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A presente pesquisa visa investigar a “qualidade” da programação assistida pela 
criança e seus reflexos na sua formação e crescimento pessoal, ao mesmo tempo 
analisar os programas assistidos pela criança, comparando o ato de assistir televisão 
com a leitura, e refletir sobre o que a programação televisiva contribui no 
comportamento diário dos estudantes especialmente na educação infantil. A imagem 
televisiva superpõe linguagem e mensagens, somando-as sem entretanto separá-las, 
isso facilita a interação da audiência e aumenta seu poder de persuasão, somos 
tocados pela comunicação televisiva sensorial, emocional e racional, sua linguagem 
poderosa responde tanto a sensibilidade das crianças e os jovens, quanto as do 
adulto dirigindo-se antes a afetividades perceptivas e comportamentais. Essa 
pesquisa aplicada e qualitativa terá como objeto os professores e estudantes da 
educação infantil no município de Cruz das Almas-BA, sendo para isto, adotada as 
técnicas de visitação de algumas escolas cruzalmense, a fim de verificar de que 
forma a televisão interfere na formação escolar das crianças, através de aplicação de 
questionário. O universo pesquisado será as escolas da educação infantil, pública e 
particular da área urbana do município, tendo como amostragem aleatória 20% 
destes. Presente em maior ou menor grau no cotidiano de todos, a televisão passou a 
exercer forte influência sobre as relações familiares e sociais. Somos todos educados 
pela mídia, embora não somente por ela. A partir de seu estudo podemos 
desenvolver habilidades e atitudes para compreender seus processos resistindo e 
utilizando-os quando for o caso. 
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