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Resumo: As crianças e suas relações com o brincar, no contemporâneo, tem sido permeada pela 

presença da cultura midiática que circula o universo educacional, familiar e tecnológico. Este trabalho, 

portanto, tem como objetivo refletir sobre questões relativas à infância, mídia e sociedade, trazendo 

para o debate o brincar e os modos de ser criança. Neste texto, pretende-se analisar questões 

voltadas à intensificação da presença da mídia televisiva e ao grande acesso que as crianças têm a 

ela. Para isso utilizamos como base, na discussão teórica, autores que abordam a infância, as mídias 

eletrônicas, a sociedade de consumo, a pós-modernidade e cultura lúdica, como Belloni (2009), 

Salgado (2005), Buckingham (2007), Sarlo (2006), Bauman (2007), Hall (2006) e Brougère (2010). Na 

escola, por meio das relações estabelecidas com a cultura lúdica e as brincadeiras, as crianças 

dialogam e revelam o quanto se apropriam, cada vez mais, dos elementos da esfera eletrônica e 

midiática. Percebe-se que a TV constantemente vem assumindo um papel crucial no mundo 

contemporâneo, que nos permite refletir acerca de como as pessoas, sobretudo as crianças, estão 

sob a mira de algo desafiador, que trabalha de modo incessante para atingir os sujeitos e conquistar 

cada vez mais telespectadores infantis.  
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1 Introdução 

Atualmente, convivemos em uma sociedade praticamente dominada pelos recursos 

tecnológicos, sobretudo a TV, existente em diversos cantos do espaço social, no qual milhões de 

pessoas têm acesso a ela, inclusive as crianças.  

Stuart Hall (2006, p. 75) entende que quanto mais a vida social se torna mediada pelo 

mercado global de estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas imagens da mídia e 

pelos sistemas de comunicação globalmente interligados, mais as identidades se tornam 

desvinculadas – desalojadas – de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem 

“flutuar livremente”.  



 
 

Com isso, buscamos fundamentar este texto em análises de autores, como Hall (2006), com 

o propósito de abordar as relações existentes no mundo pós-moderno, assim como de considerar a 

sociedade rumo à globalização. Com Hall, também fazemos ponderações abordando o rompimento 

de fronteiras a partir de um olhar sobre a infância e a mídia. Discutimos as implicações na infância 

que cresce na era das mídias eletrônicas a partir da obra de Buckingham (2007). Analisamos as 

concepções da cultura lúdica e as decorrências na infância a partir das relações com a mídia, sob a 

vertente de Brougère (2010). Refletimos sobre a criança na sociedade do consumo e do mundo pós-

moderno dialogando com Bauman (2007). Por fim, apresentamos algumas abordagens, no campo da 

sociologia da infância, sobre o papel da TV na socialização da criança a partir de Belloni (2009). 

  

2 Pressupostos teórico metodológicos 

 

O presente trabalho refere-se a uma análise de abordagem qualitativa, do tipo revisão de 

literatura.  

Em se tratando das relações da criança com o universo midiático, não podemos deixar de ver 

a mídia como um espaço de socialização que tem competido com a família, com a escola, até mesmo 

com a criança.  O confronto entre tecnologia e infância é o que possibilita a construção da 

subjetividade da criança, a qual se processa por meio das relações com o outro.  

Habituamo-nos em uma sociedade, na qual a criança estabelece relação desde a mais tenra 

idade com recursos midiáticos compostos no mundo contemporâneo. Como afirma Fernandes e 

Oswald (2009), estamos diante de novos sujeitos culturais, cujos modos de ler o mundo, e de nele 

interferir, são mediados pelas sensibilidades desenvolvidas na relação que estabelecem com os 

artefatos midiáticos.  

Sendo assim, percebemos que os sujeitos aos quais Fernandes e Oswald se referem estão 

em processo de transformação no sentido de modificação das culturas, das interfaces, dos 

relacionamentos, pois com a abrangência e inter-relação com esses elementos midiáticos, outras 

oportunidades de vivências diferentes se oferecem, as quais contribuem para as mudanças a que nos 

referimos.  

A profusão das mídias alcançou uma proporção considerável, permitindo-nos afirmar que ela 

se tornou onipresente, ou seja, atinge muitos povos nas diversas classes sociais do mundo. Essa 

questão nos impulsiona a refletir como os textos midiáticos, que circulam nos espaços na sociedade, 

invadem as variadas esferas da população infantil quando tratamos especificamente da televisão.   

A TV apresenta em suas ações tanta evidência e poder controlador, ao ponto de afirmarmos 

que hoje muitas pessoas pensam com a “cabeça” da rede televisiva. Esse modo de pensar, que 

mencionamos é compreendido como uma fase em que nos vemos totalmente “atravessados” por 

textos midiáticos, produzidos especialmente para atingir uma massa que se alimenta dessas 

informações, sobretudo as programações direcionadas às crianças. 

Beatriz Sarlo (2006, p. 81) ressalta que “a sociedade vive em estado de televisão”. Nessa 

perspectiva, a rede de televisão que domina as telas do Brasil está preocupada com a audiência o 



 
 

tempo todo. Observamos que a TV se torna uma extensão do sujeito, em que o homem 

contemporâneo, sem perceber, precisa dela para se constituir, para sobreviver.   

No leque de reflexões de Sarlo (2006), é aceitável apontar uma questão, traçada por um 

dispositivo relativamente simples, o controle remoto, que, junto com imagens, torna possível o grande 

avanço interativo das últimas décadas, que não foi resultado de um desenvolvimento tecnológico da 

parte das grandes corporações e sim dos usuários comuns e correntes.  

O papel da televisão no processo de socialização da criança é abordado por Belloni (2009), 

pois, segundo a autora, em se tratando das novas gerações, este processo constitui um poderoso 

fator de reprodução social e um mecanismo eficaz de controle. As publicidades criam fenômenos de 

mídia ao lançar febrilmente um novo galã de novela ou cinema.  

 

3 Discussões: a infância como foco na sociedade de consumo e das tecnologias 

 

A televisão contribui para o fácil acesso a uma gama de informações que transitam todos os 

dias aos olhos das crianças, que, de certo modo, colabora com as transformações que ocorrem na 

natureza infantil. É fato que a mídia contribui para que a criança cresça no meio dessas turbulentas 

novidades e insinuações, que, de maneira instigante, atinge a maioria do público infantil. 

Percebemos que hoje as crianças crescem compartilhando de um mundo competitivo, 

capitalista, no qual se relacionam e sem perceber constroem uma cultura mediada pelo consumo na 

sociedade contemporânea. Conforme pontua Salgado (2005), basta aparecer um desenho animado 

na TV para que uma série de produtos esteja disponível no mercado. Os personagens da TV são 

prontamente materializados em roupas, calçados, bonecos, jogos, cartas, videogame, biscoitos, 

acessórios, alimentos, material escolar, vale brindes e uma série de gadgets1, possíveis de serem 

consumidos em contextos e momentos diversos da vida (SALGADOR, 2005, p. 216). 

Sem dúvida, é neste mundo que a criança registra sua existência e adquire sua própria 

experiência, quando se move rumo ao encontro de produtos que despertam interesse para consumi-

los, pois são expostos sempre de modos muito atrativos e persuasivos, que possuem sempre o 

propósito de captar o maior número possível de sujeitos. 

Na concepção de Bauman (2007), é nesse mundo que as crianças crescem e é a esse 

mundo que devem pedir admissão quando se tornam adultas. Elas observam e aprendem. Para ele, 

as crianças estão sempre acompanhando os adultos, interagindo e fazendo observações enquanto a 

vida é vivida. O sociólogo, ainda, afirma que nossos filhos são profundamente afetados pelo que nós, 

adultos, fazemos. Afinal, nós somos a autoridade. Nós representamos o mundo.  

 Na esteira das reflexões de Buckingham (2007), as mídias são agora rotineiramente 

condenadas pela “comercialização” da infância, pela transformação das crianças em consumidoras 

vorazes, levadas pela sedução enganosa dos publicitários a desejar aquilo de que não precisam.  

  Para tratar da criança, é preciso primeiro compreendê-la hoje. É extremamente inviável 

querer comparar como se constituem as gerações que compõem a infância do período 

                                                           
1 São comumente chamados de gadgets dispositivos eletrônicos portáteis como celulares, smartphones, leitores 

de mp3, entre outros.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Celular
http://pt.wikipedia.org/wiki/Smartphone
http://pt.wikipedia.org/wiki/MP3_player
http://pt.wikipedia.org/wiki/MP3_player


 
 

contemporâneo com as do passado, com os fatos e situações vivenciadas em outros momentos 

históricos. É fato que nossa cultura e, talvez mais ainda a das crianças, absorveu a mídia e, de um 

modo privilegiado, a televisão. Esta transformou a vida e a cultura da criança, as referências de que 

ela dispõe. Ela influenciou, particularmente, sua cultura lúdica (BROUGÈRE, 2010).  

Para Brougère, a cultura lúdica é vista no âmbito das interações lúdicas, que ainda expressa 

a seguinte questão: o que fazem as crianças das imagens e dos estímulos que lhes são fornecidos? 

Essas interações se dão com brinquedos que são colocados em suas mãos e, possivelmente, nas 

relações estabelecidas com personagens de mídia, dos quais as crianças se apropriam e passam a 

fazer parte de seus imaginários.  

Entendemos que a infância na era das mídias vem sofrendo transformações quanto às 

relações com o brincar, devido à presença de textos midiáticos na cultura e nas brincadeiras da 

contemporaneidade. Com o acesso à TV, muitas crianças acompanham alguns programas não 

permitidos para a sua faixa etária, juntamente com seus responsáveis. A novela, por exemplo, que 

oferece possibilidades de a criança construir diálogos com os textos difundidos pela rede transmídia e 

destes se apropriar para compor maneiras de agir, de pensar, de se comportar perante o outro. 

No decorrer do dia-a-dia escolar, observamos que muitos meninos pequenos gostam de 

brincar de luta, de dar tiros com arma de brinquedo. São reflexos das cenas que fazem parte de seus 

cotidianos. Podemos fazer uma análise e perceber que a criança não é um sujeito que apenas 

absorve aquilo que é lhe imposto, ela também é um ser pensante, que possui opiniões, pois constrói 

conhecimento, adquire experiência e, por isso, deve ser compreendida como tal.  

Portanto, compreender a infância contemporânea não implica apenas em criticar as maneiras 

como as crianças se comportam a partir da relação estabelecida com os conteúdos midiáticos, mas 

refletir sobre a maneira como as educamos perante essa perspectiva.  

 

4 Considerações 

 

É possível perceber que a TV influencia os modos de socialização das crianças e até mesmo 

colabora para que a cultura desses sujeitos seja vivenciada e reconfigurada com maneiras 

inovadoras e instigantes que os convidam para uma vida de consumo.  

Pensar na televisão nos faz refletir acerca de como as pessoas, sobretudo as crianças, estão 

sob a mira de uma realidade, desenhada pela rede televisiva, que trabalha de modo incessante para 

atingir também as crianças. 
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