

Gallahue, Ozmun e Goodway (2013, p. 59) definem esse estágio da 

seguinte maneira: 

 

O estágio sensório-motor é o período em que a criança aprende a distinguir 
ela mesma, os objetos e as outras pessoas. A atividade motora é 
fundamental, pois a criança aprende por meio de suas interações físicas 
com o mundo. Nessa fase do desenvolvimento, as principais tarefas 
desenvolvimentais da infância são a coordenação das ações ou atividades 
de movimentos das crianças e das suas percepções em um todo tênue.   

 

O entendimento desse período é de grande relevância, pois é nessa 

fase que o bebê possui sensações e descobre o meio através do seu corpo, 

passando a agir não apenas por reflexo, mas dirigindo seu comportamento com 

objetivos para alcançar.  

La Taille (1992) explica que nesse estágio Piaget considera abusivo 

falar em socialização da inteligência, pois essa é essencialmente individual, pouco 

ou nada se deve em função das trocas sociais. Sendo que somente a partir da 

aquisição da linguagem ocorre uma socialização efetiva da inteligência. 

No entanto, Piaget afirma que a principal conquista desse estágio é 

desenvolvimento de noção de permanência de objeto. Sendo nele também que a 

criança elabora o conjunto das noções cognitivas que servirão de base para as 

construções perceptivas e intelectuais posteriores. É possível afirmar que ao longo 

dos primeiros dois anos de vida a criança consegue diferenciar o que é do mundo e 

o que pertence a ela, além de adquirir algumas noções, como: “[...] causalidade, 

espaço e tempo, interage com o meio demonstrando uma inteligência 

fundamentalmente prática, caracterizada por uma intencionalidade e uma certa 

plasticidade.” (PALANGANA, 2001, p. 24-25). 

Segundo Gallahue, Ozmun e Goodway (2013, p. 59-60) o estágio 

sensório-motor é composto por vários estágios sobrepostos, tais como: 

 Uso dos reflexos (do nascimento a 1 mês): Para Piaget há uma 

continuação dos reflexos pré-natais com a intenção de capacitar o 

bebê a adquirir informações adicionais sobre o seu mundo. Os 

reflexos se caracterizam como repetições espontâneas causadas 

por estimulação interna e externa. 
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 Reações circulares primárias (de 1 a 3 meses): essas reações 

referem-se à assimilação da experiência prévia e ao 

reconhecimento do estímulo que disparou a reação necessária 

para gerar a experiência. É durante esse período que o 

movimento reflexivo é devagar substituído pelo movimento 

voluntário, no entanto, a maturidade neurológica tem que ser 

alcançada para que as sensações possam ser compreendidas. 

 Reações circulares secundárias (de 3 a 9 meses): durante esse 

período, o bebê tenta fazer com que os eventos durem e com que 

eles ocorram, isso significa que o foco do bebê está na retenção e 

não na repetição, como no estágio anterior.  

 Aplicação dos esquemas secundários a novas situações (de 8 a 

12 meses): Piaget entendia esse estágio como caracterizado pela 

capacidade da criança de distinguir meios e fins, ou seja, de ser 

capaz de produzir o mesmo resultado de mais de uma maneira. 

Durante esse estágio a criança utiliza aquisições 

comportamentais anteriores, especialmente como base para 

acrescentar novas aquisições ao seu repertório em expansão. 

 Reações circulares terciárias (de 12 a 18 meses): essa expressão 

é utilizada por Piaget para caracterizar a descoberta pelo bebê de 

novos significados através da experimentação ativa. É nesse 

estágio que se desenvolve o comportamento que busca 

novidades e a curiosidade, bem como o raciocínio e a imitação. 

 Invenção de novos significados utilizando combinações mentais 

(de 12 a 24 meses): é nesse período que as crianças são capazes 

de distinguir elas próprias como objeto entre outros, ou seja, 

tendem a perceber e usar objetos por suas qualidades 

intrínsecas. Piaget observou que durante esse período acontece 

uma passagem das experiências sensório-motoras a uma maior 

reflexão sobre elas, isso significa uma ligação para a próxima 

fase, para um nível mais avançado de comportamento intelectual. 
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Mesmo que esse estágio seja considerado prático, pode-se dizer 

que ele é o responsável por organizar as categorias que irão subsidiar as futuras e 

complexas construções cognitivas que a criança irá vivenciar. 

 

 3.1.2  Período Pré-Operatório (de 2 a 7 Anos) 

 
No desenvolvimento das estruturas do conhecimento, as crianças 

passam do período sensório-motor para as representações operatórias, esse estágio 

é caracterizado especialmente pela manifestação da linguagem, ou seja, é um 

momento de profundas mudanças nas construções cognitivas. 

De acordo com Palangana (2001), o principal diferencial desse 

período em relação ao anterior e o desenvolvimento de sua capacidade simbólica 

fixada em suas distintas formas, como: o jogo simbólico, a linguagem, a imitação 

prorrogada. Nesse momento, a criança não depende mais somente das sensações e 

de seus movimentos, ela possui esquemas de ação que estão interiorizadas, 

conseguindo dessa forma, diferenciar significante do significado4. 

Durante o estágio pré-operatório é que ocorre o início da cognição, o 

nome desse período se justifica pelo fato da criança ainda não ser capaz de 

manipular objetos mentalmente e depender de atividades físicas para a sua 

realização. Uma forte característica desse estágio é a transição entre os 

comportamentos de plena satisfação e da socialização inicial das crianças, como 

consequência, a criança tenta adaptar as novas experiências aos modelos prévios 

do pensamento, sendo que ela conhece o mundo apenas como o enxerga. Nesse 

período se destaca também os questionamentos, sendo considerados uma 

ferramenta primária para a ocorrência da adaptação. (GALLAHUE; OZMUN; 

GOODWAY, 2013). 

 
Mesmo a criança dispondo de todos os esquemas citados, La Taille 

(1992) afirma que nesse período a criança ainda não possui algo essencial ao 

desenvolvimento cognitivo, que é a reversibilidade do pensamento, ou seja, ela não 

                                                 
4 Saussure (2006), considerado pai da linguística moderna, afirma que o signo é a combinação do 

conceito e da imagem acústica e consequentemente é decomposto em dois níveis de 
compreensão: o significante que é o elemento tangível, perceptível e material do signo (imagem, 
palavra ou símbolo) e o significado que é o conceito, ou seja, o abstrato do signo (o objeto 
ausente). Sendo que o laço que une significante e significado é arbitrário, ou então, visto que 
entendemos por signo o total resultante da associação de um significante com um significado. 
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consegue desfazer o raciocínio, a capacidade de voltar a partir do resultado para o 

ponto de partida. 

 Ao tratar do estágio pré-operatório não se pode deixar de citar a 

dimensão da linguagem e tempo, ainda na visão de Gallahue, Ozmun e Goodway 

(2013, p. 61) é possível compreender que nesse estágio a linguagem começa a 

substituir a atividade sensório-motora, os fatos passam a ser julgados pela sua 

aparência externa independente de sua lógica. Dessa maneira, a criança atende aos 

aspectos qualitativos ou quantitativos do fato, mas de forma simultânea isso não é 

possível. Isso justifica o fato da criança não ser capaz de incorporar os conceitos de 

causalidade, objetos e espaço nas inter-relações com a definição de tempo. “O 

tempo é um conceito nebuloso, que confunde a criança na fase de 

desenvolvimento.” 

Ainda sobre a linguagem nesse estágio, La Taille (1992, p. 15) 

ressalta que a partir da aquisição dessa, inicia-se uma socialização eficaz da 

inteligência, no entanto, durante o período pré-operatório algumas características 

ainda limitam a criança realizar equilibradas trocas intelectuais, pois lhe falta 

capacidade de aderir uma escala comum de referência, condição essencial para o 

pleno diálogo. Além disso, a criança nessa fase não consegue conservar as 

afirmações ou as definições que ela fez durante uma conversa, por exemplo. “Tudo 

se passa como se faltasse uma regulação essencial ao raciocínio: aquela que obriga 

o indivíduo a levar em conta o que admitiu ou disse, e a conservar esse valor nas 

construções ulteriores.” 

Ao ser questionado como a criança estrutura suas ações no plano 

das representações nesse período, Piaget (1923 apud MACEDO, 2002, p. 127) 

respondeu da seguinte maneira:  

 

[...] A criança estrutura as representações de forma justaposta, sincrética e 
egocêntrica. Seu raciocínio é transdutivo e sua compreensão é de natureza 
intuitiva e semi-reversível. A justaposição caracteriza-se pelo fato de que a 
criança liga as palavras, as imagens, as representações entre si de forma 
analógica, ou seja, com base em um “assim como” (semelhanças e 
diferenças) e não em um “se então” (implicação). As ideias ficam colocadas 
lado a lado, ou seja, por contiguidade, correspondendo a estados e não a 
transformações. E não existe, ainda no plano da representação, nenhuma 
ligação temporal, causal e lógica. 
 

Sobre essa abordagem Palangana (2001), afirma que dentre as 

principais tarefas que necessitam ser cumpridas nesse estágio é a descentração, 
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tendo em vista que uma das marcas desse período é o egocentrismo, ou seja, a 

criança enxerga o mundo partindo de sua própria perspectiva e não pensa que 

existem outros pontos de vista divergentes do seu. Assim, existe a necessidade de 

fazer com que essa criança saia da perspectiva do eu, como único sistema 

referencial. 

É importante destacar que, conforme Piaget, a criança nesse 

período é egocêntrica, ou seja, autocentrada, diferente do estágio sensório-motor 

em que ela não estabelece relações. Como proposta para esse estágio é 

interessante incluir o jogo, pois ele é importante meio de assimilação e aprendizado, 

além de estabelecer regras e importantes valores. (GALLAHUE; OZMUN; 

GOODWAY, 2013). 

 

3.1.3  Período das Operações Concretas (de 7 a 12 Anos) 

 

Esse período é caracterizado pela idade escolar da criança, em que 

importantes mudanças são notáveis em seu comportamento, tanto de ordem 

cognitiva como social. 

É nesse estágio que a criança toma consciência das soluções 

alternativas, já é capaz de diferenciar entre aparência e realidade, bem como utilizar 

regras para pensar. A reversibilidade torna-se fixa nessa fase, ou seja, a capacidade 

de compreender que qualquer mudança de forma, posição, ordem ou número, pode 

ser mentalmente invertida e ser colocado em sua posição original, diferente do 

estágio anterior. É através da reversibilidade que a criança consegue relacionar um 

pensamento ao sistema total de partes, considerando esse pensamento ou evento 

do começo ao fim ou vice versa. “Essa fase é chamada concreta, pois as ações 

mentais da criança (as operações) ainda estão ligadas a objetos concretos.” 

(GALLAHUE; OZMUN; GOODWAY, 2013, p. 61). 

Nessa perspectiva, Rappaport (1982 apud PALANGANA, 2001, p. 

28) afirma que diretamente vinculado à noção de reversibilidade este estágio é 

caracterizado pelo conceito de conservação. Dessa forma, o conceito se refere: 
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[...] À operação lógica pela qual o sujeito mantém magnitudes e relações, 
apesar de deslocamentos ou de transformações perceptivas de qualquer 
natureza. A conservação implica a presença de um sistema de referência fixo, 
amplamente independente da percepção, da representação e da informação 
linguística. Depende, isto sim, da presença de um referencial coerente e 
organizado de crenças, ou seja, de esquemas conceituais verdadeiros. 

 

Outra característica que merece destaque nesse período é a 

socialização. Principalmente no ambiente escolar, a criança nessa fase realiza 

importantes interações sociais, o que consequentemente contribui para o 

desenvolvimento dos aspectos cognitivos. 

Colaborando com essa abordagem, Palangana (2001) afirma que é 

notável nesse período a reciprocidade entre os pontos de vista, sendo que nas 

relações sociais a criança começa a compreender suas próprias contradições, 

passando a socializar seu pensamento. Em contrapartida, ainda existe certo 

egocentrismo que é característico desse período, sendo entendidos como verdades 

absolutas, mas essa conduta será superada de maneira mais efetiva na etapa 

seguinte, em que se estrutura o pensamento formal.  

As brincadeiras e jogos com regras são valiosos nesse estágio, 

tendo em vista que a criança evoluiu da linguagem egocêntrica, referente ao período 

anterior, para a linguagem social, sendo possível trabalhar aspectos de 

solidariedade e cooperação. 

Nesse contexto, Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), ressaltam que 

nessa fase o jogo é utilizado para compreensão do mundo físico e social, sendo os 

regulamentos e as regras de grande importância. No entanto, o jogo perde as suas 

características de assimilação e torna-se um processo importante de pensamento 

cognitivo. Como consequência, a curiosidade se apresenta não apenas no jogo 

ativo, mas também na experimentação intelectual. 

É possível perceber que é crescente a capacidade de interiorizar o 

pensamento que se encaminha para o próximo estágio, considerado superiores, 

tendo em vista que a criança nessa fase não possuiu nenhuma ligação com o 

pensamento factual. 
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3.1.4  Período das Operações Formais (de 12 em Diante) 

 

Nos aspectos cognitivos, esse período é caracterizado por dar início 

à idade adulta, sendo marcante o domínio do pensamento lógico e dedutivo, 

podendo raciocinar sobre hipóteses e relacionar fatos abstratos. 

Esse último estágio apresenta como principal característica a 

diferenciação entre o real e o possível, ao contrário do estágio anterior o operatório 

formal é liberto dos limites impostos pelo mundo real, consegue operar com todas as 

possibilidades, mesmo que isso contrarie o empirismo. O adolescente nesse período 

é capaz de formular hipóteses e testá-las de forma sistemática, sendo nessa fase 

que os esquemas de raciocínio sofre importante progresso, pois dispõe de um 

campo equilibrado mais extenso do que nos estágios anteriores e de sistemas de 

coordenação mais flexíveis. Assim, “[...] o pensamento adolescente opera, agora, 

através da análise combinatória, da correlação e das formas de reversibilidade, 

inversão e reciprocidade.” (PALANGANA, 2001). 

Segundo Rizzi e Costa (2004, p. 32) esse último período pode ser 

entendido da seguinte maneira: 

 

O quarto e último período, denominado operatório formal, envolve a 
adolescência (dos onze ou doze anos em diante), etapa onde ocorre a 
passagem do pensamento concreto para o formal. A estrutura formal 
conquistada nesse período é constituída a partir de estrutura operatória, 
própria do período anterior. Naquele período, a criança pensava 
concretamente sobre cada problema conforme eles surgiam e não 
estabelecia relações entre suas soluções e teorias gerais. Ao contrário, o 
que se observa no adolescente é seu interesse por problemas abstratos e a 
facilidade com que elabora as respectivas teorias que versam sobre política, 
filosofia, ética, enfim, particularmente, sobre sistemas que visem transformar 
o mundo. Este tipo de raciocínio é denominado hipotético-dedutivo [...]. 

 

Pode-se dizer que a transição do período anterior para o das 

operações formais é bastante evidente, levando em consideração as profundas 

mudanças que surgem nas características do pensamento e consequentemente no 

seu comportamento. 

Sobre essa abordagem, Palangana (2001, p. 29) afirma que outra 

característica marcante desse período é o desenvolvimento da linguagem, pois 

agora ela passa a se utilizada como instrumento de elaboração de hipóteses e da 

estruturação dos aspectos experimentais. “Estes progressos representam as 
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condições necessárias para que se estruture o esquema INRC5, composto por 

quatro tipos possíveis de transformação: identidade, negação, reciprocidade e 

correlação.” 

Ao levar em consideração as propriedades da INRC: reversibilidade, 

associatividade, comutatividade e identidade, a primeira pode ser compreendida de 

maneira que todas as transformações são reversíveis, ou seja, um elemento 

composto com seu inverso resulta no elemento neutro. Já associatividade pode ser 

definida de modo que o resultado da operação não depende da forma como os 

elementos se associam; a identidade é entendida que a composição de um 

elemento com elemento neutro resulta nele mesmo e por último a comutatividade em 

que a composição de elementos do conjunto gera um elemento próprio o conjunto. 

(RIZZI; COSTA, 2004). 

Segundo Piaget e Inhelder (1976), dessa maneira é que o 

adolescente apresenta independência das estruturas formais, de maneira que seja 

possível substituir os objetos ausentes pela representação, ou seja, que tenha o 

mesmo valor do real, mas sem a colaboração da experiência, percepção e até 

mesmo da crença. A forma de pensamento nesse estágio ocorre através de 

enunciados verbais, sendo o trabalho mental requerido muito maior quando 

comparado com o período anterior. 

Na visão de Gallahue, Ozmun e Goodway (2013), nessa fase que 

ocorre a transição da infância para a juventude e é quando o indivíduo entra no 

mundo das ideias, sendo possível sonhar sem ter a realidade de forma concreta. É 

nesse estágio do desenvolvimento cognitivo que surge de forma sistemática uma 

percepção para a solução de problemas, ou seja, o indivíduo é capaz de pensar 

verticalmente, além do momento presente. 

Palangana (2001) explica que através do desenvolvimento do 

pensamento lógico-formal, o adolescente terá concluído a construção dos 

mecanismos cognitivos.  

No entanto, isso não significa que, a partir de então, não irá ocorrer 

aquisição de novos conhecimento. Conforme a teoria abordada, fica evidente que o 

                                                 
5 Conforme Rizzi e Costa (2004),”as operações formais têm suas raízes nas operações concretas e ao contrário 

do que ocorrem com os agrupamentos característicos daquele período (que dependem da inversão, no caso das 
classes e da reciprocidade, no caso das relações), as operações proposicionais comportam uma inversa (N), 
uma recíproca (R), uma correlativa (C) e uma idêntica (I). Essas transformações constituem um grupo 
comutativo, o grupo INRC, de maneira que NR=C; CR=N; CN=R; NRC=I”. O grupo INRC possui as 
seguintes propriedades: associatividade, reversibilidade, comutatividade e identidade. 
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indivíduo tende à descentração maior, sendo avançada conforme exigir e permitir o 

meio. 

Assim, Piaget (1975) ressalta que a estrutura cognitiva humana não 

se constrói unicamente pela herança genética, nem somente pela experiência, mas 

se desenvolve considerando ambos os aspectos. O bebê, por exemplo, possuiu 

capacidades hereditárias que possibilitam realizar suas primeiras atividades, que vão 

sendo desenvolvidas conforme a sua interação com o meio. Dessa forma, é na 

interação do sujeito com o meio que vai sendo construída sua estrutura cognitiva, 

sendo essa responsável por melhorar a sua adaptação no meio em que vive, ou 

seja, a adaptação é um ato inteligente. 

Dada relevância das teorias abordadas, Rizzi e Costa (2004) 

destacam a necessidade de reflexão, discussão e até mesmo de experimentação, 

pois a complexidade dela requer especial atenção, principalmente quando o objetivo 

for utilizá-la como base de prática pedagógica. 

Mesmo não sendo a intenção de Piaget elaborar uma proposta 

pedagógica, pode-se dizer que a sua teoria revolucionou diversas áreas do 

conhecimento, especialmente a educação. Assim, é de grande relevância 

compreender cada estágio proposto, tendo em vista que eles se configuram como 

importante ferramenta para compreensão dos aspectos particulares das interações 

do sujeito, especialmente da criança com o seu meio físico e social, ou seja, esse 

entendimento é o ponto de partida para discutir o tema proposto. 
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4  SÉCULO XXI: MÍDIA, TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO 

 

O século atual é caracterizado por importantes e aceleradas 

mudanças, principalmente no que se refere à tecnologia e informação. Nesse 

cenário se apresenta a mídia, que pode ser definida como principal veículo de 

comunicação e que tanto influencia a vida do ser humano. 

Segundo Marques Neto (2002), ao longo dos milhares de anos de 

todo percurso da história, o ser humano aprendeu a desenvolver instrumentos que 

pudessem de alguma forma lhe ajudar a superar as dificuldades na sua relação, de 

modo que fosse possível a sua intervenção no mundo. Da mesma forma se dá as 

origens das tecnologias de comunicação e informação, que foram inventadas com 

base na necessidade humana de lidar com o crescente aumento da produção de 

informação no momento contemporâneo. 

A própria evolução social do ser humano confunde-se com as 

tecnologias desenvolvidas e empregadas em cada período, essa relação se 

apresenta, inclusive, como as diferentes épocas da história da humanidade são 

reconhecidas, como a idade da pedra, do bronze, do ferro, que correspondem ao 

período em que esses recursos foram empregados e utilizados pelo ser humano. 

Dessa forma o conhecimento científico elabora tecnologias cada vez mais 

avançadas. (FIORENTINI; CARNEIRO, 2001). 

Para Setton (2002), o mundo contemporâneo se caracteriza por uma 

era em que a produção de bens culturais e a circulação das informações ocupam um 

papel de grande destaque na formação cognitiva, moral e psicológica do ser 

humano. Isso se configura como uma nova ordem social, controlada por um universo 

amplo e diversificado, mesmo que fragmentado. Assim, convivemos em um meio 

social cujo paradigma da cultura mundial se fundamenta como realidade inflexível. 

Sobre essas importantes mudanças que refletem o meio da 

informática, da tecnologia e das mídias, Pacheco (2009, p. 29) afirma que: 

 

No presente, o mundo vive uma nova era, uma revolução, a técnico 
industrial advinda das novas tecnologias da informação. É uma revolução 
silenciosa, que veio para ficar e se caracteriza pelo desenvolvimento das 
telecomunicações, da informática, da automação de serviços, dos robôs, 
dos satélites e até dos eletrônicos usados para o lazer. Embora silenciosa, 
ela está possibilitando profundas transformações, que atingem a 
humanidade sem que esta se dê conta. 
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Nessa perspectiva, Moran (1995) ressalta que as tecnologias estão 

provocando grandes mudanças em todas as dimensões na vida do ser humano, 

sendo que o encantamento, se dá na criação de uso distinto desses avanços. É 

possível perceber um reencontro, pois a sociedade está em uma fase de 

reorganização em todas as dimensões, desde o econômico até o educacional, em 

que as tecnologias alteram as dimensões da relação do ser humano com o mundo, 

das suas interações com o tempo e com o espaço.  

É relevante considerar que o computador não é o único 

representante das tecnologias de informação, mesmo que nos dias atuais ele seja 

considerado um dos mais lembrados, devido sua utilização na solução de diversos 

problemas relacionados à informação, além de expandir a capacidade de 

armazenamento de dados, é importante destacar que dentre esses importantes 

meios tecnológicos, se destacam: o papel, o livro, o telefone, o correio, o fax, o jornal 

e a televisão. (MARQUES NETO, 2002). 

Segundo Mercado (2002), a sociedade do presente século passa por 

profundas transformações e se define pela importante valorização da informação, os 

processos relacionados à aquisição do conhecimento passam a ter objetivos de 

grande destaque. Dessa forma, as novas tecnologias e o ritmo acelerado das 

informações refletem em vários aspectos da vida social do ser humano, inclusive 

para uma nova organização de trabalho, sendo imprescindível a especialização dos 

saberes. 

As novas tecnologias de comunicação encontram-se espalhadas por 

toda a sociedade, seu uso foi incorporado, seja de forma direta, através do acesso 

às diversas mídias (internet, televisão) ou indiretamente através de serviços que se 

utilizam desses meios, como: rede de supermercados, distribuição de energia 

elétrica, agências bancárias, etc. (LEVY, 2010). 

É sabido que as novas tecnologias, bem como o acelerado ritmo das 

informações surgiram com o objetivo, ao menos teórico, de facilitar a vida do ser 

humano moderno, de diminuir distâncias e estreitar as relações. Mas, é evidente que 

junto com os aspectos positivos muitos problemas surgiram. 

Nesse sentido, Pacheco (2009) chama a atenção para o fato de que 

a mídia modela as posturas e faz criar necessidades que leva o sujeito ao supérfluo 

e isso é elaborado não somente através de estratégias de publicidade, mas também 

através de estratégias subliminares, que se torna evidente no cotidiano de todos os 
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gêneros televisivos. Dessa forma, a solidão e massificação são características 

marcantes da indústria cultural globalizada. 

Segundo Levy (2010, p. 13), as telecomunicações geram um novo 

dilúvio devido sua natureza exponencial, explosiva e caótica de seu crescimento. 

Assim, ressalta que: 

 

A quantidade bruta de dados disponíveis se multiplica e se acelera. A 
densidade dos links entre as informações aumenta vertiginosamente nos 
bancos de dados, nos hipertextos e nas redes. Os contatos transversais 
entre os indivíduos proliferam de forma anárquica. É o transbordamento 
caótico das informações, a inundação de dados, as águas tumultuosas e os 
turbilhões da comunicação, a cacofonia e o psitacismo ensurdecedor das 
mídias, a guerra das imagens, as propagandas e as contrapropagandas, a 
confusão dos espíritos.  

 

Essa metáfora do dilúvio, tão bem ilustrada, é refletida de forma 

intensa na vida cotidiana das crianças, influenciando seus principais hábitos, 

inclusive de lazer. Na visão de Pacheco (2009), o tempo real passa por um 

constante processo de transformação em que o cotidiano é substituído pela mídia 

eletrônica, passando a povoar a imaginação social. A sociedade dita do consumo 

entra em uma profunda contradição, pois por um lado tem todo o conforto dentro de 

seu lar, já do outro, reduz os contatos interpessoais e cada vez mais impõe à criança 

espaços privados e menos contato com espaços públicos, consequentemente 

diminui as interações com o meio e não possibilita que a criança usufrua da 

importante riqueza que é a diversidade cultural. 

Nessa perspectiva, Campos e Souza (2003, p. 12) enxergam o 

reflexo do mundo contemporâneo da seguinte maneira: 

 

A contemporaneidade tem se caracterizado pelas relações de produção e 
de consumo permeando as interações sociais. Temos acompanhado 
mudanças nas relações estabelecidas entre adultos e crianças, bem como o 
surgimento de uma nova produção da subjetividade em função da 
organização do cotidiano pela mídia e o modo como a experiência das 
crianças, dos jovens e dos adultos vem se transformando na sociedade do 
consumo. Portanto, crianças, adolescentes e adultos alteram suas relações 
intersubjetivas a partir das influências que a mídia e a cultura do consumo 
exercem sobre todos nós.  

 

Diante desse cenário de contradições, em que se apresentam as 

perspectivas positivas e negativas do conflituoso mundo contemporâneo, bem como 

as facilidades e dificuldades nas relações sociais, é importante se atentar ao 
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pensamento de Levy (2010, p. 12) ao afirmar que o essencial é manter-se aberto e 

receptivo em relação às novidades, na tentativa de compreendê-las, pois a 

verdadeira questão não se pauta em ser a favor ou contra, mas sim enxergar as 

mudanças qualitativas na ecologia dos signos, o cenário inédito que resulta da 

extensão das novas redes de comunicação para a vida cultural e social. “Apenas 

dessa forma seremos capazes de desenvolver estas novas tecnologias dentro de 

uma perspectiva humanista.” 

 

4.1  A TELEVISÃO 

 

A televisão é considera o principal meio de comunicação inventado 

no século XX, sua relevância se dá, principalmente pelo seu alcance de consumo 

nas mais diversas sociedades, independente da classe social ela é considerada o 

equipamento mais presente em grande parte dos lares de todo o mundo, e, 

certamente com isso surgem vários aspectos positivos e negativos, especialmente 

quando a criança passa a ser o espectador.  

Com a função inicial de radiodifusão de imagem e som, a televisão é 

utilizada em circuitos fechados e para os mais diversos fins, tais como: educacionais, 

domésticos, empresariais, entre outros. “A palavra televisão agrega o prefixo tele 

(que quer dizer longe ou ao longe) ao termo visão, o que traduz a ideia de ver à 

distância.” (BRETAS, 2005, p. 89). 

A eficácia de comunicação dos meios tecnológicos, em particular da 

televisão, deve-se à capacidade de articular e combinar diversas formas de 

linguagem, como: falas, música, imagens e escrita. Através de uma lógica pouco 

delimitada, uma narrativa fluida, conteúdos muitas vezes poucos precisos, a 

televisão se caracteriza pelo alto grau de ambiguidade. A televisão tem o poder de 

explorar o visualizar, o que possibilita uma aproximação com a situação, desenvolve 

um ver entrecortado, com vários recortes da realidade e com muitos ritmos visuais, 

ou seja, uma forma de enxergar que está no presente, mas que se entrelaça, mesmo 

que de forma não linear, com o passado e com o futuro. (FIORENTINI; CARNEIRO, 

2001). 

Dada relevância da televisão para o cenário da sociedade atual, 

Machado (2009, p. 15-16) afirma que: 
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Costuma-se dizer que a televisão é o meio hegemônico por excelência da 
segunda metade do século XX, e, de fato, teorias inteiras sobre o modo de 
funcionamento das sociedades contemporâneas têm sido construídas com 
base na inserção desse meio nos sistemas políticos ou econômicos e na 
molduragem que ele produz nas formações sociais ou nos modos de 
subjetivação. No entanto, a televisão permanece, desde a sua difusão 
massiva depois da Segunda Guerra Mundial, o mais desconhecido dos 
sistemas de expressão de nosso tempo. Falamos todos de televisão sem 
saber exatamente do que estamos falando [...]. 
 

Partindo de um pressuposto histórico sobre a televisão, Bretas 

(2005) explica que as gestões para a implementação da TV no Brasil foram iniciados 

no começo da década de 1940, implementada pelo maior empresário de 

comunicação do país na época, Assis Chateaubriand. No entanto, as condições para 

o investimento eram favoráveis, diferente do potencial de consumo instalado na 

época, pois nesse período a população brasileira não chegava em 60 milhões de 

habitantes, sendo que a maior parte residia na zona rural. Os primeiros aparelhos de 

TV produzidos no Brasil surgiram no ano de 1951, competindo com as marcas 

estrangeiras e apresentando indicadores satisfatórios de vendas. No entanto, o 

acesso à compra ainda era restrito apenas para uma minoria da população, sendo 

no governo de Kubitscheck que ocorre o incremento da produção dos aparelhos. 

Para Santaella (2003) a televisão é o melhor exemplo para 

simplificar a diversidade funcional e a pluralidade de dimensões internas de cada 

mídia, pois ela constitui uma espécie de mídia altamente absorvente que pode trazer 

para dentro de si qualquer mídia e qualquer outra forma de cultura, como do 

desenho animado ao circo, do cinema ao jornal e do teatro aos espetáculos 

musicais, por exemplo. 

Na importante relação da televisão com o mundo contemporâneo 

Bretas (2005, p. 89) ressalta que: 

 

A televisão constitui parte de um complexo institucionalizado, juntamente 
com outras estruturas informativas como os jornais, as revistas, o rádio e 
muitos outros meios de comunicação. Seu conceito transcede as meras 
especificações de sua classificação como mais um eletrodoméstico, já que a 
TV participa ativamente da composição do sistema comunicativo midiático 
contemporâneo, influenciando a sociedade e, ao mesmo tempo, sendo 
conformada pela vida social. 

 

Assim, a televisão se configura como importante invenção dos 

últimos tempos, pois ela interfere em diversos aspectos da vida do ser humano 

contemporâneo, sendo considerada por muitos autores como o meio de maior 
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impacto nas estruturas e interações sociais. 

 

4.2  A RELAÇÃO ENTRE CRIANÇA E TELEVISÃO 

 

Sem dúvida, a televisão é considerada o meio de comunicação mais 

presente na vida das pessoas, inclusive pelo seu fácil acesso no mundo 

contemporâneo, de forma que vários estudos mostram a sua influência em diversos 

aspectos na vida do ser humano, principalmente das crianças. 

Partindo de um pressuposto sobre o período vivido pelas crianças e 

caracterizado como infância, Postman (1999) afirma que o futuro nos reserva o 

marco das diferenças entre idades, sendo que a infância caracterizada tanto pela 

estrutura social como condição psicológica surgiu em torno do século XVI, de 

maneira que chegou até os dias atuais. O conceito de infância não surgiu de forma 

plena desenvolvida, de modo que cada localidade procurou compreendê-la e 

empregá-la em sua cultura. Assim, a infância se afirmou conforme os valores, a 

religião, economia e o cenário de cada povo. 

O referido autor destaca ainda, que o nascimento da infância se 

deve a dois fatores: à invenção da imprensa que criou o ser humano letrado, e à 

escola, instituição que tem como objetivo levar o mundo das letras até as crianças. 

Assim, não saber ler do século XVI a XX é o que diferenciava a experiência infantil 

da experiência adulta. Além desse aspecto, o que servia de distância entre adultos e 

crianças eram temas como sexo e violência, o que contribuía para o fortalecimento 

de um ambiente permeado de segredos, ou seja, o distanciamento entre crianças e 

adultos.  

Para Campos e Souza (2003, p. 14) a mídia tem invadido cada vez 

mais a vida das crianças e afirmam que: 

 

A criança e o adolescente de hoje não conheceram o mundo de outra 
maneira, nasceram imersas no mundo com telefone, fax, computadores, 
televisão, etc. TVs ligadas a maior parte do tempo, assistidas por qualquer 
faixa etária, acabam por assumir um papel significativo na construção de 
valores culturais. A cultura do consumo molda o campo social, construindo, 
desde muito cedo, a experiência da criança e do adolescente que vai se 
consolidando em atitudes centradas no consumo.  

 

Em um estudo realizado por Rizzini et al. (2005), com jovens e 

adolescentes de 11 a 17 anos, cujo objetivo se pautava em pesquisar as interações 
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com as novas mídias nos seus espaços de convivência, os dados evidenciaram que 

a televisão é o equipamento de comunicação de massa mais difundido, inclusive nos 

setores mais populares, pois 99,5% dos jovens da amostra afirmaram possuir ao 

menos um aparelho de televisão em suas casas. O Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), realizado no ano de 2000, na mesma região onde se 

desenvolveu a pesquisa, evidenciou que 95,4% dos domicílios da localidade tinham 

o aparelho de televisão. 

Um importante estudo global realizado pela Organização das 

Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) sobre violência na 

mídia, nos anos de 1996 e 1997, evidenciou que 93% das crianças tinham um 

aparelho de televisão na residência, sendo que a faixa foi de 99% para Europa e 

Canadá, 83% para África, Ásia com 92% e América Latina 97% nas posições 

intermediárias. Dado interessante é que a televisão é a mídia mais difundida entre as 

crianças de 12 anos, isso em todos os continentes e países pesquisados, nem 

mesmo o rádio e os livros tomaram tal proporção de distribuição. (GROEBEL, 2002). 

A verdade é que a televisão opera em uma grande escala de 

audiência e nela o conceito de elitismo fica completamente deslocado, pois mesmo o 

produto mais sofisticado e seletivo irá sempre encontrar na televisão um público de 

massa. Por mais baixa que seja a audiência da TV é, ainda assim, uma audiência de 

milhares de telespectadores, e nesse sentido, muito superior que a mais massiva 

audiência de qualquer outro meio de comunicação. Isso pode ser considerado a 

contribuição mais importante da televisão, pois supera a dicotomia de que para ser 

bom o repertório é necessário ter pouca audiência. Assim, já se justifica a relevância 

de todas as dimensões em que atua a televisão. (MACHADO, 2009). 

De forma radical, Postman (1999, p. 94) relaciona televisão e 

infância: 

 

Podemos concluir, então, que a televisão destrói a linha divisória entre 
infância e idade adulta de três maneiras, todas relacionadas a sua 
acessibilidade indiferenciada: primeiro, porque não requer treinamento para 
apreender a sua forma; segundo porque não faz exigências complexas nem 
à mente nem ao comportamento, e terceiro porque não segrega seu 
público. Com a ajuda de outros meios eletrônicos não impressos, a televisão 
recria as condições de comunicação que existiam nos séculos quatorze e 
quinze [...]. O novo ambiente midiático que está surgindo fornece a todos, 
simultaneamente, a mesma informação. Dadas as condições que acabo de 
descrever, a mídia eletrônica acha impossível reter quaisquer segredos. 
Sem segredos, evidentemente, não pode haver uma coisa como infância. 
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Pode-se dizer que a questão da proliferação dos programas6 de 

massa está diretamente relacionada com o seu processo de industrialização e com a 

sua forma de consumo, o que reflete nas diversas e diferentes formas dos conteúdos 

ofertados. 

Nesse sentido, Bretas (2005, p. 92) explica que pelo fato da 

industrialização determinar a produção de massa e, por consequência, também a 

venda em massa, a aquisição dos aparelhos tornou-se mais facilitadora a partir do 

incremento dos sistemas de crediário, já o consumo em massa, por sua vez, 

determinou a modificação das características dos conteúdos veiculados, que 

passaram a contemplar os gostos e preferências do brasileiro de classe média e 

dessa maneira crescia, a programação de cunho mais popular como telenovelas e 

shows de auditório. 

O mercado midiático ilude na perspectiva de um ideal de igualdade e 

liberdade, ele mesmo escolhe quem fará parte do grupo que pode consumir, 

gerando um grande processo de exclusão. Através do discurso ilusório de que todos 

somos iguais, os meios de comunicação levam as tendências desse mercado, 

constituindo um mito de verdade permanente que impulsiona inclusive as crianças. 

Nesse processo vicioso, os objetos perdem seu valor quando adquiridos e sempre 

haverá necessidade de ter outro. (CAMPOS; SOUZA, 2003). 

Sobre a influência desses conteúdos televisivos no comportamento 

da criança e a escassez de estudos nessa área, Elias (2001) destaca a importância 

de não considerar infantil apenas as programações destinadas para as crianças, 

tendo em vista que elas também assistem canais criados para adultos, como: 

novelas, filmes de terror e jornal. É clara a influência desses programas na cultura da 

criança, no entanto, é preciso considerar que são raros os estudos voltados para o 

impacto nos aspectos cognitivos e emocionais da criança. “Os poucos que existem 

voltam-se para aspectos reducionistas como a violência televisiva gera 

agressividade nas crianças induzindo-as a comportamentos anti-sociais.” (ELIAS, 

2001, p. 127). 

 
Contribuindo com essa afirmação, Njaine e Minayo (2003) afirmam 

                                                 
6 Segundo Machado (2009), o termo programa pode ser entendido como qualquer série sintagmática que possa 

ser tomada como uma singularidade distintiva, com relação às outras séries sintagmáticas da televisão. Pode 
ser uma peça única, como um telefilme ou um especial, uma série em capítulos definidos, um horário 
reservado que se prolonga durante anos, sem previsão de finalização, e até mesmo a programação inteira, no 
caso de emissoras ou redes “segmentadas” ou especializadas, que não apresentam variação de blocos. 
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que dada relevância do tema, desde a década de 1960 alguns países da Europa, da 

América do Norte e da Ásia vêm pesquisando os efeitos da violência na televisão, 

principalmente relacionada ao público infantil, sendo notável o aumento de 

investimentos, em todo o mundo, em pesquisas relacionadas à temática, tendo em 

vista que a televisão tornou-se inevitavelmente um fenômeno de massa, espalhando 

visões de mundo, valores e imagens com tecnologias cada vez mais avançadas. No 

entanto, essas pesquisas estão distribuídas de maneira desigual, pois grande parte 

está centrada em países da América do Norte. 

Apesar das barreiras encontradas quando se trata da escassez 

estudos relacionados ao tema, pesquisas evidenciam que a televisão faz parte da 

realidade cotidiana das crianças, inclusive fora de suas residências, sendo essa 

prática compartilhada com outros membros de seu convívio. 

Partindo do pressuposto de que a televisão vai além do ambiente 

familiar e que está presente nos diversos meios de convívios da criança, inclusive na 

escola, no referido estudo realizado pela UNESCO, Groebel (2002) afirma que das 

áreas escolares da amostra, 97% eram alcançadas por pelo menos um canal de 

televisão, sendo que para a média das escolas era de 4 a 9 canais (34%) e 18% 

recebia mais de 20 canais.  

Nessa perspectiva, Rizzini et al. (2005, p. 45) mostrou que a 

televisão é citada por 97% dos entrevistados como uma das mídias que ocupam 

maior parte do tempo. Sendo que 62% afirmam assistir televisão na casa de amigos, 

45, 6% em outros lugares e 27,6% mencionam assistir também na escola. “A 

televisão é um meio de comunicação e informação que pode ser compartilhado por 

grupos de faixas etárias e gêneros diferentes. É comum que os jovens assistam 

televisão na companhia de pais, amigos, irmãos e parentes.”  

Estudos mostram a influência da mídia em diversos aspectos do 

comportamento da criança. Assim, Elias (2001, p. 128) ressalta que: 

 

No contexto do icônico, do não verbal, as crianças ficam expostas, através 
dos diversos gêneros televisivos que se constituem diariamente, num show 
que não pára, a toda uma gama de valores que povoam seu imaginário e 
moldam seu comportamento. Ora, num mundo bombardeado de 
informações visuais (da televisão aos outdoors), para evitar estereotipia, o 
importante é levar a criança a refletir sobre as imagens captadas e estimular 
sua recreação. O pensamento visual mobiliza as imagens; a passividade é 
que sedimenta a estereotipia. O processo criador é alimentado não só pelas 
ideias, fatos pessoais e objetos que nos circundam, como também pelas 
imagens que os representam [...]. 
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Um dos fatores que justifica a influência dos conteúdos televisivos 

em determinados comportamentos da criança é a não separação de suas funções, 

ou seja, o conjunto de papéis que a televisão desempenha atinge além do público 

para o qual é destinado a sua programação e muitas vezes a criança faz parte desse 

contexto. 

Segundo Bretas (2005, p. 89), o papel desempenhado pela televisão 

pode ser analisado de acordo com três funções: informativa, formativa e 

entretenimento. A primeira se pauta na busca e difusão das notícias, caracterizada 

pelo aspecto de atualidade; já a segunda se refere às possibilidades educativas, 

caracterizadas pelas programações educativas e a última, cuja função é entreter, 

caracterizada pelos conteúdos voltados à distração e lazer. No entanto, a autora 

destaca que essas funções não se apresentam, necessariamente, de forma 

separada. A formação noticiosa atua tanto na formação dos públicos quanto pode 

ser apreciada na perspectiva do entretenimento. “Junto a esse conjunto de papéis 

desempenhados, a televisão coloca-se como espaço de expressão de ideias e de 

motivação dos públicos ao consumo de bens, de serviços, de valores e de crenças.” 

Colaborando com essa abordagem, Njaine e Minayo (2003, p. 203) 

afirmam que a teoria da aprendizagem social7, elaborada na década de 1960, 

demonstra que crianças repetem o que vêem na televisão ou incorporam padrões de 

comportamentos estabelecidos pela tela. Sendo que a teoria dos efeitos 

preparatórios, que inclusive se baseia na primeira, enfatiza o papel das 

características pessoais dos espectadores e evidencia que muitos dos efeitos 

consequentes da exposição à violência na mídia acontecem de maneira transitória.  

“Pesquisas de campo mostraram que a agressão é aprendida em idades menores e 

à medida que a criança cresce, as mudanças se tornam mais difíceis.”  

Na perspectiva da teoria citada, La Rosa (2003, p. 80-81) afirma que 

a televisão se constitui um modelo representativo, nos quais não ocorre a presença 

física do modelo, sendo esse modelo representado por personagens que vivem 

vários papéis. Assim, a televisão e os meios audiovisuais penetram nas aldeias 

                                                 
7 Conforme La Rosa (2003), a teoria da aprendizagem social, elaborada pelo canadense Albert 

Bandura, supõe que o ser humano seja um agente intencional e reflexivo, dotado da prerrogativa de 
autodireção, no que concerne ao comportamento. Acentua, por isso: a capacidade simbolizadora; a 
capacidade de previsão, incluindo aqui a antecipação de consequências do comportamento, 
recompensas e punições; capacidade vicária, ou seja, a aprendizagem através da observação e da 
modelação; a capacidade auto-reguladora e a capacidade de reflexão, quer dizer, o indivíduo 
pensa, tem intenções, projetos e avalia. 
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globais e transmitem atitudes, padrões de pensamento e ações, inclusive novos 

estilos de comportamento. Dessa forma, pode-se dizer que muitas representações 

da televisão se afirmam como desafio, pois tem o poder de atingir “[...] à família, à 

escola e à sociedade o emprego crescente desses modelos, os quais propõem, 

muitas vezes, padrões de comportamento que solapam as próprias bases da família 

e da sociedade, em formas brutais de violência e agressão.” 

Ainda sobre o reflexo da televisão no comportamento da criança, 

bem como sobre a programação destinada para esse público, diversos autores 

destacam a questão relacionada ao consumo, alimentação e a violência.  

Em suas pesquisas, Pimenta e Palma (2001, p. 23), evidenciaram 

uma profunda e oposta relação entre atividade física e televisão, pois tanto os 

meninos quanto as meninas da amostra, relataram dedicar mais de duas horas por 

dia, em média, ao hábito de assistir televisão, um tempo bem maior quando 

comparado a prática de atividade física. “De acordo com os dados relativos à 

obesidade, 51, 78% das crianças indicaram estar com algum grau de obesidade. 

Deste percentual, 19,64% se encontrou na faixa denominada de moderamento alto.” 

No Brasil, a televisão comercial é considerada a mídia mais utilizada 

por crianças e adolescentes, ainda que muito questionada por profissionais da área 

da saúde e educação, grande parte dessa população consideram a televisão como 

maior fonte de lazer e caracterizam a sua programação como muito boa. Nesse 

sentido, tem sido destacado em âmbito mundial, a necessidade de enfatizar os 

aspectos positivos da mídia, bem como o compromisso de uma parcela dos 

profissionais da área de comunicação e principalmente a qualidade da programação 

ofertada. (NJAINE; MINAYO, 2003). 

Nesse contexto, Groebel (1999, p. 219) ressalta que as visões de 

mundo das crianças são obviamente influenciadas tanto por experiências reais, 

como por experiências com a mídia, sendo que: 

 

Os meninos, em particular, são fascinados pelos heróis agressivos da mídia. 
Alguns deles, como o Exterminador do Futuro de Arnold Schwarzenegger, 
tornaram-se ícones globais; 88% das crianças de todo o mundo o 
conhecem. Cinquenta e um por cento da crianças de ambiente de alto nível 
de agressão (guerra/crime) gostariam de ser como ele, em comparação com 
37% vivendo em ambientes de baixa agressão. É claro que as crianças 
precisam e usam heróis da mídia para lidar com situações difíceis, e essas 
situações são muitas para as crianças do mundo.  
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O referido autor destaca ainda, que tais heróis das mídias, 

frequentemente lembrados pelas crianças, especialmente pelos meninos, se trata de 

uma maneira de compensar e escapar da realidade em que vivem. Para os meninos, 

são os modelos agressivos (30% se referem a um herói de ação); já para as 

meninas, estrelas do mundo pop e musicais. Sendo importante destacar as 

diferenças conforme a região, pois quando se trata de heróis de ação a posição mais 

alta está na Ásia com 34%, em oposição se apresenta a África com 18% e a Europa 

e a América em posição intermediária com 25%. 

O que pode justificar tais índices, é que as diferenças continentais 

para muitos tipos de mídias foram aproximadamente iguais quando se trata da 

televisão, no entanto, o rádio desempenha papel importante na África, ou seja, isso 

representa importante reflexo quando se trata dos heróis de ação lembrados pelas 

crianças e consequentemente isso reflete nas questões relacionadas com a 

violência. Isso reforça a ideia de que a criança é um ser histórico e social. 

(GROEBEL, 2002). 

Reforçando essa ideia, Lacan (1996) ressalta que o ser humano, em 

questão a criança, depende da proteção de um ser semelhante com o objetivo de 

constituir-se como sujeito, ao mesmo tempo em que o nascimento do Eu deve sua 

gênese aos objetos com os quais se identifica. Os desenhos animados, os 

brinquedos, as histórias infantis e até os jogos de vídeo games, estão repletos de 

valores, conceitos e ideais, compondo parte do universo simbólico que as culturas 

oferecem aos seus descendentes para constituírem os traços de sua identidade, ou 

seja, a cultura midiática atua como ferramenta no processo de socialização e 

subjetivação do ser humano.  

Ainda sobre a programação destinada à criança, ao examinar a 

preferência de crianças em fase pré-escolar, na faixa etária de quatro a seis anos de 

idade, Beraldi (1978 apud NJAINE; MINAYO, 2003), mostraram que grande parte 

das crianças optaram por desenhos animados. Dentre dez personagens mais 

populares, oito foram considerados violentos e o Pica-Pau foi o personagem favorito. 

O mesmo personagem já foi apontado como popular em outras pesquisas com 

crianças, para alguns estudiosos ele é considerado violento devido os métodos que 

esse personagem utiliza para atingir seus obejtivos, bem como pela forma sarcástica 

com que se relaciona com outros personagens. Mas, para outros estudiosos da área 

educacional a popularidade de tal personagem se dá pela sua maneira esperta e 
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engraçada de viver e alcançar seus objetivos. 

Conforme Bretas (2005) é preciso considerar que a mensagem 

televisiva se configura como meio simbólico e que a sua mensagem é decodificada 

conforme o segmento de seu público, de maneira que qualquer análise de produtos 

televisivos deve levar em conta o quadro de referência cultural de seus 

telespectadores, tendo em vista que cada ser humano é único, constituído por 

posições ideológicas, éticas, estéticas e religiosas, inclusive por suas disposições 

psicológicas, preferenciais e sistemas de valores. 

Ao tratar da influência midiática conforme o ambiente cultural em 

que a criança vive, é interessante se voltar para a teoria do desenvolvimento 

proposta por Piaget, em que a criança passa por um constante processo de 

desenvolvimento cognitivo e sucessivamente vai sofrendo mudanças conforme cada 

etapa, refletindo não apenas os aspectos biológicos, mas também sociais do 

ambiente no qual faz parte. 

Nesse contexto, ao tratar das questões relacionadas ao juízo moral 

na criança, Piaget (1994, p. 296) destaca que a moral prescrita ao indivíduo pela 

sociedade não é homogênea, tendo em vista que a própria sociedade não é coisa 

única, ou seja, ela é o conjunto de relações sociais. Dessa forma, como 

consequência dos elos de autoridade e de respeito unilateral, as relações de coação 

caracterizam a maioria dos estudos de fato e da sociedade e, em especial, as 

relações entre a criança e o ambiente adulto. Pode-se dizer que o controle da 

própria inteligência sensório-motora é de origem externa, são as coisas que obrigam 

o organismo a selecionar seu comportamento, “[...] igualmente são as pessoas 

exteriores que canalizam os sentimentos elementares da criança, e não estes que 

tendem por si próprios, a se regularizarem do interior.” 

Nessa perspectiva, Pacheco (2009, p. 32) ressalta que: 

 

Conhecer a criança é pensá-la não apenas numa perspectiva evolutiva e 
etária. Conhecer a criança é pensá-la como um ser social determinado 
historicamente. Conhecer a criança é pensá-la interagindo dinamicamente, 
influenciando e sendo influenciada. Conhecer a criança é pensá-la como um 
ser de relações que ocorrem na família, na sociedade, na comunidade [...]. 

 

Ao tratar da transformação da infância diante das mudanças 

contemporâneas, Postman (1999) acredita que a humanidade caminha para a 

exclusão desse estágio da vida, pois o não-saber característico da infância dissolve 
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se na era da televisão. Isso se justifica em consequência da natureza da imagem, 

que diferente do processo de alfabetização, é legível de forma imediata, colocando 

adultos e crianças em um cenário de igualdade diante das informações. Para o 

autor, esse fundamento se justifica mediante os diversos aspectos que norteiam o 

comportamento da criança no momento contemporâneo, como: o enfraquecimento 

das relações entre crianças e adultos, a simbolização precoce do erotismo, 

frequentes crimes cometidos por adolescentes menores de 15 anos, os atos 

violentos cometidos em ambiente escolar, dentre outras. 

No entanto, Machado (2009) afirma que a televisão pode ser 

analisada sobre duas perspectivas distintas, assim como qualquer outro meio de 

comunicação, a primeira lança o olhar como um veículo de massa, de grande e 

profundo impacto na vida social do ser humano moderno, o que parece ser mais 

pertinente no presente estudo, dessa maneira se pauta a análise sociológica, que 

pretende verificar sua extensão e influência. Já a segunda, considera a televisão 

como um equipamento audiovisual através do qual uma civilização pode exprimir a 

seus contemporâneos os seus anseios e dúvidas, suas descobertas, crenças e 

descrenças.  

Colaborando com essa temática, Bretas (2005) afirma que as 

condições de recepção da produção televisiva não se referem apenas aos aspectos 

tecnológicos, mas também na área sociológica em que há um amplo terreno de 

estudos. É possível afirmar, que pela sua supremacia, a televisão tem o poder de 

moldar formas de sociabilidade, elaborando laços e tornando-se referência 

significativa na modelação de valores, tanto na percepção da cultura, como do 

mundo, de uma forma geral. No entanto, esse veículo de comunicação é 

condicionado pelas próprias demandas da sociedade, tendo como reflexo suas 

estruturas e relações sociais.  

Na visão de Setton (2002, p. 109-110), é comum as generalizações 

sobre os efeitos negativos da mídia, mas destaca que tais leituras deixam de 

considerar a complexidade de apropriação dos conteúdos dos grandes produtos da 

indústria cultural. Assim, ressalta que: 
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Mais do que isso, grande parte das críticas, dando apenas ênfase à 
dimensão da produção midiática, esquece de considerar a variedade do 
universo familiar e escolar da contemporaneidade. Pouco problematizando 
as tensas relações entre várias instâncias produtoras de bens e valores 
culturais, parte desta crítica acaba por reduzir os indivíduos a meros 
receptáculos de ideias ou simples consumidores de cultura [...], ou seja, a 
variedade de usos e apropriações das mensagens parece ser mais 
adequada para se pensar a realidade da socialização contemporânea. 
(SETTON, 2002, p. 109-110). 

 

Ao levar em consideração o poder que a televisão exerce na vida 

social dos indivíduos, em especial da criança, se faz necessário um olhar cauteloso 

sobre as programações e as diversas perspectivas positivas e negativas que esse 

relevante meio de comunicação produz. Assim, é de suma importância que pais, 

comunidade e escola estejam atentos para essa controvérsia e importante relação 

que se estabelece cada vez mais profundamente entre criança e televisão. 
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5  PAPEL DA ESCOLA, FAMÍLIA E SOCIEDADE  

 

Tendo em consciência a importância que pais, escola e sociedade 

exercem frente ao acelerado ritmo das informações, bem como o avanço 

tecnológico, em que a ausência de interações sociais preocupam estudiosos da 

área, é de essencial relevância abordar a relação que essas entidades estabelecem 

frente às mídias. 

Conforme Bauman (1999, p. 9) é essencial levar em consideração o 

tema de novas linguagens, desafios e interações consequentes das novas 

tecnologias de comunicação. Através desse diálogo será possível formar ideias no 

que se refere à educação, colaborando com um futuro melhor e que de fato 

possibilite a verdadeira inclusão social. É interessante que todos se questionem 

sobre o impacto trazido com as novas tecnologias, bem como a sua relação com as 

desigualdades sociais, que parece estar se agravando com o advento do mundo 

globalizado. “Uma parte integrante do processo de globalização é a progressiva 

segregação espacial, a progressiva separação e exclusão”. 

É notável os desafios que essas constatações estabelecem 

principalmente para o campo da educação, são barreiras que vão desde a 

implementação de políticas públicas, quanto do ponto de vista da reflexão, ou seja, a 

construção de conhecimento adequado para utilizar essas ferramentas de forma 

consciente e educativa. A questão que deve ser acrescentada como crucial nesse 

processo é a garantia de que a escola pública assegure a inclusão de todas as 

crianças na sociedade do conhecimento, de forma que não fortaleça o processo de 

exclusão. (BELLONI, 2005). 

Segundo Setton (2002, p. 110), não é apropriado caracterizar um 

único modelo de mídia, família e escola, sendo necessário considerar que cada uma 

dessas instituições se fundamenta em princípos distintos. Nesse sentido, cada uma 

tem a sua natureza específica e são responsáveis pela difusão de diferentes culturas 

entre si. Dessa forma, é necessário identificar o arranjo entre elas através de uma 

perspectiva antropológica, para que seja possível aprender específicas experiências 

de socialização. “Portanto, não podem ser vistas como estruturas que pressionam 

uma às outras, mas instâncias constituídas por agentes que se pressionam 

mutuamente no jogo simbólico da socialização.” 

Para Fiorentini e Carneiro (2001, p. 35), a criança é educada 
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também pela mídia e principalmente pela televisão, uma vez que aprende a se 

informar e a conhecer os outros, o meio e até a si mesma, pois ela passa a fantasiar, 

a relaxar, a ouvir. A relação que a criança estabelece com a mídia é prazerosa, não 

se trata de uma atividade obrigatória, ela se concretiza na exploração dos sentidos, 

da emoção e da narrativa. Por isso a necessidade de educar para o uso 

democrático, mais participativo e progressista dessas tecnologias. “Educar com a 

nova mídia será uma evolução, se mudarmos simultaneamente os paradigmas 

convencionais de ensino, que mantêm distantes professores e alunos. Caso 

contrário, conseguiremos apenas um verniz de modernidade [...]” (FIORENTINI; 

CARNEIRO, 2001, p.35). 

Em contrapartida, Elias (2001) explica que as escolas, de uma forma 

geral, ignoram as tecnologias da informação, ignoram que elas educam e que elas 

estão revolucionando todas as esferas do mundo contemporâneo. Por isso, surge a 

necessidade da comunidade escolar reconhecer que esses fatores exercem 

influência não somente na aprendizagem, mas também na vida das crianças, de 

forma que todos estejam envolvidos nesse processo.  

No entanto, Campos e Souza (2003, p. 19) afirmam que o que se 

constata é que realmente esse momento estimula iniciativas para mudanças e a 

escola tenta oferecer um novo modelo de relações, mas ainda se depara com muitas 

e diversas dificuldades. A mudança na sociedade afeta não somente os valores, mas 

a relação do tempo e a elaboração de determinada atividade, pois há um novo ritmo 

de informação que afeta a vida cotidiana de crianças e adolescentes e se impõe pelo 

acelerado avanço em que os fatos acontecem. “Um novo ritmo impera. A escola 

identifica essas mudanças, mas ainda parece haver dificuldade em conjugar o ritmo 

do tempo na escola e o ritmo do tempo vivido pelo aluno fora dela.” 

Sobre o importante papel que pais devem assumir diante da relação 

entre seu filho e televisão, muitos autores destacam a necessidade de mediação, de 

forma em que o adulto auxilie na construção dos significados e na imposição de 

limites. 

Nesse contexto, Carneiro (2000) destaca a importância de pais 

assistirem à televisão com seus filhos, pois há uma importante relação nesse 

momento, em que se percebem expressões fisionômicas, troca de olhares, que de 

certa forma auxiliam as crianças há reelaborar a mensagem e construir seus 

significados.  
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De forma dinâmica, Baccega (2003, p. 17) ilustra bem o processo de 

mediação na escola e afirma que tornar o aluno um cidadão crítico, saber mobilizar 

percepções na configuração da totalidade, são processos que contêm a 

transformação de uma coisa em outra, essa passagem se caracteriza como 

mediação e são as mediações que preenchem esse caminho. “As mediações se 

caracterizam, portanto, por serem instâncias de passagem, ou seja, não existem 

relações diretas entre o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido.”  

Ao tratar da função da escola frente às mídias, em questão a 

televisão, Elias (2001, p. 127) sugere que: 

 

Enquanto escola paralela, uma vez que a criança fica muitas horas 
semanais diante da TV, ela é sedutora devido ao colorido e movimento, 
transmitindo normas, valores, atitudes, mitos e estereótipos, o que é muito 
preocupante. É preciso que as escolas e os educadores reorientem seu uso 
ao invés de impedí-lo. A TV precisa “ser lida” na sala de aula, começando 
pela leitura da imagem que precede a leitura das coisas, objetos, pessoas e 
acontecimentos, uma vez que ela possibilita o desenvolvimento de múltiplas 
linguagens. 

 

É interessante destacar a posição dos profissionais da educação 

diante das mídias, pois há reconhecimento de que ela possui seu valor, inclusive 

para a formação plena do aluno, de modo que deve ser elaborado estratégias para a 

sua prática consciente. 

Reforçando essa ideia, é interessante citar um estudo envolvendo 

professores e crianças, realizado por Campos e Souza (2003) em que explicam que 

os professores reconhecem que a mídia e os jogos eletrônicos exercem forte 

influência na vida dos alunos, no entanto, não atribuem papel maniqueísta diante 

desse veículo. Alguns atribuem à escola o papel de criticar a programação que é 

assistida pelas crianças, outros ressaltam que não é possível fazer um embate, pois, 

há neles, coisas boas e ruins. Mas, enxergam de forma comum, as possibilidades de 

trabalho a partir delas, além de dar ênfase a participação da família que deveria 

acompanhar os programas assistidos pelos filhos, de modo que seja possível 

estabelecer um diálogo. 

Apesar dos profissionais da educação reconhecer a relevância 

dessas ferramentas tecnológicas e a necessidade de criar estratégias que visem 

criar um espectador e aluno crítico, muitas são as dificuldades impostas para dar 

sequência nessa prática reflexiva. 
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No entanto, a realidade cotidiana corre contra essa prática de 

ensino, apesar dos mais de cem anos da fotografia, do cinema e dos setenta anos 

do início da televisão, a formação de professores para essa prática ainda é precária, 

de forma que o uso educativo dos audiovisuais ainda são falhos. São poucos os 

trabalhos disponíveis para essa formação, principalmente pelo fato da educação 

ocidental se apoiar de forma prioritária na palavra. “Só no século XX foram 

desenvolvidas tecnologias cujas possibilidades de registrar o mundo e o ser humano 

em imagens chegaram a tal magnitude que nos estão obrigando a mudar a prática 

pedagógica.” (FIORENTINI; CARNEIRO, 2001, p. 59). 

Na visão de Belloni (2005, p. 10), essa mídia educativa só ocorrerá: 

 

[...] Integrando as tecnologias de informação e comunicação ao cotidiano da 
escola, na sala de aula, de modo criativo, crítico e competente. Isto exige 
investimentos significativos e transformações profundas e radicais em: 
formação de professores; pesquisa voltada para metodologias de ensino; 
nos modos de seleção, aquisição e acessibilidade de equipamentos; 
materiais didáticos e pedagógicos, além de muita, muita criatividade. 

 

No entanto, Moreira (2003) argumenta que parece inequívoco que 

os meios de comunicação exercem nos dias atuais uma função pedagógica básica, 

ou seja, de socializar as pessoas e transmitir-hes os códigos de como funciona o 

mundo. Mas, destaca que instituições como a família, a religião e a escola 

continuam sendo, em graus distintos, as fontes primárias da educação, bem como 

da formação da criança e reconhece que a influência da mídia se apresenta também 

por meio delas, em que a televisão, por exemplo, ocupa uma parcela considerável 

do tempo das crianças. 

Ao concluir que onipresença da TV faz parte de um cenário real em 

todas as áreas do mundo, Groebel (1999) afirma que as crianças querem na 

verdade, um ambiente familiar e social presente, pois com frequência parecem não 

viver nesse tal modelo, dessa forma, procuram modelos que ofereçam compensação 

através dos modelos de agressão. Assim, mais importante que a mídia são as 

condições sociais em que vivem essas crianças, mas, cabe destacar que a mídia 

enquanto elemento de crenças e culturas também merece especial atenção. 

Censurar, como alguns autores indicam, não seria a forma viável e nem mesmo 

democrática, nesse sentido, três estratégias devem ser consideradas: o 

desenvolvimento de códigos de conduta profissionais; formas inovadoras de 
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educação para a mídia, com objetivo de formar usuários críticos e reflexivos e 

debates públicos entre produtores, políticos e professores. 

Pode-se dizer que as mídias desempenham papel importante no 

mundo contemporâneo, sendo necessário reconhecer seus aspectos positivos e 

negativos, além de considerar que ela faz parte do universo da criança, de forma 

que todos: família, sociedade e escola busquem estratégias para torná-la um bem 

democrático, tornando possível desenvolver uma cultura midiática reflexiva e crítica, 

em que a mediação se caracteriza como elemento fundamental.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A realização desse estudo contribuiu para aquisição de novos 

conhecimentos relativos à temática criança e mídia, por meio da busca de respostas 

ao problema central da pesquisa, que teve como intenção perceber qual a relação 

entre a criança e a mídia, bem como os impactos da televisão nesse contexto.  

Pode-se concluir que a produção de bens culturais e a circulação 

das informações ocupam um papel de grande destaque na formação cognitiva, 

moral e psicológica da criança. Sendo a televisão um dos meios de comunicação 

mais acessíveis aos brasileiros, torna-se evidente a preocupação de pais e 

professores sobre a influência que ela pode causar nas crianças. 

A mídia ilude quando apresenta um ideal de igualdade e liberdade, 

mostrando que determinado produto é o melhor ou que a pessoa não será feliz se 

não consumir aquilo. Esse ciclo vicioso faz com que os objetos já adquiridos pelo 

mesmo processo percam seu valor e incentiva a compra de um novo produto. 

Outro problema causado pela mídia é a presença da violência na 

maioria das programações. Filmes, desenhos animados, novelas apresentam cenas 

que podem impactar negativamente a vida da criança, tornando plausível a 

preocupação discutida. 

É necessário que as pessoas tenham um olhar cauteloso sobre os 

produtos, pois o adulto auxilia na construção dos significados e na imposição de 

limites. 

É importante buscar na televisão um papel democrático e expor que 

a censura pode não ser a melhor maneira de resolver o problema, mas sim à prática 

de estratégias como o desenvolvimento de códigos de conduta profissionais, formas 

inovadoras de educação para a mídia e debates públicos entre produtores, políticos 

e professores. 

De acordo com o problema pesquisado e o estudo realizado foi 

possível concluir que o presente trabalho teve seus objetivos alcançados por meio 

de estudos bibliográficos pautados em autores estudiosos sobre o tema, sendo 

indispensável encerrar esse estudo aqui, uma vez que as mídias se encontram em 

constante transformação e o quão complexo é o desenvolvimento cognitivo de uma 

criança. Porém, é possível observar que a preocupação de pais e professores é 
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relevante e que discussões acontecem para amenizar problemas e fazer com que a 

mídia seja reflexiva e crítica. 
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