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Resumo 

 

Entendendo a televisão como parte do cotidiano da sociedade moderna e principalmente 

participante da formação da criança, este artigo tem como objetivo discorrer sobre a 

relação dos pequenos com o meio. Parte-se da ideia inicial de que os conteúdos 

televisivos podem influenciar no comportamento, na linguagem e no consumo infantil, 

para avançar nos estudos mais recentes sobre tal inter-relação.  
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Introdução 

 

Ao discutir os meios de comunicação, é necessário entendê-los diante da sua 

importância para a sociedade mediante ao seu poder simbólico. Levando em 

consideração o poder de influência que por meio da capacidade produzir verdades, onde 

as pessoas se vêem e acreditam, podendo então modificar suas opiniões. (BOURDIEU, 

2000). 

Mesmo com muitos avanços tecnológicos, o meio de comunicação mais 

utilizado continua sendo é a televisão. De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia 

2016 (PBM 2016) — encomendada pela Secretaria de Comunicação Social da 

Presidência da República (Secom) e realizada pelo instituto Ibope com mais de 15 mil 

entrevistas pelos Estados brasileiros —, 63% dos entrevistados afirmaram que a TV é o 

meio de comunicação no qual mais se informam sobre os acontecimentos do Brasil, 

sendo que 73% revelaram ter o hábito diário de assistir a televisão.  
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Implantada no Brasil em 18 de setembro de 1950, graças ao sonho de Assis 

Chateubriand a televisão passou por diversas fases até conseguir o seu lugar nos lares 

brasileiros, por isso é considerada uma das mais avançadas no mundo no quesito 

qualidade de produção. Da fase elitista, onde era considerada um artigo de luxo, a 

televisão também teve seu momento populista, do desenvolvimento tecnológicos e sua 

expansão internacional graça aos acordos feitos com o governo. A televisão brasileira 

nasceu no berço do capital privado, e desde suas primeiras exibições, até hoje, continua 

alimentando esse capital. Uma característica do Brasil é que os meios de comunicação 

são controlados por grandes famílias que controlam 90% de tudo que é visto, ouvido e 

lido pela população. (REBOUÇAS, 1999) 

Para compreender melhor o meio é necessário saber que o ato de assistir 

televisão está ligado a costumes antigos, a ligação do homem com a imagem. Ciro 

Marcondes Filho (1988) diz que a imagem é uma ponte que liga o homem ao seu 

imaginário, paralelo a sua dimensão do real. Ao mesmo tempo que na vida real o ser 

humano viva de forma repetitiva, com uma rotina cansativa, a sua mente anseia por 

novidade, mudança, o que o instiga a ter desejos, esperanças e vontades.  

Sendo assim, a imagem faz parte da construção mental e certo contraponto às 

práticas da vida cotidiana, ou seja, acaba exercendo uma função de janela para outra 

dimensão. Sejam os sonhos, desejos e fantasias, isso é tão importante quanto as 

questões do dia a dia. 

Trabalhando com os closes, com os jogos de aproximação (mais conhecidos 

como Zoom), câmera lenta, a TV criou como Marcondes (1988) diz, um estilo intimista, 

tirando a obrigatoriedade de concentração do telespectador, proporcionando a sensação 

de ter sido guindado para dentro da tela. Outra característica da TV é ela não para, 

sempre tem som, diálogos e movimento, por isso, quando se instala o silêncio o 

telespectador rapidamente entende que tem algo de errado.  

Joan Ferrés (1996), em seu livro Televisão e educação, descreveu a importância 

da televisão para a sociedade. Segundo ele, a TV acaba sendo representada como totem 

das tribos primitivas - objeto de veneração e reverência, que é símbolo de identificação 

individual e coletiva. O autor diz que assim como o totem, ela é capaz de concentrar as 

expectativas, os sonhos e os temores das pessoas. “A ela sacrificam seu tempo. Ela dá 

sentido à realidade” (FERRÉS, 1996, p. 7) 
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Por meio da TV o público tem acesso a lazer, informação, entretenimento, sem 

sequer precisar sair de casa, sem ter a obrigatoriedade de responder aos diálogos, e com 

a vantagem de se em determinado momento cansar, simplesmente desliga ou muda de 

canal.  

Ferrés (1996), diz que acontece se chama re-ligare - palavra que vem do latim e 

significa religação entre o homem e deus. O totem representa para as tribos primitivas 

um objeto de veneração, carregando a responsabilidade simbólica de identificação 

individual ou coletiva. Assim como o totem, a televisão proporciona o prazer de se 

sentir incluído numa sociedade e fazer parte dela.  Ou seja, a TV seria então uma 

ligação do ser humano com o mundo, uma nova forma de relacioná-lo com a sociedade, 

só muito diferente da religião (que impõe obrigações, reverencia, disciplina), a TV não 

exige nenhuma formalidade, como se fosse livre.  

Porém, ao mesmo tempo que a TV livra de certas obrigações, também gera 

outras dependências, como o condicionamento de horário devido a sua programação. 

Quantas vezes já não programamos nossas tarefas de acordo com o horário da novela ou 

do telejornal? Ou as crianças, que comem rápido na mesa para assistirem o desenho que 

começa após o seu almoço? Com base na programação emitida pela TV, as pessoas 

montam (mesmo sem perceber) a sua agenda, a hora de deitar, das suas refeições e até 

mesmo o horário de ir ao banheiro. 

A praticidade dela deixou tudo mais fácil. A informação já vem mastigada e com 

imagens. Ciro Marcondes Filho (1988), fala sobre a supremacia da TV e diz que além 

de distrair ela proporciona informação, atualiza as pessoas sobre o mundo lá fora.  Ela 

vai até as pessoas ao invés das pessoas irem até ela. Isso faz sua a recepção ser regular e 

contínua, tornando-a parte do dia a dia.  

 

TV e Sociedade 

 

Joan Ferrés (1996) afirmou que a televisão se tornou um forte instrumento de 

penetração de culturas, além de levar informação ela é capaz de formar consciências, 

transmitir ideologias, valores e também promover a socialização.  

O sociólogo canadense McLuhan (1974) que disse que para entender o meio é 

necessário entender a mensagem emitida por ele, ou seja “o meio e a mensagem”. Para 
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completar o raciocínio, Ferrés diz a mensagem da TV é a transformação que tem 

provocado na vida das pessoas, no contexto familiar ou social  

Ao falar sobre os meios de comunicação, Pierre Bourdieu (2000) se refere como 

poder simbólico. A televisão, assim como os outros meios trabalham com a Palavra e 

esta tem por sua vez a função de dar existência às coisas, além de criar fantasia, fobias 

ou representações. O real perigo deve-se ao fato dela, por trabalhar com palavra e 

imagem, ter o poder de fazer ver e crer no que se vê.   

Pierre Bourdieu (1994) e Adorno (1995), foram pesquisadores que não assistiam 

televisão e mesmo não assistindo, acreditavam nos seus efeitos sobre as pessoas. 

Bourdieu (2000) descreve os meios de comunicação como poder simbólico, já que 

fazem uso da Palavra e esta tem o poder de dar nome, existência, além de criar 

representações e fantasias. A televisão, sendo um veículo de comunicação, também 

trabalha com a palavra, consequentemente exerce esse poder simbólico. 

Adorno (1995), apocalíptico à sua medida, afirma que não é contra a televisão, 

mas alerta para o seu uso excessivo: 

 

“Entretanto, suspeito muito do uso que se faz em grande escala 

da televisão, na medida em que creio que em grande parte das 

formas em que se apresenta, ela seguramente contribui para 

divulgar ideologias e dirigir de maneira equivocada a 

consciência dos espectadores. ” (ADORNO, 1995, p. 77)  

 

 

Talvez o que assustava os pesquisadores era a velocidade da televisão, por 

trabalhar com o tempo, nela tudo é rápido, inclusive a informação. Para exemplificar 

melhor, era um rádio com imagens.  

O contexto dos dois talvez tivesse razão, já que as pessoas recebem a informação 

mastigada, pré-concebida por alguém que as digeriu, dentro de uma ideologia, sem ao 

menos dar a oportunidade de gerar sua própria opinião. 

Adorno (1995) reconhece que o veículo tem um grande potencial no sentido de 

educar, de divulgar a informação e esclarecê-la, porém, refere-se a ela como uma 

representante de ideias e valores. Segundo o autor, a TV impõe certos valores, como se 

fossem “dogmaticamente positivos”. Para exemplificar, o autor cita o risco de algum 

jovem ou criança acreditar nas representações de amor, casamento, entre outros, emitida 
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por ela. Acreditando que aquilo é real e esperando para sua vida, aquele amor com 

câmera lenta e trilha sonora. 

De fato, a televisão é um dos grandes instrumentos de percepção do mundo para 

a sociedade. Ela possui uma força de penetração tão forte que na época da ditadura, o 

governo a enxergou como influenciadora do público, querendo exercer o controle sobre 

ela na tentativa de influenciar os cidadãos. 

Para o pesquisador Dominique Wolton (1996), o público não é passivo e nem 

neutro, ele filtra o que vê em função do valores e ideais adquiridos no decorrer de suas 

experiências de vida.  

Um exemplo dessa não passividade são os diálogos ouvidos nos transportes 

públicos. Os assuntos mais falados são referentes ao que está em alta na televisão, por 

exemplo o caso Lava Jato, entre outros. As pessoas julgam, debatem, comentam e tiram 

suas próprias conclusões. “Esse duplo movimento de recepção e discussão prova não 

apenas que os espectadores não são passivos, mas que eles sabem criticar e julgar a 

televisão. ” (WOLTON, 1996, p. 54). 

Uma discussão delicada em relação a televisão é a interação das crianças com 

ela. O público adulto, consegue comparar, refletir e questionar o que viu na TV 

conforme a sua bagagem cultural e suas ideologias.  Mas, e as crianças que estão em 

plena formação social? Segundo Ferrés (1996), a relação da televisão com a criança 

desenvolve-se em um terreno muito mais vulnerável. 

 

Televisão e infância 

 

Antes de começar a discussão sobre a relação entre TV e criança é necessário 

entender que os anos mudaram e que a infância de poucos anos atrás é diferente da 

atual. Com a modernidade (passagem do século XIX para o século XX e o boom da 

tecnologia (meados do século XX), as pessoas, inclusive as crianças, possuem 

adquiriam novos meios de se relacionarem com o mundo e com as outras pessoas.  

Atualmente existem inúmeros fatores a serem repensados como o contexto de 

família. Pais e mães trabalham o dia inteiro, o que consequentemente acabou gerando 

uma nova consolidação familiar. Sem esquecer do aumento da violência, que despertou 

nos pais o medo de permitir que as crianças brinquem na rua. Sendo assim acabam 

arrumando meios de distração para a criança dentro da própria. 
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David Buckingham (2007) disse que surgiu uma nova concepção sobre a 

infância, marcada pela inter-relação da ideologia, governo, pedagogia e tecnologia, 

movidas de forma que uma reforce a outra. Entende-se então que o significado de 

infância varia então de acordo com o seu contexto social. O lugar da criança na 

sociedade contemporânea implica levar em consideração fatores que colaboram para o 

desenvolvimento de uma infância específica, com as próprias características deste 

contexto. 

Neil Postman (1999) disse que a invenção da infância foi dada no período da 

renascença, como construção social e condição psicológica. Definição essa que foi 

resultado de uma necessidade em distinguir as pessoas pela sua capacidade mental.  

Com a criação da prensa tipográfica a infância então acabou se desenvolvendo 

junto a alfabetização, mas o motivo da evolução, percebe-se que foram os interesses 

comerciais, econômicos, políticos e sociais.  

A tipografia criou um novo mundo simbólico que exigiu, por 

sua vez, uma nova concepção de idade adulta, por definição, 

excluiu as crianças. E como as crianças foram expulsas do 

mundo adulto, tornou-se necessário encontrar um outro mundo 

que elas pudessem habitar. Esse outro mundo veio a ser 

conhecido como infância (POSTMAN, 1999, p. 34.).  

 

Postman afirma em sua análise que o surgimento da televisão contribui para o 

desaparecimento da infância. O autor diz que com o meio, os assuntos mais delicados e 

que antes eram proibidos ao conhecimento das crianças (sexo, violência etc.), foram 

totalmente expostos nos lares, sem possibilitar tempo para qualquer tipo de resistência e 

defesa. Retornando à situação medieval, quando os pequenos eram expostos as 

conversas e informações do mundo dos adultos. 

A interação estabelecida entre um espectador adulto e a televisão não é 

semelhante à do espectador mirim. Segundo Ferrés (1996), quando o adulto assiste 

televisão, compara o que vê com suas ideologias e valores, que são considerados como 

seus próprios filtros naturais. No caso do público infantil é bem diferente, já as crianças 

que não possuem ideologias formadas, nem experiências de vida, acabam sendo são 

consideradas como um terreno fértil, virgem.  

Em Televisão: um perigo para a democracia, escrito por Karl Popper e John 

Condry (1995), no ensaio Ladra do tempo, criada infiel, Condry diz que o motivo que 
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levas as crianças a assistirem a televisão são a busca pela distração e compreensão do 

mundo em que vivem. 

Ao assistir à TV a criança acaba atribuindo significado ao que vê na tela, 

acrescentando na construção da sua realidade. Embora exista as influências do contexto 

social em que habita o indivíduo (escola, igreja, família), Condry afirma que a criança 

possui dificuldade ao filtrar essas informações recebidas. O autor afirma que a televisão 

influencia que ela se baseia em dois fatores: no tempo em que as crianças se dedicam a 

assistir e no conteúdo exibido. Ainda afirma que as crianças que veem muita TV, 

acabam se esquecendo da leitura e costumam brincar menos, além dos efeitos indiretos, 

citando por exemplo a obesidade infantil. 

Para Condry, a TV consegue influenciar nas crenças e comportamento das 

crianças, além da publicidade que incita o consumo. O autor aborda a questão da 

violência e diz que as crianças que costumam ver conteúdos violentos, tendem a ser 

mais agressivas. Outras temem a violência do mundo real e outras se tornam insensíveis 

a ela.  

Ou seja, uma criança que assiste à televisão diariamente, segundo o autor é 

possível que em determinados momentos reproduza que assiste. Seja através das 

brincadeiras, da linguagem ou pelo desejo em comprar algo que está sendo exibido 

durante a programação.  

 

Mas será mesmo que a criança e totalmente passiva? 

 

Patricia Bienging (2013) em seu estudo sobre a recepção de TV com crianças, 

diz que assim como a escola, família e igreja, a televisão contribui para o 

desenvolvimento da criança. Entretanto, cada uma é diferente da outra e certamente 

possui uma relação diferente com a mídia.  

Ao olhar ao redor pode-se perceber que as crianças crescem cercadas pela mídia. 

Inês Vitorino (2012) descreve a televisão como um universo fantástico de imagens e 

sons, esse então seria o motivo do encantamento das crianças, que estão acostumadas 

com o meio desde os primeiros meses de vida. Por exemplo, muitas mães só alimentam 

seus filhos na frente da televisão. Mas a autora alerta sobre ingenuidade dos pequenos, 

lembrando a televisão possui interesses políticos e econômicos por trás de toda uma 

programação. 
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Em meios a críticas referente a passividade das crianças, Joan Ferres afirma que: 

Apesar da falta de defesa, a criança também assiste à televisão 

num jogo de interações. Constrói a realidade atribuindo 

significado àquilo que vê, conforme sua experiência, seus filtros 

culturais, os códigos assumidos, os seus esquemas conceituais 

(FERRÉS, 1996, p. 87). 

 

Sem esforço para interpretação, as crianças têm cada vez mais acesso às novas 

formas de cultura. A televisão de certa forma abriu portas as experiências que antes 

privadas, porém, existem as resistências. 

Sara Pereira (1997) em sua pesquisa sobre a relação de influência da mídia, diz 

que a pergunta não é “o que os medias fazem com a gente? ” e sim “o que nós fazemos 

com os medias”. Com investigações empíricas do tema, Pereira descreve que existem 

duas perspectivas a pessimista e a otimista. A primeira leva em consideração a TV 

como incitadora da passividade das crianças, que tira-lhes o tempo para a realização de 

atividades mais construtivas, que reforça os estereótipos negativos e que incentiva a 

violência; a segunda admite que a criança que aprende a ver TV, adquire conhecimento 

acerca dos diferentes aspectos do mundo, que talvez de outra forma não conseguiria 

alcançar. A autora portuguesa faz um alerta ao cuidado sobre o termo “influência”, para 

não causar certo tipo de confusão ao sugerir que a TV “faz algo” às crianças.  

Para a autora, o contato televisivo gera dois tipos de criança: a ativa, que exerce 

influência na experiência com o meio, desempenhando o papel de questionar, indagar; e 

a criança passiva, que partilha do senso comum, não refletindo em cima do que assiste. 

Bienging (2013) afirma acima que a recepção não acontece de forma automática e Sara 

(1997) completa dizendo que as crianças ao verem TV realizam um trabalho ativo de 

decodificação, só assim justifica o potencial de dar sentido ao que assistem, atualizando 

de forma rápida essas mensagens, mesmo que em diferentes contextos.  

Mas não se deve levar em consideração a ideia da criança não pacífica, é preciso 

lembrar que são dois lados bem diferentes. De novo, tudo depende do contexto na qual 

ela vive. 

 

A violência exibida na televisão 

 

Dos efeitos mais questionados da televisão, a violência e de maior preocupação. 

O tema é muito complexo e não apresenta muitas respostas a respeito. A violência está 
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sendo exibida constantemente na TV, como por exemplo coberturas de ações da polícia 

nas favelas em busca dos traficantes de drogas, o personagem da novela das nove, que 

dirige em alta velocidade sem se preocupar com as pessoas na rua, os desenhos 

animados que mostram a luta do bem contra o mal ou o apresentador de TV que diz que 

“bandido bom é bandido morto”. As crianças estão expostas a tudo isso. 

Para os apocalípticos a televisão é a grande responsável pelo aumento dos 

índices de violência. Porém, mesmo que haja pesquisas que relacionam o aumento da 

violência ao consumo de televisivo, Ferrés diz que essa correlação, não necessariamente 

se estabeleça.  

No extremo oposto aos que adotam essas teorias estão os que 

consideram que a verdadeira violência reside na sociedade e 

não na televisão (FERRÉS 1996, p. 89).  

 

A televisão então só representa aquilo que a sociedade realmente é, exercendo 

uma função de espelho. Sara Pereira (1997), ao falar sobre a relação de influência da 

TV sobre a criança, compartilha a opinião de que a criança, mesmo com seus filtros 

naturais, se vive em uma realidade onde a violência é totalmente explícita, onde pais, 

amigos e comunidade resolvem suas questões na base da agressividade, estarão 

predispostas a reproduzirem o que vivenciam por todos os lados.  

A televisão para as crianças possui o papel de janela para o mundo da 

imaginação. Com seus encantos ela para explorar a imaginação das crianças e isso 

acontece quando elas assistem a um filme, desenho ou novelas, mesmo concentradas, 

novas cenas virão à mente, além das imagens já reproduzidas na tela. Vai além do 

assistir.  

Os apocalípticos, acreditam que as tecnologias, inclusive a televisão, deixam as 

pessoas idiotizadas, flutuantes, fazendo com que elas não consigam discernir ficção de 

realidade. Gilka Girardello (2001), pesquisadora na área de televisão e imaginação diz 

que é através do exercício de imaginação proporcionado pela TV, as crianças reagem às 

novidades oferecidas pelo mundo. A TV não é prejudicial a imaginação da criança, os 

efeitos bons ou maus dependem do conteúdo, linguagem, do contexto receptivo e da 

qualidade de vida da criança que assiste.  Como a mídia está presente nos espaços onde 

as crianças crescem, entende-se o papel importante na formação subjetiva delas, ou na 

formação de suas identidades.  

Sobre o imaginário, Elza Dias Pacheco (1998) em Televisão, criança, imaginário 

e educação: Dilemas e diálogos, diz que “é por meio dessa magia, desse fantástico, que 
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a criança elabora suas perdas, materializa os desejos, compartilha da vida animal, muda 

de tamanho, liberta-se da gravidade, fica invisível e, assim, comanda o universo por 

meio de sua onipotência. Dessa forma a criança consegue realizar os seus desejos e suas 

necessidades” (PACHECO, 2004, p 34). Para a autora é inaceitável acreditar que a 

criança seja acrítica ou passiva e que confunda a ficção com realidade, sendo que uma 

não existe sem a outra. “Não há realidade que não seja mesclada de ficção, e esta, 

baseia-se no real” (PACHECO, 2004, p 34)  

Como já foi citado, além de reproduzir um retrato da realidade, motivar um uso 

da imaginação, a televisão também incita o consumo. Durante a programação são 

emitidos diversos anúncios publicitários, seja no início, no meio e no fim. Afinal, a 

renda da TV vem da publicidade, que tem como único objetivo incitar o consumo.  

O ato de assistir não termina quando o aparelho de comunicação e desligado. As 

crianças imaginam e criam desejos a partir do que acabaram de ver. Um bom exemplo é 

a “volta às aulas”, as crianças geralmente pedem o produto (mochila, caderno etc.) do 

personagem do seu desenho favorito, ou aquele que coleguinha. Como se elas 

precisassem ter para estarem na moda, se sentirem incluídas na sociedade.    

O mercado já percebeu que ao direcionar a publicidade as crianças, consegue 

rapidamente atingir os pais. A questão é que as crianças ainda se encontram em fase de 

formação e não tem controle total sobre suas vidas, sendo assim, deve-se preservar a 

imagem e a integridade dos pequenos. 

Buckingham (2012) destaca que sobre a criança consumidora, os apocalípticos 

levam a enxergar os pequenos como vítimas bombardeadas e assaltadas pela mídia, 

esquecendo da criança como cidadã consumidora, como um ator social. Das duas 

vertentes, uma precisamos proteger essas crianças contra a exploração e manipulação; 

outra se faz necessário entender seus direitos delas na sociedade em busca de 

autonomia. 

O autor defende a ideia de levar em consideração as crianças como como atores 

sociais e não como passivas. Mas o autor alerta que talvez isso não proceda na 

realidade. O fato de enxergar a criança ativa, em alguns casos, poderá gerar mais 

abertura para influência e abuso do marketing para elas.   

 

Considerações Finais 
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De todas as vertentes e discussões, sejam elas otimistas ou pessimistas, a 

conclusão que se chega é que o público não está imune à influência televisiva, mas é 

necessário compreender que além dos filtros naturais as pessoas precisam buscar a 

informação e atentar-se a ela. 

Habermas (2003), em “Mudança estrutural da esfera pública”, diz que o 

indivíduo só conseguirá ter uma visão mais ampla a partir da formação de uma razão 

crítica, a sua bagagem cultural, como já foi mencionada. Para essa devida formação, o 

espectador não poderá assistir somente a um canal de televisão, ou ler somente um 

jornal, ou conversar com apenas com uma pessoa. Caso contrário será facilmente 

influenciado, não só pela televisão. 

Em relação à criança, o filtro no caso é a família. Ferres afirma que:  

Assim como a alimentação que é dada às crianças vai 

condicionar a sua saúde e os seus hábitos alimentares como 

adultos, as atitudes adotadas diante a televisão durante a 

infância podem condicionar mais tarde não somente a atitude do 

adulto diante dela, mas também diante da realidade (FERRÉS, 

1996, p. 101). 

 

Referente a relação das crianças com a televisão, somos levados a um encontro 

de ideias que se refere ao contexto social, mencionado diversas vezes, e a relação das 

crianças com os pais, mesmo que alguns ainda não tenham noção dos possíveis efeitos 

da TV. 

O diálogo se faz necessário. Sara Pereira (1997) diz que os pais possuem grande 

importância durante o visionamento televisivo das crianças, quando conversam sobre o 

que veem e principalmente quando as deixam falar e questionar sobre o que assistem. 

As crianças geralmente são muito curiosas e esse diálogo incita e permite que elas 

conheçam o mundo de uma maneira mais crítica, preparada.   

O que acontece na maioria das vezes é que os pais não possuem mais “tempo” 

para os seus filhos. Após cumprir uma rotina com a agenda repleta de compromissos, 

eles chegam em casa exaustos e não dão a devida atenção aos pequenos. A televisão 

acaba sendo um aparelho funcional aos pais, para distrair as crianças e não serem 

importunados nos seus outros afazeres. Por esse motivo alguns, inclusive as pessoas de 

mais idade, apelidam a televisão como “babá eletrônica”.  

John Condry (1995) diz que os pais poderiam reduzir o tempo que as crianças 

em frente à TV e passar a dialogar sobre o que elas assistem. Segundo o autor, a partir 
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do momento que aceitamos que as crianças vejam televisão, deveríamos ao menos 

também nos esforçar por melhorar os programas que lhe são oferecidos.  

Além do diálogo na família, faz se necessário também uma educação para a 

mídia, quer se trate de programa ou de publicidade. Segundo Ferrés (1996), a família e a 

escola precisam andar de mãos dadas. A família deve proporcionar o contexto social 

adequado e a escola deve inserir os conteúdos televisivos às salas de aula, já que a 

criança mantém contato com a TV antes mesmo de entrar na escola. 

Como foi mencionada por diferentes autores, mesmo que haja pesquisas 

empíricas, tudo depende do contexto social das crianças. Deve-se sempre lembrar que 

um indivíduo é diferente do outro. A maneira que enxergam a vida e a TV é única, cada 

um com sua particularidade. 
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