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RESUMO 

 
Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a interferência que os efeitos da 
televisão e de práticas relacionadas a ela em espaços de educação infantil provocam 

no desenvolvimento integralmente saudável da criança. Utilizou-se de discussões 
teóricas que contemplam o desenvolvimento integralmente saudável da criança e 
destacou-se a relevância da parceria família e escola nesta perspectiva. O trabalho 

apresenta um pouco da história da televisão, bem como consequentes interferências 
em mudanças comportamentais e no conceito de infância e criança na vida das 
pessoas. Analisaram-se pesquisas sobre conteúdos a que as crianças têm assistido, 

com destaque a impropriedade de programações para o público infantil. A partir da 
verificação de um trabalho sobre práticas realizadas em centros de educação infantil 
com o uso do aparelho televisor, foram propostas alternativas para o aproveitamento 

mais proficiente desse recurso em situações similares. Além disso, buscou-se reforçar 
o valor da brincadeira como atividade principal na infância. O aporte teórico sobre a 
tríade Educação Infantil, televisão e desenvolvimento integralmente saudável parte 

principalmente das referências de Pestalozzi (apud INCONTRI, 1997), Gomide (2002, 
2006), Filho (1990), Mattos (1990), Postman (1994), Soler (2015), Ribeiro e Batista 
(2012, 2015) e Kishimoto (2010). Entre outras conclusões, enfatiza-se a urgência de 

se pensar em práticas, quer para o ambiente doméstico, quer para o das instituições 
de educação infantil, que priorizem o desenvolvimento integralmente saudável da 
criança. Propõe-se, ainda, estreitar a relação família e escola com o objetivo de 
discutir a influência da televisão na vida da criança e de elaborar propostas que 

contribuam para a qualidade do desenvolvimento infantil. 
 
Palavras-chave: Educação Infantil. Televisão. Desenvolvimento integralmente 
saudável. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho de conclusão de curso vem ao encontro de uma 

inquietação pessoal, como professora da educação infantil, a respeito do uso da 

televisão com crianças pequenas nas escolas. Tal inquietação teve origem ao 

constatar colegas de trabalho lançando mão desse recurso de modo excessivo, 

negligenciando o direito do infante de brincar, saltar, correr, descobrir, criar, de se 

relacionar a partir de diferentes atividades, entre outras oportunidades de exercer seu 

papel de criança. 

Essa preocupação surgiu no início do 4° ano da minha graduação em 

Pedagogia. Embora anteriormente já estivesse exercendo a função de professora de 

educação infantil, ainda não possuía experiência suficiente para desenvolver essa 

sensibilidade em relação aos possíveis prejuízos que a utilização excessiva da 

televisão nesse nível escolar pode causar à criança. 

No cotidiano da educação infantil, diversas situações me fizeram pensar: o que 

leva alguns educadores a atuarem de forma aparentemente tão antipedagógica, como 

se não soubessem a finalidade do trabalho que exercem ou deveriam exercer? O que 

se pode esperar da televisão quando utilizada como instrumento central para a 

promoção do desenvolvimento integral da criança? A busca por respostas a questões 

como essas é que permeia o presente trabalho, obviamente dentro das limitações de 

uma pesquisa de conclusão de curso. 

A partir do ofício do educador infantil, parece que muitas vezes se tem oferecido 

à criança um exercício mecânico e uma rotina maçante e alienante, durante os quais 

é negligenciado o direito do aprendizado por meio de brincadeiras e interações 

infantis.  

Conforme apontam os estudos de Soler (2015), a gravidade do problema está 

em isto ocorrer em várias outras instituições de educação infantil, em especial as do 

âmbito privado, as quais se propõem a assegurar aos pais uma educação de melhor 

qualidade.  

Mas quais seriam os motivos que levariam professores, a maioria deles já 

graduados e alguns com pós-graduação, a utilizarem exageradamente a televisão no 

ambiente escolar? Seria essa prática uma das finalidades da escola de educação 

infantil? E o que se espera dos efeitos disso junto aos alunos? Ou seja, esse exercício 

tem favorecido o processo de desenvolvimento integral da criança, objetivo central 
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dos profissionais ligados a crianças pequenas? Qual a intencionalidade desse 

professor? 

A partir das pesquisas aqui referenciadas, tendo em vista essas e outras 

inquietações afins, o presente trabalho analisará eentuais prejuízos do uso da 

televisão nas instituições de educação infantil para o desenvolvimento integralmente 

saudável de crianças que por elas têm passado.  

Segundo Neil Postman (1994, p. 93), “[...] ver televisão não só não requer 

habilidade alguma como também não aprimora habilidade alguma”. O autor, em seu 

livro “O Desaparecimento da Infância”, apresenta-nos uma pesquisa a respeito de 

como a infância está desaparecendo em razão da grande influência e interferência da 

televisão na vida das crianças, fenômeno que faz a linha divisória entre idade adulta 

e infância ser apagada. As ideias de Postman contribuíram significativamente para 

esta análise e serão mais bem apresentadas no decorrer do trabalho. 

A partir dessas reflexões, o objetivo geral deste trabalho é evidenciar ao leitor 

a potencial nocividade do constante uso da televisão para o desenvolvimento 

integralmente saudável da criança pequena e propor uma maior conscientização 

sobre as consequências de sua exposição imoderada a esse meio de comunicação 

nos centros de educação infantil. Esse desenvolvimento é aqui compreendido na 

perspectiva de Pestalozzi (INCONTRI, 1997), que defende o direito de a criança 

vivenciar todas as potencialidades inerentes à sua natureza.   

Para atender a esse objetivo, recorreu-se às ideias de Postman (1994) sobre a 

relação entre televisão e o desaparecimento da infância, e buscaram-se informações 

em trabalhos atuais sobre essa discussão. Também foram levantados estudos de 

outras áreas que abordam essa questão, assim como algumas produções 

bibliográficas que apresentam alternativas saudáveis para o desenvolvimento da 

criança no espaço de educação infantil. Essa busca foi realizada em publicações na 

biblioteca da UEL e em alguns sítios de pesquisas, sendo os principais o Scielo e 

Google acadêmico.  

 Esses conteúdos foram organizados da seguinte forma: na primeira parte 

do referencial teórico, discute-se a respeito do amor pedagógico em Pestalozzi 

(INCONTRI, 1997), com olhar sobre a criança como ser biológico, social e moral. A 

segunda parte, que aborda o estudo referente à educação da criança em relação aos 

Estilos Parentais de Gomide (2006), busca apresentar uma alternativa de 
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aproximação família e escola a fim de garantir o desenvolvimento integralmente 

saudável da criança.  

A terceira e quarta partes desta discussão ocupam-se da história do 

advento da televisão, tendo como base as contribuições de Filho (1990) e Mattos 

(1990), bem como de suas implicações na vida das pessoas e no “desaparecimento 

da infância”, a partir das ideias de Postman (1994). A quinta parte, entre outras fontes, 

vale-se da pesquisa de Gomide (2002) para compreender alguns dos tipos de 

programas a que as crianças da época assistiam e para analisar alguns dos efeitos 

possíveis dos conteúdos desses programas no desenvolvimento infantil.  

A sexta parte do trabalho evidencia a pesquisa de Soler (2015) a respeito 

de como tem ocorrido a utilização do aparelho televisor em alguns centros de 

educação infantil de Florianópolis – SC. Por fim, a sétima parte levanta uma discussão, 

a partir das ideias de Ribeiro e Batista (2012, 2015) e Kishimoto (2010), com o 

propósito de pensar alternativas para a utilização da televisão em centros de 

educação infantil e defender o direito da criança ao brincar, ao brinquedo e à 

brincadeira.  

 É comum as pessoas considerarem a televisão como educativa, 

transmissora de verdades, não ideológica, facilitadora de compreensão da realidade, 

ou mesmo como um entretenimento saudável. Espera-se que a discussão deste tema 

traga contribuições para os profissionais da área e para as famílias em geral, visto que 

a televisão nunca foi tão utilizada pela sociedade como nos dias atuais. E esse uso é 

aparentemente feito sem a compreensão adequada do quanto pode ser prejudicial.  

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  O desenvolvimento integralmente saudável na infância 

2.1.1 O amor pedagógico em Pestalozzi: a criança como ser biológico, social e 

moral 

 

Com base na leitura do quinto capítulo do livro “Pestalozzi – educação e ética”, 

de Dora Incontri (1997), é possível compreender a concepção de educação para 

Pestalozzi, a qual conserva traços rousseaunianos em seu interior no que se refere à 

ideia de criança como ser puro, possuidora de uma essência divina. Mesmo que 

grande parte dos teóricos da educação infantil da atualidade minimizem ou ignorem 

esses aspectos, eles são considerados na presente discussão.  

O educador suíço Johan Heinrich Pestalozzi (1746-1827) defendia a 

necessidade de trazer à tona essa essência divina do homem a partir de uma 

educação baseada no amor incondicional, na percepção e exercício moral e na 

linguagem e verbalização da moral. E esse trabalho não desvalorizava ou minimizava 

a dimensão cognitiva e as interações sociais. É a interpretação sobre essa prática 

educacional do autor que é aqui referenciada  como desenvolvimento integralmente 

saudável. 

Apoiado nessa idealização e impulsionado pelo amor, em 1798 Pestalozzi 

dirige um instituto suíço para crianças órfãs, vítimas da guerra napoleônica. Segundo 

a autora, nessa experiência em Stans1 pode-se constatar não somente uma 

teorização, mas também uma prática deste amor, a qual proporcionou transformações 

qualitativas na vida daquelas crianças, segundo relatos de Pestalozzi e alguns dos 

que conheceram Stans. 

 

Os impulsos básicos que estão por trás de seus ideais, empreendimentos e 
estudos é um impulso de amor. Sua ânsia de conhecer o homem não se 
radica meramente na curiosidade intelectual; sua busca por meios mais 
eficazes de educação não se restringe ao espírito científico-filosófico; sua 
intenção de ajudar o povo e mudar a sociedade ultrapassa, e muito, a 
consciência política e a noção de justiça social. Pestalozzi era movido por um 

                                                   
1 Pestalozzi dirigiu um instituto para crianças órfãs vítimas da guerra napoleônica, em 1798 na cidade 

de Stans. O trabalho durou apenas seis meses por conta de questões políticas.  
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impulso irreprimível em direção ao próximo. Por isso, sua compreensão do 
homem nunca poderá se reduzir a um sistema filosófico ou a uma ciência 
empírica – embora ele lance mão desses instrumentos para alcançar seus 
objetivos. É que há uma empatia de sua parte para com o ser humano: 

Pestalozzi o penetra com uma percepção que está além da apreensão 
racional, pois está embebida de simpatia e mesmo de reverência. 
(INCONTRI, 1997, p.91) 

 
O amor de Pestalozzi caracterizava-se por ser materno e cristão, segundo 

Incontri (1997). Amor incondicional, capaz de abster-se de uma posição social de 

destaque e se dedicar aos amigos e às crianças, oferecendo-lhes cuidados quase que 

maternos, um tipo de amor semelhante ao prescrito pelo cristianismo. Diz o autor a 

respeito: “A manifestação do amor é a salvação do mundo! [...] Sem amor, o homem 

está sem Deus, e sem Deus e sem amor, o que é o homem? [...] É inumano o homem 

sem Deus e sem amor” (PESTALOZZI, p.141 apud INCONTRI, 1997, p.92).  

Pestalozzi sustenta que o amor naturalmente materno pode ser despertado em 

qualquer ser humano, e que este amor, na possibilidade de harmonia com o amor 

divino, torna-se uma chave para uma educação que conceda à criança capacidade de 

desenvolver-se em suas competências. Desse modo, ele busca transferir 

comportamentos semelhantes aos das relações familiares para a escola, a fim de que 

haja uma interação afetiva de dependência entre educador e educando que venha a 

uni-los.  

A trilogia cabeça, mão e coração é evidenciada por Pestalozzi na composição 

de sua metodologia, indicando o desenvolvimento simétrico e global de todas as 

faculdades humanas. O educador suíço apresenta-nos também o que ele chama de 

amor vidente, caracterizado por não ser um amor cego, mas reflexivo.   

 
[...] o amor vidente, assim, é o amor capaz de reconhecer no homem seus 
aspectos em conflito, sua fragilidade e sua multiplicidade, e, ao mesmo 
tempo, não perder de vista sua unidade essencial [...] o amor é vidente, é 
lúcido, porque sabe reconhecer a animalidade subjacente em todos os 

homens, e enxergar os pontos pelos quais ele pode frustrar sua realização 
moral, por suas tendências viciosas ou por más influências sociais. Mas é 
amor, porque sabe encontrar, sentir e fazer vibrar a corda divina da alma. 

(INCONTRI, 1997, p.95) 

 
 

O pensamento, que Pestalozzi sugere como associado ao amor materno, 

encontra-se propriamente conectado com seu método, uma vez que viabiliza o 

acompanhamento do desenvolvimento infantil gradual, assegurando os incentivos 

fundamentais e apropriados a cada estágio.  
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Apresenta-se também ancorado numa transformação de concepção da 

finalidade educacional, que vai além da preparação para o trabalho ou de 

regularização aos moldes da sociedade. Para ele é importante que o educador 

compreenda que a criança se desenvolve de dentro para fora e que esteja atento à 

evolução da criança, bem como às suas aptidões e necessidades, de acordo com sua 

faixa etária. Segundo Pestalozzi,  

 
[...] a educação não pode consistir numa série de admoestações e correções, 
de prêmios e punições, de ordens e normas, que se sucedem sem unidade 
de esforço, sem vivacidade de execução. Verá que, ao contrário, a educação 
deve representar uma cadeia ininterrupta de providências derivadas de um 
princípio idêntico – do reconhecimento das imutáveis leis da nossa natureza; 
de providências ditadas por um espírito idêntico, o espírito da benevolência e 
da firmeza e que tem em mira um objeto idêntico: o de elevar o homem à 
verdadeira dignidade de ser espiritual. [...] devemos nos convencer de que o 
objetivo final da educação não é o de aperfeiçoar as noções escolares, mas 
sim o de preparar para a vida; não de dar o hábito da obediência cega e da 
diligência comandada, mas de preparar para o agir autônomo. (PESTALOZZI, 
pp. 75,94 apud INCONTRI, 1997, pp. 95,96) 

 

Segundo o autor, ainda se divide em mais duas partes a compreensão do alvo 

a ser alcançado pela educação: saber ver conjuntamente o que é geral, precisamente 

humano – entendendo essa meta como norma da humanidade, que é a de realizar-se 

como criatura sublime –, e o que é individual, próprio de cada um – o modo, a 

proporção e o curso que essa realização vai adquirir. 

 
[...] o aluno, independentemente da camada social a que pertença e da 
profissão a que se destine, participa de certos elementos da natureza 
humana, que são comuns e constituem o fundamento das forças humanas. 
Não temos nenhum direito de limitar a homem algum a possibilidade de 
desenvolver as próprias faculdades. Pode ser oportuno tratar alguns com 
maior atenção e propor a outros objetivos menos elevados: a grande 
variedade de dotes e inclinações, de projetos e tendências que se encontram 
entre os homens é já uma prova por si mesma suficiente da necessidade 
desse tratamento diferenciado. Mas, repito, não temos nenhum direito de 
recusar à criança a possibilidade de desenvolver ainda que uma única de 
suas faculdades. (PESTALOZZI, p.94 apud INCONTRI, 1997, pp. 96,97)  

 
Pestalozzi defende o interesse e respeito pelas individualidades, a fim de 

favorecer a evolução do indivíduo, da mesma forma a conscientização da não 

limitação ao aprimoramento de habilidades humanas, alegando o direito de a criança 

desenvolver-se. Segundo ele, o despertar do impulso divino do amor servirá de 

suporte para a autoestruturação do próprio ser. Dessa forma, o que há de comum 

entre os homens será base para a realização individual, inclusive na perspectiva 

intelectual. 
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Para Pestalozzi, a escola ideal deveria apresentar-se como uma extensão do 

lar e inspirar-se no ambiente familiar, objetivando oferecer um espaço de proteção e 

afeição. Assim, parece ficar bastante evidente que a formação absoluta da criança, 

capaz de conceder o irrestrito desabrochar de todas as suas competências, sujeita-se 

primeiramente à capacidade de amor incondicional dos educadores e do grau de 

consciência desse amor.  

 
[...] depende de uma espécie de clima espiritual positivo, manifestado em 
forma de benevolência, entusiasmo e compreensão, que, circundando a 
criança, faça vir à tona sentimentos de reciprocidade e ao mesmo tempo incite 
o seu potencial de desenvolvimento moral e intelectual. Apenas quando a 
criança encontra no outro (na mãe, no educador) um espelho em que vê 
refletida sua imagem verdadeira, em que identifica uma força propulsora de 
aperfeiçoamento, ancorando-se num sólido e saudável vínculo afetivo, é que 
seu desenvolvimento será equilibrado e seguro. (INCONTRI, 1997, p.97)  

 
Além disso, Pestalozzi fala em “subordinação da formação intelectual à 

formação moral”, de modo que a vontade de aprender resulte desse impulso de amor, 

o que Pestalozzi chama de “força elementar da moralidade”. Defende a estudiosa do 

autor que, segundo ele, “[...] O homem torna-se moral quando descobre dentro de si 

o impulso de fazer-se a si mesmo, que é idêntico ao impulso de amar ao próximo, pois 

a autorrealização passará sempre pela entrega de si mesmo à humanidade [...]” 

(INCONTRI, 1997, p.98). 

Para o educador suíço, diferentemente do que propunha Kant, o homem moral 

não age por dever, forçadamente, mas age por amor, conectado a sua natureza 

sublime, extasiado pela pretensão de ser prestativo. Para ele, “[...] a verdadeira 

moralidade é a da espontaneidade do impulso amoroso [...] que se estende 

indistintamente a toda humanidade, não a da obrigatoriedade, mesmo que essa 

obrigatoriedade seja autodeterminada (como em Kant)” (INCONTRI, 1997, p. 98).  

Pestalozzi considera que o amor incondicional suscita o desejo de aprender, 

pois, ao passo que o educador deposita confiança em todas as potencialidades da 

criança, ela é encorajada e se avalia também segura para apropriar-se com 

independência do processo de conhecimento.  

Sem desconsiderar a complexidade dessas propostas, o educador contribuiria 

grandemente para o desenvolvimento integralmente saudável da criança se buscasse 

atuar a partir de princípios semelhantes, independentemente da concepção teórica. E 

a busca pelo apoio e/ou parceria da família nesse processo poderia facilitar, e muito, 

essa prática. 



15 
 

 

 

2.1.2 Relação família-escola em prol do desenvolvimento integralmente 

saudável da criança  

 

A relação família-escola é capaz de influenciar tanto positiva quanto 

negativamente o desenvolvimento integralmente saudável da criança. Nesse 

contexto, buscar compreender o modo como a família atua no cotidiano com seus 

filhos e tentar colaborar sem confundir responsabilidades pode ser bastante positivo. 

Estudar sobre os estilos parentais é um dos caminhos possíveis rumo a esse objetivo.  

Segundo Gomide (2006), o estilo parental é caracterizado por um conjunto 

de práticas educativas utilizadas pelos pais na educação dos seus filhos, 

independentemente da idade destes. Quando as práticas educativas positivas 

prevalecem sobre as negativas, o Estilo Parental é Positivo. De forma inversa, ou seja, 

prevalecendo as práticas negativas, o Estilo Parental é Negativo (GOMIDE, 2006). 

Gomide (2006), em sua obra, lista cinco práticas educativas negativas – 

abuso físico, disciplina relaxada, monitoria negativa, negligência e punição 

inconsciente – e duas positivas – monitoria positiva e modelo moral – que compõem 

o estilo parental. Essas práticas educativas receberão uma breve descrição a seguir. 

 

2.1.2.1 Práticas educativas negativas 

 

Abuso físico – a autora aponta que esta prática ocorre sempre que os pais, 

na investida de controle de comportamento, lesionam seus filhos ou suscitam dor 

neles, por via de variadas formas de hostilidade. Essas ações podem conceber 

crianças inativas, temerosas, indiferentes e violentas.  

Disciplina relaxada – acontece quando os pais não cumprem com as regras 

que eles mesmos haviam estabelecido, utilizando-se de ameaças frequentes, mas, 

posteriormente, desobrigando-se de fazer valê-las. Entre outras consequências desta 

prática, está a delinquência.  

Monitoria negativa – dá-se pela excessiva vigilância à vida dos filhos e pelo 

demasiado número de orientações reprisadas, as quais não são colocadas em prática, 

resultando em um clima familiar desagradável, irritante e sem comunicação. O que 

vem à tona, a partir desta aplicação, são filhos buscando sua privacidade, evitando 
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falar sobre sua individualidade, e a união destes com amigos com comportamentos 

difíceis, estendendo o risco de criminalidade.  

Negligência – sucede quando os pais não estão alertas às instâncias dos 

filhos ou quando há ausência de amor e afeto nas interações entre eles. Crianças que 

vivem em ambientes assim tendem a ser inativas, desestimuladas e irritadiças e, como 

consequência, a terem sentimentos de insegurança, fragilidade, antipatia e violência 

em sua convivência social. 

Punição inconsciente – ocorre quando os pais admoestam seus filhos de 

acordo com o humor (bom ou mau) com que se encontram, logo o grau das ações 

corretivas dos pais é baseado em seu estado emocional e não na ponderação do 

comportamento (bom ou mau) da criança. Dessa forma, como resultado, a criança 

aprende a discriminar o humor dos pais e não aprende a discernir se sua atitude foi 

conveniente ou inconveniente.  

 

2.1.2.2 Práticas educativas positivas 

 

Monitoria positiva – estabelecida como um acervo de ações que envolve o 

conhecimento dos pais acerca dos lugares frequentados por seus filhos e suas 

ocupações. Remete-se a manifestações de amor e ternura dos pais para com os 

filhos, resultando na criação de um ambiente favorável para que a criança se expresse 

e desviando a carência de policiamento vigoroso.  

Modelo moral – expressa-se por meio de práticas em que os pais 

transmitam princípios, como respeito pelos outros, entendimento de justiça, 

capacidade de diferenciação entre correto e incorreto a partir de modelos positivos. 

Dessa forma, é aperfeiçoado nos filhos o autojulgamento, sempre associado à 

afetividade. São desenvolvidos comportamentos de autoconfiança, compromisso e 

emancipação. Nessa conjuntura, a criança apreende os valores parentais 

considerados mais importantes para os pais.  

Estudar e trabalhar conjuntamente com as famílias os Estilos Parentais 

pode colaborar com o fortalecimento do processo emancipatório e da superação de 

problemas dos indivíduos. E as crianças certamente serão as principais beneficiárias 

disso tudo. 

Um processo de interação família-escola com objetivos semelhantes a 

esses poderá alcançar familiares com graus inquietantes de ações de negligência com 



17 
 

 

as crianças, em particular com as mais novas. À vista disso, um trabalho com grupos 

de pais para estudos sobre educação dos filhos pode ser convertido em uma espécie 

de “cultura escolar”, tornando-se imprescindível nesse processo a discussão sobre a 

utilização correta da televisão e outros temas diretamente ligados à saúde integral da 

criança.  

E nessa difícil, mas incontornável tarefa, faz-se necessário que os 

profissionais das universidades e de outras instituições sejam envolvidos, que a 

comunidade reivindique essas ações nas escolas. Mas é preciso cuidar para que não 

haja a pretensão de “corrigir” os comportamentos dos pais, e sim ajudá-los a 

apreenderem conhecimentos produzidos nas instituições de ensino e pesquisa, a fim 

de aprimorarem relações familiares, valorizando a atmosfera familiar como ambiente 

mais importante para o desenvolvimento integralmente saudável da criança. 

É comum que a negligência por parte de alguns pais, muitas vezes não 

percebida como negativa, também ocorra ao colocarem seus filhos em exposição ao 

aparelho televisivo como forma de controlar seu comportamento e/ou como uma 

espécie de “diversão”. Isso desconsidera o mais importante para as crianças, como 

os momentos de brincarem juntos, interações, experiências entre elas, fazendo um 

tipo de “troca”. A falta disso poderá trazer consequências futuras conforme alertam os 

autores aqui citados. 

Assim, é fundamental ressaltar a importância de que pais e filhos realizem 

atividades juntos, longe da televisão, visto que esta pode contribuir para o 

enfraquecimento do diálogo e atenção recíproca, debilitando a criação de laços 

afetivos e emocionais que, conforme já explicitado, são imprescindíveis para que o 

infante obtenha um desenvolvimento integralmente saudável.  Alguns pais assistem 

programas com os filhos de modo a ensiná-los a observar criticamente os “valores” 

transmitidos, mas, infelizmente, essa prática representa uma minoria.  

A propósito, a televisão nunca esteve nem nunca estará preocupada com 

aspectos como esses, afirmação com farta fundamentação na história e pesquisas 

envolvendo o tema, conforme será apresentado brevemente a seguir.  
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2.2 Breve discussão sobre a história da televisão e algumas considerações 

 

O professor Samuel Finley Breese Morse, da Universidade de Nova York 

(POSTMAN, 1994), foi o principal causador do envio da primeira mensagem elétrica 

pública transmitida no planeta. Sua invenção trouxe consigo consequências 

relevantes para a vida humana, abrindo portas para o desenvolvimento de várias 

outras invenções, das quais podemos destacar o telégrafo, como meio de 

comunicação eficiente, e, mais tarde, a partir de 1850, a prensa rotativa, a máquina 

fotográfica, o telefone, o fonógrafo, o cinema, o rádio e, em 1950, a televisão, levando-

nos a um mundo de instantaneidade e simultaneidade. 

A informação, neste momento, passa a ser transmitida na velocidade da luz, de 

forma desenfreada. A partir disso, a imagem recebeu uma supervalorização, como se 

a representação de um produto fosse mais importante do que sua utilidade, ou a 

“imagem” de um candidato valesse mais do que suas propostas (POSTMAN, 1994). 

Conforme Filho (1990, pp.36-37), a televisão “por ser um meio totalizante, ela 

inova, apresentando exemplos de vida, de ambientes, de situações que acabam 

funcionando como modelos”. Se antes o diálogo familiar fundamentava-se à roda do 

conhecido ou da vida pública, a tevê traz agora novos “momentos”, novas realidades, 

revelando mundos desconhecidos ao público, o que, por consequência, amplia 

antigos horizontes de discussão e diálogo entre as pessoas. Registra o autor:  

 
A televisão fascina por outros meios e de maneira mais perspicaz que as 
demais formas de comunicação: ela introduz uma linguagem diferente, que 
primeiro atrai o receptor, para depois ser incorporada por ele. Nessa medida, 
ela muda completamente – através de um fato técnico, de sua linguagem – 
os hábitos de recepção e de percepção da sociedade e da cultura. (FILHO, 
1990, p.37) 
 

Nesse contexto, o aparelho televisor chega às casas como uma espécie de 

novo membro da família, um ente querido atraente e sedutor, que exerce um certo 

fascínio nas pessoas ao levá-las a um mundo de informações, sonhos e fantasias 

através da tela, modificando suas relações familiares, cultura, crenças e visão de 

mundo, com um efeito padronizador. 

A televisão brasileira, em específico, teve seu início em 18 de setembro de 

1950, em virtude do pioneirismo de Assis Chateaubriand. Sua abertura se deu em 

meio ao cenário radialista da época, tendo como primeira emissora a TV Tupi-Difusora 
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de São Paulo. Segundo Mattos (1990, p.10), “[...] nos dois primeiros anos de sua 

implantação, a televisão não passou de um brinquedo de luxo das elites do país [...]”. 

Ainda registra o pesquisador que, 

 
Desde o seu início, a televisão brasileira teve uma característica: todas as 
183 emissoras hoje em funcionamento estão sediadas em áreas urbanas, 
suas programações são dirigidas às populações urbanas, são orientadas 
para o lucro [...] (MATTOS, 1990, p.6).  

 

É preciso situar que Mattos (1990), em seu livro, descreve a televisão do final 

do século 20, mais precisamente do início da década de 1990. A partir de sua 

afirmação, é possível perceber que este veículo de comunicação, desde seu 

surgimento, já era perceptivelmente voltado para benefícios lucrativos e que, mesmo 

com 40 anos de existência, não mudara sua configuração, o que nos leva a considerar 

improvável que a busca por lucratividade não venha a agravar-se de forma 

significativa ano a ano. 

Ainda, segundo Mattos (1990, p. 6), “o sistema brasileiro de radiodifusão é 

considerado um serviço público e as empresas que o integram sempre estiveram sob 

o controle governamental direto [...]”. Justifica-se aqui a “qualidade” dos programas 

transmitidos “gratuitamente” à população, já que todos eles possuem a perspectiva do 

governo com possíveis objetivos ocultos. “Além de ampliar o mercado consumidor da 

indústria cultural, a televisão age também como instrumento mantenedor da ideologia 

e da classe dominante” (CAPARELLI,1982 apud MATTOS, 1990, p.8). 

No início da utilização da televisão no Brasil, a quantidade de receptores não 

ia além de 200. Devido ao alto custo do aparelho, poucos eram os que tinham acesso 

a ela. Até que Assis Chateaubriand mandou situar alguns aparelhos em praça pública 

transmitindo os programas do momento, a fim de popularizar a televisão e desenvolver 

nas pessoas o desejo de tê-la também em suas casas.  

Iniciou-se, então, uma verdadeira campanha publicitária incitando à venda de 

televisores. O texto veiculado era o seguinte: 

Você quer ou não quer a televisão? Para tornar a televisão uma realidade no 
Brasil, um consórcio radiojornalístico investiu milhões de cruzeiros! Agora é a 
sua vez – qual será a sua contribuição para sustentar tão grandioso 
empreendimento? Do seu apoio dependerá o progresso, em nossa terra, 
dessa maravilha da ciência eletrônica. Bater palmas e aclamar 
admiravelmente é louvável, mas não basta – seu apoio só será efetivo 
quando você adquirir um televisor!  (MATTOS, 1990, p.11)  
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No contexto desse forte processo ideológico, com a produção de aparelhos 

televisores nacionais e num momento em que o Brasil estava centrado na 

industrialização, os aparelhos se tornam mais acessíveis, convertendo-se em objetos 

mais populares. 

De acordo com Mattos (1990, p. 9): 

 
Como no início a televisão não atingia a um grande público, não conseguia 
atrair também os anunciantes. Mas as agências de publicidade estrangeiras, 
instaladas no Brasil, e que já possuíam experiência com este veículo em seus 
países de origem, logo começaram a utilizar a televisão brasileira como 
veículo publicitário [...] 
 

A partir de 1964, a televisão passou a ser considerada um símbolo para que o 

país encontrasse caminhos para o desenvolvimento e modernização. O surgimento 

das redes de televisão, na esteira da sofisticação e ampliação do sistema de 

telecomunicações, passou a ter uma influência em escala nacional no impulso e venda 

de bens de consumo em larga proporção. 

O que não foi nem poderia ser veiculado pela grande mídia eram os possíveis 

efeitos alienadores da tevê, afetando o comportamento de adultos e crianças. 

Vejamos um pouco a respeito disso. 
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2.3 A tevê e a “infantilização do adulto e a adultização da criança” 

 

Ao contrário dos livros, a televisão está disposta para todas as pessoas sem 

distinção de idades e, segundo as pesquisas de Neil Postman em outros estudos, 

crianças de três anos começam a ver tevê com atenção sistemática e já classificam 

seus programas favoritos, podendo cantar os comerciais e desejar os produtos 

divulgados (POSTMAN, 1994). Em vista disso, fica perceptível que não existe 

programação infantil preocupada com a natureza da infância, pois tudo o que é 

transmitido pela tevê é de simples compreensão, mesmo as novelas e outros 

programas caracterizados como adultos. Nesse contexto, afirma Ferreira (2010): 

 

[...] este seria o conteúdo da mídia amplamente difundido e assistido pela 
audiência de massa e que consistentemente mobilizou a ira dos críticos. 
Exemplos seriam produções sobre crimes na televisão dando realce à 
violência; pornografia declarada na televisão a cabo, estações de TV ou 
filmes; seriados diurnos; revistas de confissões pessoais; histórias em 
quadrinhos sobre crimes; música sugestiva; ou outro conteúdo que seja 
encarado em geral como contribuindo para o mau gosto, o rebaixamento da 
moral, ou ao estímulo de condutas socialmente inaceitáveis - quer tais 
acusações sejam ou não verídicas. (DEFLEUR; BALL-ROACKEACH apud 
FERREIRA, 2010, p.242) 
 

Segundo Postman (1994), é certo que a televisão não separa seu público e não 

pode ficar escondida das crianças em uma gaveta. Em decorrência, muitas vezes, 

crianças de várias idades ficam em frente ao aparelho durante horas e até altas horas 

da noite. Por meio dessa tecnologia, todos recebem a mesma informação 

simultaneamente e não há seleção de quaisquer segredos inerentes aos adultos, 

degradando, dessa forma, o que chamamos de infância. 

O autor defende que a televisão destrói a linha divisória entre a infância e a 

idade adulta de três formas, que estão diretamente ligadas à acessibilidade indistinta:  

“[...] primeiro, porque não requer treinamento para aprender sua forma; segundo 

porque não faz exigências complexas nem à mente nem ao comportamento; e terceiro 

porque não segrega seu público” (POSTMAN, 1994, p.94). 

Através do aparelho televisor, pessoas de diversas faixas etárias recebem 

diariamente a mesma informação. Há, portanto, uma massificação de ideias e 

compreensões sobre o mundo, sem exigir dos espectadores a menor análise. Ao 
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contrário disso, há estímulos explícitos e implícitos para contribuir com a diminuição 

da capacidade crítica.  

O autor aponta que uma das razões para que a televisão atue de forma a fazer 

“desaparecer” a infância tem a ver com a ideia de acessibilidade à informação, está 

associada com a forma como as informações são sistematizadas. Ao passo que a 

cultura livresca predominante nos séculos XVI ao XX separava as crianças dos 

adultos, facultando os conhecimentos sagrados e profanos somente àqueles capazes 

de ler, a televisão desfez essa divisão ao divulgar para todos os públicos conteúdos 

que outrora eram característicos do mundo adulto.  

Postman (1994) faz uma análise da complexidade do aprendizado da leitura 

como uma forma de adquirir autocontrole, habilidade para decifrar códigos, 

desenvolver a compreensão de lógicas e sequências e, enquanto se espera para obter 

conclusões, pode-se avaliar a validade do que se lê com cautela e rigor. Ser analítico 

e reflexivo é fundamental para um leitor, assim como ser paciente e afirmativo, o que 

não se aprende com facilidade e deve ser aprendido por etapas. É por isso que, desde 

o século XVI, as leituras são devidamente classificadas para públicos-alvo, separando 

as que podem ser lidas por adultos das dos jovens, e estas, daquelas destinadas às 

crianças. 

Todavia, com o advento da televisão, toda essa ordem de informações é 

derribada. Antes de mais nada, é preciso entender que a programação da televisão é 

feita por imagens, ou seja, as pessoas veem a televisão. Isso significa que muito se 

vê e pouco se ouve. Segundo Postman (1994), 

 
Uma das mais ingênuas ilusões a respeito da televisão é pensar que pode 
haver grande variabilidade no nível conceitual dos programas. Tal 
variabilidade é realmente possível quando a televisão é usada para reproduzir 
um salão de conferências [...] onde tudo o que é visto na tela é uma “cabeça 
falante” da qual jorra uma torrente de frases [...] a televisão não é um salão 
de conferências. É um show de imagens, um meio de comunicação 
pictográfico, não linguístico. (POSTMAN, 1994, p.92) 

 

Desse modo, a televisão exige do telespectador somente percepção e não 

concepção. É uma alternativa primitiva, pois não carece de nenhum tipo de 

preparação ou capacidade, mas somente que apreciemos suas imagens. Ainda 

segundo o autor, “[...] ver televisão não requer habilidade alguma como também não 

aprimora habilidade alguma” (POSTMAN, 1994, p.93). 
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É perceptível nas programações diárias a cultura sendo exposta na televisão, 

mesmo aquilo que só se descobriria com árduas pesquisas e/ou com experiência de 

vida, visto que a televisão é um instrumento diário de propagação de informações que 

funciona 24 horas por dia e, por isso, precisa mostrar tudo o que dantes era oculto, a 

fim de garantir sua audiência. 

Conforme as referências aqui apresentadas, ainda que transmita uma série de 

informações, a tevê não as estuda a fundo nem propicia uma eventual discussão sobre 

os temas. Como somente veicula conteúdos prontos, sabe-se que a televisão não se 

destina a pessoas que buscam fazer análises. Antes, cria em sua audiência uma 

necessidade por insaciáveis notícias editadas. 

Com a propagação das mesmas informações para pessoas de distintas faixas 

etárias, aquilo que distingue a infância começa a desaparecer, segundo Postman 

(1994, p. 98), que faz a seguinte relação: 

 
[...] se todos soubessem o que os advogados sabem, não haveria advogados. 
Se os estudantes soubessem o que seus professores sabem, não haveria 
necessidade alguma de os diferenciar. Na verdade, se os alunos da quinta 
série soubessem o que seus colegas da oitava série sabem, não haveria 
razão de se organizarem séries [...].  
 

Ora, se as crianças podem saber tudo o que os adultos sabem, como podemos 

diferenciá-las? Isso equivale a dizer que a “inocência” da criança está perdida. “[...] A 

vergonha não pode exercer nenhuma influência como meio de controle social ou 

diferenciação de papéis numa sociedade que não sabe guardar segredos [...]” 

(POSTMAN, 1994, p.100). O que outrora era considerado comportamento vergonhoso 

pode passar a ser visto como um estilo de vida alternativo, podendo acarretar a 

degeneração das boas maneiras, apagando-se a distinção de papéis. É como se 

voltássemos às condições sociais do século XIV, quando nenhuma palavra era 

indecente para ser falada perto de jovens e crianças. 

Na era da informação, parece que esse efeito televisivo danifica a autoridade 

que os pais têm sobre seus filhos por meio de segredos inerentes à vida adulta. Como 

as tecnologias agora podem suprir todas as curiosidades das crianças, 

independentemente de os adultos as revelarem ou não, assim estes não são mais 

considerados a única fonte de conselhos e orientações para os jovens. Diante do que 

está posto, a mídia eletrônica propõe um sério desafio aos pais e à escola acerca de 

sua autoridade. 
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Conforme defende o autor (POSTMAN, 1994), restam-nos, então, crianças 

confiando em notícias vindas de parte nenhuma e recebendo respostas a perguntas 

que não fizeram. Todas as tecnologias ligadas na tomada contribuem para este 

fenômeno, assim como o cinema que revelou às crianças a linguagem da vida 

amorosa. 

Preservar os segredos da vida íntima adulta não quer dizer que precisamos 

manter as crianças preservadas de todo e qualquer conhecimento da hostilidade e 

imoralidade. Por meio dos contos de fadas (que também podem ser tendenciosos), é 

possível a elas desvelar a existência do mal de modo a assimilá-lo sem traumas. A 

naturalidade com que a televisão mostra cenas de violência e depravação nos remete 

a pensar se a criança que concebe para si essas imagens consegue olhar para o 

mundo com esperança de mudança. 

Postman (1994) destaca que, na Idade Média, existiam adultos-crianças, e 

estes eram caracterizados pela falta de alfabetização e por não se exigir deles a 

disciplina. Após a prensa tipográfica, com a educação letrada, para tornar-se adulto 

era necessário aprender a ler e, consequentemente, desenvolver traços de 

autocontrole, civilidade, domínio de seus impulsos, pensar em sequência, valorizar a 

razão e preocupar-se com o futuro. Todavia, com o advento da televisão e outros 

equipamentos de comunicação eletrônicos, esses traços de caráter do adulto têm sido 

perdidos, pois a televisão nada lhe exige além de que seja um bom telespectador, 

fundindo, assim, a linha divisória entre adultos e crianças. 

Essa mudança na concepção da vida adulta pode trazer sérios danos para a 

concepção de infância, visto que esta já não é delimitada como outrora, confundindo-

se com a idade adulta, pois o adulto que considera a televisão como um centro de 

verdades e aprendizado formará, por consequência, crianças também 

telespectadoras.  

Ainda que o discurso transmitido em um programa de tevê seja importante e 

significativo, a imagem não permite que a nossa concentração se efetive de forma 

plena, pois em todos os momentos as representações mudam e desviam o foco da 

análise de ideias abstratas, complexas e sequenciais para a imagem que nos 

sensibiliza. 

Conforme já apresentado, a televisão basicamente despeja nas pessoas uma 

enxurrada de informações fragmentadas, sem contextualização ou continuidade 

histórica, como se fosse dispensável compreender como determinado acontecimento 
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influenciará a vida da população e o que o gerou, importando apenas produzir 

emoções no público sem nenhum tipo de significado. Praticamente todas as 

programações apresentadas são compreendidas facilmente pelas crianças, pois não 

manifestam complexidade, o que também não exige nada do adulto, estreitando a 

diferenciação entre este e aquelas.  

Reafirmamos que o autor ressalta a importância de entendermos que o 

problema se encontra no caráter deste veículo de informações e que ilusório é pensar 

que ele pode ser aperfeiçoado e garantir a preservação da idade adulta. A televisão 

está centrada apenas no presente, por isso é incapaz (e tudo indica que isso parece 

ser proposital) de nos fazer refletir sobre o que veicula. 

Segundo Postman, a televisão transforma todas as informações em um show, 

enquanto o espectador experimenta um momento de isolamento, em que toda a sua 

atenção é voltada para o aparelho, não sendo necessário obedecer a regras de 

convivência ou interagir com outras pessoas, fenômeno que pode comprometer de 

forma significativa a vida social do indivíduo em formação: a criança. 
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2.3.1 A televisão e o “desaparecimento da infância” em nossos dias  

 

Os achados e conclusões da pesquisa de Postman (1994), no final da década 

de 1970, parecem continuar sendo válidos para os nossos dias, e talvez com 

consequências ainda piores se considerarmos outras mídias ligadas à internet ou 

dependentes dela. O trabalho apresentado a seguir é um exemplo dessa preocupante 

realidade que envolve a televisão e a educação infantil. 

A professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do 

Paraná (atualmente aposentada), Paula Gomide (2002), realizou uma pesquisa na 

cidade de Curitiba – PR acerca do que as crianças e os adolescentes assistiam na 

televisão à época e também com o objetivo de levantar o número de horas semanais 

que eles acessavam as programações da televisão brasileira. Entre as conclusões do 

trabalho, a autora destaca que os estudos e exames de literatura existentes indicam 

que um dos fatores que causam a violência na vida real é a violência expressada pela 

mídia. 

Na pesquisa, participaram 825 pessoas, entre crianças e adolescentes, de 7 a 

17 anos de idade, sendo 440 alunos de colégios particulares de classe alta e 385 de 

escolas estaduais de Curitiba. A mesma investigação também buscava verificar se 

haveria diferenças nos resultados quando eram consideradas as variáveis sexo e 

classe social. 

A avaliação estatística não revelou diferenças significativas entre os 

participantes de sexo feminino e masculino e tampouco entre os da classe baixa e 

alta. A média geral de tempo dos entrevistados foi de 26,46 horas semanais diante da 

televisão, portanto mais alta do que a das “[...] crianças e adolescentes americanos 

que assistem, em média, a 23 HS/TV semanais” (STRASBURGER, 1999 apud 

GOMIDE, 2002, p.18). Nesse universo pesquisado da realidade Curitibana, percebe-

se uma diferença de tempo de exposição quando se analisam separadamente as 

classes sociais: uma média de 25,27 HS/TV para os meninos e 22,17 HS/TV para as 

meninas da classe alta; uma média de 29,9 para os meninos e 30,32 para as meninas 

da classe baixa (GOMIDE, 2002, p.10).  

Entre os programas preferidos citados pelas crianças da realidade estudada 

por Gomide (2002), estavam o “Programa do Ratinho”, “Angel Mix”, “Planeta Xuxa”, 
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“Xuxa Park”, “Fantástico”, “Programa ‘H’”, “Casseta e Planeta”, “Simpsons”, 

“Chiquititas”, “Domingo Legal”, “Andando nas Nuvens”, entre outros. Alguns destes 

foram submetidos a análises de professores da Universidade Federal do Paraná e da 

Universidade Estadual de Londrina com formação na área da educação infantil e de 

estudos relacionados a famílias.  

Os pareceres técnicos dos especialistas indicaram ser de baixa qualidade os 

programas favoritos das crianças e adolescentes, além de não recomendados para 

este público. Entretanto é preciso enfatizar que os programas vistos à noite não são 

necessariamente escolhidos pelas crianças, pois não têm um caráter infantil. Essas 

programações apresentam conteúdos de “alto risco” psicológico e social para as 

crianças que assistem a eles e não têm os pais devidamente instruídos desses riscos 

(GOMIDE, 2002). Segundo a autora, 

 

A grande controvérsia, visto que a decisão sobre o que informar pela televisão 
está nas mãos dos adultos, é que os adultos não compreendem e se recusam 
a crer que as crianças veem televisão diferentemente deles próprios. A 
maioria dos adultos reconhece que a televisão é fantasia, entretenimento e, 
frequentemente, irreal. As crianças não são capazes desta discriminação. 
(GOMIDE, 2002, p.6) 

 

Estudos têm revelado a tendência da televisão à transmissão de informações 

e moldagem de atitudes sociais. Segundo uma pesquisa recente citada no mesmo 

estudo, crianças e adolescentes assistem, em média, a 10.000 cenas agressivas por 

ano (STRASBURGER, 1999 apud GOMIDE, 2000), e essa exposição à violência 

como entretenimento torna, de fato, as pessoas mais indiferentes à dor dos outros 

(CLINE, CROFT & COURRIER, 1973 apud GOMIDE, 2000). Nesse sentido, a 

manutenção dessa triste realidade pode converter crianças e adolescentes em 

pessoas mais tolerantes a agressões de outras crianças (DRABMAN & THOMAS, 

1974 apud GOMIDE, 2002).  

Segundo o Índice de homicídios de adolescentes divulgado pelo governo 

federal, sociedade civil e UNICEF (UNICEF - BRASIL, 2014), produzido com base nos 

dados de 2012: 

O IHA estima que mais de 42 mil adolescentes, de 12 a 18 anos, poderão ser 
vítimas de homicídio nos municípios brasileiros com mais de 100 mil 
habitantes entre 2013 e 2019. Isso significa que, para cada grupo de mil 
pessoas com 12 anos completos em 2012, 3,32 correm o risco de serem 
assassinadas antes de atingir os 19 anos de idade. A taxa representa um 
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aumento de 17% em relação a 2011, quando o IHA chegou a 2,84. [...] em 
relação ao perfil dos adolescentes com maior vulnerabilidade, o estudo revela 
que a possibilidade de jovens negros serem assassinados é 2,96 vezes maior 
do que os brancos. Além disso, os adolescentes do sexo masculino 
apresentam um risco 11,92 vezes superior ao das meninas, sendo a arma de 
fogo o principal meio utilizado no assassinato de jovens brasileiros. [...] hoje, 
os homicídios representam 36,5% das causas de morte dos adolescentes no 
País, enquanto para a população total correspondem a 4,8% [...]. (UNICEF - 
BRASIL, 2014) 

 

É incrível como esses números passam por nós tão despercebidamente, e, ao 

invés de refletirmos a respeito do que tem feito com que esses índices aumentem, nós 

os encaramos com naturalidade. Existe grande probabilidade de que a televisão tenha 

parte nisso, visto que a violência está escancarada na tela da tevê todos os dias para 

quem quer que esteja assistindo, fazendo-nos resignados diante do seguinte 

pensamento: o ato violento é “normal” para resolução de conflitos atualmente. 

Ainda, segundo a autora, algumas imagens apresentadas na televisão podem 

ser classificadas de “alto risco” psicológico e social, pois estão presentes na mesma 

cena vários elementos da história que promovem agressão. Estas representações 

envolvem: um agressor que é apessoado (personagens bons que iniciam a agressão 

tornam-se atraentes); violência que parece procedente (como se houvesse justificativa 

para que ela ocorresse); violência que fica sem correção (não há remorso, crítica ou 

penalidade); consequências mínimas para a vítima (GOMIDE, 2002). 

É intrigante para a autora (e concordamos com isso) que os desenhos 

animados se apresentem, muitas vezes, próximos ou até dentro desse quadro de alto 

risco, alguns dos quais exibindo praticamente durante todo o seu tempo de duração, 

entre outras violências, cenas de lutas corporais e combates com armas, seus 

personagens utilizando poderes especiais que ferem ou destroem o oponente.   

 Destaca o estudo que “[...] a televisão é educativa, certamente. Devemos estar 

atentos para o que ela está ensinando. Há mais sexo, estupro, violência, adultério na 

televisão que na vida real, segundo Strasburger (1999)” (GOMIDE, 2002, p.19). Além 

disso, enquanto as crianças permanecem diante da televisão, de videogames, iPads, 

celulares, entre outras tecnologias, elas deixam de brincar, uma atividade primordial 

para o desenvolvimento saudável dos seres humanos.  

[...] o brincar é de fato a coisa mais importante na vida da criança, 
especialmente na primeira infância. À medida que a criança vai jogando, se 
põe em contato com as coisas e aprende suas qualidades e defeitos. Além 
disso, o jogo é entendido como um elemento de cultura, onde a criança 
aprende sobre o seu cotidiano, suas regras e papéis. Os papéis 
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representados na televisão, de uma forma geral, são estereotipados, 
exagerados, distorcidos, além de se referirem a uma outra cultura – a 
americana, que por muitas razões difere da nossa – a brasileira. (GOMIDE, 
2002, p.19) 

 

Dentre as consequências da exposição da criança ao aparelho televisor, além 

dessa possível substituição das atividades lúdicas, está a condição de submersão na 

cultura americana por meio de desenhos, jogos tecnológicos, brinquedos, roupas.  De 

diversas formas, a televisão ajuda a divulgar e naturalizar uma cultura que difere muito 

da brasileira. Essa assimilação pode acarretar uma possível perda de identidade. 

Na mesma direção, outro trabalho (BIERNATZKI, 1993, p.49) registra que “De 

acordo com o Estudo Geral dos Meios (Estudio General de Medios), realizado no 

primeiro semestre de 1991, as crianças entre quatro e 13 anos de idade assistem a 

uma média de três horas por dia de televisão”. A partir desse índice, é possível 

presumir que, após vinte e cinco anos, a média de tempo diário que a criança 

permanece em frente à televisão pode ter duplicado, considerando que, de acordo 

com a Associação Brasileira de Televisão por Assinatura (2015), já se identificava no 

Brasil uma estimativa de que, no segundo trimestre do ano de 2015, o número de 

residências que possuíam assinatura de TVs a cabo já ultrapassava 19 milhões.  

Diante desses números que deveriam ser considerados por qualquer educador 

como preocupantes, pode-se conjecturar que o tempo gasto pelas crianças em frente 

ao aparelho televisor ocupa o lugar das horas que elas poderiam estar aproveitando 

para brincar com outras crianças. E os efeitos que isso pode trazer sobre o processo 

de socialização da criança é trágico. Segundo Biernatzki (1993, p.54): 

 
Na Universidade Ibero-Americana, na Cidade do México, uma linha de 
pesquisa ligeiramente diversa analisou como a televisão afeta o 
comportamento infantil em outras situações, longe do aparelho de TV. Os 
programas a que as crianças assistem na televisão fornecem-lhes "roteiros" 
pelos quais elas podem padronizar seus comportamentos perante outras 
situações de vida, porém condicionados pelos muitos e variados fatores que 
se impingem e medeiam tais situações. A criança como um "aprendiz cultural" 
imerso na experiência do aprendizado da vida numa comunidade onde a 
comunicação de massa é parte, mas apenas parte, das influências culturais. 

 
É por isso que situações graves podem ser observadas, como a erotização 

infantil, o estímulo à violência, a despreocupação com valores morais básicos, entre 

outros comportamentos nocivos à infância saudável. Nesse contexto, Benjamim 

Spock, importante pediatra americano, fez a seguinte afirmativa em comunicação 

pessoal:  
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Até que a televisão venha a ter programas interessantes e úteis para as 
crianças, os pais podem simplesmente se livrar do aparelho. Isto evitará que 
seus filhos sejam brutalizados pela violência e que se tornem passivos por 
longas horas de imobilizada atenção. (STRASBURGER, 1999 apud 
GOMIDE, 2002, p.3) 

 

Em vista da transmissão de programas que apresentam conteúdos 

considerados inadequados para a criança, atualmente muitos pais optam pela 

utilização de filmes em DVDs e pela instalação de canais fechados, com o intuito de 

selecionar aquilo a que ela assiste. Entretanto é válido analisar até onde essa troca é 

realmente tão vantajosa e eficaz, uma vez que é fundamental reconhecer a criança 

como um espectador ativo, que seleciona e interpreta o que vê, atividade praticamente 

incompatível com o ato de assistir televisão. 

Certamente o leitor que se interessar pelo tema terá acesso a muitos outros 

trabalhos que comprovam os efeitos deletérios da televisão e mídias semelhantes 

sobre o desenvolvimento saudável da criança. A limitação deste texto não permite 

esse aprofundamento, mas acreditamos ter apresentado dados suficientes para 

propor uma menor utilização desse recurso em centros de educação infantil. Buscar 

estratégias pedagógicas por meio da tevê também pode minimizar seus efeitos 

negativos para a infância, nossa breve reflexão a seguir. 
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2.3.2   A televisão em centros de educação infantil 

 

O universo infantil está cada vez mais sob a ingerência dos meios de 

comunicação, sendo a televisão, apesar do advento de outros aparelhos mais 

recentes, um dos maiores dispositivos influenciadores da cultura infantil. É possível 

perceber a interferência da tevê nos comportamentos e hábitos das crianças, bem 

como no teor das brincadeiras, nos brinquedos, na fala, na vestimenta, em seus 

objetos, desejos e sonhos. Segundo Soler (2015, p.25), “[...] A partir da relação que 

as crianças estabelecem com a televisão, elas percebem outras maneiras de pensar 

o mundo que as cerca, tornando presentes em seu processo lúdico elementos 

assistidos na televisão”. 

É comum vermos hoje uma criança permanecer em frente ao aparelho 

televisor por horas sem que os responsáveis se preocupem com as consequências 

dessa exposição exacerbada ou regulem o tempo a que ela se entrega a essa 

atividade. Esse fenômeno se dá, na maioria dos casos, pela grande correria diária dos 

pais, que, orientados pelo lema “tempo é dinheiro”, destinam cada minuto de seu dia 

a algum afazer, restando muito pouco para a vida familiar. Esse tempo restante, vivido 

com stress e impaciência, acaba não sendo dedicado a brincadeiras e recreações 

com os filhos, tornando-se a televisão um meio de distração para a criança, a fim de 

“compensar” as atividades negligenciadas e como garantia de sossego aos adultos.  

A crescente inserção feminina no mercado de trabalho e sua busca pelo 

avanço instrucional e profissional podem intensificar essa negligência. O papel antes 

atribuído especialmente à mulher de oferecer educação integral à criança até que esta 

ingresse na pré-escola entre 4 e 5 anos, tem sido desdenhado, sendo confiada à 

escola de educação infantil tal responsabilidade, em vários casos desde antes de um 

ano de idade e com períodos de permanência que podem chegar a 11 horas diárias 

na escola. 

Vivenciando e analisando práticas desenvolvidas em algumas escolas de 

educação infantil em relação à utilização da televisão, ao longo da minha atividade de 

trabalho com crianças, considerei válido ponderar o quanto realmente a escola desse 

segmento tem sido um espaço fornecedor de estímulos para o desenvolvimento 

integralmente saudável da criança, entretanto, por vezes, apresenta-se com um 
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cotidiano semelhante ao de lares em que a televisão, por vários momentos, é utilizada 

como um recurso para educar e regular condutas ou apenas como forma de 

entretenimento.  

A dissertação de Mestrado “‘Se chover assistimos TV’: práticas e 

mediações pedagógicas em relação à televisão na educação infantil”, de Simone Soler 

(2015), pôde ajudar-me na reflexão sobre esta questão, entre outras, no decorrer da 

análise realizada. Para a composição de seu estudo, a autora realizou observações 

de práticas e mediações pedagógicas no cotidiano da educação infantil, tendo como 

objetivo perceber as situações de uso do aparelho de televisão, bem como a presença 

de informações televisivas nas conversas, brincadeiras, práticas e mediações 

pedagógicas. A investigação de campo foi realizada numa unidade de educação 

infantil do município de Florianópolis, considerando dois grupos de crianças: no 

período matutino, crianças de 1 a 2 anos, e no período vespertino, crianças de 4 a 5 

anos. 

Segundo a autora,  

 
[...] a televisão faz parte do cotidiano das crianças, possibilitando a elas o 
acesso a informações diversas de um mundo globalizado; ou seja, permite 
uma riqueza de possibilidades de construção de conhecimentos e produção 
cultural, podendo atender aos interesses educativos, desde que os 
profissionais de educação infantil saibam utilizá-la criteriosa e criticamente, 
como uma importante aliada no processo educativo. (SOLER, 2015, p.25) 

 

A grande preocupação de Soler (2015) estava em compreender como as 

educadoras percebem a utilização do aparelho televisor no cotidiano da educação 

infantil e qual a intencionalidade dessa utilização, haja vista a concepção desta autora 

sobre a criança: um sujeito histórico em processo de desenvolvimento, que constrói 

seu conhecimento de forma ativa, que é influenciado pelo meio e o influencia. 

Durante visitas a instituições de educação infantil em Florianópolis, no 

exercício de sua profissão, Soler se deparava com algumas práticas que a fizeram 

perceber a existência de algumas supostas “regras” nesses espaços para a utilização 

do aparelho televisor, como, por exemplo: 

 
[...] televisão usada para controlar, organizar e silenciar as crianças [...] como 
mais uma opção para as crianças, ou seja, elas podem brincar, conversar e 
assistir televisão quando estiverem nos momentos “livres” em sala. [...] 
partindo do pressuposto de que as auxiliares de sala ficam sozinhas nos 
momentos de entrada e saída das crianças, também nesses momentos 
podem usar a televisão. E a última regra: em dias de sol, parque; em dias de 
chuva, televisão. (SOLER, 2015, p.29) 
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Dessa forma, um emaranhado de inquietações surgia, o que instigou a 

autora a pesquisar e escrever sobre o assunto, pois, segundo ela, “[...] passamos a 

usar a televisão em sala com as crianças sem discutir e refletir sobre seus usos e 

consequentemente sobre a função da TV na Educação Infantil, e sem uma formação 

continuada que qualificasse esse trabalho [...]” (SOLER, 2015, p.31). 

A autora menciona que, já durante o início de sua experiência profissional, 

período anterior ao ano de 2006, presenciava cenas de professores utilizando a 

televisão como um aparente meio de hipnotizar a criança, a fim de que esta não se 

agitasse de forma alguma durante determinados períodos de tempo, e que 

lamentavelmente esse quadro não mudou.  

 
[...] infelizmente o que percebi em minhas andanças pelas unidades é que em 
geral as crianças são instruídas a assistir aos filmes sentadas e em silêncio, 
no máximo podem bater palminhas. E nessa situação me vem mais uma 
inquietação: a televisão estaria sendo usada para o disciplinamento dos 
corpos? [...]. (SOLER, 2015, p. 34) 

 
As instituições pelas quais passou e onde atuou como professora 

apresentavam semelhanças na forma de lidar com a utilização da televisão, embora 

cada qual tivesse os seus princípios. A exceção era uma instituição em que o uso era 

proibido, mas não em virtude de se terem realizado reflexões a respeito. O motivo era 

o fato de que naquela unidade uma criança havia falecido, vítima de um acidente com 

o aparelho, que caíra sobre ela.  

Em seu tempo como assessora e diretora de Educação Infantil, Soler 

presenciou outras dessas situações. Em certa instituição, uma das professoras, não 

obtendo o aval da administração da escola para a utilização de televisão em sala e 

insatisfeita em utilizar somente a sala multimídia, passou a usar seu notebook como 

televisão. Em uma das regiões assessoradas, Soler testemunhou grande divergência 

entre duas instituições, separadas uma da outra por apenas 500 metros de distância: 

uma delas tinha televisão em todas as salas (tevês que pertenciam às professoras), 

inclusive na biblioteca, e a outra somente podia usar na biblioteca o único aparelho 

existente, pois haviam devolvido todos os demais aos pais. 

Soler (2015) defende a importância de compreendermos o contexto da 

educação infantil para concebermos o lugar e a relevância da televisão nessas 

instituições. 

 
[...] essa explosão de televisores foi chegando às unidades sem reflexão e 
diálogo, sem questionamentos, sem formação e assim foi adentrando o 
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espaço da Educação Infantil servindo a diversos propósitos: se a profissional 
está sem a parceira, coloca as crianças para assistir TV; se está chovendo, 
vamos ver TV; na hora da entrada e saída, mais TV; e assim a TV foi 
ganhando espaço como um parceiro no controle e no silenciamento das 
crianças. Mas o que assistir? Qualquer coisa serve? Pode se ver o DVD que 
alguém trouxe de casa? Que conteúdo é esse? Que programação é essa? E 
qual o tempo que as crianças ficam na frente da TV? É o tempo delas, dos 
adultos, do filme? E mais e mais inquietações. (SOLER, 2015, p.37) 

 
A autora focaliza sua pesquisa na atuação do professor da educação 

infantil quanto a utilização da televisão nesse espaço. Ela argumenta que este 

profissional “[...] deve ter uma postura que respeita e valoriza a produção cultural 

infantil e que busca participar com elas [as crianças] dessa elaboração de 

conhecimentos sobre o mundo [...]” (SOLER, 2015, p.39). Defende também que este 

professor permita-se brincar com as crianças. 

Durante sua pesquisa de campo, a princípio, esforçou-se para observar se 

as professoras da escola utilizavam o aparelho de televisão, como, quando e onde. 

Também acompanhou e participou de situações em que as crianças socializavam 

experiências com relação a programas de tevê, entre outros materiais audiovisuais a 

que assistiam, fosse em casa, fosse na unidade de Educação Infantil. Posteriormente 

à primeira impressão de suas observações, a autora aplicou um questionário 

semiestruturado tendo como objetivo obter a colaboração das professoras para a 

pesquisa e também um maior conhecimento de suas práticas culturais e consumo de 

mídias. 

Uma das questões, referindo-se à utilização da televisão no cotidiano da 

educação infantil, inquiria sobre os momentos em que o aparelho era usado. Nos 

depoimentos explicitados na pesquisa, segundo a autora, evidenciaram-se dois tipos 

de uso da televisão com as crianças: “[...] Nos momentos de ‘espera’, de chegada e 

saída das crianças; e quando um audiovisual está relacionado com o projeto de sala. 

Também percebemos que o aparelho de TV é usado em dias de chuva e como 

estratégia para acalmar as crianças [...]” (SOLER, 2015, p.163). 

Quanto aos tipos de audiovisual oferecidos às crianças, os profissionais 

pesquisados, em geral, afirmaram que tais conteúdos estavam diretamente 

relacionados ao tema trabalhado na aula e que este constava no planejamento. 

Alguns explicitaram que o conteúdo televisivo variava, visto que os DVDs podiam ser 

da instituição ou terem sido trazidos pela criança e pelas professoras. O conteúdo 

podia até mesmo proceder da TV a cabo. 
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Seguem algumas conclusões e observações de Soler (2015) a partir das 

respostas descritas nos questionários: 

 
[...] por meio dessas questões ficou identificado que as professoras fazem o 
uso do aparelho de TV [...] em momentos de espera, chuva e para trabalhar 
os temas do projeto. O acervo disponibilizado às crianças é proveniente do 
NEI, das crianças, das professoras e da TV a cabo, sendo os critérios de 
escolhas variados. E quase todas concordam que a TV possibilita a 
construção do conhecimento desde que planejada, usada com 
intencionalidade e de forma que esteja relacionada com temas específicos do 
projeto do grupo. Além de todos esses aspectos, constatamos que as 
crianças assistem TV no NEI uma média de 7 horas semanais. Também 
evidenciamos nas falas das professoras e demais profissionais que as 
crianças em geral não pedem para assistir TV, apenas o fazem quando 
trazem um DVD de casa [...] percebo a presença de uma possível regra 
implícita “se estou sozinha posso usar a televisão”. (SOLER, 2015, 
pp.170,171,189) 

 

Em quatro dos dezessete dias de observação, as crianças assistiram tevê 

na escola, visto que eram dias chuvosos e ficavam impossibilitadas de brincar no 

parque. No primeiro desses quatro dias, as crianças se dirigiram à biblioteca para 

assistir filme no momento de saída. Entretanto outra turma já estava nesse ambiente, 

por isso precisaram se sentar e assistir ao conteúdo que estava sendo exibido: 

“Coelhinhos engraçadinhos” - desenhos curtos dos estúdios Walt Disney. O desenho 

animado apresentava cenas fantasiosas, porém as professoras não discutiam essas 

questões com os alunos. De acordo com a pesquisadora, 

  
[...] a professora sabia que não eram possíveis na prática muitas das cenas 
protagonizadas pelos coelhinhos, e enfatizava isso, dizendo que era 
“mentira”. [...] as crianças presentes poderiam não entender o que a 
professora dizia. O que era mentira? Os coelhinhos pintando? Coelhinho não 
pinta ovos? A tinta não se mistura? E assim percebemos que algumas cenas 
poderiam ser exploradas em outros espaços, onde professoras e crianças 
poderiam criar situações onde experienciassem, contestassem, criassem, 
refutassem ou confirmassem hipóteses, e assim perceber que a TV pode 
contribuir para a elaboração de conhecimento se mediada em todas as suas 
potencialidades. (SOLER, 2015, p.197) 

 
Em pouco tempo, o filme acabou, e a professora levantou-se e pegou outro 

filme para exibir, todavia sem ao menos perguntar às crianças se gostariam de 

continuar vendo tevê ou sobre o que gostariam de assistir. O DVD escolhido pela 

professora não tinha nada que o identificasse, mas ainda assim ela o colocou para 

rodar no aparelho de reprodução, a fim de desvendar o mistério. Era o filme do Pica-

pau. Uma das professoras expressou que não gostava do personagem por ele ser 

muito folgado e, em resposta, outra professora solicitou que deixasse que as crianças 

assistissem ao desenho, pois o personagem era folgado sim, mas sempre ganhava, 
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nunca era punido. “[...] Podíamos nos questionar sobre as escolhas dos adultos, que, 

embora tenham feito uma análise não muito positiva do desenho, mesmo assim 

optaram por mostrá-lo para as crianças” (SOLER, 2015, p.198).   

De acordo com a autora, a observação possibilitou-lhe perceber e até ouvir 

muitas profissionais relatando que das crianças é exigido silêncio, porém as 

professoras conversam à vontade durante o filme.  

 

[...] na busca do controle do que deve ou não ser assistido pelas crianças, 
pouco escutamos sobre o que elas têm a nos dizer [...] há a necessidade de 
escutá-las e de buscar diálogos que enriqueçam as possibilidades de nossas 
reflexões, interagindo, ao menos, com suas vozes e nossas interpretações. 
(SOUZA; RIZZO, 2010, p.30 apud SOLER, 2015, p.198) 

 

Posteriormente a uma reunião pedagógica em que se discutiu com as 

professoras sobre o silêncio durante os momentos de exibição de audiovisuais, 

ocorreram situações em que as crianças foram à sala de vídeo e lá já estavam duas 

turmas assistindo “As aventuras de Garfield”. Uma das professoras narrava o filme, 

com o intuito de chamar a atenção das crianças. Quando alguma professora 

começava a conversar, outra lhe chamava a atenção, lembrando-a da discussão que 

haviam tido sobre o assunto do silêncio. Ao término do filme, a professora da turma 

observada solicitou que o filme fosse reproduzido novamente, pois seus alunos tinham 

chegado quando a primeira exibição estava pela metade. 

Conforme registra a pesquisa, Vasconcelos (2011, p.4 apud SOLER, 2015, 

p.201) afirma que “[...] ficar quieta, não se mexer, não falar, não rir é o que os adultos 

querem em relação às crianças; por um lado, defendem uma infância vivida, mas 

controlam todas as ações das crianças”. Soler argumenta que essa contradição nas 

relações reproduz características do conceito moderno em relação à criança e à 

infância, em que os adultos se consideram donos do saber e controlam as crianças a 

fim de que estas não errem. Ainda sobre esse contexto, Soler (2015) acrescenta que 

é preciso valorizar o conhecimento que as crianças possuem para que esse cenário 

se transforme.  

Diante disso, verifica-se a relevância de se pensar numa Educação para as 

mídias, com as mídias e através das mídias (FANTIN, 2007; PONTES, 2010 apud 

SOLER, 2015), a televisão devendo ser usada com uma intencionalidade pedagógica. 

Do contrário, se utilizada somente para demonstrar algo ou para passar o tempo, será 
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impossível desenvolver nas crianças um olhar reflexivo a respeito do mundo que ali 

observam. A pesquisadora registra que 

 
A televisão, usada de uma maneira que a qualifique, pode proporcionar 
experiências significativas às crianças. Percebemos assim a importância da 
professora enquanto mediadora desse processo onde a criança se inspira 
nas imagens e sons do que assiste na TV, permitindo a ela inventar, criar, 
recriar, explorar etc.; pois é “na qualidade da mediação pedagógica que 
reside a possibilidade de se construir efetivamente uma educação midiática 
compromissada com a cidadania e a efetiva participação social dos 
indivíduos”. (PONTES, 2010, p.89 apud SOLER, 2015, p.222)  

 
Nas situações de utilização da tevê na unidade de educação infantil de 

Florianópolis, identificadas na pesquisa de Soler (2015), não foi possível perceber 

intencionalidade pedagógica relevante ou algum tipo de mediação pedagógica. Na 

maior parte das situações observadas, as professoras levaram as crianças para a sala 

de vídeo sem ao menos terem conhecimento de quem estava lá, ignorando o que 

assistiriam e quanto tempo permaneceriam ali. Em relação a esse último aspecto, o 

tempo de permanência no local dependia do tempo que as famílias demorariam para 

buscar os filhos, tendo o uso da tevê a finalidade de ocupar os tempos de espera. 

Vejamos estes registros do Diário de campo da autora: “Professora Ana 

Lu: Guarda na mochila, se chover assistimos”; “Professora D: Pensei que hoje fosse 

chover, trouxe o DVD da ‘Alice no país das maravilhas’, mas só se cair um toró, tá 

muito calor” (SOLER, 2015, pp. 228, 229). A partir destas e de outras falas registradas 

na pesquisa, é possível perceber que as condições climáticas determinavam a 

frequência da utilização do aparelho televisor, e como isso era algo muito “natural”, as 

professoras até levavam filmes por precaução. 

Várias crianças também levaram seus filmes favoritos para a escola 

durante os dias de observação, demonstrando vontade de compartilhar com os 

colegas suas preferências e o que lhes trazia prazer. Entretanto, segundo a autora, 

os filmes a que assistiram foram somente aqueles que as professoras propunham. 

Em uma das situações, ao fim da tarde, após o jantar, duas professoras 

combinaram de levar as crianças para a sala de vídeo, pois passariam um filme 

referente a piratas, conteúdo que estavam trabalhando. Entretanto o momento na sala 

de vídeo demonstrou que o intuito era outro: uma delas, que pretendia mostrar à 

colega o material (filme), não apenas realizou o seu intento, como ainda interrompeu 

a exibição do DVD para apresentar à professora todos os materiais que havia trazido, 

não dando a oportunidade a que as crianças terminassem de assistir ao filme dos 
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piratas até o fim. Em vista disso, pondera-se que possivelmente haveria outras formas 

de a professora conhecer esses materiais, as quais, entretanto, não foram 

empregadas. 

Outro ponto está na concepção de professores de que não é necessário 

saber se as crianças querem ou não assistir tevê. Ouvindo diálogos entre as 

professoras, Soler (2015) percebeu que, do ponto de vista de uma delas, as crianças 

estavam fartas de tanta tevê, enquanto que para outra era exatamente o contrário. 

Segundo a autora, durante os dezessete dias de observação, nunca se ouviu uma 

criança pedir para assistir televisão. A pesquisadora registra que isso é preocupante, 

pois,  

[...] quanto mais experiências diversas forem oportunizadas às crianças, com 
uma variedade de histórias, brinquedos, lugares, entre outros, mais 
elementos elas terão para o desenvolvimento do imaginário, criando e 
atribuindo sentidos ao cotidiano do qual fazem parte. (CERISARA, 1998; 
MUNARIM, 2007 apud SOLER, 2015, p.243)  

 

 Vale considerar a relevância de se conhecer o repertório cultural das 

crianças, que vai além de saber o que elas assistem. Trata-se de se inteirar de seu 

conteúdo, examinando-o criticamente de modo a ponderar sobre as probabilidades de 

alargamento desse repertório. 

É fundamental que analisemos como os conceitos televisivos têm sido 

trabalhados na escola e como têm contribuído com a interpretação de mundo da 

criança, assim nos conscientizamos da necessidade de mediações pedagógicas para 

que nos beneficiemos da televisão na educação infantil. Fantin (2006 apud SOLER, 

2015, p. 211) assinala a primordialidade da qualificação das educadoras a fim de que 

“[...] desenvolvam mediações pedagógicas que possibilitem à criança analisar e refletir 

sobre o que assistem na TV, criando condições para a participação em decisões que 

dizem respeito a esse contexto”. 

É importante lembrarmos que a ludicidade, semelhantemente ao que 

ocorreu com o conceito de criança e de infância, passou e continua a passar por 

modificações em sua configuração, mais intensamente em razão da influência da 

mídia e aparelhos tecnológicos. Dessa forma, a brincadeira, caracterizada por ser 

atividade principal da infância, acaba sendo vista pelos adultos como atividade 

secundária, o que legitima essa valorização de momentos de “diversão” em frente à 

tevê. 
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Soler (2015) valoriza a necessidade de situações de brincadeira no 

cotidiano da educação infantil e pontua que essas situações possibilitam que a criança 

se aproprie de elementos de sua vida cultural e social e faça a ligação entre o real e 

o imaginário. Desse modo, confere-se importância à utilização da televisão no 

ambiente escolar por meio de mediações pedagógicas e incentiva-se o professor da 

Educação Infantil a ter conhecimento dos benefícios da brincadeira para o 

desenvolvimento integralmente saudável da criança, a fim de que promova ainda mais 

momentos como esses. Entre as muitas intervenções positivas possíveis em centros 

de educação infantil com essas preocupações, apresentam-se a seguir algumas 

propostas. 
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2.3.3 Alternativas à utilização da televisão em centros de educação infantil: o 

direito da criança ao brincar, ao brinquedo e à brincadeira 

 

A discussão realizada anteriormente a partir da pesquisa de Soler (2015), 

que retrata situações de uso frequente do aparelho televisor em escolas de educação 

infantil como algo não pensado, não discutido e não planejado, remete-nos a pensar 

em alternativas para a utilização deste e de outros recursos pedagógicos de que o 

educador poderia lançar mão durante o tempo que seria gasto em frente à tevê sem 

objetivos claros que beneficiassem, de fato, a criança.  

 Nesse contexto, “[...] as práticas e mediações pedagógicas não 

contemplam uma educação para, com e através das mídias, pela deficitária formação 

das professoras que atuam na Educação Infantil [...]” (PONTES, 2010 apud SOLER, 

2015, p.290). Dessa forma, o “bom” ou “mau” uso da televisão e audiovisuais 

dependerá de quem os utiliza, de como e para quê, podendo vir acompanhado de 

acomodação, imediatismo, espontaneísmo e mesmice. 

Soler (2015) aponta que um grande desafio para a educação infantil é 

pensar em indicativos de qualidade para a seleção de instrumentos audiovisuais e de 

métodos para a utilização do aparelho televisor nos espaços educativos. Entretanto é 

possível que, a partir destas reflexões, sejam elencados alguns critérios para esta 

tarefa, ainda que primitivos.  

É importante destacar que o intuito deste trabalho não está em meramente 

restringir o uso da tevê no espaço da Educação Infantil ou em fazer da televisão um 

simples recurso pedagógico, mas refletir sobre as práticas pedagógicas e analisá-las 

em prol de uma qualificação do uso desse recurso na educação infantil que garanta 

efetivamente os direitos das crianças e, de modo específico, o direito ao brincar, ao 

brinquedo e à brincadeira. 

Em primeira instância, a fim de explorar a televisão de maneira a 

contemplar positivamente a criança em seu desenvolvimento integralmente saudável, 

faz-se importante que não se utilize a tevê sem planejamento focado na criança, mas 

que se reflita antecipadamente sobre como será utilizado o recurso audiovisual e 

sobre quais objetivos se almejam alcançar. Colocar a mídia no planejamento também 
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implica relacioná-la com o conteúdo a ser trabalhado e garantir que haja discussões 

críticas com as crianças acerca do que está sendo assistido. 

Contudo, além de planejar a ação com o material, a escolha deste é de 

grande relevância. Os critérios utilizados para esta seleção devem garantir que o 

audiovisual eventualmente desperte alegria na criança, amplie seu repertório cultural 

e estético, desperte seu senso crítico, seja provocativo, aguçando-lhe o interesse e a 

curiosidade, promova valores sociais de solidariedade, responsabilidade, resolução 

de conflitos, tenha qualidade sonora e visual e seja adequado para a faixa etária. 

Segundo a reflexão de Soler (2015, p. 287), “[...] a TV ocupa o cotidiano da 

educação infantil quando é usada para qualificar um determinado espaço/tempo, mas 

a invade quando passa a substituir algo que qualificava mais, de forma diferente, o 

universo cultural das crianças [...]”. Ainda nessa direção, a autora faz um registro sobre 

o trabalho de Vasconcelos (2010, p.12 apud SOLER, 2015, p.297), afirmando que “[...] 

a educação oferecida às crianças está relacionada à interpretação intelectual que 

temos sobre elas [...]”.  

A partir dessas ideias, pode-se presumir que, dependendo da concepção 

de criança e de infância que se tem, o consumo televisivo facultado às crianças na 

rotina da educação infantil pode tornar-se invasivo para elas, seja quando reservado 

às situações de espera, seja em momentos não planejados, seja até mesmo quando 

levado a efeito pela ideia de “aprender com a TV” por longos períodos de tempo, 

prática que não permite e negligencia a realização de outras atividades possíveis para 

o desenvolvimento global da criança, como a brincadeira.  

Nesse contexto, segundo o Referencial Curricular Nacional para a 

Educação Infantil (1998 apud RIBEIRO; BATISTA, 2012, p. 748), 

 
A criança é um sujeito social e histórico que tem direitos e que faz parte de 
uma organização familiar que está inserida numa sociedade, com uma 
determinada cultura, em um determinado momento histórico. A infância é 
uma fase em que as crianças aprendem valores que servirão para a vida toda, 
para que isso ocorra devemos valorizar suas particularidades.  

 
A educação infantil constitui-se de tempo e espaço para a criação, 

recriação, experimentação, experiências e vivências que permanecerão na vida das 

crianças pelo resto de suas vidas. No entanto a desatenção quanto a este tempo e 

espaço tem ocorrido em algumas instituições de educação infantil, motivada pela ideia 

de que o brincar consiste em uma atividade como qualquer outra. 
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De acordo com o Artigo 29 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (BRASIL, 1996), “A educação infantil, primeira etapa da educação básica, 

tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até 5 (cinco) anos de idade, 

em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da 

família e da comunidade”. Portanto a brincadeira é condição básica para que esse 

desenvolvimento ocorra. 

Embora essa discussão não seja aqui aprofundada, é importante lembrar 

que durante as brincadeiras é possível que as crianças desenvolvam diversas 

capacidades fundamentais, “[...] tais como a atenção, a imitação, a memória, a 

imaginação. Amadurecem também algumas capacidades de socialização, por meio 

da interação e da utilização e experimentação de regras e papéis sociais” (BRASIL, 

1998, p. 22 apud RIBEIRO; BATISTA, 2015, p.116). 

A brincadeira é uma necessidade de todo o ser humano e precisa ser 

concebida como uma ferramenta que tonifica o desenvolvimento da criança, bem 

como o ensino-aprendizagem. O brincar precisa ser visto pelo educador como um 

processo que introduz a criança na vida, capaz de fazê-la expressar-se por diversas 

linguagens e de fortalecer e estimular sua imaginação e criatividade, a partir do faz de 

conta. O entrave ocorre quando o professor não baseia suas ações nestas 

concepções e acaba percebendo o brincar como uma mera distração. Como 

resultado, ele pode agir com omissão em relação a esta atividade, apresentar uma 

despreocupação em preparar e ensinar brincadeiras e até mesmo trocar este 

momento por quaisquer outros, como o assistir tevê.   

Essa possível indiferença de alguns educadores ou familiares quanto às 

particularidades da infância ou, em alguns casos, o desconhecimento do valor da 

brincadeira, poderá acarretar sérias consequências ao aprimoramento das 

habilidades da criança. Além disso, segundo estudos sobre a importância do brincar 

para o desenvolvimento infantil, 

 
[...] o papel que o professor desempenha durante o processo do brincar 
influencia amplamente na aprendizagem e desenvolvimento da criança. Se 
esse brincar não ocorre de forma devidamente trabalhada muitas vezes 
poderá interferir futuramente e trazer dificuldade no desenvolvimento. 
(RIBEIRO; BATISTA, 2012, pp.746-747) 
 

Por isso, é importante que o professor esteja atento quanto a seus 

procedimentos durante as brincadeiras, explorando-as com o intuito de utilizar-se de 
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todas as possibilidades possíveis para o desenvolvimento das mais variadas aptidões 

e naturezas de conhecimento.  

Nessa mesma direção, de acordo com Kishimoto (2010, p. 1), “A criança 

não nasce sabendo brincar, ela precisa aprender, por meio das interações com outras 

crianças e com os adultos. Ela descobre, em contato com objetos e brinquedos, certas 

formas de uso desses materiais”. Portanto o adulto possui o importante papel de 

inserir a brincadeira na vida da criança, oferecendo-lhe objetos, fantasias, brinquedos, 

jogos, interagindo com ela, a fim de auxiliar seu desenvolvimento social, moral e 

cultural e, desta forma, contribuir para que mais tarde ela se torne um adulto feliz, 

estabilizado, inovador e aberto para a vida. 

Os primeiros anos de vida da criança, mais precisamente o período em que 

ela frequenta o espaço de educação infantil, são determinantes para a sua 

constituição, porquanto ela está construindo sua identidade. Logo, é neste estágio que 

métodos capazes de intervir positivamente no desenvolvimento da criança devem ser 

adotados, suprindo suas necessidades psicológicas e sociais, proporcionando-lhe 

circunstâncias pertinentes para o desenvolvimento de suas capacidades.  

É preciso considerar que, ainda que a televisão possa auxiliar no 

conhecimento e no desenvolvimento cognitivo da criança, evidentemente se utilizada 

com intencionalidades pedagógicas, esse recurso sozinho não é capaz de oferecer à 

criança subsídios suficientes para que seu desenvolvimento ocorra de modo 

integralmente saudável. À vista disso, é imprescindível que o uso do aparelho 

televisor, tanto em casa como na escola, não ocupe extensas horas semanais, a fim 

de que outras atividades lúdicas possam ser exploradas de diversas formas. Essa 

maneira diversificada de conduzir o ato pedagógico auxiliará significativamente o 

processo de constituição de crianças e adultos saudáveis em todos os aspectos.  

A partir de minhas experiências como professora na educação infantil, 

acredito que a busca diária do pedagogo precisa ser direcionada a favorecer ricas 

experiências às crianças a partir de brincadeiras e situações diversas que explorem 

amplos movimentos corporais, tais como: atividades que exijam raciocínio lógico, 

delimitação de regras que expressem afetividade, entre outros estímulos positivos, 

valorizando, dessa forma, as interações entre elas e possibilitando o desenvolvimento 

de uma relação de convivência baseada em valores morais básicos e sociais.  

Priorizar a brincadeira e o brinquedo vai além de observar o que a criança 

inventa durante as recreações “livres” ou de elogiar o brinquedo que ela trouxe de 
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casa para brincar na escola. O principal desafio é romper com a mesmice e o 

comodismo e começar a favorecer momentos criativos com a criança, gerando nela a 

percepção de que brincadeiras coletivas podem ser ainda mais interessantes do que 

os jogos do tablet ou outros equipamentos eletrônicos. 

Talvez o trabalho central do professor seja estimular ou convencer a 

criança de que os melhores brinquedos podem ser aqueles confeccionados por ela 

mesma. Agindo assim, o professor contribuirá para que o tempo precioso da educação 

infantil como etapa primordial para a constituição da criança como ser humano seja 

bem empregado. O que não é mais possível aceitar é a prática equivocada de utilizar 

a tevê como recurso pedagógico em si, principalmente em espaços como os centros 

de educação infantil, que se propõem a ofertar uma educação fundada em princípios 

cientificamente sólidos em benefício da infância.  

E esse compromisso científico sempre acompanhou as práticas de 

Pestalozzi sem que descuidasse do amor inconcidional a seus alunos, um 

comportamento inerente a educadores que, tudo indica, jamais será interesse dos 

controladores da televisão. 
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho objetivou explicitar alguns estudos, conceitos e reflexões 

que podem ser relacionados ao desenvolvimento integralmente saudável da criança 

e os efeitos nocivos de sua progressiva e intensiva exposição à televisão nesse 

processo, mais especificamente voltado para o trabalho em centros de educação 

infantil.  

Para tanto, foram apresentadas concepções de Pestalozzi (INCONTRI, 1997), 

que defende uma educação baseada no amor incondicional, na percepção e exercício 

moral – uma educação entendida como a valorização da prática desse amor entre e 

para as crianças. Considera-se importante que o educador se aproxime de visões 

semelhantes a essa e que possa sensibilizar-se com a infância a partir de um olhar 

para a criança como ser portador do direito a desenvolver-se em todas as suas 

potencialidades. 

Nesta perspectiva, espera-se que este trabalho possa influenciar centros de 

educação infantil a buscarem estabelecer relações mais efetivas com as famílias, a 

fim de discutirem em conjunto assuntos semelhantes aos aqui abordados. A proposta 

é possibilitar aos pais conteúdos que os auxiliem a compreender como diferentes tipos 

de educação podem interferir negativa ou positivamente no desenvolvimento 

integralmente saudável de seus filhos. E, nesse processo, entender melhor como 

pode ser nocivo o envolvimento frequente com a televisão sem o estabelecimento de 

critérios para tal atividade.  

A explicitação do modo como a televisão parece estar sendo utilizada em 

algumas instituições de educação infantil em Florianópolis, como revela a pesquisa 

de Soler (2015) aqui apresentada, assim como minhas observações durante minha 

trajetória como professora junto a crianças pequenas, objetivou considerar que é de 

grande relevância que essas instituições promovam em suas reuniões pedagógicas 

discussões a respeito dessa utilização. O principal desafio é estabelecer critérios para 

tal atividade e propor possíveis alternativas para que o uso deste espaço/tempo seja 

voltado para a realização de brincadeiras de cunho efetivamente pedagógico que 

evidenciem o valor do lúdico para o desenvolvimento da criança. 
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Conforme dados apresentados, as pesquisas continuam mostrando que a 

utilização intensiva e desregrada da televisão é nociva para a criança, e os 

professores precisam atentar para a seriedade dessa realidade.  

Este trabalho foi pensado como uma espécie de convite para que outros 

educadores se inquietem, pensem, reflitam, discutam sobre a forma como a tevê pode 

interferir no desenvolvimento sadio da criança e também sobre o papel desse recurso 

na educação infantil e em maneiras possíveis de se buscar garantir o pleno 

desabrochar da infância em cada criança. Esse desenvolvimento e valorização dos 

“pequenos” deve focar o brincar, o brinquedo e a brincadeira, aspectos funcamentais 

para diferenciar os mundos de adultos e crianças e que podem contribuir em muito 

para combater o desaparecimento da infância.   

Finalizo enunciando que o mais valoroso deste estudo e trajetória não se 

encontra em trazer respostas prontas e acabadas, mesmo porque não as teríamos 

para oferecer, mas em propiciar um processo de ação-reflexão-ação, portanto a 

necessidade de realização de estudos mais amplos e aprofundados sobre o assunto. 

Independentemente disso, posso atestar que esta investigação inicial me 

transformou ainda mais no sentido de priorizar a infância, e anseio que ela venha 

contribuir para transformar também alguns dos que a lerem. 
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