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RESUMO 

 

O presente trabalho de cunho autobiográfico ‘’A influência da mídia no 
desenvolvimento infantil’’ realiza um estudo sobre a forma como a mídia vem sendo 
exposta a nós, mais especialmente às crianças, com caráter manipulador e criadora 
de identidades, muitas vezes, transformando as crianças em filhos da sociedade do 
consumo. A análise contempla entrevistas e pesquisas feitas com alunos, pais, 
professores, pedagogos de diferentes escolas, vivências das salas de aula onde 
trabalho e relatos de minha infância, tem como arcabouço teórico as contribuições 
de Beatriz Sarlo (1997), Bauman (2004, 2008), Philippe Ariés (1984), Mariangela 
Momo (2007) Marisa Vorraber Costa (2009), Andréia Mendes dos Santos (2007) 
Nélia Mara Rezendo Macedo (2014), Saraí Schmidt e Carolina Rigo (2015). A 
metodologia utilizada no trabalho constitui-se em entrevistas, relatos, vivências, 
memórias, vídeos, pesquisas e revisão bibliográfica.  
  

Palavras chaves: Infância. Mídia. Consumo. Publicidade. Família. Escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The present autobiographical work "The influence of the media on children's 
development" performs a study about how the media has been exposed to us, but 
especially to children, of manipulative and identity-creating character, transform 
children into sons and daughters of the consumer society. The analysis contemplates 
interviews and researches made with students, parents, teachers, pedagogues of 
different schools, experiences of the classrooms where I work and reports of my 
childhood; It has as its theoretical framework the contributions of Beatriz Sarlo 
(1997), Bauman (2004, 2008) Philippe Ariés (1984), Mariangela Momo (2007) Marisa 
Vorraber Costa (2009), Andréia Mendes dos Santos (2007), Nélia Mara Rezendo 
Macedo (2014), Saraí Schmidt and Carolina Rigo (2015). The methodology used in 
the work consists of interviews, reports, experiences, memories, videos, researches 
and bibliographic review.  
 
Keywords: Childhood. Media. Consumption. Publicity. Family. School. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho visa analisar a relação da influência da mídia com a cultura 

infantil, tomando como pressuposto as discussões feitas por Beatriz Sarlo (1997), 

Bauman (2004, 2008) Philippe Ariés (1981), Mariangela Momo (2007) Marisa 

Vorraber Costa (2009), Andréia Mendes dos Santos (2007), Nélia Mara Rezendo 

Macedo (2014), Saraí Schmidt e Carolina Rigo (2015). A pesquisa explora as 

mídias, que tem como público alvo as crianças, que estão expostas todos os dias a 

imagens vinculadas ao consumo e reiteradas pelas propagandas. 

A contemporaneidade tem se caracterizado cada vez mais pelas relações de 

produção permeadas nas relações sociais. O cotidiano é organizado pelas mídias, 

as relações pessoais estão se tornando cada vez mais escassas, a subjetividade 

está sendo moldada pela influência que a mídia exerce sobre nós, com ênfase  na 

cultura do consumo para nos satisfazer momentaneamente, visto que após adquirir 

certo produto, você será influenciado por outro apresentado como ‘’melhor’’ mas que 

em sua “utilidade” fará o mesmo que os outros. 

Nessas jogadas ‘’xeque-mate’’ de produção e consumo, a infância fica à 

mercê das propagandas de fast-food, brinquedos, roupas, acessórios, maquiagens, 

um universo apelativo que atraem as crianças, o que também provoca uma 

adultização precoce, pois os produtos são pensados para que os filhos possam ficar 

mais parecidos com os pais, ou ‘’mais próximos deles’’. O consumo infantil ganha a 

cena: 

  ‘’Tia Dani, minha mãe vai comprar uma mochila da galinha pintadinha pra 

mim, eu vou ficar com três mochilas!’’ Sarah, três anos. 

Esta fala é de uma das minhas alunas de três anos, ela fez esta exclamação 

a mim, ainda mostrando com os dedinhos o número três; das outras duas mochilas 

que ela já tem, uma é da Princesinha Sofia (Princesa da Disney) e a outra da Frozen 

(filme da Disney). 

 ‘’Pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, pá, matei você Pedro!’’ Mateus, três anos. 

Esta é a ‘brincadeira’’ do Mateus dentro da sala, com as mãozinhas juntas, 

dedos encolhidos e apenas os dedos indicadores e polegares esticados, Mateus 

simula uma arma e brinca de atirar em Pedro.  
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Outra situação dessas também com Mateus foi no momento do lanche da 

tarde, quando dei um biscoito a ele que estava com uma ponta quebrada, 

imediatamente ele pegou aquele biscoito da minha mão e segurou-o como se fosse 

uma arma e novamente começou a ‘’ atirar’’ – ‘’Pá,pá,pá.’’ 

Esses exemplos acima citados são presenciados dentro da minha sala de 

aula na educação infantil com alunos de dois e três anos. 

Semestre retrasado essa discussão sobre mídia me chamou a atenção na 

aula de arte e educação, pensei em me aprofundar e discutir sobre; semestre 

passado comecei a trabalhar na educação infantil e ensino fundamental, área da 

minha pesquisa, o que está contribuindo e me enriquecendo muito, me fazendo 

refletir e questionar sobre muitas coisas que vejo. 
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1. A INFÂNCIA  

 

Sou professora da Educação Infantil e também do Ensino Fundamental, 

trabalho com crianças de 2 (dois) e 3 (três) anos desde junho de 2018, e no Ensino 

Fundamental, com alunos de 6 (seis) a 11 (onze) anos, porém atuo como professora 

desde meus 18 (dezoito) anos, trabalhei inicialmente com adolescentes de 12 

(doze), 13 (treze), 14 (catorze) e 15 (quinze) anos. 

O que vivo na minha sala de aula, as brincadeiras das crianças, vestimentas, 

comportamentos e atitudes, todos os dias, abre meus horizontes cada vez mais 

sobre a discussão que estou fazendo, de como a mídia entra e transforma a infância 

das crianças, no decorrer, pretendo trazer relatos de minhas salas de aula.                                         

Vejo a infância como a fase da criança descobrir o mundo, encontrar algo 

novo, ouvir uma palavra nova e aprender a pronunciá-la, brincar, brincar e brincar, 

brincar no chão, em contato com a terra e com a água, com a natureza; não excluo o 

adulto desse processo de desenvolvimento da infância, vejo-o como mediador, como 

ponte para que tudo aconteça, precisamos estar juntos das crianças, para 

proporcionar a elas momentos desafiadores. 

Essa é uma visão da infância que defendo. Sabemos que não foi sempre 

assim, discutirei no primeiro capítulo a infância segundo a perspectiva de Philippe 

Ariès (1984).   

A criança nem sempre brincou, teve roupas adequadas à sua idade, ou teve 

direitos. Como nos mostra Ariès, no início do sec. XIII, por exemplo: 

 

No mundo das fórmulas românticas, e até o fim do século XIII, não existem 
crianças caracterizadas por uma expressão particular, e sim homens de 
tamanho reduzido. Essa recusa em aceitar na arte a morfologia infantil é 
encontrada, aliás, na maioria das civilizações arcaicas. Um belo bronze 
sardo do século IX a.C. representa uma espécie de Pietá: uma mãe 
segurando em seus braços o corpo bastante grande do filho; mas talvez se 
tratasse de uma criança, como observa a nota do catálogo: "a pequena 
figura masculina poderia muito bem ser uma criança que, segundo a 
fórmula adotada na época arcaica por outros povos, estaria representada 
como um adulto." Tudo indica, de fato, que a representação realista da 
criança, ou a idealização da infância, de sua graça, de sua redondeza de 
formas tenham sido próprios da arte grega. Os Pequenos Eros proliferavam 
com exuberância na época helenística. A infância desapareceu da 
iconografia junto com os outros temas helenísticos, e o romântico retomou 
essa recusa dos traços específicos da infância que caracterizava as épocas 
arcaicas, anteriores ao helenismo. Ah aí algo mais do que uma simples 
coincidência. Partimos de um mundo de representação onde a infância é 
desconhecida: os historiadores da literatura (Mgr. Calvé) fizeram a mesma 
observação a propósito da epopeia, em que crianças-prodígio se conduziam 
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com a bravura e a força física dos guerreiros adultos. Isso sem dúvida 
significa que os homens do séculos X - XI não se detinham diante da 
imagem da infância, que esta não tinha para eles interesse, nem mesmo 
realidade. Isso faz pensar também que no domínio da vida real, e não mais 
apenas no de uma transposição estética, a infância era um período de 
transição, logo ultrapassado, e cuja lembrança também era logo perdida.’’ 
(ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 1984, p.18) 
 

 

As crianças nesta época eram tratadas como um adulto em miniatura, as 

roupagens eram as mesmas dos adultos, ambientes os mesmos, e como diz na 

citação acima, se destacavam por sua bravura e força, pois desde cedo, como já 

eram ‘’adultos’’ eram preparados para o trabalho, sejam os homens/meninos para ir 

trabalhar fora de casa, com sua força bruta, para sustentar as mulheres/meninas, 

que por sua vez, estariam em suas residências, cuidando da casa e dos filhos, 

irmãos, preparando o alimento, lavando as roupas e etc.  

Aos poucos a criança foi ganhando atenção. Um dos marcos foi a taxa de 

mortalidade, visto que desde recém nascidos não tinham cuidados especiais 

dispensados a ela, sendo considerados ex votos. 

 

‘’A descoberta da infância começou sem dúvidas no século XIII, e 
sua evolução pode ser acompanhada na história da arte e na 
iconografia dos séculos XV e XVI. Mas os sinais de seu 
desenvolvimento tornaram-se particularmente numerosos e 
significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII.’’ 
(ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. 1984, p.28) 
 

 

É então descoberta uma primeira infância, que seria um encontro do corpo, 

dos hábitos e da fala diferenciada das crianças pequenas, os adultos começaram a 

achar bonito e dar atenção para o modo como as crianças descobriam as palavras e 

denominavam, por exemplo o cachorro pelo som que ele fazia: ‘’au-au’’, aquele 

corpinho pequeno, trazia muitas e mil facetas e novidades. A roupa das crianças 

começa a ser diferenciada da roupa dos adultos, agora eles tem um traje reservado 

a sua idade, a criança chama atenção por sua graça, pureza, honestidade, o que 

fazia com que os adultos passassem o tempo se distraindo com elas, o que 

denominavam, paparicação.  

Um segundo sentimento de infância, surge com a intenção de disciplinar 

essas crianças, adultos preocupados com a racionalidade dos costumes destas, 

visto que estavam ganhando lugar nos seios familiares, estavam sendo mais 
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cuidadas, muitas coisas estavam girando em torno da criança. Porém pensando na 

disciplinarização, nessas escolas eles queriam ‘’adestrar’’ as crianças, com disciplina 

de forma autoritária, as crianças eram até expostos a castigos físicos. 

Atualmente vemos um pouco de tudo isso na infância das crianças, são 

paparicadas, se vestem com roupas de adultos feitas em miniatura, desde muito 

cedo já estão sendo inseridas nas creches e pré-escolas, essas que já tratam as 

crianças como na idade de alfabetização, esquecendo de suas especificidades. 

Em minha sala de aula da educação infantil, 2 (dois) e 3 (três) anos, na hora 

do banho, um certo dia, fui pegar a roupa dos meus alunos, e uma das roupas 

chamou muito minha atenção, era um body, de babado e cavado nas costas, o short 

era curtinho, coladinho, todo em renda, ressaltando também a estampa do body que 

não era nada infantil.  

Tem uma criança que adora reparar nas roupas que a mãe manda para a 

creche, ela sempre me questiona: - ‘’É saia tia? Eu tenho 3 (três) saias, e a minha 

mãe disse que vai comprar mais pra mim!’’ E logo depois de vestida ela diz: ‘’-Tia eu 

estou igual a Barbie, faz o cabelo da Ana em mim?!’’ (Ana é umas das princesas do 

filme ‘’Frozen’’ Uma Aventura Congelante, lançado pela Disney em 2014, no qual as 

crianças são fascinadas); e logo a seguir, sempre começa a discussão sobre a 

roupa, porque a de todos tem que ser de algum desenho, ou filme.  
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Figura 1: Essa é a Sarah, com uma de suas saias; preta, de babado e poá, (bolas na cor branca), 

para completar o look, sua sandália do filme frozen. Ela ama o look. 

 

 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2018. 

 

Vejo as fotos de minha infância, ainda bebê, quando as roupas eram feitas 

pelas costureiras da família, com vários retalhos de panos que minha mãe tinha em 

casa ou a costureira. Um lado da blusa era branco o outro xadrez e menina e 

menino usavam a mesma cor, por exemplo, rosa. E minha mãe afirma que nada era 

descartável, portanto ela tem muita coisa guardada até hoje, meu irmão nasceu em 

1994 e eu em 1996, usei a maioria das coisas dele, e a minha mãe ainda tem 

guardado. 

As lembranças de infância são boas, sempre brinquei muito com meu irmão e 

meu primo. Os brinquedos, construíamos com a ajuda do nosso pai. Adorávamos 

correr, andar de cavalo, soltar pipa, mas a brincadeira que eu mais amava era  

“brincar de sala de aula’’, porém eu tinha que ser a professora! Este sempre foi o 

meu sonho! Depois que entrei para escola, comecei a ter mais desejo pelas bonecas 
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e coisas que eu via naTV e as amigas comentavam, despertando o desejo de ter 

também.  

 Lembro-me de usar uma sandália de plataforma, era da Rouge, um grupo 

musical famoso na época e me vestia com uma saia jeans rodada, blusa da 

Rebelde, eu era então uma mistura das estudantes da novela Rebelde com a 

sandália da Rouge... E a partir daí fui querendo cada vez mais novas coisas... meu 

avô materno me mimava muito, dava de tudo que eu pedisse, e minha vó também, 

minha mãe tentava segurar um pouco, ela sabia que só ia me satisfazer naquele 

momento e logo em seguida eu iria querer outra coisa, e até mesmo, pelas 

condições financeiras que nós tínhamos não seria possível. 

Nas famílias contemporâneas, trabalhar fora de casa se torna uma 

necessidade, os pais necessitam trabalhar para possibilitar melhores condições de 

vidas para os filhos; o desejo dos pais é poder dar o melhor para os filhos, mas eu 

sempre me faço uma pergunta: ‘’ - Porque será que trabalhamos tanto? Estamos 

vivendo? Ou apenas sobrevivendo? O que seria dar o melhor para os filhos?” Fiz 

essas perguntas a pedagoga de uma das escolas onde eu trabalho e para algumas 

mães: 

 

‘’-Desde que comecei a imaginar como seria meu futuro, durante a 
infância, brincando e observando minha família, sempre quis ter a 
minha família e de acordo que a vida vai passando e fui 
amadurecendo comecei a planejar o que poderia fazer para cuidar, 
educar e amar cada dia mais meus filhos e marido. Deus junto com o 
meu aprendizado escolar, me colocou em uma universidade pública, 
onde abriu horizontes para logo me formar e iniciar meu trabalho em 
uma instituição pública também, através do concurso que passei, 
onde me proporcionou um horário que poderia conciliar e assim 
poder me dedicar a casa e trabalho, então construí minha casa junto 
com o meu marido, casei e hoje tenho uma princesa de sete meses, 
onde meus pensamentos são todos voltados para ela, no futuro dela 
e o que é melhor para o aprendizado e desenvolvimento dela, onde a 
educação que a damos é para no futuro se tornar uma cidadã capaz 
de desempenhar o melhor que ensinamos; no seu trabalho futuro, 
tendo e transmitindo amor ao próximo. Isso é uma realização que eu 
como mãe pretendo trilhar, conciliando, dedicando, educando, 
curtindo e amando cada momento junto da minha princesa e do meu 
marido. Em relação a brinquedos tudo que compro para ela é com o 
intuito de desenvolver a construção de seu conhecimento a respeito 
do mundo. E a respeito de pessoas que trabalham o dia todo, 
realmente fica difícil participar do crescimento e desenvolvimento do 
filho, mais é o pensamento de cada um que vale, eu planejei e tudo 
que quis deu certo, eu quero estar junto dela mostrando o que é 
melhor, porque quando temos ensinamentos pautados em uma vida 



      

17  

  

 

cristã, você sabe porque fomos criadas dentro da igreja e de formar 
família, então nosso futuro tem que ser voltado pra isso!’’ (Camila 
Brígido; Professora de Matemática, formada na Universidade Federal 
Fluminense de Santo Antônio de Pádua.) 

 
Eu, quando me tornei mãe, aos 26 anos tive o privilégio de poder 
escolher entre trabalhar fora ou trabalhar em casa cuidando de 
minha filha (sim, trabalhar, pois da muito trabalho criar um filho). 
Respeito muito as mães amigas que tem opção de trabalhar fora ou 
ficar em casa e das que precisam trabalhar fora para ajudar no 
sustento da casa. 
Para mim, que trabalhei fora por muitos anos, que ganho meu próprio 
dinheiro desde os 12 anos, ficar em casa não foi um decisão fácil de 
tomar, mas certamente a decisão certa. Ver minha filha se 
desenvolver diante dos meus olhos não tem preço. Acompanhar seu 
dia a dia, momentos bons e outros nem tão bons, não há salário no 
mundo que pague e noto isso ao olhar nos olhinhos dela quando me 
vê ao acordar, ao tomar banho, ao ser tratada em suas refeições por 
mim. Das brincadeiras nem preciso falar, risadas e mais risadas. É 
fácil notar nela que minha presença é importante, não por ela ser 
dependente, mas por ela retribuir tudo o que faço e sinto por ela. 
Tempo é o bem mais precioso que temos, mas ele não volta, não se 
recupera! Cansaço? Há demais, mas é o cansaço mais lindo e 
revigorante. Ela é minha fraqueza e minha força e por ela/com ela, 
vale a pena cada segundo meu ao seu lado. Cuidar de um filho é a 
missão mais complexa e sublime que me foi confiada, estar ao lado 
dela vale, construir meus dias com ela, ver o cada passo dela, faz 
valer a pena qualquer decisão difícil ou dúvida que já tenha tido. 
Saber que sou seu porto seguro, que brinquedo algum supera meu 
colo e aconchego, não tem preço. (Twanne Andrade Utrini Lanes, 
formada em administração, profissão atual: MÃE!) 
 
Por mais legal e divertido que uma criança ou adolescente possa 
achar em estar com um celular ou qualquer outro aparelho eletrônico, 
não substituirá a presença dos pais em seu dia-a-dia. Carinho, 
atenção, diálogo com olho no olho e expressões faciais, um toque, 
um afago...tudo isso faz a diferença. Nos seus primeiros anos de vida 
é com os pais/ família que a criança desenvolve as suas questões 
afetivas, seus sentimentos, seu caráter baseado nos valores morais 
e éticos, a presença é que dá oportunidade de se internalizar esses 
valores na vida dos filhos, sem presença não há interação, sem 
interação não há aprendizado. Desde sempre aprendemos que o 
trabalho enobrece, dignifica o homem, trabalhar é preciso para nossa 
sobrevivência e desenvolvimento pessoal, social e profissional, 
porém, não podemos nos tornar escravos do trabalho. Vivemos num 
mundo que exige muito dos profissionais tempo e dedicação, mas, 
essa dedicação ao trabalho tem afastado sim, os pais de seus filhos. 
Os pais com o desejo de dar o melhor para seus filhos nas questões 
materiais acabam por trabalhar demais, se ausentando horas diretas 
de casa, do contato com os filhos e deixando seus próprios filhos 
para terceiros como, creches, babás, vizinhos, avós, cuidarem e a 
função de educar que seria deles fica entregue nas mãos de outros. 
As necessidades materiais precisam ser supridas mas a presença na 
vida dos filhos é fundamental. Valeria a pena que as famílias 
revissem seus objetivos financeiros e que futuro querem deixar para 
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seus filhos estabelecendo um equilíbrio entre TER e SER. (Cíntia 
Barcelos, Pedagoga, especialista em Educação Infantil, 
Psicopedagoga Institucional e Orientadora Pedagógica da Creche 
Djanira Quintal de Oliveira) 

Ao ver esses relatos, penso no desafio que é conviver com as mídias sociais 
e consumo. O que me entristece é ver as crianças fascinadas pelas mídias, pelos 
aparelhos eletrônicos e por vezes, já recebi a mesma resposta: ‘’É mais fácil eles 
quietinhos no celular do que ‘’perturbando’’, bagunçando a casa, pedindo alguma 
coisa’’. 

Ao ir à casa de minha amiga/comadre hoje em dia, ela precisa brigar com a 

minha afilhada de 4 anos para ela deixar o celular e vir conversar comigo. Ela vem, 

porém, ainda com o celular, e começa a me mostrar as coisas, que eu sinceramente 

desconheço, algumas séries, desenhos, filmes, onde ela até canta em inglês, já 

aprendeu, embora não tenha noção do que se trata. 

 

Figura 2: Campanha contra abuso infantil da Prefeitura de Fortaleza. 

 

Fonte: http://criandocriancas.blogspot.com/2014/09/a-adultizacao-e-banalizacao-da-

infancia.html?m=1 

 

Eu vi essa imagem em um blog. Tratava-se da Prefeitura de Fortaleza, que 

estava realizando uma campanha sobre a adultização e a banalização da infância, e 
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o título da matéria era: ‘’O RESPONSÁVEL É O PRÓPRIO RESPONSÁVEL!’’, e ao 

final da matéria tinha uma fala assim: ‘’Do jeito que as coisas caminham estão 

fabricando uma geração de adultos neuróticos, problemáticos, fúteis e até certo 

ponto infantis. É gratificante quando percebemos que nossos filhos cresceram, 

amadureceram, mas isso precisa acontecer gradualmente. Não precisamos ter 

pressa para que se tornem adultos, precisamos sim, fazer com que se tornem 

adultos capazes de viver uma vida de adulto plena, que tenham consciência de seus 

direitos e deveres e lembrar que quando isso acontecer e da forma que acontecer, 

não tem volta.’’  

 

A matéria coloca ênfase no papel fundamental dos pais, ou responsáveis, 

pois é na primeira infância que o ser humano se desenvolve plenamente, o seu 

desenvolvimento afetivo, social e físico, se constrói a partir de todas suas primeiras 

experiências, é na primeira infância o período fundamental do desenvolvimento 

cerebral.  

Primeira infância, desenvolvimento da criança dos 0 a 3 anos 

 O recém-nascido é dependente mas competente; 

 Todos os sentidos funcionam ao nascimento; 

 Crescimento físico e desenvolvimento das habilidades motoras são 

rápidos; 

 Capacidade de aprender e de memória já estão presentes nas primeiras 

semanas de vida; 

 Compreensão e a fala desenvolvem-se rapidamente; 

 Autoconsciência desenvolve-se durante o 2º ano; 

 Apego aos pais e a outros cuidadores; 

 Interesse por outras crianças aumenta. 

Porém, a falta de conscientização dos maiores está permitindo que a infância 

seja tirada de inúmeras crianças, estamos sendo influenciados o tempo todo, por 

uma mídia oportunista, que cria uma imagem de criança modelo, incutindo nelas que 

precisam ser iguais, ditam o que as crianças devem usar, como devem ser, agir, e 

inclusive, aprender, o tempo que a criança tem para aprender! 

https://www.abcdobebe.com/criancas/etapas-do-desenvolvimento/primeira-infancia-crianca/
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 Nós sabemos que cada ser humano tem o seu tempo para tudo, inclusive 

para o desenvolvimento das aprendizagens. As crianças possuem o seu tempo, e 

nós devemos respeitar e aprender com elas. 

 

Figura 3: Ana Luisa e Sarah recontando a história: Chapeuzinho vermelho. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
 

Essa foto tirei das crianças de 3 anos, enquanto trabalhávamos contação de 

histórias; em uma aula, peguei o caldeirão da leitura que tem na creche, fui 

colocando os livros dentro, falando seus respectivos nomes, e mexendo, dizendo às 

crianças que faríamos uma deliciosa sopa de letrinhas. Quando terminei de colocar 

todos os ingredientes (livros), perguntei qual elas queriam, e todos alunos 

responderam que queriam primeiro a Chapeuzinho Vermelho. Bastou eu contar a 

história apenas uma vez para elas contarem e recontarem, com mínimos, deliciosos 

e encantadores detalhes, que talvez se nós adultos fôssemos contar, não 

lembraríamos; trabalhamos também com o livro Gino Girino, de Milton Célio de 

Oliveira Filho e Theo de Oliveira. No livro 'Gino Girino': um simpático girino enfrenta 

questões sobre como ele ficará quando crescer. Em sua trajetória rumo ao dia em 

que irá criar pernas e conseguir saltar 'como um sapo grande', o curioso 

personagem entra em contato com respostas possíveis, ouve soluções que nem 

sempre aparecia e tenta encontrar uma forma de lidar com o tempo próprio do 

processo de crescimento, (Livraria cultura e Saraiva), contei uma vez, e a professora 

da manhã, também contou uma vez, e então pedimos que as crianças contassem a 



      

21  

  

 

história, demos o livro nas mãos delas; que coisa mais linda, o livro no chão para 

todos terem acesso, e eles contando, passando o dedinho nas palavras, imagens, 

contaram nos mínimos detalhes. A cada dia, eu descubro uma surpresa, costumo 

chamá-los de minha caixinha de surpresas, como está sendo fantástico e desafiador 

trabalhar com crianças!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

22  

  

 

2. A MÍDIA 

 

"Que a vida é trem-bala parceiro 

E a gente é só passageiro prestes a partir" 

       Ana Vilela 

 

Esta foi uma frase que postei em uma das minhas redes sociais no ano 

passado, e que se repete esse ano, ainda mais dolorosa, pois sinto que a cada dia 

estamos perdendo mais o tempo, esquecendo o valor que as vivências tem para 

nós! Começo abrindo minha discussão com essa fotografia: 

 

Figura 4: O que o tempo na frente das telas pode fazer com o cérebro das crianças 

            
Fonte: https://awebic.com/mente/tecnologia-criancas/ 

 

A legenda dessa foto na internet era: 

 “O que o tempo na frente das telas pode fazer com o cérebro 

da criança”; um pouco mais abaixo uma explicação: O tempo de tela 

é uma realidade inescapável da infância moderna, com crianças de 

todas as idades gastando horas e horas na frente de iPads, 

smartphones e televisores. Isso nem sempre é uma coisa ruim: 

Aplicativos educacionais e programas de TV são ótimas 

maneiras das crianças afiarem seus cérebros em desenvolvimento e 
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aperfeiçoarem suas habilidades de comunicação – sem mencionar a 

folga que esses aparelhos proporcionam aos pais cansados.” 

 

Nesta postagem, o tempo das crianças diante das tecnologias é visto 

como folga para os pais cansados, e aperfeiçoamento da comunicação, 

mas não seria o diálogo entre os envolvidos uma verdadeira forma de 

interação e de diálogo? Porém o diálogo se torna escasso onde as 

tecnologias inovadoras e passageiras tomam o espaço. 

E assim é numa sociedade consumista como a nossa, que favorece 
o produto para o uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação 
instantânea. A promessa de aprender a arte de amar é a oferta 
(falsa, enganosa, mas que se deseja ardentemente que seja 
verdadeira) de construir a experiência amorosa à semelhança de 
outras mercadorias, que fascinam, seduzem e prometem desejo sem 
ansiedade, esforço sem suor e resultados sem esforços. (BAUMAN, 
2004). 
 

Vivemos em uma sociedade do consumo, onde o apelo ao consumo é muito 

forte, a propaganda e organização do comércio é voltada para a produção do desejo 

em consumir. A nossa sociedade hoje é toda organizada em torno do consumo, você 

necessita consumir para ser, estar incluso, pertencer a grupos. 

As crianças, muitas vezes, sem outras alternativas, expostas a essa lógica do 

consumo, passam horas dos seus dias em frente às telinhas, horas assistindo 

televisão, no notebook, tablet e até nos celulares dos pais, quando a criança não 

ganha um celular também. 

 

A sociedade contemporânea padece de tantos interesses e de tantas 
preocupações que fica impossível listá-los. O “remédio” do século 
XXI tem sido o consumo, com o propósito de satisfazer desejos, 
suprir carências ou criar coragem para projetar ambições. Também, 
as relações interpessoais vem passando, cada vez mais, pela 
perspectiva da materialização; ou seja, através de objetos, os 
homens vem procurando atingir a estabilidade emocional e a 
autoafirmação. (SANTOS, 2007, p.66) 
 

Pensando nesses ‘’remédios’’, me remeto a uma prima que em seu 

aniversário de 6 anos queria um tablet de presente. Eu fui uma das pessoas contra. 

Disse a minha tia que achava melhor não, que poderia implicar nos estudos dela, 

que ela ainda estava muito nova para se submeter a horas em frente a uma tela, 

disse também, que com a internet tão liberada como está hoje, ela estaria exposta a 
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diversos conteúdos, e tudo mais, meus tios disseram que eu só via os contra e 

deram a ela o tablet, uma semana depois ela pegou a ponta de ferro da lapiseira e 

escreveu o próprio nome na tela do aparelho... Ela tinha agora um tablet com a tela 

escrita, arranhada! Ficou de castigo... E qual foi o castigo? Ficar sem o tablet... Os 

próprios pais colocam ênfase nos aparelhos eletrônicos. Em minha infância, ficar de 

castigo era não poder sair de casa, não poder encontrar com meus amigos, não 

poder brincar! Os castigos de hoje são ficar sem celular, computador, tablet... 

Segundo a tese de Nélia Mara Resende Macedo, 2014, “Você tem face?” 

Sobre Crianças e Redes Sociais Online, 

 

“É a partir da década de 1980 que a criança ocupa o centro da 

família e o mercado volta-se para uma produção 

especificamente direcionada para ela, desde objetos, 

alimentos, roupas, até uma extensa programação televisiva. 

Delineia-se, assim, um novo papel de destaque para a criança: 

o de consumidora. Uma vez que o foco do sistema capitalista 

deslocou-se da esfera da produção para a do consumo, a 

criança passou a ser foco do mercado, ocupando um novo 

lugar na estrutura social da sociedade capitalista (2014).” 

 

Quem é facilmente manipulado? As crianças ainda não possuem dinheiro e 

desconhecem o valor que cada nota/moeda tem, perante o valor de um produto; 

podem querer comprar um celular, por exemplo, com três moedas encontradas no 

bolso dos pais, e são capazes de insistir nisso. É por essa lógica que eles acham 

que podem adquirir tudo. Os pais muitas vezes têm dificuldades em dizer não, ou 

culpa, ou até chegam a achar que tal objeto pode estar sendo legal pra criança, para 

sua diversão. Mas, existem muitas facetas, sobre as quais devemos refletir a 

respeito. 

 Um celular, ou um tablet, por exemplo, para os bebês, segundo a Academia 

Americana de Pediatria: 

‘’A Academia Americana de Pediatria orienta que até os 

dois anos de idade os bebês não devem ser expostos às telas 

dos celulares, computadores, televisão ou tablet. Além da 

pesquisa apresentada acima, também existem muitos estudos, 
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estes já confirmados, de que a exposição a telas não contribui 

para o aprendizado de bebês. 

As pesquisas já comprovaram que os bebês aprendem 

melhor com experiências da vida real do que com aquilo que 

veem em telas. Explorar o mundo “ao vivo” e sem telas melhora 

a coordenação motora e a visão do bebê. É essencial que os 

eles aprendam conceitos enquanto interagem com pessoas e 

objetos reais. 

É importante sempre se lembrar que os celulares não são brinquedos, então a 

criança não deve ficar com eles e muito menos colocá-los na boca. Os problemas 

acarretados por dias diante de telinhas de celulares, pode vir, a longo prazo.  

E o que de tão legal prende as crianças nesses celulares por muito tempo, 

visto que é bem difícil prender a atenção de uma criança por minutos... Filmes, 

vídeos, normalmente assistidos no Youtube, poucos vão entrar em um site só de 

filmes, mesmo assim, lá podem ter diversos filmes, diversas informações, que 

desconhecemos na maioria das vezes. Mas hoje em dia o youtube é padronizado e 

todo mundo usa o tempo todo! E entre um vídeo e outro o que sempre nos aparece? 

As propagandas, os comerciais, as divulgações de produtos, lindos, fascinantes, 

coloridos, chamativos, bonecos que andam, dinossauros que voam, batom com 

glitter, sandálias que acendem, um carro novo pra mamãe, com um lugar reservado 

para os brinquedos, um celular melhor pro papai, com qualidade de imagens, e 

propagandas enganosas como, por exemplo, ‘’neste aparelho podemos ver nosso 

desenho favorito sem perder tempo’’ coisas muito ditas nas propagandas, mas em 

qualquer aparelho hoje em dia, conseguimos ver e acessar de tudo. Os marqueteiros 

usam dessas fontes midiáticas, não para vender apenas para as crianças, mas 

incentivar as crianças a quererem que os pais também comprem, e sabemos que 

jamais ficaremos livres, ou ao menos com uma trégua das propagandas: 

 

Sem dúvidas, pode ser adequado o antigo ditado “quem não é visto 
não é lembrado”. Hoje, ao ligarmos à televisão temos uma infinidade 
de comerciais, que são interrompidos pela programação – sim, as 
propagandas se tornaram rendosas às emissoras, pois através da 
reprodução das mesmas, as emissoras evitam custos com 
programação e recebem pela difusão dos comerciais. Sabe-se que 
os custos da transmissão das propagandas são associados ao tempo 
e ao horário em que irão ao ar o comercial. (SANTOS, 2007) 
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Assim como acontece com as emissoras de TV, também acontece com os 

sites da internet, as propagandas são uma forma de não perder dinheiro, e sim, 

ganhar, com a divulgação do produto, resultando em compra. 

Vejo que raramente um produto em comerciais, propagandas, não nos 

encanta, é inevitável, estamos passeando pelas ruas, nos deparamos com uma 

vitrine linda, com os melhores vestidos expostos, é óbvio que vai nos fascinar, 

rapidamente nossa memória remeterá a uma ocasião para usá-lo, naquele momento 

pensar em todos os outros que temos em casa não ajudará. É difícil resistir! E nós 

adultos também nos fascinamos com os brinquedos infantis, com as roupas infantis, 

eu por exemplo, tudo que vejo me lembra minha afilhada e quero comprar pra ela, 

principalmente coisas que são novidades. Aí vem meu namorado dizendo que ela 

não está precisando, que eu tenho que parar de comprar coisas sem necessidade e 

que a menina vai ficar mimada, mas são coisas que nós fazemos, porque já estamos 

adestrados pela mídia. 

Sair com crianças hoje é sinônimo de ter que ter dinheiro no bolso! Os 

outdoors, as vitrines de lojas, os rádios, a televisão todo tempo mostrando coisas 

inimagináveis para crianças. Tenho uma colega, cuja sua filha está com oito meses, 

e ela já está fazendo na internet a coleção de bonecas da filha, disse ela que fica 

acompanhando as promoções dos sites, e comprando tudo! Chegou a me dizer que 

os presentes do Natal já estão comprados! Bonecas que fazem xixi, que comem, 

que custam uma fortuna! É admirável ver onde os brinquedos chegaram, brinquedos 

que há pouco tempo atrás, por exemplo 10 anos, não tinham outra finalidade a não 

ser você dar vida a ele com o fruto da imaginação, hoje nos deixam abismados com 

o que fazem. 

A mídia é poderosa, avassaladora, que está a cada dia buscando suas 

inovações para fazer com que a gente deseje muito algo, encontrar o povo, visto que 

a intenção é só nos fazer consumir, usa de seus marketings para nos convencer de 

que um produto adquirido mês passado, já não serve mais, já nos satisfez naquele 

momento, mas hoje eu necessito de um novo! 

Quais estudos comprovam que não podemos repetir o vestido que fomos no 

casamento daquela prima, no aniversário da amiga? Nenhum! Mas a mídia nos 

convence a não repetir a roupa! A não usar por mais de um ano o mesmo celular, 

podemos observar que com o tempo os celulares vão ficando mais lentos, travando, 
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tudo intencionalmente. Estamos vivendo na sociedade dos descartáveis! Onde tudo 

é descartado, usei, não serve mais, necessito de outro!  

Também existe o lado das pessoas que não conseguem acompanhar esse 

plano perverso da mídia, pessoas que não possuem um alto nível de capital; como 

fazer para ser consumista se eu não possuo dinheiro suficiente para acompanhar o 

desenvolvimento acelerado da mídia? Quem não tem, fica de fora, quem não 

consegue acompanhar, se inserir, estar dentro do padrão consumista, se torna um 

excluído, ultrapassado. Minha avó, por exemplo, tem aparelho celular há bastante 

tempo, mexe em tudo, tem Facebook, WhatsApp e Instagram, vive postando fotos, 

se comunica com floriculturas pelo mundo todo, vive se gabando. Ano passado ela 

fez curso de informática, faz academia, aula de dança e muito mais, minha avó tem 

71 anos. Já minha mãe, com 48 anos, não tem nada disso. Eu dei um celular a ela, 

no ano passado, e ela só o usa mesmo para se comunicar em caso de necessidade, 

está começando agora a usá-lo com mais frequência. Meu pai não possui celular, 

nem sente interesse; as pessoas sempre falam com minha mãe: -‘’Nossa, até sua 

mãe tem e você não? Você tem que ter! Tem que usar! Por que você não me 

responde?’’. Meus pais são essas pessoas rotuladas como ultrapassadas, embora 

não se incomodem! 

 
O consumismo tornou-se o traço definidor da conduta alimentada 
pela cultura consumista na sociedade de consumidores. O poder da 
mídia, que aliada às grandes corporações empresariais, compõe 
uma rede quase inescapável, pois juntas o domínio se fortalece, ou 
seja, a mídia utiliza-se da divulgação e as empresas dos objetos e 
marcas. Assim, induzem meninas pobres a desejar uma boneca com 
a qual, talvez, nem soubessem inicialmente brincar, sendo que a 
distância entre os traços culturais que esta carrega e o universo 
cotidiano de crianças brasileiras que habitam as superpovoadas 
periferias urbanas é bastante significativa (COSTA, 2009). 

 

Lembro-me de uma vez quando fui em uma loja Leader, aqui no interior onde 

moro, e vi uma boneca enorme. Era um “bebezão”, ela não vinha com nada, não 

tinha adereços, era apenas aquele bonecão, quase do meu tamanho, com sua 

chupeta, e eu fiquei fascinada pela boneca. Fiquei pedindo a boneca à minha mãe e 

ela disse que naquele momento não poderia comprar para mim, pois a boneca 

custava em torno de 200 reais e o salário mínimo era cerca de 260 reais. Como se 

daria a compra dessa boneca? Meses se passaram e minha mãe, em um dia das 

crianças, apareceu com a boneca. Ela relata que levou quase 12 meses para 
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conseguir comprar a boneca e satisfazer praticamente ‘’um sonho’’ que eu tive, e eu 

fiz questão de sair mostrando para todas as minhas amigas a minha boneca. Eu a 

levei na casa das que moravam mais próximas, fizemos batizado e festa para a 

boneca, ela se chama Emanuely, com direito a padrinhos e até um ‘’padre’’, figurado 

pelo meu irmão, ornamentamos como se fosse uma igreja, eu estava vivendo um 

sonho real, com todas minhas amigas ali, levando suas ‘’filhas’’, (bonecas) para o 

batismo da amiga. 

Fui ter o meu primeiro celular com 14 anos, no ano  2010, 8 anos atrás, é 

visivelmente clara a aceleração da mídia nesse período, lembro-me que ganhei meu 

primeiro celula foi porque estava indo estudar em Miracema e morava em Paraíso, 

cidade e distrito, 10km de distância. Minha mãe sempre foi muito preocupada, me 

deu um celular para facilitar nossa comunicação, mas o celular comprado estava em 

alta, com uma espécie de mouse, sensor, onde se arrastava o dedo para fazer os 

comandos e com o teclado de letras, como segue abaixo: 

 

Figura 5: Celular comprado no ano de 2010. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Este era o celular. Ainda o tenho lá em casa. Ele funciona perfeitamente e 

minha mãe o usa. Eu não teria outros motivos para troca-lo, se não fossem os novos 

modelos, com novas propostas, novas tarefas, que vão sendo lançados. Passado 

pouquíssimo tempo, minha amiga também foi comprar um celular, e adivinhem, já 

era o de tela digital que estava em alta, celular de tela que virou febre, explodiu, todo 

mundo comprou, e daí não pararam mais de inovarem nas funcionalidades dos 

aparelhos. 
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 Figura 6: Celular comprado no ano de 2011. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Ao contrário de mim, que nasci em 1996, minha afilhada nasceu em 2014 e já 

nasceu dentro da tecnologia, de olho nas telinhas, desde meses já assistindo 

Galinha Pintadinha no celular, e todo mundo em volta achando lindo ela prestar 

atenção!  

O objetivo de fazer com que a criança se torne consumidora, não é 
pela questão de ela necessitar de algo, mas sim pelo desejo de 
querer. Grande parte das ações na sociedade pós-moderna está 
voltada para orientar o desejo, não na forma de pura regulação, mas 
de incentivo às fantasias, ao gosto e aos cuidados. Despertar e 
canalizar o desejo para certas direções pretendidas, produzindo 
sempre novos consumidores, requer conhecimentos especializados 
de última geração, verdadeiras estratégias que têm em vista 
estimular, dirigir e governar o desejo e as práticas de consumo 
(COSTA, 2009). 
 

Quando chamamos ela para ir à na pracinha brincar ela não quer, e se 

estamos na rua, basta um segundo e ela já está chamando pra ir pra casa, quer a 

televisão na Sky, ou é o celular da mãe, conectado na Internet o tempo todo, a 

vivência e convivência já não fazem mais sentido, não trazem prazer ou satisfação 

para as crianças, o que deveria ser denso é superficial. 

O consumo desenfreado está gerando cada dia mais pessoas alienadas para 

a sociedade. As crianças vão crescer assim. Já existem colégios hoje, todos 

eletrônicos, onde a lousa não tem mais espaço, não existem os cadernos ou livros, 

nem as brincadeiras tradicionais, só os tablets ou microcomputadores!  

Não vejo as tecnologias, a internet, só com um viés negativo, acredito que por 

meio delas podemos avançar muito, navegar e descobrir coisas que jamais 
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imaginaríamos um dia saber, uma pesquisa que antes, quando eu era criança pelo 

menos, eram feitas nas enciclopédias, por esse motivo minha mãe procurava 

sempre comprar enciclopédias, lá eram feitas nossas pesquisas, palavras que não 

sabíamos eram encontradas nos dicionários, e se quiséssemos saber algo fora 

disso, teríamos que procurar fontes, pessoas estudadas para dizer sobre aquilo; em 

um piscar de olhos os meios eletrônicos difundiram até aqui no interior onde moro!  

Vejo positividade no uso dos celulares, microcomputadores, tablets e etc, 

para a busca do conhecimento que não nos é dado facilmente; quando 

necessitamos fazer uma pesquisa por exemplo, sobre um determinado tema, na 

internet somos capazes de descobrir tudo e muito mais sobre; os aparelhos 

eletrônicos podem nos auxiliar na aprendizagem das crianças, contribuindo para o 

enriquecimento do nosso trabalho. 

As brincadeiras tradicionais por exemplo, perderam sua vez; pelo menos na 

cidade onde moro, não vejo mais as crianças brincando na rua...As pracinhas estão 

vazias, temos guris que não brincam de amarelinha, ou de pique-bandeira, bolinha 

de gude, soltar pipa, stop, cabra-cega, passa anel, gato mia, pique esconde, e muito 

mais; desconhecem essas brincadeiras que nós, passávamos horas a brincar; 

brincadeiras que desenvolvem habilidades psicomotoras, raciocínio lógico, liderança, 

força, equilíbrio, controle da ansiedade, memória e imaginação, confiança, trabalho 

em equipe, coordenação motora e muito mais. Olha o que nossas crianças estão 

perdendo na fase mais importante do desenvolvimento humano! 

Em um momento onde uma criança de cinco anos está vendo por exemplo 

'Ladybug' é um desenho que apresenta uma boneca é uma super-heroína Marinette, 

e seu parceiro Adrien, famoso pelo nome de Cat Noir, têm que salvar a cidade de 

Paris de um vilão, guardando suas identidades secretas, já é um filme muito esperto, 

onde ensinam as crianças coisas indevidas, onde os principais personagens são 

‘’namoradinhos’’, e a Ladybug em um dos episódios ‘’rouba’’ o celular do namorado 

para poder apagar uma mensagem errada que ela o enviou...  Também, por 

exemplo; “Pica-Pau” desenho mais que conhecido, onde o Pica-Pau faz de tudo 

para se sair bem! Ele ultrapassa regras, faz inúmeras coisas erradas, e sai sempre 

se dando bem! Sai imune, nada acontece com ele. A meu ver, não seria um dos 

melhores desenhos para as crianças, em sua fase de pleno desenvolvimento, para 

que não estejam aprendendo com isso. A criança já tem esse pensamento de poder 

tudo, do egocentrismo, e diante desses ‘’ exemplos’’ elas a cada dia se fortalecem 
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nesses conceitos, achando que podem ser como eles, pois a criança é visual, 

aprende com os exemplos, e hoje o que mais vemos é a difusão desses desenhos 

nada educativos. 

O Dia das Crianças está se aproximando e o que as lojas fazem? 

Transbordam suas vitrines de brinquedos de todos os tipos, bonecos dos desenhos 

animados que as crianças veem, desde os de plástico, que não fazem nada, aos 

que fazem tudo... andam, falam, lutam, dinossauros que voam de verdade, carrinhos 

de controle remoto, tem de tudo, e com preços altíssimos! 

Ao passar pelas ruas com as crianças, é impossível que os olhares delas não 

se remetam ao encontro dessas enormes vitrines. Grande parte das crianças 

começam a desejar tal coisas, pedem os pais, e acham que precisam ser atendidos 

na hora. Algumas crianças até se jogam no chão, para conseguir o que querem, 

porque eles já descobriram que pelo choro, os pais atendem mais facilmente ao que 

eles querem!  

E não temos para onde correr. Se os pais evitam lojas com os filhos, evitam 

passar por perto dessas vitrines, as divulgações dos objetos vão até sua casa, 

através das propagandas televisivas, propagandas nos celulares, rádios, em todos 

os meios de comunicação, nos quais a criança está entregue e vulnerável. 

Pensemos agora no adulto em miniatura. Agora está na moda ‘’tal mãe, tal 

filha’’, roupas adultizadas, que apenas diminuem o tamanho e vestem nossas 

crianças, bodys com as costas de fora, mini saias jeans, mini shorts de renda ou de 

brilho, sandálias altas. As crianças além de não brincarem livres no meio ambiente, 

de não andarem descalças, nem tomarem banho de chuva, brincando no barro, não 

se vestem mais como crianças, com roupinhas coloridas, de bichinhos, já dominam a 

tecnologia. 

Os pais estão perdendo as rédeas da educação dos filhos para a mídia, não 

são mais os pais que educam, são os aparelhos eletrônicos, não são mais os pais 

que controlam o tempo das crianças, e sim os celulares. Quando entram para 

escola, a responsabilidade fica sobre o professor, que passa poucas horas com as 

crianças, tendo de assumir tudo isso, que não é apenas papel da escola. ‘’Nessa 

sociedade, o consumo visto e tratado como vocação é ao mesmo tempo um direito e 

um dever humano e universal, que não conhece a exceção’’ (BAUMAN 2008, p. 73). 

 ‘’Penso que é isso que a cultura da mídia e do consumo fazem 

diariamente com a infância e com as crianças: atribuem-lhe formas. 
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Formas que são constantemente modificadas, substituídas, datadas, 
descartadas, potencializadas, reinventadas, ressignificadas...’’ 
(MOMO, 2007, p.327)    
        

A mídia convence as crianças, de que a vida é comprar, comprar e comprar! 

Hoje, em dia cada desenho criado, já vem com o intuito de venda, mal se lança o 

desenho e os bonecos já estão no mercado, existem diversos produtos relacionados 

a cada desenho, filme, série, programa... Produtos que variam desde a alimentação 

das crianças, como bolinhos de chocolate do Bob Esponja, sopa de letrinhas do Sítio 

do Pica-Pau Amarelo, chicletes da Lady-bug, a brinquedos, vestimentas como tênis, 

blusas, saias, até roupas de cama, banho, adereços e etc.  

As crianças são influenciadas pela mídia. O consumo tornou-se identidade da 

nossa geração, ocupando e integrando a vida do indivíduo e suas relações. 

“Embora o contexto seja complexo e a responsabilidade partilhada, 
parece que ainda falta aprimorar a postura das agências de 
publicidade e de seus profissionais. Ponderando os argumentos 
levantados pelos próprios publicitários, refletimos ser possível 
realizar uma publicidade mais ética, mas essa tarefa ainda é um 
desafio. A fim de reduzir riscos e perdas de faturamento, a maioria 
das empresas e das pessoas que se coloca em uma posição que 
segue a zona de conforto, ou seja, acabam por continuar fazendo o 
que já fazem ou o que todo mundo faz, e dessa forma, se 
retroalimenta a narrativa e a lógica da sociedade de consumo.’’  
(Saraí Schmid & Carolina Rigo, 2015, p. 184) 

 

A responsabilidade é partilhada, mas mesmo que os pais e responsáveis 

lutem contra a alienação da infância pela mídia,  todo corpo docente, e todos que 

fazem parte do desenvolvimento da infância, não teríamos resultado! Uma única 

saída atualmente a se pensar, seria, segundo  a resolução n. 163 do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente: 

 Colocar uma verdadeira censura na mídia e em suas 

transmissões, visto que como explicam claramente as autoras acima, 

não temos certeza de ser isso possível, pelos investimentos que 

poderão ser perdidos nas empresas, visto que o que transmite capital, 

é essa venda da inocência, comercialização da infância. 

 

Temos de pensar na situação, poder da mídia tem grandes aliados, bases 

fortes e estudadas para virem ao nosso encontro, sem margem de erro, sem 

margem de não se sobressaírem e nos afetar, a jogada deles, é certa, não perde. 



      

33  

  

 

A mídia veio se achegando, de forma ilusória e atrativa, causando grande 

admiração e encanto, pois achamos, ‘’nossa como estamos evoluindo’’, ‘’olhem onde 

já conseguimos chegar’’, ‘’hoje temos acesso a tudo’’, mas nunca tivemos tempo 

para parar e refletir os lados positivos e negativos do acontecimento. Estamos 

entretidos o tempo todo não sobra tempo pra isso, os resultados se aparecem nas 

crianças, (cito elas por estarem participando dessa era desde novas), os resultados 

são medicados, tratados como doenças, e ninguém procura suas causas, ficamos 

estagnados, sendo confortados pelas mil e uma funcionalidades do celular. 

É clara a importância da Internet hoje. Se fiz esse trabalho, a Internet me 

ajudou muito. O computador no qual eu digitei, os programas que usei, tudo, me 

ajudou, se fosse há anos atrás, não sei dizer como se daria. 

Sentada, produzindo este trabalho, uma tia paterna passou, me viu na tensão, 

me deu de comer, disse que era pra curar minha depressão/tcc, e começou a 

conversar comigo sobre, perguntou meu tema, eu disse, e a resposta veio 

inicialmente com uma risada, e após ela me disse assim: -‘’Tem pontos positivos?!’’, 

ela é mãe de duas meninas, a menor tem 6 anos, e a maior 26, que tem uma filha de 

11 meses. Minha tia sabe do que estou dizendo, é professora, e também está 

inserida nesse meio, todos nós estamos, só que talvez ela nunca tivesse antes 

parado para refletir, pensar nisso. É o que nós devemos sempre fazer, parar para 

pensar em tudo, em todas as suas facetas, e fazer o uso, das que julgarmos 

verdadeiras, necessárias. 
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3. A INFLUÊNCIA QUE A MÍDIA EXERCE SOBRE A INFÂNCIA 

 

As identidades, dizem, se quebraram. Em seu lugar não ficou o 

vazio, mas o mercado. As ciências sociais descobrem que a 

cidadania também se pratica no mercado, e que as pessoas que não 

têm como realizar suas transações ali ficam, por assim dizer, fora do 

mundo. Fragmentos de subjetividade se obtém nesse cenário 

planetário, do qual ficam excluídos os muito pobres. O mercado 

unifica, seleciona e, além disso, produz a ilusão da diferença através 

dos sentidos extramercantis que abarcam os objetos adquiridos por 

meio do intercâmbio mercantil. O mercado é uma linguagem e todos 

nós procuramos falar algumas de suas línguas: nossos sonhos não 

tem muito jogo de cintura. Sonhamos com as coisas que estão no 

mercado. Séculos atrás, essas mercadorias vinham de outras partes 

e não eram necessariamente melhores. A crítica dos sonhos foi um 

dos grandes impulsos para a construção da imagem de sociedades 

diferentes. Assim, hoje, são os sonhos seriais do mercado que se 

apresentam como objetivo da crítica. (SARLO, Beatriz, 1997, p.26) 

 

Sarlo discute sobre a nossa identidade contemporânea, não nos 

caracterizamos mais por nossas especificidades, caráter, carisma, não deixamos 

nossas marcas por onde passamos, pela vidas das pessoas, no nosso trabalho e 

etc., mas sim, pelas coisas materiais que possuímos. 

Decidi fazer uma nova pesquisa em uma turma de primeiro ano do Ensino 

Fundamental na qual estou atuando também, com alunos de 6 e 7 anos de idade, 

em uma Escola Municipal, de Santo Antônio de Pádua. 

As perguntas foram do tipo: ‘’Quem tem celular em casa, quem tem 

computador em casa, se gostam de fazer o uso contínuo desses equipamentos’’.  
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Figura 7: Crianças afirmando possuir aparelho celular em casa. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

Nesta foto eu estou perguntando quem tem computador em casa. Alguns 

disseram assim: ‘’Tenho notebook, tia!’’ E eu disse que também era válido!  

 

Figura 8: Crianças afirmando possuir computador em casa. 

 

Fonte: Arquivo pessoal. 
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Já nesta eu estou perguntando quem tem celular em casa, e além de todos 

eles afirmarem ter, ainda justificaram: “Eu tenho, tia, mas é pequeno e está sem 

bateria”. “O meu é grandão, tia!”. “Minha mãe e meu pai vão me dar mais um de 

natal!”. “Eu tenho um computador, um celular e um tablet!”  

Logo em seguida eu perguntei se eles gostavam de brincar na rua, e a 

maioria disse que sim. Então, eu fui criando novas perguntas: ‘’Vocês gostam mais 

de brincar na rua ou em casa? Com computador, celular, jogos...?’’ E as respostas 

de maioria dos meninos foram: “Jogando vídeo game!” “Eu também” “Eu jogo na 

casa dele tia!” 

Andando pela sala, eu ouvi, então, uma conversa. Cheguei na metade do 

assunto, mas pelo que entendi, acho que um colega perguntou como o outro 

conseguiu determinado jogo. Quando me aproximei, ele estava explicando: “É só 

você pegar o pendrive, colocar no computador, baixar o jogo no computador e 

passar pro pendrive, meu primo já fez pra mim, e me ensinou, eu fiz assim e depois 

coloquei o pendrive no Playstation, dá pra ter vários jogos!”  

Compreendidos de que meninos e meninas de 6 anos de idade já dominam 

até questões de downloads na internet, que praticamente todos são acompanhados 

por qualquer tipo de propagandas, também de vírus que instalam vários documentos 

em seu computador, acarretados de imagens, vídeos, totalmente sem censuras, 

onde para a criança estão agindo totalmente inocentes, são pegos de surpresa e 

banhados de curiosidades. 

Perguntei então as meninas: ‘’Vocês gostam de brincar na rua?’’ E elas 

responderam: ‘’Sim, sim, sim!’’ 

Aí continuei: ‘’Vocês também gostam de ficar em casa mexendo no celular, 

computador?’’ E vibraram ainda mais para responder que sim! Então perguntei o que 

elas gostavam mais! E a resposta: “Ficar em casa mexendo no telefone tia” “E eu 

gosto de mexer no computador, tia”. Aí, então, perguntei o que elas tanto gostam de 

fazer no celular, uma das respostas foi: “Ver vídeos, jogar, eu falo com meu pai!” e 

mais inúmeras coisas! 

Vejo que, sim, eles têm o desejo ainda de brincar nas ruas, de correr, 

extravasar, mas, ao mesmo tempo os aparelhos eletrônicos chamam a atenção dos 

pequenos, com falsas ilusões que acabam tomando o tempo. 
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Minha última pergunta foi se eles ficam de castigo. E ouvi um belo grito 

coletivo: ‘’Siiiiim!” Continuei: ‘’E o que a mãe faz quando vocês estão de castigo?’’ A 

primeira resposta: “Bate, briga, puxa cabelo”  ... As outras “Me deixa sem vídeo 

game, sem meu celular!” “Tia minha mãe me deixa sem computador, sem celular e 

sem ver televisão”  

Pesquisando assuntos pelo meu tema na Internet, me deparei com um vídeo 

extremamente assustador, pois era uma menina, aparentemente de uns 10/11 anos, 

desfilando em um festival de modas anual, infantil, estrangeiro.  

 

Figura 9: Desfile estrangeiro, de moda infantil, 2018.  

 

Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=RNEb6OyHPaM 

  

Nós, adultos, ‘’ cegos’’, olhamos e achamos bonitinho, mas será que é? E a 

importância da infância? Onde fica?  

Nessas fotografias podemos observar claramente que essa criança, não tem 

nada de criança, usa roupa de adulto, sapato, maquiagem... é possível ver o sapato, 

o brilho, o vestido todo colado e curto, que tem uma parte de cima que se transforma 

em babado na saia, completamente maquiada, de brincos grandes! Será que essa 

criança passa quanto tempo sendo criança?  Mas é isso que a mídia procura, pois 

as crianças consumidoras de hoje, que não possuem dinheiro, precisam conseguir 

dos pais, serão os adultos consumidores de amanhã, por isso o maior alvo é a 

infância, constroem essas relações desde cedo para as terem quando adultas. 

A Internet hoje nos permite ser mapeados, todas as pessoas sabem o dia de 

nosso aniversário, onde trabalhamos, onde fomos passar as férias, com quem, então 
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é muito fácil nos atingir adequadamente em cada momento, tudo através do GPS de 

nosso aparelho celular e seu rastreamento. 

Podemos reparar, que quando abrimos, por exemplo, o site das casas Bahia 

e procuramos um guarda roupas, no outro dia quando você abrir seu celular vai ter 

vários anúncios lhe indicando diversos guarda roupas, e vários produtos 

semelhantes a esse, e quando abrimos nossas redes sociais também, os anúncios 

estarão por lá, nos oferecendo os produtos, somos rasteados quando conectados a 

internet. Porém nós adultos, sabemos um pouco melhor lidar com isso, sendo que 

uma criança que está usando as redes sociais, não sabe disso, ela não entende que 

está inserida em uma situação problema. Nossas crianças estão competindo com 

grandes profissionais, com pessoas muito espertas no ramo, os produtos nos são 

oferecidos por seu significado social, e não por necessidade.  

‘’Você é o que você tem. Você é o que você compra. Você é o que você 

possui.’’ E se você não tem, você não vale nada. Essa é a lógica cara dos mercados. 

Vejo isso todos os dias dentro de minha sala de aula. As crianças disputam o tempo 

todo, por uma ter uma coisa, achar ser melhor que a do outro, ou até se vangloriar 

por ter e diminuir o outro que não tem. Meus alunos do Ensino Fundamental são 

completamente assim, disputam celulares, Playstation e até os jogos do aparelho, o 

pior é que essas disputas também aparecem na Educação Infantil. Minhas meninas 

de 3 anos colocam o vestido e ficam falando para as que não estão de vestidos que 

elas não são princesas, colocam um vestido lilás e dizem ser a Princesinha Sofia, 

(uma princesa de uma série de desenhos que usa um vestido lilás). se o vestido da 

outra é de outra cor, não serve, quando colocam blusa da Frozen, olham para 

aquela que não é da Frozen, e dizem: ‘’A minha blusa é da Frozen, a sua não é!’’  

O que mais preocupa é que não são apenas produtos que são impostos as 

crianças a todo momento, mas sim valores, e um dos primeiros valores oferecidos, é 

o valor que as coisas tem para as fazerem felizes e completas. É obvio que nós 

podemos ter as coisas, mas não fazer com que elas ditem a nossa felicidade e 

satisfação.  

A comercialização da infância está completamente imersa na vida das 

crianças. As crianças têm o desejo de crescer, de ter idade adulta o tempo todo, e a 

mídia responde a isso muito bem, as bonecas Bárbie por exemplo, estão vindo com 

roupas que tem um forte apelo sexual e são destinadas para meninas, que passam 

a achar a boneca linda, e a quererem usar também, ficar igual a boneca, os 
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marqueteiros focam no público infantil, mas, com uma mensagem adulta, os 

meninos por exemplo, são expostos a mensagens que indicam que o menino tem 

que ser durão, violento, com poder, dominação. Os jogos que eles gostam, por 

exemplo,  a quantidade de violência exposta é surpreendente, que ensinam os 

meninos a responderem seus problemas e diferenças com violência, só que no 

vídeo game eles não sentem dor nem as consequências disso. 

Segundo a academia americana de pediatras, recomenda-se que nenhuma 

mídia de tela seja usada para crianças menores de 2 anos, pois o excesso de mídia 

precocemente pode mudar a maneira como o cérebro se desenvolve. Crianças que 

estão acostumadas a ficar grande parte do tempo vendo televisão, quando forem 

para a escola, irão ter grande dificuldade em se concentrar no professor, no assunto 

que o professor está trabalhando, nas atividades, porque a televisão é colorida, com 

suas cores vivas que mudam rapidamente de imagens, falas, músicas, vários sons 

ao mesmo tempo, estar em uma sala de aula, não seria atrativo.  

 

A televisão influencia a saúde física e mental, a educação, a 
criatividade e os valores daqueles que se encontram na frente da 
tela. Quando expostos às propagandas, as crianças (alvo deste 
estudo) ficam vulneráveis frente a informações que não são capazes 
de julgar de modo adequado. (SANTOS, 2OO7) 
 

 Tenho um aluno que quando propomos atividades a ele, ele nunca responde, 

não demonstra interesse, não participa, ele sempre vai no cantinho do brinquedo e 

pega umas pecinhas e fica montando. Eu já tinha reparado nele, uma grande 

inteligência na hora de montar aquelas pecinhas, criava e recriava com elas, mas só 

ele e as peças, em um mundinho distante, sempre que eu tentava me aproximar, ele 

mal me olhava, não dava atenção, como se não tivesse me ouvindo. Em um dia de 

chuva, cheguei à sala. Haviam pouquíssimas crianças, sentei à mesa e comecei a 

conversar com elas, e ele abriu a boca pela primeira vez. Começou a falar e falar 

comigo, algumas palavras mal pronunciadas, ele estava me dizendo que tem um 

celular, que faz um monte coisa, então eu aproveitei para interagir com ele, comecei 

a fazer perguntas e ele foi me respondendo, disse que tinha ido pra escola de carro, 

quando desceu do automóvel, para se proteger da chuva usou o capuz do casaco, 

disse que a mãe que deu o celular pra ele, que estava quebrado, mas que ainda 

funcionava, que ele sabe mexer em tudo, tem muitos joguinhos, e que tem um irmão 

mais velho e um mais novo, e o assunto rendeu... 
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 A mídia nos influência de inúmeras formas, positivas e negativamente, com 

ela nós também necessitamos saber lidar, é tudo uma questão de jeito, prioridade, 

saber colocar a importância devida, e tirá-la também. 
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4 - CONCLUSÃO 

 

Busco ao longo do texto, refletir sobre a história da infância e seu 

comportamento,  reconhecer sua importância, analisar a influência da mídia 

e consumo nas relações entre crianças e adultos.  

Nesse sentido, proponho que pensemos mais na infância das 

crianças, em atividades lúdicas, significativas, diversificadas para 

promoverem a aprendizagem, e ficarmos mais atentos as propagandas, e 

não deixar a criança desperdiçar o seu tempo valioso da infância, entregue 

as telinhas. 

Temos também, que buscar mais meios para resistir à mídia, ela não 

tem porque parar, o ganho está nessa alienação das pessoas, o que nos 

falta é respaldo, leis que resguardem melhor a infância,  desse ataque da 

mídia as crianças; temos o CONANDA, CONSELHO NACIONAL DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE que diz: 

Art. 1º Esta Resolução dispõe sobre a abusividade do direcionamento 

de publicidade e de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente, 

em conformidade com a política nacional de atendimento da criança e do 

adolescente prevista nos arts. 86 e 87, incisos I, III, V, da Lei nº 8.069, de 13 

de julho de 1990. § 1º Por 'comunicação mercadológica' entende-se toda e 

qualquer atividade de comunicação comercial, inclusive publicidade, para a 

divulgação de produtos, serviços, marcas e empresas independentemente 

do suporte, da mídia ou do meio utilizado. § 2º A comunicação 

mercadológica abrange, dentre outras ferramentas, anúncios impressos, 

comerciais televisivos, spots de rádio, banners e páginas na internet, 

embalagens, promoções, merchandising, ações por meio de shows e 

apresentações e disposição dos produtos nos pontos de vendas. Art. 2º 

Considera-se abusiva, em razão da política nacional de atendimento da 

criança e do adolescente, a prática do direcionamento de publicidade e de 

comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o 

consumo de qualquer produto ou serviço e utilizando-se, dentre outros, dos 

seguintes aspectos: I - linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de 

cores; II - trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de 

criança; III - representação de criança; IV - pessoas ou celebridades com 
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apelo ao público infantil; V - personagens ou apresentadores infantis; VI - 

desenho animado ou de animação; VII - bonecos ou similares; VIII - 

promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou com 

apelos ao público infantil; e IX - promoção com competições ou jogos com 

apelo ao público infantil. 

Visto o que propõe a lei, vemos que na prática não são tão cumpridos, 

sendo nossos direitos, violados e deixados para trás! 

Não digo que o uso das tecnologias são nocivos aos pequenos; 

possuem suas inúmeras utilidades, mas discuto na perspectiva de uma 

primeira infância desprotegida, frágil, onde se faz necessário analisar as 

condições nas quais estamos sendo expostos a estas e nos deixando ser 

conduzidos por elas. 

Concluo meu trabalho, amante da fantasia, do faz de conta, do conta 

de novo, do imaginário, onde podemos chegar a qualquer lugar, em um 

instante. Acredito no pó de pirlimpimpim da Emília. 

A minha luta eu já travei. Estou dialogando o tempo todo com os pais 

de meus alunos, colegas, parentes e se surge o assunto, eu o aproveito. O 

novo nos causa estranheza, e sempre que fazemos uma proposta diferente a 

alguém, ela não vai ser acatada de primeira, mas é aquele ditado ‘’água 

mole em pedra dura, tanto bate até que fura’’, não podemos cruzar os braços 

e nos entregar. 

Devemos aproveitar o lado bom da mídia. Pesquiso muito com meus 

alunos sobre qualquer coisa sobre a qual sentimos dúvidas, mostro diversos 

animais que ainda não conhecemos, visitamos lugares, significado de novas 

palavras, obras de arte de pintores famosos, tudo o que antes tínhamos que 

encontrar nas enciclopédias, qualquer um tem acesso pela internet. 

Conseguimos falar com pessoas queridas que moram do outro lado do país 

e isso foi um avanço para nós. Tivemos bastante avanços, mas é preciso 

saber dividir o tempo e saber peneirar os conteúdos nos quais temos acesso! 

Aos meus alunos maiores, já converso com clareza sobre os comerciais da 

tv e propagandas da internet, que muitas das coisas que vemos, podem ser 

enganosas, que não podemos desejar tudo que vemos, seja nas mídias ou 

com o colega, que nós não podemos deixar que nada corrompa nossa 
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identidade! Somos porque nós temos um corpo, que vive e possui suas 

características individuais, não somos porque temos! 

Elas merecem nossa atenção! Olhar para nossas crianças com um 

olhar especial, construir junto a elas, situações significativas, prazerosas, 

onde estas estejam plenamente envolvidas de corpo e alma, dando seu 

máximo, interagindo, brincando, construindo; se desenvolvendo. 

Ocupando seu tempo em busca de se auto construir, , ensiná-las a 

acreditar em si próprias, estimulando-as a crescerem criticamente, para 

diante de situações problemas, refletir sobre, e não meramente acatar! 

Precisamos ser críticos, e lutar por nossa identidade!  
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