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Resumo  
Para discutir a produção narrativa das crianças no contexto das mídias, tem-se como 
referência a pesquisa realizada com um grupo de crianças em rodas de histórias. Apresentam-
se algumas narrativas orais que foram produzidas durante o trabalho e que contém enredos, 
personagens e características de situações que as crianças disseram ter visto na televisão ou no 
rádio. Trata-se de indícios que mostram como estes meios de comunicação influenciaram as 
produções orais das crianças, determinando relações entre a imaginação infantil e o que foi 
recebido das grandes mídias, uma vez que as crianças envolveram elementos das suas outras 
experiências com os da sua própria imaginação. Também pensar na importância de situarmos 
a criança no contexto da contemporaneidade, isto é, em um espaço em que a cultura das 
mídias exerce significativas influências sobre a produção cultural dos sujeitos. 
Palavras – chave: Produção narrativa. Crianças. Mídias 
 
Abstract 
To discuss the production narrative of the children in the context of the medias, the research 
realized with a group of children in wheels of histories is had as reference. It presents some 
oral narratives that had been produced during the work and that it contains enredos, characters 
and characteristics of situations that the children had said to have seen in the television or the 
radio. These are indications that show as these medias had influenced the oral productions of 
the children, determining relations between the child imagination and what it is received from 
the great medias, a time that the children had involved elements of yours other experiences 
with the ones of your own  imagination. Also to think about the importance to point the child 
in the context of the contemporaneidade, that is, in a space where the culture of the medias 
exerts significant influences on the cultural production of the people. 
Key-words: Production narrative. Children. Medias. 
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Introdução 
 
 Para discutir a produção narrativa das crianças no contexto das mídias tomo como 

referência a pesquisa realizada com um grupo de crianças em rodas de histórias. A partir de 

narrativas orais que as crianças produziram durante o trabalho há produções que contém 

enredos, personagens e características de situações que as crianças disseram ter visto na 

televisão ou no rádio. A partir disso, elenco essas produções como evidências para pensarmos 

como os meios de comunicação, especialmente a televisão e o rádio, influenciaram as 

produções orais das crianças, determinando relações entre a imaginação infantil e o que é 

recebido das grandes mídias, uma vez que as crianças envolveram elementos das suas outras 

experiências com os da sua própria imaginação.  

 No trabalho de pesquisa havia questões orientadoras para a investigação, tais como: 

Que tema as crianças exploram nas suas narrativas? São temas do cotidiano? São temas que 

surge da televisão? São temas da literatura infantil? Ou são temas das suas outras experiências 

de vida? 

 Ficou evidente, na perspectiva do dialogismo bakhtiniano, que a palavra do outro 

serviu de referência para as crianças, e, assim sendo, elas incorporaram enunciados do outro 

em suas narrativas. Mas não se tratou apenas de as crianças se apropriarem da palavra do 

outro e a tornarem sua palavra, pois na interação das crianças com o seu meio social e 

cultural, elas também encontraram elementos que contribuíram para constituir suas visões de 

mundo e suas formações culturais. Nas narrativas que surgiram durante as rodas de histórias, 

há elementos que anunciam representações sociais das crianças e o modo como elas 

compreendem o mundo no qual se inserem, mesmo que de forma subjetiva.  

 Tratou-se de histórias do mundo da vida das crianças envolvidas na pesquisa. Histórias 

que nos revelaram as suas experiências culturais, o seu cotidiano, os seus sentimentos, sua 

subjetividade de criança e suas impressões sobre o mundo. Isto é, da “ligação entre a 

linguagem e a vida” (JOBIM; SOUZA, 1994, p. 120), que foi retratada nas produções orais 

das crianças.  

 Uma das intenções da pesquisa também era compreender como as crianças 

compreendem o mundo no qual estão inseridas? Como compreendem o seu cotidiano e o 

expressam por meio de suas histórias? Como aparecem nas histórias das crianças as “questões 

sócio-ideológicas” (JOBIM E SOUZA, 1994, p.116)? Ou ainda, que modo é esse de as 

crianças enunciarem ao se apropriar das “vozes sociais”? Por fim, que enunciados são esses 

que elas produzem? 
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 Então, diante das narrativas que foram produzidas nas rodas de histórias, identifiquei 

dentre as principais “vozes sociais” que serviram de referência às narrativas das crianças, a 

televisão e o rádio, além da literatura infantil, do discurso do cotidiano, das histórias da 

professora, dos pais, parentes e amigos. E dessas “vozes sociais” constatei que emergiram as 

“visões de mundo” (BAKHTIN, 2003) e as “questões sócio-ideológicas” (JOBIM E SOUZA, 

1994) das crianças, concretizadas em seus enunciados, isto é, nas suas histórias.  

 No entanto, eu focalizo a discussão do texto no conjunto de narrativas que tiveram 

como “vozes sociais” os meios de comunicação (televisão e o rádio), considerando que num 

dos momentos da pesquisa também foram realizadas entrevistas individuais com as crianças 

para investigar as suas experiências culturais e o consumo de mídias, com a intenção de 

conhecer e compreender melhor a influência disso na produção narrativa das crianças. 

 A propósito, inicio a discussão sobre a importância e a necessidade de pensar a criança 

no contexto da contemporaneidade em que a cultura das mídias exerce significativas 

influências sobre a produção cultural dos sujeitos. Na sequência, apresento algumas narrativas 

das crianças que tiveram como referência a televisão e o rádio, inserindo a isso uma discussão 

sobre o papel destes meios de comunicação na produção oral das crianças.  

 
 
A criança no contexto da contemporaneidade 
 
 Compreendo que “as crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas, portanto, 

pelas contradições das sociedades em que estão inseridas” (KRAMER, 2007, p. 03). 

Compreendo, ademais, que, numa sociedade desigual, é necessário reconhecer que as crianças 

desempenham diferentes papéis, em diferentes contextos. Sendo assim, não há uma única 

infância ou um único jeito de ser criança. Isso tudo depende das condições e situações sociais 

e culturais em que a criança se constitui. Kramer (2007, p. 3) aponta para uma necessidade: 

 

Reconhecermos o que é específico da infância: seu poder de imaginação, a 
fantasia, a criação, a brincadeira entendida como experiência de cultura. 
Crianças são cidadãs, pessoas detentoras de direitos, que produzem cultura e 
são nela produzidas. Esse modo de ver as crianças favorece entendê-las e 
também ver o mundo a partir do seu ponto de vista. A infância, mais que um 
estágio, é categoria da história: existe uma história humana porque o homem 
tem infância. 
 
  

 Se, entre as especificidades da infância, está a imaginação e a criação, então a roda de 

histórias – proposta a fim de que as crianças contassem , criassem e imaginassem suas 
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histórias – ganhou importância no espaço escolar. Por pouco que seja, a narração de histórias 

permitiu nos aproximar da perspectiva da criança – e, como bem ensina Kramer (2007, p. 4), 

“olhar o mundo a partir do ponto de vista da criança pode revelar contradições e uma outra 

maneira de ver a realidade”. 

 Seja como for, a par disso, não deixo de pensar na importância e na necessidade de 

situarmos a criança no contexto da contemporaneidade, isto é, em um espaço em que a cultura 

das mídias exerce significativas influências sobre produção cultural dos sujeitos. Isso implica 

pensar que uma nova configuração de infância está sendo constituída. Só posso concordar 

com Buckingham (apud Munarim, 2007, p. 177), para quem “o pressuposto de que um novo 

entendimento de infância está se configurando, tanto no que diz respeito aos conceitos 

dominantes de infância quanto às próprias experiências vividas pelas crianças, hoje 

fortemente marcadas pela presença das mídias eletrônicas em suas vidas.” 

 Acolher essa ideia, contudo, não significa dizer que a televisão e as novas mídias 

sejam os únicos responsáveis pela “formação subjetiva” das crianças ou mesmo pelas suas 

“formações de identidade”. Significa, antes, reconhecer que a cultura das mídias “assume um 

papel cada vez mais importante nesse processo, até porque ela permeia as demais situações – 

familiares, escolares e sociais – por onde a criança transita” (GIRARDELLO, 2005, p. 04-05).  

 De acordo com Brougère (1998), há elementos de outras culturas que interferem mais 

diretamente na “cultura lúdica” das crianças, transmitindo-lhes novos conteúdos. Ora, a 

cultura oferecida pela mídia é, atualmente, uma das mais próximas da criança. Tais são os 

casos, por exemplo, da televisão e do brinquedo. Sobre o brinquedo, Brougère (1998, p. 7) 

menciona o exemplo da boneca “Barbie”, que propõe à criança “modelos de atividades 

lúdicas ou de objetos lúdicos”. Brougère (1998, p.10) acrescenta que muitos produtos que os 

adultos destinam às crianças (como filmes, livros e brinquedos) são “representações que os 

adultos fazem das crianças”.  

 Para Brougère a “cultura lúdica” da criança é produto das suas interações sociais. 

Trata-se, pois, de uma cultura que está relacionada a outras culturas, de maneira geral, e que é 

influenciada tanto pelas condições materiais da vida das crianças quanto pelas pessoas que 

fazem parte de suas relações e que interferem nas suas experiências lúdicas. Dentre estas 

pessoas, estão, é claro, os pais, familiares e também os professores.  

 Brougère observa que a cultura lúdica das crianças sofre influências de elementos e 

conteúdos do ambiente cultural onde elas vivem, os quais vão compor uma “cultura lúdica 

contemporânea” da criança. Ato contínuo, Brougère aponta as implicações que decorrem 

desse processo: 
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Assim desenvolveram-se formas solitárias de jogos, na realidade interações 
sociais diferidas através de objetos portadores de ações e de significações. 
Uma das características de nosso tempo é a multiplicação dos brinquedos. 
Podem-se evocar alguns exemplos como a importância que adquiriram os 
bonecos, freqüentemente ligados a universos imaginários, valorizando o jogo 
de projeção num mundo de miniatura. Esse tipo de jogo não é novo, 
entretanto a cultura lúdica contemporânea enriqueceu e aumentou a 
importância dessa estrutura lúdica. Não podemos deixar de citar os video-
games: uma nova técnica cria novas experiências lúdicas que transformam a 
cultura lúdica de muitas crianças. Tudo isso mostra a importância do objeto 
na constituição da cultura lúdica contemporânea. (BROUGÈRE, 1998, p. 
05). 
 
 

  Trazer à discussão a infância na contemporaneidade, especialmente a relação da 

criança com a cultura, é um gesto de extrema importância para que se compreenda que a 

cultura infantil não é uma cultura isolada. É, antes, inteiramente relacionada a e inserida em 

outras culturas. A nós, profissionais da educação, cabe estar atentos às novas configurações 

que ocorrem na cultura infantil, uma vez que, trata-se de um novo entendimento da infância e 

diferentes experiências para a criança. 

 

Histórias da televisão e do rádio narradas pelas crianças 
 

 A televisão e o rádio são “vozes sociais” que serviram de referência para as produções 

orais das crianças. Isso foi constatado ainda durante as entrevistas individuais, no curso das 

quais as crianças mencionaram os programas de televisão que costumavam assistir, sendo os 

desenhos animados e as novelas os mais apontados. Após ouvir diferentes histórias nas rodas, 

foi possível reconhecer que as histórias traziam situações e personagens que fazem parte do 

universo da televisão. Houve situações em que os personagens eram da literatura infantil, 

como a “Chapeuzinho Vermelho”2, mas o enredo da história, não. Aconteceu também de a 

narrativa iniciar-se com uma versão da literatura infantil e terminar com uma de muitas 

versões vistas na televisão. 

 É válido dizer que as histórias que as crianças contaram não são enredos que 

correspondem exatamente aos que elas disseram ter visto na televisão ou no rádio. O que 

ocorreu é que as crianças trouxeram personagens e características de situações vistas ou 

ouvidas nesses meios de comunicação. Essas histórias mostram como a televisão e o rádio 

influenciaram as produções orais das crianças, determinando relações entre a imaginação 

                                                 
2 É valido dizer que a história da “Chapeuzinho Vermelho” é originalmente uma narrativa oral coletada pelos 
Irmãos Grimm no século XIX.  
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infantil e o que é recebido das grandes mídias, uma vez que as crianças envolveram elementos 

da literatura e das suas outras experiências com os da sua própria imaginação. 

 Vejamos então, a história da menina Leandra que entre risos tímidos um dia nos contou: 

 

- Ai eu sei que passou na TV lá um negócio que, que eu sabia o nome, só que agora eu 
esqueci. É... era Chapeuzinho Vermelho, só que não era esse, é, era outro esse cachorinho. 
Era, era assim, o cachorrinho se escondia, daí o home ia lá e achava ele e saía, e daí, quando 
ele saía o cachorrinho aparecia, daí quando saía ele, ele ficava, daí o cachorrinho saiu de lá, 
que daí ele saiu, ficou lá, que daí fechou a porta. O cachorrinho ficou lá escondido e não 
conseguia abrir a porta, que daí o cachorrinho foi lá e conseguiu destramelá tudo, que daí ele 
achou que, o que que ia fazer, que daí ele tinha uma chave da casa dele, daí ele abriu. Daí o 
cachorrinho saiu foi lá pro rio e daí, daí ele, daí o homem também foi e achou ele. Daí 
estavam trancados os três, daí o home pegou e surrou ele. 
Pesquisadora: Como foi isso? 
Leandra: Surrando... (outras crianças diziam enquanto: “com uma vara, uma varona”). É, com 
chinelo. Só! 
        (Leandra, 6) 
 
 Nessa produção de Leandra, observamos como ela inicia sua narrativa dizendo que 

“passou na TV lá um negócio que, que eu sabia o nome, só que agora eu esqueci”. Para 

resolver tal impasse e preencher a lacuna deixada pela memória, ela decidiu inserir o enredo 

da “Chapeuzinho Vermelho”. No entanto, ela não seguiu o roteiro dessa história da tradição 

oral. Em lugar disso, buscou no repertório de sua imaginação, a partir de suas experiências 

(cf. VIGOTSKI, 1998) o complemento para a história. Leandra também retrata na sua 

produção oral, por meio da linguagem, características culturais do seu modo de falar: “o 

cachorrinho foi lá e conseguiu destramelá tudo”. Mais uma vez, vale dizer, a narrativa de 

Leandra é produto da suas interações com as diferentes “vozes sociais” que constituem sua 

realidade, entre elas, a televisão e a literatura. 

 
- Era uma vez uma muié bem pobre e um filho. Até que um dia a mãe dele disse pra ele 
vender a vaquinha e ganhar dinheiro. Daí ele foi e comprou, e ganhou feijão pra comer. Só 
que daí ela jogou pra fora e cresceu um pé de feijão quando ele foi ver. Daí ele subiu até o 
topo e daí entrou numa casa e o gigante ficou atrás dele. Daí, daí ele desceu com tudo. Daí 
disse pra mamãe chamar um, ah..., um machado. Daí ele cortou e quando ele desceu o pé de 
feijão caiu em cima dele e ele morreu. Depois eu assisti o desenho do Pica-pau  que ele, o 
filho do gigante, daí queria comer o Pica-pau. 
Pesquisadora: - Conta pra nós esta história! 
Gustavo: - É que daí ele queria comer o Pica-pau e fez uma galinhada e colocou ele dentro. Só 
que depois ele saiu e colocou um monte de pimenta e daí deixou ele, quando tava pronta ele 
comeu. Só que ele tava deitado na cama do pai dele e era bem grandona. E daí ele comeu 
aquela sopa, só que não era de Pica-pau, era de pimenta. Ele comeu e teve que tomar cinco 
gole de água. E daí fim. Só! 
        (Gustavo, 6) 
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 Observamos, no caso da narrativa de Gustavo, o desenho animado (Pica-pau) 

enriquecer o roteiro de sua história. O menino começou narrando uma história da literatura 

infantil (João e o Pé de Feijão), mas, graças à sua capacidade imaginativa e de criação, ele a 

(re)elaborou, tornando-a uma história singular. A propósito, cabe recordar neste momento a 

educação que se dá pelos meios, que segundo Jobim e Souza e Salgado (2008, p.219-220), 

“especialmente pelos desenhos animados” e pela “cultura lúdica”. Para as autoras, os 

desenhos animados não cessam “de povoar o imaginário infantil com novos personagens, 

fantasmas, cenários, atitudes, ideais e valores, ocupando espaços de conversa, de jogo e de 

convivência, fato que pode ser constatado na narrativa de Gustavo. 

 Em outra situação, Gustavo e seu colega Pablo chegaram à sala para o encontro dos 

grupos focais da pesquisa munidos de figurinhas de personagens do desenho “Dragon Ball Z”, 

que disseram naquele momento assistir na televisão todas as manhãs. Então, aproveitei tal 

situação para saber mais sobre os tipos de desenhos que as crianças vêem e o que poderiam 

me contar sobre o assunto. Para começar a conversa, perguntei se um deles sabia alguma 

história desses personagens das figuras para contar. Prontamente os dois iniciaram um diálogo 

comigo. 

 

Pablo: - Esses negócio aí passam na TV depois, no finalzinho da “TV Globinho”. Daí todo dia 
nos assistimos um pedaço só, por causa que nós temos que ir pra aula . 
Gustavo: - A parte mais legal é que esse daqui (aponta para uma figura) tem que dar banho no 
Majin Buu, fazer comida pro Majin Buu. 
Pesquisadora: E você sabe alguma história do Majin Buu? 
Gustavo: - É que ele mata todo mundo. É que ele tem poderes. Ele tem mil poderes. Ele tem 
poder desse negocinho aqui (aponta para uma figura) de se transformar em gelatina pra comer 
e em bolachinha de chocolate pra comer. 
Pesquisadora: E como que é o Majin Buu? 
Pablo: - Não existia ainda o Majin Buu né. Daí esses daqui (aponta para uma figura) 
destruíram tudo o bem, daí depois eles pegavam tudo os poderes. Daí nasceu esse, o Majin 
Buu. 
 
 Tendo em conta essa interação verbal entre mim, Gustavo e Pablo, gostaria de falar 

sobre o papel, enquanto pesquisadora, de interagir com as crianças a fim de estimulá-las a 

contar mais sobre seus relatos. Trata-se de intervenções que ocorreram em várias situações, 

envolvendo diferentes narrativas. Para conduzir o processo, eu fazia algumas perguntas como 

“E você sabe alguma história...?”, “Como foi isso?”, “E como é...?”, “Onde você 

conheceu...?”, que ajudavam a tornar a interação com as crianças mais produtiva.  

 A propósito, Perroni fala da importância do papel do adulto no processo de 

desenvolvimento do discurso narrativo da criança. Para Perroni (2002, p.226), “são as 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

 8 

perguntas do adulto que colocam a criança numa situação de complementaridade, e é 

respondendo àquelas perguntas que ela dá os primeiros passos para a construção de 

narrativas”. Além disso, é também nessa interação entre a criança e o adulto que se 

estabelecem implicitamente relações e acordos entre os interlocutores, acordos que se 

constituem como “um dos fatores da identificação pela criança do que, quando, para quem 

narrar” (PERRONI, 2002, p.230). 

  Seja como for, os programas de televisão que as crianças costumam assistir, 

especialmente os desenhos animados, fizeram com que as crianças trouxessem para a roda de 

histórias algumas canções que elas tinham em suas memórias. 

 Leandra inicia a narrativa cantando:  
 
- Toocou o telefone... não. É, é, Tchau Tani, tchau tartaruga, tchau, o que mesmo? (tenta 
lembrar) E tchau passarinho. -Então tá, tchau. E daí começou. - Tocou o telefone! (cantando). 
- Tem algum animal, tem algum animal por aí?! Daí, uu, uu! - É o passarinho! Daí salvaram o 
bichinho! Salvaram o bichinho! E,e,e daí eles foram salvar, daí voltaram. – Brigado Super 
Fonze! Daí foram pra casa e acabou. Passou na TV, daí eu cantava junto. 
        (Leandra, 6) 

 

 Outra evidência de que as crianças relacionam as narrativas com o que costumam ver 

na televisão é o exemplo da história de terror contada por Kelvin, que tem como personagem 

o Michael Jackson. O momento em que essa história foi contada é o mesmo em que a mídia 

falava muito sobre a morte do cantor, o que pode ter sido referência para a imaginação e a 

criação de Kelvin. 

 

- Era uma vez uma mulher que tava. Eu vou contar a do Michael Jackson. Era uma vez o 
Michael Jackson tava indo, tava caminhando com a mulher, com a amiga dele daí os 
lobisomem veio daí pegou a mulher. Daí o Michael Jackson se virou em lobisomem morto e 
caiu. Daí ele dançou a música dele. Daí a mulher coreu pra dentro de uma caixa. O Michael 
Jackson foi drento da caixa com os lobisomem e daí ele deu risada pra um lobisomem.  
Pesquisadora: - Onde você conheceu esta história? 
Kelvin: - É da música que o meu pai tem. Ele escuta todo dia. 
        (Kelvin, 6)3 

 

 Com base nos exemplos apresentados, a relação que faço entre a televisão e as 

histórias das crianças é que esse meio de comunicação engendrou interferências na produção 

das narrativas orais das crianças. Essa relação é possível de se fazer resgatando os próprios 

dados coletados nas entrevistas individuais que realizei com as crianças. Vale lembrar que os 
                                                 
3 Outra evidência com relação à narrativa de Kelvin, é que sua narrativa pode ter tido como referência o desenho 
da capa do CD de Michael Jackson (Thriller) em que o cantor está entre lobisomens. 
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programas de televisão mais indicados pelas crianças foram as novelas e os desenhos “Pica-

pau”, “Dragon Ball Z.”, “Bom dia Companhia”, “Mona Vampiro” (TV Cultura), “A vila 

Sésamo”,  “O super fofo” (TV Globinho), os quais sabemos que passam em horários da 

manhã, alguns à tarde e  outros à noite (a exemplo das novelas apontadas). Importante 

considerar que entre os personagens que apareceram nas produções orais das crianças estão os 

mesmos dos desenhos e programas citados. 

 Por outro lado, durante as entrevistas, perguntei às crianças se elas se lembravam de 

alguma história para contar, e as respostas foram: “O sítio do Pica-Pau”, “Chapeuzinho 

Vermelho” e o “O João e o Pé de feijão”, entre outras. Ora, essas mesmas narrativas já 

haviam sido citadas anteriormente pelas crianças. Eis uma evidência de que esses enredos 

fazem parte de seus contextos culturais. 

 Outro dado também importante das entrevistas diz respeito ao tempo que as crianças 

disseram brincar: “depois da aula”, “sábado e domingo”, “bem tardinha”, “ao meio-dia”, 

“tarde” e “de noite”. Relacionar o tempo durante o qual elas disseram brincar com os 

programas de televisão apontados pelas crianças pode ser, para mim, uma evidência de que, 

quando elas não estão na escola, passam um bom número de horas vendo à televisão (os 

desenhos animados e as novelas que elas apontaram, algumas da sessão da tarde). Evidência 

disso é o relato de Pablo: “Esses negócio aí passam na TV depois, no finalzinho da TV 

Globinho. Daí todo dia nos assistimos um pedaço só, por causa que nós temos que ir pra 

aula”. Esse relato pode ser mais uma demonstração de que as crianças dividem parte do seu 

tempo entre brincar e ver televisão (se é que essa última atividade não consuma um tempo 

ainda maior). Mas, como diz Pereira (2008, p.224) “tão ou mais importante que o tempo 

‘gasto’ a ver TV são as condições da recepção televisiva”. 

 Girardello (2008, p.03), ao discutir a incidência da cultura midiática nas narrativas 

orais das crianças, observa que “a televisão – enquanto meio – por si só não é prejudicial à 

imaginação da criança. Seus efeitos tóxicos ou benéficos dependem de seus conteúdos e 

linguagens, do contexto da recepção e da qualidade geral da vida da criança”. Isso significa 

que é preciso relacionar a televisão aos contextos sócio-culturais da criança. Mas é também 

importante dizer, por outro lado, o que Pereira nos aponta sobre este meio de comunicação: 

 

A televisão assume um espaço-tempo relevante no quotidiano das crianças; 
conta-lhes histórias, faz apelo à sua fantasia e imaginação, mostra-lhes 
acontecimentos, pessoas e lugares a que dificilmente teriam acesso de outro 
modo, permitindo-lhes viajar no tempo e no espaço. (PEREIRA, 2008, 
p.222). 
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 De todo modo, não pretendo me estender em discussões que busquem decidir se a 

televisão traz elementos positivos ou negativos para as crianças. Claro, não quero negar o 

valor dessa discussão; meu objetivo, porém, foi apresentar, por meio de algumas das 

produções orais das crianças produzidas nas rodas de histórias, o que constatei a respeito de 

algumas interferências culturais na vida delas.  

 Por fim, enfatizo, na trilha dos apontamentos de Girardello (2008), que ficar apenas 

pontuando posições favoráveis ou desfavoráveis à televisão seria compartilhar o pensamento 

de que não é necessário haver transformações na produção de imagens, conteúdos e 

linguagens próprios para a criança, deixando de lado uma cobrança necessária: 

responsabilidade e comprometimento de quem as produz.  

 
 
Algumas considerações  
 
 A partir das questões que estiveram no horizonte da pesquisa (Que tema as crianças 

exploram nas suas narrativas? São temas do cotidiano? São temas que surge da televisão? São 

temas da literatura infantil? Ou são temas das suas outras experiências de vida?) foi possível 

constatar que os meios de comunicação, especialmente a televisão e o rádio, estiveram 

presentes nas rodas de histórias, tornando-se referências para algumas das produções das 

crianças. 

 A partir disso, ficam algumas impressões significativas com relação a expressividade 

cultural da televisão. Um indicativo para refletirmos sobre as interferências sociais e culturais 

que a televisão envolve. Isto é, um “objeto” que traz personagens tão próximos e que são 

identificados tão facilmente, ao mesmo tempo em que permite acessar diversos e diferentes 

espaços e tempos – em pouco tempo – possibilitando novas formas de cultura, novos olhares, 

novos desejos, novas necessidades (MARTÍN-BARBERO, 1997). Enfim, como já foi dito, é 

“fascinante”, o “espaço da televisão é dominado pela magia do ver” (MARTÍN-BARBERO, 

1997, p.295).  

 Então, neste momento de reflexão, em que nos remetemos especialmente às crianças, é 

necessário também pensar sobre como elas absorvem e recebem o que a televisão lhes oferece 

e qual é a produção cultural que este “meio” lhes proporciona. Sobre isso, penso que o fato 

não consiste em evitar a televisão às crianças, mas em considerarmos a importância, enquanto 

educadores, de formar desde cedo um telespectador crítico, ativo e inteligente, sujeito ativo 

dos processos de comunicação social para permitir que a criança tenha contato com as 
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tecnologias de comunicação e esteja preparada para fazer o melhor uso delas na sua vida 

futura.  
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