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1. Introdução 
 
Neste texto propomos a reflexão a respeito dos possíveis efeitos danosos da mega-exposição 
da criança à televisão, submetida às estratégias de entretenimento e aceitação de produtos 
veiculados pela mídia no interior da programação televisiva. Na nossa perspectiva crítica de 
análise, a partir do argumento da psicogenética, um dos maiores danos provocados na mente 
da criança e do adolescente na recepção desses conteúdos é a produção de sentido que conduz 
ao consumo e o incentivo ao analfabetismo funcional. 
 
Seguramente, a socialização da criança para o consumo participa da etiologia e deformação do 
ego. Esse processo educada para o consumo, permite a construção de valores a partir de 
modelos que lhe são apresentados por uma sociedade que só reconhece quem tem poder de 
compra e exclui quem não pode ter acesso aos bens de consumo. A criança é, portanto, desde 
cedo tratada como consumidor e não como um cidadão com direito a cumprir todas as fases de 
seu desenvolvimento. A publicidade dirigida à infância através da televisão joga um papel vital 
na formação dos valores e atitudes necessários ao consumismo, especialmente para as 
crianças menores. Não é por acaso que a grade da programação televisiva é construída com a 
área comercial das emissoras. 
 
Como funciona o pensamento da criança? Como se constrói seu desejo? Como prevenir que ela 
faça uma adesão emocional a desejos, hábitos e produtos de consumo? O que pode capturar o 
seu desejo, manipulando-a, estimulando-a a não pensar? 
 
A criança é parte de uma unidade solidária em todas as etapas de sua evolução, feita de 
contrastes e conflitos, sensível a mudanças. Na sucessão de suas idades, é um mesmo e único 
ser em processo de metamorfose. Compreender sua progressiva maturação e seu 
desenvolvimento cognitivo é imprescindível para este caminho que pretendemos compartilhar. 
 
2. A psicogênese de Piaget: aprendendo a aprender 
 
J. Piaget1 (1980) descreveu sucessivos estágios de desenvolvimento do pensamento na 
criança, que correspondem a seus diferentes níveis de organização dos conhecimentos. Ter em 
mente como a criança, no estágio em que se encontra, absorve os estímulos que recebe do 
meio e trata a  informação é essencial para quem intervém, de alguma forma, nos processos 
de aprendizagem social. 
 
A partir de sua observação de crianças, Piaget elaborou um esquema sobre os diferentes 
estágios evolutivos do desenvolvimento cognitivo. Dentro desse esquema de organização das 
estruturas cognitivas, emergem quatro grandes períodos de desenvolvimento:estágio sensório-
motor, estágio pré-operatório, estágio operatório concreto e estágio do pensamento operatório 
formal. 
 
No estágio sensório-motor, do nascimento até 18 meses ou dois anos, o vínculo da criança 
com o mundo se baseia nas ações e nos movimentos. Estimulado em seus sentidos (tocar e 
ser tocado, escutar e fazer sons, olhar, saborear, cheirar), apoiada em suas atividades 
motoras, descobre as mãos, aprende a usá-las, dá seus primeiros passos, se entretém com os 
primeiros brinquedos. Seu pensamento nasce dentro da ação, sua percepção ignora 
completamente as representações abstratas. Durante esse período, a criança adquire a idéia 
de permanência de um objeto, mesmo quando ela não está imediatamente à sua frente. Ao 
final dessa época, especialmente pela capacidade de locomoção, que amplia seu campo de 
investigação, a criança é capaz de interpretar certos indícios. 
 
No estágio pré-operatório, de dois até cerca de sete anos, a criança desenvolve a capacidade 
de simbolizar, a imaginação mental, representar o mundo através de sinais e símbolos: 
imagens e palavras. Com o domínio da linguagem, se acentua a curiosidade frente ao mundo 
(época dos “por quês?”) que a criança tenta satisfazer através de pequenas experiências.  



Seu comportamento ainda está ligado à percepção direta. Ela realiza progressos espetaculares 
no âmbito de vários saberes (linguagem, desenho, atividades práticas). Entre os três e quatro 
anos, a criança torna-se capaz de manter a atenção sustentada, centra seu interesse em todas 
as atividades de caráter lúdico e fantástico, inventa ficções. É justamente nesse estágio que 
ela apresenta maior suscetibilidade de ser influenciada pelos estímulos simbólicos provocados 
pelos conteúdos da TV. É o período em que está apta a produzir sentidos ao manter contato 
com recursos audiovisuais. Nesse momento o desenvolvimento cognitivo da criança demanda 
que esta exercite sua imaginação, sobretudo, se ela fica exposta frente à tela da televisão. É 
fundamental a sua interação com o outro, seja este adulto ou criança. Conversa, pergunta, 
experimenta e reorganiza constantemente sua percepção do mundo. 
 
O estágio operatório concreto, de sete a 11 anos, é quando a criança pode lidar com as 
propriedades do mundo que imediatamente a envolve e começa a efetuar operações bastante 
complexas (seriação, hierarquização), ainda que se limite a objetos concretos. Operação é um 
meio de organizar fatos já internalizados sobre o mundo real, de modo que eles possam ser 
usados seletivamente na solução de novos problemas. O elemento fundamental dessa fase é a 
capacidade de formar conceitos, ou seja, de apreender os objetos a partir de suas relações 
internas, seus atributos, e não somente captá-los através da aparência. A criança descobre 
também, nesse período, a noção de conservação da matéria: numérica (até os seis anos e 
meio, em média), de quantidades (até os sete ou oito anos) e, finalmente, a noção de 
conservação dos pesos, que só será assimilada mais tarde (nove ou dez anos). 
 
A outra experiência fundamental desse período resultará nas relações de ordenação. Esses 
dois últimos conceitos, das estruturas de equivalência e das estruturas de ordem, constituem 
os sistemas operatórios sobre os quais se apóiam as múltiplas noções aritméticas e 
geométricas, pré-requisito para a compreensão dos fenômenos econômicos. A criança já é 
capaz de compreender as relações de causa e efeito; esta nova lógica lhe permite iniciar 
processos reflexivos. A memória serve como elemento integrador de experiências isoladas. 
Esta é a etapa do pensamento lógico-concreto. Ela vai perdendo progressivamente a visão 
mais egocêntrica da realidade e a substitui por uma nova necessidade de participação e 
pertinência ao grupo de identificação. Começam a aparecer os primeiros sentimentos morais. 
No início, é uma moral de obediência aos adultos; em seguida, vem um sentimento novo, que 
surge da cooperação com seus iguais e que consiste no respeito mútuo. Neste estágio, 
também, ela descobre a regra, que une às crianças entre si da mesma forma que a vincula ao 
adulto. 
 
A criança vai cumprir as regras num jogo não porque isso é “proibido” mas porque isso viola 
um acordo entre pessoas que se estimam. Só agora, por exemplo, é que a mentira começa a 
ser compreendida. Enganar a um amigo pode ser considerado mais grave do que mentir para 
os adultos. Ela organiza os valores morais, pode incorporar normas, valores e conceitos que 
lhe servirão de pontos de encontro ou desencontro com seus iguais e com os próprios adultos. 
A criança é capaz de observar o justo e o injusto. Nesta etapa, tem plena consciência das 
contradições dos adultos. É fundamental, nesta fase, que a criança tenha oportunidades de se 
exercitar na formação desses juízos morais, assumindo formas de protagonismos e de 
participação espontânea. 
 
A organização autônoma das regras, a hierarquização dos valores e a formação de atitudes da 
criança se plasma tanto na admiração por seus pais, familiares, professores, primeiros 
modelos de identificação, como na substituição destas figuras de referência por outros mitos e 
ídolos. Nesse sentido, a televisão volta a ser uma referência importante nesta fase do processo 
de formação cognitiva da criança. 
 
No estágio do pensamento operatório formal, a partir dos 12 anos, a criança tem acesso ao 
pensamento abstrato, que vai além da experiência imediata: até esse momento, as operações 
da inteligência infantil foram unicamente concretas. Piaget usa um termo claro para essa 
forma de funcionar o pensamento: “hipotético-dedutivo”. De fato, enquanto o pensamento 
concreto é a representação de uma ação possível, o pensamento formal se desliga e se liberta 
do concreto para construir, à vontade, reflexões, hipóteses, deduções, sistemas e teorias 
abstratas.  



Durante esse período, a criança aprende a atacar problemas de vários ângulos, fazendo livre 
uso do raciocínio hipotético, e sendo capaz de efetuar experimentações nas quais pode 
observar o efeito de alterar uma ou mais variáveis de cada vez, em muitas combinações. 
 
Para L. S. Vygotsky2 (1988), o mais importante desta etapa é o processo de criar conceitos. 
Na verdade, a consolidação, pela maturação, da capacidade de formar conceitos. 
  
Piaget dá as idades médias em que são atingidos os estágios de pensamento das crianças que 
testou. Porém, se preocupa menos com isso do que com a ordem em que se sucedem tais 
fases do desenvolvimento. Não os encara como níveis educacionais mas como resultado de 
processos (assimilação e acomodação) que dependem da interação entre amadurecimento e 
experiência. 
 
Tal evolução descrita se apóia nas três regras seguintes: 
 
1 - Fatores ambientais podem favorecer ou inibir o desenvolvimento cognitivo, influir na maior 
ou menor rapidez com que se sucedem os diferentes estágios, mas não mudam a ordem das 
seqüências, porque cada uma representa uma condição, um pré-requisito para a construção da 
etapa 
seguinte; 
 
2 - As etapas do pensamento formam conjuntos estruturados, o que faz com que as crianças 
mostrem, inclusive em situações muito distintas, as características do pensamento ligadas à 
etapa a que pertencem; 
 
3 - As etapas cognitivas são hierárquicas e integradoras: cada nova etapa contém a anterior. 
No início de cada nível, a criança integrará as estruturas que caracterizam a etapa precedente 
através de uma integração hierárquica, o que levará à aparição de novos esquemas.  
 
Assim, não há substituição de uma estrutura cognitiva por outra, mas sim ampliação, 
crescimento da eficácia, ganhos de percepção, alargamento de funções. Para Piaget, o 
elemento motor desse amadurecimento das crianças é o contato com o novo, a experiência, a 
confrontação de algo que já se sabe com um novo dado exterior. Aprende-se a pensar com a 
experiência: resolvendo problemas, explorando a realidade de maneira independente, usando 
a capacidade de refletir sobre a maior variedade de situações possível. 
 
Segundo Piaget, a aprendizagem da criança está limitada pelo nível de avanço no seu 
desenvolvimento cognitivo. Mesmo a interpretação das experiências pela própria criança 
depende diretamente de suas possibilidades cognitivas: com o grau de evolução das suas 
estruturas de seu pensamento e dos seus esquemas operacionais internos. Antes de ter 
adquirido previamente um nível de organização dos conhecimentos de um estágio 
determinado, certas experiências adequadas a essa etapa estão vedadas àquela criança, ela 
não consegue vê-las, não tem a capacidade de percepção necessária para “metabolizá-las”. É 
por isso que a aquisição das diferentes noções de conservação de quantidades se estendem 
por mais de quatro anos. Ou, pensando em números, uma criança precisa ter a compreensão 
da operação da adição para chegar à multiplicação; como também precisa entender antes a 
multiplicação para apreender depois o significado da operação de potencialização. 
 
Vygotsky observou que, ainda que seja peculiar, em cada idade, a interação entre 
desenvolvimento e instrução, os aspectos estruturais e os funcionais do desenvolvimento não 
se separam. 
 
3. O mercado forma a criança para o consumo: “Stop Thinking: Drink Coke” 
 
Podemos nos perguntar se o mercado, através dos meios de comunicação, cria ou reforça 
padrões já existentes de consumo. O fato importante é que dentro desse círculo vicioso, 
milhões de jovens seguem paradigmas pré-estabelecidos que obedecem a uma lógica distinta 
da que acompanharia o desenvolvimento cognitivo e emocional da criança. Trata-se da lógica 
do mercado, que estimula a atividade do consumo.  



Quanto mais intenso o bombardeio de estímulos dos meios no processo de recepção de 
conteúdos televisvos mais massiva a adesão e indução do jovem à necessidade de consumir. 
 
O mercado contempla a todos e oferece uma resposta à sua ansiedade, seja ela qual for, é só 
ter poder aquisitivo. Além do grande mercado consumidor (padrão “novela das oito”) que 
corresponde à grande massa, o mercado já encontrou uma forma de atingir e capturar o 
desejo de jovens que contestem esses modelos e não se identifiquem com esses personagens. 
 
O mercado é, assim, não somente algo “externo” ao jovem, que atua de fora para dentro, mas 
já tem uma representação interna no mundo mental deste jovem, conquistado pela adesão 
emocional para as exigências das diversas “utopias de adequação”. 
 
A busca por um ideal inalcançável (corpo perfeito, capacidades ilimitadas, habilidades, etc) se 
ancora na sensação vivida de “vergonha de si” em algum aspecto: o objeto da vergonha varia, 
mas o sentimento é o mesmo.  
 
A psicanálise pode abordar esta “vergonha de si” como “ideal de ego” ou como uma “ferida 
narcísica”, dependendo da função ocupada na clínica de determinado jovem. Pode, também, 
investigar como se constrói esse sentimento no mundo mental de cada um, buscando a 
angústia que a vergonha encobre, e seguir o caminho desse afeto básico (a angústia) que 
funda toda relação de objeto (do primeiro objeto de necessidade ao objeto de amor, quando 
este corre o risco de ser perdido). 
 
Poderíamos observar como a vergonha repercute nos laços que o jovem estabelece consigo 
mesmo e com outros objetos de amor. É possível ainda constatar quando a criança entra no 
mundo dos valores aos olhos do outro, exposta a critérios como os veiculados pela propaganda 
de um produto infantil cujo texto cantado por uma menininha era “eu tenho, você não tem”. 
 
A vergonha se relaciona com a angústia. O bebê não tem esse sentimento de vergonha, que só 
aparece no psiquismo da criança depois, a partir do olhar “do outro”, do julgamento “do 
outro”; um terceiro conscientemente percebido enquanto tal por ela. Por isso, a vergonha é 
sempre social, ainda que o social comece de sua mais simples expressão: um olhar do outro 
que julga. 
 
Apesar de ser vivenciada intimamente, a vergonha é o laço social que existe entre “vergonhas” 
diferentes como ser “pobre”, “gordo”, “feio”, “baixo”, “sem roupa de marca”, “sem carro 
novo”, etc. Cada uma dessas nomeações ocupa o lugar de um nome próprio que desencadeia 
um sentimento de vergonha de si, inadequação, fracasso, derrota do “bom de si”, violência 
contra si próprio. Todas essas nomeações lembram o risco do jovem ser excluído da sua 
comunidade. 
 
Do ponto de vista social, essa situação que engendra vergonha é uma situação de violência, 
real ou simbólica ao psiquismo do jovem. Participam dessa violência os meios de comunicação 
social quando estão a serviço dos interesses de consumo do mercado. A construção de 
imagens ideais, fora das quais este jovem está excluído de qualquer grupo de “pertença”, faz 
parte da estratégia de indução ao consumo que tem “educado” a juventude. Grifes se 
confundem com identidades. 
 
Quando a vergonha de si se instala no mundo mental da criança, a partir de uma adesão 
emocional a critérios do mundo, ela fica vulnerável às promessas que a publicidade oferece. A 
experiência de não ser adequada é devastadora. É aí que entra o mercado, oferecendo ao 
jovem consumidor o produto certo para a adequação ou para o consolo, desde que haja poder 
aquisitivo. Os objetos adquirem características humanas. Eles declaram quem é aquele jovem 
que os possui. Seu consumo promete preencher desejos, faltas, vazios, a sensação de 
desamparo. 
 
A imagem, que está ligada ao produto, é central, nesse mecanismo de colocar um objeto no 
lugar da carência, de adicionar prazer à sensação de vazio, de trazer alívio ao sentimento de 
desamparo, de sentir euforia no lugar da dor mental.  



E a imagem está indelevelmente ligada ao produto. O jovem é induzido a construir desejos que 
independem de suas necessidades particulares, dentro dessa função “aditiva” do consumo. 
 
Nesse sentido, somos chamados a repensar a função e usos sociais das emissoras de rádio e 
televisão, que são concessões públicas, renováveis ou não.  
 
4. Televisão e publicidade: experiência sensorial voltada para o consumo 
 
A simples observação dos estágios evolutivos definidos por Piaget nos ajuda a compreender 
que, desde a primeira relação da criança com o meio televisivo (estágio pré-operatório), até o 
final do período no qual a criança passa a ser chamada de adolescente (estágio operatório 
formal), há diferentes tipos de telespectadores, que respondem de maneira diferente dentro do 
que é considerada a “audiência infantil”. 
 
O modelo de programação televisiva predominante no Brasil difunde valores de maneira geral 
irrelevantes para as reais necessidades da maioria das crianças e adolescentes. A razão é o 
papel central que a mídia exerce em uma sociedade que se baseia no consumo: a criança é 
induzida, desde pequena, a comprar, comprar e comprar. Tratada como público-alvo segundo 
os interesses do mercado, ela é formada para se tornar um consumidor permanente. 
 
Essa forma de considerar a criança é exatamente inversa àquela descrita por Piaget, que a vê 
como um ser em processo de desenvolvimento, com necessidades próprias em cada faixa 
etária. Assim, se a pesquisa de Piaget se reporta ao “alimento” mais eficiente que o meio 
ambiente pode proporcionar à criança para seu desenvolvimento integral, a pesquisa de 
mercado se ocupa em descobrir a estratégia mais eficiente para espoliar essa criança pelo 
consumo. Enquanto Piaget queria alimentá-la com estímulos que potencializassem sua própria 
capacidade de pensar, o mercado conta com o inverso, a sua atitude passiva de não pensar: 
“Stop THINKING: Drink Coca-Cola!” ou “ Nike: DO it!”. 
 
Os meios de comunicação geram modelos de identificação de atitudes, valores, procedimentos, 
costumes, música, comportamento, ritmo, cotidiano. Ao mesmo tempo em que se criam 
padrões também eles são “ retratados”. No Brasil, aonde ainda predomina o analfabetismo 
funcional, é essa indústria televisiva, sob a lógica do mercado, que tem se encarregado de 
grande parte das necessidades imaginárias de crianças e adolescentes. Também em relação à 
leitura dos meios de comunicação predomina o analfabetismo: daí a ausência de crítica em 
relação aos modelos recebidos. 
 
No âmbito social, é necessário rever como a educação, formal e nãoformal, participa, na 
construção do imaginário coletivo, dessa ausência de pensamento próprio na indução ao 
consumo. Nesse sentido, é que se faz revelar a imprescindível razão pela qual as emissoras de 
rádio e televisão, que são concessões públicas, renováveis ou não, devem se orientar pelo 
exercício de sua finalidade social. 
 
“O rabo balança o cão”, ou seja, a programação existe unicamente para difundir a publicidade. 
Mas temos que investigar se, pelo volume dessa publicidade sem limite detectada no Brasil, a 
propaganda já não se converteu na verdadeira programação. Em relação às peças publicitárias 
inseridas direto dentro da narrativa, isso transforma o programa em mera moldura para a 
indução ao consumo. Nessa técnica, chamada de mershandising, o produto anunciado é 
utilizado ou consumido pelos atores durante a trama, induzindo o telespectador a identificá-lo 
com o personagem, sua classe social, sua história, seus hábitos, suas condutas. O 
aparecimento do produto na trama faz parte de contrato entre a concessionária e o 
anunciante, mas o consumidor fica fora desse acordo, cujas regras desconhece. 
 
A identificação clara e rápida da mensagem publicitária é um pré-requisito para a livre escolha 
de uma mercadoria. A publicidade só é lícita se o consumidor puder identificá-la imediata (no 
momento da exposição) e facilmente (sem esforço). Uma simples percepção distintiva entre 
programas e comerciais, contudo, não providencia uma “defesa cognitiva” da criança contra as 
alegações e apelos da publicidade.  



A criança só consegue fazer uma avaliação mais crítica do conteúdo do anúncio publicitário 
após desenvolver a habilidade de reconhecer a intenção persuasiva da publicidade. Assim, os 
pré-requisitos conhecimento e habilidades são necessários para que uma criança 
telespectadora processe o conteúdo comercial de um modo maduro. Primeiro, ela deve estar 
apta para discernir em um nível razoável entre programa e mensagem comercial; segundo, a 
criança deve ser capaz de reconhecer a intenção persuasiva que é necessariamente a razão 
fundamental de toda publicidade. 
 
Na forma “testemunhal” de mershandising, na qual o(a) apresentador(a) afirma que consome 
aquele produto e enumera suas qualidades, o abuso contra a criança fica mais explícito. 
Imaginemos o olhar de uma criança exposta a essa publicidade que não aparece 
explicitamente enquanto tal: se essa criança não consegue distinguir claramente entre um 
programa de entretenimento e uma peça publicitária, ela está completamente vulnerável à 
manipulação. Como ela poderia reconhecer e se defender contra a persuasão dessa 
publicidade? Tal qual o assédio moral, crime invisível, mas poderoso, a publicidade diluída no 
entretenimento seduz a criança como o canto da sereia ou o encanto da bruxa que hipnotiza a 
Bela Adormecida. E a princesa termina ferida na roca. 
 
A publicidade deve ser claramente distinguida como tal, seja qual for sua forma ou meio de 
veiculação. O mershandising “testemunhal” dirigido a crianças e adolescentes é a prática 
oposta a isso, pois ele tenta esconder a natureza de anúncio comercial da propaganda: como 
se fosse parte do programa, como se fosse mera “informação”. A peça publicitária aparece 
como fala da apresentadora infantil que avaliza para as crianças os produtos que o anunciante 
lhe paga para endossar, confundindo-as, enganando-as e traindo sua confiança. E é esta 
confiança que a criança transfere para a mercadoria que a apresentadora a induz a comprar. A 
criança fica exposta de forma capciosa a uma propaganda, só que fora e além do intervalo 
comercial. 
 
Em 2001, as “inserções” (como são chamadas as peças publicitárias dessa natureza) através 
da fala da apresentadora Eliana somaram o número de 440, em seis meses, de um único 
fabricante de brinquedos, conforme publicação de Noemi Friske Momberger3, que pesquisou as 
legislações internacionais de publicidade dirigida à infância e adolescência e reuniu e comparou 
as regulamentações e restrições de proteção à crianças e adolescentes quanto à publicidade. 
 
Nos países mais desenvolvidos, que possuem legislação de proteção à infância quanto à 
programação televisiva, o percentual de tempo permitido à propaganda fora do programa é 
determinado e restrito, assim como é proibida a prática do mershandising dirigido a crianças. 
Em alguns, esta forma de publicidade inserida dentro da narrativa é vedada completamente, 
mesmo para o público-alvo adulto. O pressuposto, em democracias consolidadas, é que, para a 
proteção de todo cidadão da voracidade dos interesses do mercado, a peça publicitária tem 
que estar absolutamente separada do programa.  
 
Podemos aproveitar a experiência dos países com democracias consolidadas que, há anos, 
protegem sua infância e adolescência da voracidade do mercado. Assim, diante da violência 
abusiva contra o psiquismo infantil que a prática do merchandising dirigido às crianças 
configura, propomos como critério de classificação indicativa da programação televisiva sua 
irrestrita proibição. 
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