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A influência dos programas infantis na formação da identidade de gênero 

 

INTRODUÇÃO 

É indiscutível o papel educativo exercido pela televisão, havendo um “reconhecimento que 

se torna evidente mesmo quando questionam a exagerada liberdade com que esse papel é exercido” 

(COGO e GOMES, 2001, p. 6). A televisão pode significar um grande risco à autoridade imposta 

pela família e pela escola, construindo ou reafirmando valores no processo educativo de crianças e 

adolescentes.  
 
 
Inúmeros estudos têm comprovado a indiscutível capacidade da televisão não só para 
transmitir informações mas, sobretudo, para moldar atitudes e determinar valores, através 
de uma ação direta e indireta sobre a percepção que os telespectadores desenvolvem acerca 
do comportamento e da realidade social. Esta influência contribui decisivamente para o 
estabelecimento das normas culturais e para a interpretação das mensagens relativas aos 
comportamentos retratados e vigentes (PINTO, 1995, p. 252). 
 
 

 
Apesar da influência da televisão, verificamos os “desejos de pais e educadores em colocar 

limites [...] seja denunciando os excessos cometidos, seja aprovando unicamente os programas 

educativos.” (COGO e GOMES, 2001, p. 7). Esses desejos acabam sendo de difícil execução a 

partir do momento em que as crianças buscam na mídia em geral, mas em especial na TV, respostas 

para suas dúvidas, no que tange aos temas polêmicos que na maioria das vezes não são abordados 

no seio do lar nem nas escolas, por serem tidos como tabus.  

A televisão em determinados momentos pode ter conteúdos educativos e informativos, no 

entanto em outros, pode estar submissa aos interesses do público, frequentemente ligados a temas 

como apelos à sexualidade e à violência. Ela pode ser considerada como fonte de (des) educação 

sexual, à medida que crianças e adolescentes encontram informações fragmentadas que satisfazem a 

sua curiosidade sobre o mundo sexual dos adultos (PINTO, 1995). 

De acordo com alguns estudos, os programas mais assistidos por crianças e jovens são 

aqueles destinados ao público adulto, como as novelas, os telejornais e os filmes, possuindo mais 

que o dobro da audiência dos programas infantis (SANTOS e JABLONSKI, 2003).  

Verificamos assustadoramente “que a audiência infanto-juvenil toma frequentemente a 

televisão como ponto de partida para falar do que lhe é mais caro de suas próprias vidas, seus 
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sentimentos” (COGO e GOMES, 2001, p. 26). Mesmo antes que os pais e mães queiram ou 

consigam falar de temas como sexualidade, a TV já transmitiu muitas informações repletas de 

clichês, estereótipos e conceitos (SANTOS e JABLONSKI, 2003).  

 Ao transmitir imagens de crianças e adolescentes nas mais diversas situações televisivas, 

em diferentes contextos sociais, familiares e econômicos, a televisão promove a tematização da 

própria noção de infância, podendo influir em toda sociedade (SAMPAIO e BARROS, 2003). Os 

efeitos dessa influência são ressaltados pelos/as próprios/as jovens que afirmam que em um futuro 

próximo a TV poderá repercutir de forma negativa em suas vidas, gerando problemas individuais e 

familiares. 

A televisão isoladamente não é algo prejudicial à imaginação na infância. Seus efeitos 

dependem dos conteúdos e linguagem contidos nos programas, além do contexto e qualidade de 

vida das crianças, devendo ser considerados os processos sociais em que estão inseridas 

(GIRARDELLO, 2001). 

Referindo-se as influências da televisão na construção da identidade de gênero da criança e 

nas significativas transformações observadas, há uma consciência dos pais, mães e dos/as 

professores/as que os limites estão sendo transpostos e que os conteúdos devem ser melhor 

organizados.  “O papel da televisão depende de como ela se encaixa na vida particular da criança, e 

da qualidade geral de seu cotidiano” (GIARDELLO, 2001, p. 7). Devemos levar em conta três 

aspectos: o tempo que as crianças assistem TV, a eficácia do controle exercido pelos adultos e o 

conteúdo dos programas assistidos.  

Esses fatores são fundamentais para o desenvolvimento das personalidades infantis. No 

entanto, características como a agressividade, que surge possivelmente em decorrência da não 

observância desses três aspectos, não pode ser associada apenas aos conteúdos inadequados de 

certos programas, mas também pelo fato da privação de contados pessoais e estímulos que são 

importantes no desenvolvimento da criança (GIARDELLO, 2001). 

Pressupomos que a televisão entrou de forma definitiva na vida das crianças, sendo 

reconhecida sua possível influência na determinação de comportamentos. Com base neste 

pressuposto optamos por realizar este estudo cujos objetivos são: analisar o conteúdo das 

mensagens contidas nos programas infantis e desenhos transmitidos pela televisão; identificar a 

possível influência desses programas na formação da identidade de gênero, bem como na 

estimulação sexual precoce; analisar os comerciais publicitários quanto a sua estrutura de 

mensagens e a identificação de temas e apelos mais freqüentes. 
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CAMINHO METODOLÓGICO 

Tratou-se de um estudo observacional, de cunho qualitativo, com o qual se buscou, a partir 

da analise de programas infantis previamente selecionados e gravados em fita VHS, verificar a 

possível influência da TV no processo educacional. 

A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, permitindo que o/a autor/a se envolva diretamente na situação, e 

possibilitando a observação dos agentes no seu cotidiano (MINAYO, 1998). A metodologia 

observacional exige, uma seqüência de passos para definir desde a forma da coleta de dados até as 

maneiras de os analisar. (ROMANELLI e BIASOLI-ALVES, 1998).  

Optamos por escolher três programas de emissoras diferentes, levando em conta a 

significância dessas emissoras em relação ao potencial de veiculação na sociedade.  Essas emissoras 

foram denominadas de “A”, “B” e “C” durante o estudo.  As três emissoras são caracterizadas por 

programações abertas ao público, tendo grande importância e repercussão no cenário da mídia 

televisiva nacional.  

O período da manhã foi definido como o momento para a realização das gravações, devido 

ao grande número de programas infantis veiculados e pelo fato de ser esse o momento em que se 

concentram um grande número de atividades nos lares com a execução da maioria dos afazeres 

domésticos. Nesse momento, as crianças geralmente tornam-se livres e sem supervisão enquanto 

assistem a seus programas prediletos.  

Foram selecionados 30 minutos por emissora para passar por análise, sendo esse período de 

tempo dividido em três conjuntos de dez minutos para animações de auditório, propagandas 

comerciais e desenhos animados em cada emissora.  

A opção por analisar três categorias, ou seja, os desenhos, as animações de auditório e os 

comerciais partiu do principio que todas essas partes compunham o contexto daquela programação 

e que o poder de influência midiática no comportamento das crianças e adolescentes parte do 

somatório de todo esse conteúdo repleto de sentidos e apelos.  

Procurou-se observar a dimensão verbal e visual dos fatos assistidos nos desenhos e 

animações de auditório, atentando-se para o cenário, o figurino, o espaço para participação das 

crianças e a linguagem verbal e corporal dos personagens. Para os produtos comerciais oferecidos 

durante as propagandas, buscou-se descobrir a intencionalidade e qualidade da apresentação, os fins 

comerciais, a conduta moral e a finalidade de venda para meninos ou meninas, estabelecendo em 

unidade de tempo o referencial de análise.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

Caracterização da Programação 

Com relação à emissora “A”, observamos que o programa infantil apresentado simula o 

comportamento dentro de uma escola, onde uma professora, um aluno e uma aluna, apresentam a 

programação, que é composta por uma história diária narrada entre os blocos do programa.  

O cenário é composto por um palco circular tendo o amarelo e o vermelho como cores 

principais. As paredes se encontram em tons de azul, laranja e branco, com um jogo incidente de 

luzes que ilumina pontos específicos que possuem formas geométricas superpostas como enfeite. 

Estão espalhados no ambiente diversos brinquedos, bonecos de pelúcia, bolas, um relógio de 

parede, fotos de crianças, desenhos, um mural, duas estantes pequenas repletas de brinquedos e 

outros objetos que caracterizam a fase infantil. Apesar de utilizarem a palavra professora para o 

tratamento da personagem adulta, o ambiente não tem características de uma escola. 

Em relação ao figurino, verificamos que as roupas são coloridas, compostas principalmente 

pela simplicidade de bermudas e camisetas com utilização de diversos adornos como bonés, 

brincos, pulseiras e lenços que dão certo ar de modernidade aos apresentadores. Não foi observada a 

utilização de roupas sensuais.  

Suas linguagens são claras, de fácil compreensão e com extrema gesticulação por parte 

dos/as protagonistas, principalmente pelo menino que utiliza muitos movimentos e gestos enquanto 

fala. O tempo de fala é igual para os três personagens, não havendo nenhum privilégio ou ênfase 

para nenhum deles.  

O público é incluído no suposto diálogo estabelecido com os telespectadores e as crianças 

que estão assistindo ao programa são convidadas a escovarem os dentes e sentarem no sofá para 

acompanharem a programação. Música e danças coreografadas fazem parte do contexto, aludindo 

uma alegria intensa dos personagens.  

O espaço de participação das crianças no programa é grande, mesmo que a suposta 

professora que ocupa a posição central do palco esteja presente, são as crianças que dão o charme e 

marcam o programa, sem nenhuma demonstração de superioridade de gênero. 

Com relação à emissora “B”, que tem como protagonista uma personagem que se 

transformou em um verdadeiro clássico da televisão brasileira, o programa é representado por uma 

competição entre meninos e meninas a partir de um tema escolhido pelo programa. Esse tema é 

desenvolvido ao longo dos blocos, tendo a participação de crianças no que se refere a apresentação 

do assunto.  O caráter educativo é valorizado pela estrutura do programa. 
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O cenário é composto de elementos que lembram um planeta. Um palco central colorido em 

tons de azul, verde e laranja é o foco inicial do programa. Nele crianças se misturam a 

apresentadora e outras crianças e jovens que dançam ao som de diversas músicas cantadas pela 

apresentadora. Outros palcos também são utilizados para a execução das provas, todos eles têm 

efeitos de luz e cores, com objetos que lembram planetas, naves espaciais e estrelas. 

As roupas e acessórios que as crianças vestem são típicos de uma competição, sendo 

compostas por macacões, coletes, botas, joelheiras, cotoveleiras e capacetes. Há uma 

supervalorização da competição entre os meninos e meninas, criando um forte clima de disputa. A 

apresentadora veste roupas coloridas que são trocadas em diversos blocos do programa.  Seus 

personagens secundários, que são em grande maioria meninas, também vestem roupas que parecem 

de uma competição; seus rostos são marcados por maquiagem excessiva e tintura colorida em 

algumas mechas de cabelo.  

A linguagem utilizada é clara e simples, o dialogo estabelecido pela protagonista e as 

crianças que participam da competição demonstra certa superioridade de poder da apresentadora 

que domina o palco e comanda o programa, distribuindo tarefas, realizando perguntas e distribuindo 

pontos. O espaço de participação das crianças é evidente, mas as relações de poder da apresentadora 

são notórias.  

Em relação os conteúdos apresentados pela emissora “C” podemos afirmar que os mesmos 

são extremamente educativos e melhor elaborados. Não existe animações de auditório ou 

participação de crianças, visto que os mesmos são compostos por desenhos animados e teatro de 

bonecos que ganham vida e tentam passar informações sobre higiene, moral e boas maneiras.  

Análise dos comerciais 

Para melhor classificar o conteúdo das propagandas resolvemos agrupar as emissoras “A” e 

“B” em uma única categoria por apresentarem semelhanças de produtos e estratégia de marketing. 

Os comerciais veiculados são, na sua maior parte, destinados às meninas, verificando-se em um 

curto espaço de cinco minutos, sete comerciais voltados para o sexo feminino, três para masculino e 

feminino simultaneamente e uma apresentação única e exclusivamente para o consumidor do sexo 

masculino.  

Para os comerciais voltados para as crianças do sexo feminino, bonecas são os produtos 

apresentados sob grande efeito de felicidade que as mesmas podem criar caso a criança as possuam. 

Personagens famosas da televisão são eventualmente utilizadas para dar ênfase ao produto, usando 

termos como “sensacional”, “maravilhosa” e “que estilo” para definir seu produto. As roupas das 
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bonecas têm forte apelo sensual e a grande diversidade de cores, com predomínio do rosa, parecem 

ser o atrativo.   

Os produtos destinados aos meninos são, em maior parte, carrinhos de brinquedo que 

possuem propriedades ditas ‘fantásticas’, como o fato de colidirem e não serem destruídos ou serem 

velozes e andarem sobre a parede, desafiando a gravidade e fugindo do campo de visão da 

funcionária de uma escola em um dos comerciais veiculados que alude uma escola em que as 

crianças brincam escondidas sem serem flagradas. 

Quando os produtos se destinam a meninos e meninas, os mesmo tratam-se de alimentos 

como iogurtes, biscoitos e salgadinhos. Os protagonistas das cenas se mostram muito felizes e com 

extremo prazer em alimentar-se com tal produto, não sendo rara a utilização de personagens 

famosos da própria televisão para um maior destaque. Todos falam em vitaminas e sais minerais 

como o grande benefício de seus produtos; um deles chega a prometer a transformação do 

consumidor em um adulto feliz caso ele se alimente do referido produto. 

O conteúdo dos comerciais da emissora “C” é essencialmente educativo como a sua 

programação apresentada, sem venda ou exposição de produtos.  

Análise dos desenhos  

Mais uma vez iremos agrupar as emissoras “A” e “B” por apresentarem desenhos com 

conteúdos semelhantes. Estes eram em sua maioria repleto de violência, com personagens que 

representam crianças “super-poderosas” ou que se agrupavam e que utilizam armas de brinquedo 

para resolverem seus problemas. 

Em outros desenhos verificamos a existência de adolescentes que utilizavam roupas 

sensuais, compostas por mini-saias, tops e salto alto. Quando se trata de desenhos em que as 

meninas são as protagonistas, a figura masculina é sempre a opressora ou comandante das ações das 

personagens femininas, sendo geralmente uma pessoa mais velha. As mesmas são geralmente muito 

sentimentais e o próprio choro é destacado como uma característica tipicamente de meninas, mesmo 

as que contenham super-poderes.  

Por sua vez, os meninos em grande maioria são os detentores do poder, da inteligência e do 

comando do resto do grupo. A violência está presente de forma explicita, mesmo que com 

utilização de bom humor e ações tipicamente infantis.   

A emissora “C” apresentou na sua programação desenhos de cunho educativo, no qual 

bonecos encenaram um teatro enfocando na sua peça cuidados com a higiene bucal e outros 

conteúdos em que as boas maneiras foram visadas.  A sensualidade e outras características 



 7

anteriormente verificadas nos desenhos das emissoras “A” e “B” não foram encontrados na 

programação desta emissora. 

Considerações finais 

Mesmo diante de inúmeros problemas detectados, acreditamos que a televisão não seja a 

maior responsável pelos comportamentos muitas vezes inadequados apresentados pelas crianças na 

atualidade. As informações sobre sexualidade e as concepções difundidas pela mídia repercutem de 

forma negativa no processo de formação de identidade das crianças, no entanto essas informações 

possivelmente surgem mais intensiva e descaradamente em outros horários e em um outro tipo de 

programação, cuja censura é usualmente demonstrada pela emissora.  

Os programas de auditório, as telenovelas, os filmes e seriados são os possíveis responsáveis 

por disseminar essa concepção errônea de sexualidade. Possivelmente a falta de respeito aos 

horários em que os programas são assistidos por toda família e a não fiscalização das emissoras por 

parte dos pais e mães cria um ambiente favorável para que as crianças aprendam de forma errada 

conteúdos muitas vezes inapropriados enquanto as emissoras travam uma guerra sem lei por 

audiência.  

O uso do corpo e sua sensualidade, a banalização das relações sexuais, a exposição da 

intimidade de figuras públicas, os escândalos e a vulgaridade infelizmente aparentam ser as 

melhores receitas de obter maior audiência.  Esse conteúdo impróprio e corriqueiro na programação 

diária das emissoras é tomado como algo natural e moderno, dando maior ênfase e criando 

curiosidade e apreciação até mesmo nas crianças. 
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