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RESUMO 

Esta pesquisa visa compreender como o público infanto-juvenil percebe o desenho animado 

Hora de Aventura. A partir da discussão da influência midiática no processo da formação 

social e cultural destes indivíduos, verificou-se a necessidade de incluí-los como participante 

e determinante nesta discussão, para isto, é utilizado o método de pesquisa qualitativa, através 

de entrevistas de profundidade e análise de comportamento do consumidor. Para tanto, 

analisou-se o processo de consolidação da TV no Brasil, desde o início até os dias atuais, a 

fim de, compreender como essa mídia evolui e é participativa na rotina dos brasileiros, em 

especial de crianças e adolescentes. É possível analisar que há um novo método de se assistir 

conteúdos audiovisuais, através dos aplicativos YouTube e/ou Netflix, essa mudança é bem 

aceita pelo publico infantil e pelos pais, já que possuem uma participação constante no uso 

dos meios digitais e veem esse advento tecnológico como uma facilidade para se assistir TV 

quando e onde quiser. A necessidade de discutir qual o papel social das grandes mídias inicia-

se quando surge a dúvida se crianças e adolescentes estão sendo expostas a determinados 

assuntos de maneira ética. Há uma grande discussão sobre como alguns assuntos que retratam 

a vida cotidiana são representados dentro das narrativas audiovisuais, pois em algumas cenas 

é possível encontrar uma ambiguidade de sentidos, podendo passar despercebidas ou 

incompreensivas dependendo do conhecimento do espectador, essa dualidade pode ser 

encontrada em alguns episódios de “Hora de Aventura” que foram selecionados para serem 

reproduzidos em instituições de ensino público e privado no município de Nova Iguaçu, no 

estado do Rio de Janeiro. 

 

Palavras-chave: Marketing infantil. Cultura infantil. TV para crianças. Desenhos-animados. 

Hora de Aventura. Percepção infantil.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This research aims to understand how the infant-juvenile audience perceives the cartoon 

Adventure Time. From the discussion of the media influence on the social and cultural 

formation process of these individuals, was verified the importance to include them as a 

determinant participant in this discussion. For this, the qualitative research method was used 

through in-depth interviews and analysis of consumer behavior. For that, was analyzed the 

process of TV consolidation in Brazil, from the beginning to the present day, in order to 

understand how this media evolves and how is participatory in the routine of Brazilians, 

especially children and adolescents. It is possible to analyze that there is a new method of 

watching audiovisual content through the YouTube and/or Netflix applications, this change is 

well accepted by the children and parents since they have a constant participation in the use 

of digital media, also seeing this advent as a facility to watch TV whenever and wherever you 

want. The concern to discuss the social role of big media begins when there is a doubt 

whether children and adolescents are being exposed to certain issues in an ethical aspect. 

There is a great discussion about how some subjects that describes daily life are represented 

within the audiovisual narratives, because in some scenes it is possible to find an ambiguity of 

senses, which may be misunderstood or unnoticed depending on the knowledge of the 

spectator, this duality can be found in some episodes of “Adventure Time” that were selected 

to be displayed in public and private educational institutions in the municipality of Nova 

Iguaçu, in the state of Rio de Janeiro. 

 

Keywords: Child marketing. Children's culture. TV for children. Cartoon. Adventure Time. 

Child perception. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho discursará sobre o tema: A percepção infantil da animação Hora 

de Aventura. Para desenvolvimento do tema faz-se necessário identificar o problema de 

pesquisa: Como o publico infanto-juvenil percebe o desenho animado Hora de Aventura? 

Como estratégia de se obter uma resposta, serão estabelecidos os seguintes objetivos: Analisar 

a construção da televisão como principal mídia de massa no Brasil; Compreender as 

alterações da percepção da infância e do comportamento infantil contemporâneo; Explicitar os 

episódios da série e verificar quais são as reações diante do exposto.  

A natureza do presente trabalho é básica, visto que, os argumentos apresentados irão 

contribuir para os estudos já existentes, porém não há pretensão de aplicação prática imediata 

e o método utilizado para responder o problema da pesquisa é o de caráter qualitativo, pois 

será necessário analisar comportamentos e a relação que o público tem com o objeto de estudo 

com intuito de obter, não somente respostas, mas sim as reações diversificadas sobre o objeto 

de estudo. Tendo como base os objetivos da pesquisa, serão analisadas, as seguintes 

hipóteses: Os canais de TV atualmente estão se adaptando para concorrer com sites de 

reprodução via streaming; A cultura infantil sofre alterações na pós-modernidade, pois seus 

costumes são rodeados de influências midiáticas; Nos episódios de Hora de Aventura há 

sempre uma mensagem secundária que caminha junto com a diversão, que pode ser entendida 

como a moral, colocada na trama com ambiguidade de sentidos que desperta nos adultos uma 

reflexão social, porém algumas ironias podem passam despercebidas pelas crianças. 

 A discussão deste tema se torna atual, já que, há uma preocupação ética de quais, 

como e por que os temas de cunho social devem ser discutidos nas mídias para o público 

infanto-juvenil, portanto, há necessidade de compreender o contexto em que estão inseridos, 

por meio dos seus gostos e valores, decifrar a sua cultura, já que esse público é determinante 

na movimentação do mercado de consumo. 

 Portanto, é relevante que os profissionais de Comunicação conheçam, entendam e 

compreendam a cultura de crianças e adolescentes, para assim, diminuir as possibilidades de 

erro quando forem criar conteúdos específicos para esse público. Daí a relevância da pesquisa 

que irá contribuir para os profissionais que desejam criar ou pesquisar sobre desenhos-

animados, além das produtoras que gostariam de investir no mercado de criação de produções 

audiovisuais para crianças no Brasil.  
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 Para compor a fundamentação do trabalho serão utilizados livros dos respectivos 

autores: A identidade cultura na pós-modernidade de Stuart Hall (2006); A Disneyzação da 

cultura infantil de Henry Giroux (1995); As crianças e os desenhos animados de Adriana 

Hoffman (2012); O desaparecimento da infância de Neil Postman (2008); O mito na sala de 

jantar da Rosa Maria Bueno Fischer. E artigos científicos: Uma nova forma de ver TV no sofá 

ou em qualquer lugar de Cristiane Finger e Fábio Canatta de Souza (2012); O Double Coding 

na Animação de Luciana Andrade Gomes e Laura Torres dos Santos (2007); e O impacto das 

novas tecnologias na televisão de Tais Tellaroli (2017).  

Compreender a atual cultura infantil com base nos segmentos audiovisuais 

direcionados para elas é importante, pois assim, será possível obter um diagnóstico sobre a 

atual concepção da infância, realizado por meio do seu próprio discurso. A pesquisa busca 

encontrar respostas para as ideias difundidas na sociedade de que as crianças são só simples 

espectadores e consumidores fáceis, influenciáveis apenas pelas construções das imagens. 

Contribuindo assim, para os estudos em Comunicação Social identificarem e comunicarem 

melhor com esse segmento de público. 

 O trabalho de conclusão de curso será constituído de três capítulos, o primeiro é sobre 

a origem da TV no Brasil e sobre as novas funcionalidades da TV no século XXI. O segundo 

capítulo aborda a ascensão do consumo televisivo infantil, o papel social quer as séries 

animadas desempenham na formação e compreensão da vida, a desconstrução de estereótipos 

nos desenhos animados atuais e a preocupação com a ética e regulamentação destas séries. E 

por fim, no terceiro capítulo, são apresentadas as características da narrativa na animação 

Hora de Aventura, onde três episódios selecionados serão exibidos em escolas e, por fim, a 

análise dos resultados da pesquisa.  
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1. O INÍCIO DA TV E SUA EVOLUÇÃO 

  

Neste capítulo será abordada a evolução da televisão no Brasil, desde 1950 até os dias 

atuais. Será analisada a sua inserção na cultura brasileira, a sua consolidação como principal 

meio de comunicação e novos modelos de consumo televisivo no século 21, a fim de, 

compreender a importância que a televisão tem na construção do ser social. Serão utilizados, 

quando possível, exemplos que contemplem o principal objeto desse estudo: crianças e 

adolescentes. 

 

1.1. Origem da TV no Brasil: Anos 50 

 

 Em 1950, mesmo quem nunca tinha visto a imagem de uma televisão, já tinha ouvido 

falar dela, contribuindo para a recepção de uma nova mídia, criando uma expectativa de 

possibilidades reais e imaginárias em torno da TV (BARBOSA, 2010).  

 Segundo Marialva Barbosa (2010, pp. 25-26): “[...] as imagens ainda não eram nem 

precisas, nem nítidas e nem era possível a produção de programas que transmitissem em casa 

os mais importantes acontecimentos”. Como a televisão ainda era um produto em fase de 

introdução e possuía um alto valor aquisitivo, a imaginação e a curiosidade permearam 

pessoas de todas as classes sociais, sendo fundamentais para a popularização da TV no Brasil. 

Marialva Barbosa (2010) diz nos seus relatos que havia uma especulação cultural de 

como seria ver TV, como uma espécie de ritual, as propagandas dos primeiros aparelhos 

General Eletric representava nos seus anúncios de jornais onde os televisores deveriam ficar: 

na sala de visita; e como deveria ser assistida: em família. Barbosa (2010, p. 26) se refere a 

esse fenômeno como: “[...] estruturas de sentimento materializadas em práticas culturais que 

existem como possibilidade antes de serem práticas comunicacionais”. 

 Desde o início, a televisão foi percebida como além de um sistema de informação e 

entretenimento, pois ela age no imaginário social, Barbosa (2010, p. 26) sintetiza esse 

comportamento social no trecho: “[...] todos olham para janelas reais ou imaginadas (como a 

televisão, no passado, ou microcomputadores, no presente) através delas veem (e escutam) as 

imagens de um mundo lá fora que determinam a forma de existência de suas vidas”. 

 Nota-se, uma necessidade humana de fuga, por meio do olhar para as “janelas reais ou 

imaginadas”, numa tentativa de escapar momentaneamente da realidade e dos problemas 

pessoais e sociais que se cercam durante toda a vida. Essa distração já era possível no rádio, 

no cinema e nos jornais (que eram os principais veículos de massa naquele tempo), mas a TV 
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oferece uma inovação: o contato visual de uma tela que ocupa um espaço dentro de casa e 

oferece uma aproximação familiar. Porém, apesar de precisarem de um escape, cada 

espectador possui um gosto diferente e foi buscando compreender os diferentes tipos de 

público que a televisão começa evoluir. 

A televisão teve a sua ascensão através de programas de entretenimento, com destaque 

para os teleteatros. Os teleteatros foram espetáculos transmitidos ao vivo na televisão, como 

um laboratório de testes, onde se descobriam as melhores maneiras para produzir conteúdos 

televisivos, como podemos observar nesse trecho:  

 

[...] o teleteatro, nas duas primeiras décadas de instalação da TV brasileira, 

foi o desbravador do desconhecido terreno na linguagem televisiva. [...] 

traziam técnicas oriundas da rádio e do cinema para aplica-las à TV. Foi um 

lento aprendizado atrás das câmeras, no qual mergulharam profissionais 

oriundos de várias áreas da comunicação. [...] experimentaram diversas 

linguagens estéticas até descobrirem como fazer televisão (BRANDÃO, 

2010, p. 41). 

 

Houve também, a reprodução dos festivais musicais que eram apresentados no rádio, 

mas percebeu-se que deveria ser feito de modo diferente, segundo Marcos Napolitano (2010, 

p. 91): “a TV exigia certa teatralização e uma maior passionalização por parte do intérprete, 

na medida em que o público do outro lado do aparelho receptor precisava ser 

permanentemente cativado, numa luta incessante contra sua tendência ao tédio”. Na virada de 

1965 para 1966, a Jovem Guarda passou a ser percebida como ameaça à MPB, pois depois da 

explosão comercial causada pela dupla Elis Regina e Jair Rodrigues, surgia Roberto Carlos 

(considerado o maior fenômeno de consumo de massa de todos os tempos do Brasil), essa 

disputa ideológica favoreceu ambos os programas que eram transmitidos na mesma emissora, 

a TV Record, e fez surgir um fato de mídia (Napolitano, 2010).  

No final da década de 1960, já era possível encontrar os primeiros passos de 

segmentação de público na programação e foram realizados programas destinados para o 

público infanto-juvenil: 

 

No Rio de Janeiro, havia ‘O Jovem Dr. Ricardo’, uma série de episódios 

melodramáticos da vida de um jovem médico representado por Cyl Farney. 

Entre outros seriados, o público infanto-juvenil deliciava-se com ‘As 

Aventuras do Capitão Estrela’, no gênero policial, com Dary Reis no papel 

principal. Ainda no primeiro ano de implantação da TV Tupi em São Paulo, 

Péricles Leal apresentou um roteiro de seriado para adolescentes: ‘O Falcão 

Negro’, um herói para os jovens, envolto em muitas aventuras, 

protagonizado por José Parisi – moreno, alto e forte, ligado às artes marciais. 
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Eram aventuras de um espadachim justiceiro aos moldes de ‘Zorro’. Cada 

episódio transportava o herói para locais fantásticos: ora a uma estranha 

região de homens-pássaros e ao Reino Misterioso de Almira ou Reino das 

Amazonas. Muitas vezes lutava com vikings ou contra cossacos, na Rússia. 

O seriado teve duas fases, a primeira durou oito anos. Depois foi exibido de 

1967 a 1969. No Rio de Janeiro, o herói era vivido por Gilberto Murtinho, 

defensor dos desvalidos, o que comovia toda a população. As lutas de 

espadas encantavam as crianças, e os atores tiveram aulas de esgrima e se 

esmeravam nas lutas. As crianças assistiam também aos importados ‘Papai 

Sabe Tudo’ e a ‘Rin-tin-tin (BRANDÃO, 2010, p. 53). 

 

O número de aparelhos e programas aumentou, à medida que foi introduzido o videoteipe em 

1962, que permitiu a gravação antecipada dos programas, evitando erros e ganhando uma 

circulação mais ampla com a expansão das emissoras de TV. Em 1966 foi vendido um total 

de 408 mil televisores, somando um total de 2,4 milhões (BRANDÃO, 2010).   

 A televisão evolui, na medida em que, “o ‘povo’, que antes era tomado como sendo o 

‘público’ de suas tramas, passa também a ser a principal fonte de inspiração paras elas” 

(BERGAMO, 2010, p. 71). Foi visto que, o público gostava de se identificar nos programas 

de TV, porém ele não é uma massa homogênea, o público possui especificações e entendê-las 

seria um grande trabalho para as emissoras de TV no Brasil. 

De acordo com Ana Paula Ribeiro e Igor Sacramento (2010) durante os anos 1960, o 

entretenimento era a mola propulsora da televisão, mas havia uma resistência a um tipo de 

programação entre a elite intelectualizada do país, programas como Desafio à Bondade, 

Casamento na TV, Dercy de Verdade e Homem do Sapato Branco eram vistos como 

sensacionalistas e incomodavam a elite intelectualizada do país, portanto, houve a necessidade 

de reestruturar o panorama televisivo. Essa renovação foi feita pela TV Globo, enfatizando as 

seguintes características: 

 

Seguiam os princípios de horizontalidade e de verticalidade: o primeiro 

consistia na reserva de horário para determinados programas ao longo da 

semana, e o outro dizia respeito à organização diária em diferentes faixas de 

horário: de manhã, programação infantil; à tarde, programas femininos; e, à 

noite, telejornal e telenovelas. Essas práticas permitiram a sistematização e o 

aumento da venda de espaço publicitário, além de fidelização do público. 

[...] a TV Globo foi uma das primeiras emissoras a se pautar mais seriamente 

pelas questões de mercado, criando departamentos de pesquisa e marketing. 

[...] Os investimentos eram destinados a programas que tinham bons índices 

de audiência, como os festivais de canção, os musicais e os humorísticos, 

todos mantidos no ar até o ponto de saturação total para que pudessem 

render o máximo possível. Mas, se um programa não emplacasse, era logo 

retirado do ar. A globo, ao contrário, se preocupou com a formação de uma 
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mentalidade de planejamento a longo prazo. [...] Significava também a 

eventual necessidade de tirar do ar um programa bem-sucedido para que sua 

fórmula não de desgastasse (RIBEIRO; SACRAMENTO, 2010, pp. 112-

113). 

 

A TV Globo também ampliou a sua programação e pôde transmitir programas em rede para 

diferentes cidades, utilizando uma tecnologia fornecida pelo governo militar, naquela época, 

que pretendia promover a integração nacional pela comunicação e, consolidou na década de 

1970 o que ficaria conhecido como o padrão globo de qualidade (RIBEIRO; 

SACRAMENTO, 2010). Faziam parte da programação da emissora:  

 

Além do “Jornal Nacional”, do “Fantástico” e do “Globo Repórter”, a TV 

Globo exibia ainda outros programas considerados de qualidade, como 

‘Concertos para a Juventude’, que ia ao ar nas manhãs de domingo e contava 

com a apresentação de música brasileira clássica e de MPB num formato 

orquestral ao vivo; “Vila Sésamo”, uma versão brasileira da série educativa 

americana “Sesame Street”, procurava ensinar às crianças noções de higiene, 

de matemática, português, de estudos sociais e de ciências, e “Slim John”, 

programa que, nas manhãs de sábado, ensinava inglês (RIBEIRO; 

SACRAMENTO, 2010, p. 123). 

 

Em 1982, a Rede Globo percebeu uma considerável perda quantitativa de audiência 

para a emissora SBT, criada em 1981, que fazia parte da concessão TVS liderada por Silvio 

Santos (apresentador que fazia sucesso com programas de game show). O SBT, naquela 

época, foi a emissora que acolheu os profissionais e programas que foram banidos pela Globo 

no seu processo de modernização, e mesmo sendo criticada por ter um perfil ‘popularesco’, 

destacou um novo mercado de consumo popular, ocupado pelas classes sociais com nível 

socioeconômico mais baixo (MIRA, 2010).  

Durante a década de 1990, a globalização ganha forças e novas tecnologias são vistas 

fazendo parte do cotidiano da sociedade, a preferência das crianças e adolescentes por 

programas de entretenimento, alguns considerados sensacionalistas, começam a ser 

questionada e sua cultura passa a ser discutida, movida pela necessidade de compreender qual 

influência os principais meios de comunicação de massa exerciam na formação e concepção 

dos saberes aliada ao descobrimento de novas tecnologias.   
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1.2.  A evolução da TV: Anos 90 

 

Os anos de 1990 são caracterizados pelo surgimento da geração Y, crianças e 

adolescentes que já nasceram imersos a uma vida cercada de tecnologias. Devido a 

globalização, a abertura econômica e a contenção da inflação no período do Plano Real, novos 

modelos de consumo foram criados e o hábito de ver TV foi se tornando cada vez mais um 

hábito comum e individualizado. 

De 1994 a 1998 houve o boom nas vendas de televisão, segundo Mira (2010, p. 172), 

esse fenômeno inundou “os lares brasileiros de receptores: três ou quatro nas classes A e B; 

dois ou três nas classes C e D”. Nesse momento, as emissoras de TV começaram a produzir 

mais conteúdos, numa luta pela audiência, e o telespectador assumiu um papel de “zapeador 

em potencial” que com o controle remoto buscava incessantemente por algo que lhe 

interessava, mudando facilmente de canal se algo lhe tornava inútil ou tedioso. Nessa década 

também chegou aos lares dos brasileiros a TV por assinatura ou TV Paga, porém ela se 

limitou às classes A e B (MIRA, 2010).  

Segundo Valério Brittos e Denis Simões (2010, p. 223): “O país vivia um período de 

euforia de consumo com a entrada de novos produtos do exterior para disputar espaço 

internamente, aquecendo a competitividade e a necessidade por diferenciais”. São 

perceptíveis algumas alterações no comportamento do indivíduo contemporâneo: 

 

Compram-se mais eletrodomésticos, mas o terceiro televisor da casa pode 

ser preterido por uma viagem ao exterior; compram-se mais automóveis, mas 

eles podem ser trocados por uma casa na praia. Vai-se mais ao teatro, 

cinema, bares e restaurantes, clubes e festas; a audiência da TV se pulveriza. 

Consomem-se mais frios, snacks, biscoitos, cereais matinais e chocolates 

trocados no check out quem sabe pelo laticínio ou pela massa (Grupo de 

Mídia de São Paulo, 1998, p.9 apud BRITTOS; SIMÕES, 2010, p. 223). 

 

A década de 1990 é marcada por grandes avanços tecnológicos que podem ser classificados 

como a fase da multiplicidade da oferta, são fatores que contribuíram para isto: (a) a venda 

das companhias integrantes da Telebras, que contribuiu para o surgimento de novas empresas 

de telefonia, tv a cabo e acesso à internet; (b) uma aceleração da globalização que gerou um 

impulso tecnológico; (c) a convergência entre telecomunicações e informática (BRITTOS; 

SIMÕES, 2010).  

 A TV por assinatura além de trazer canais produzidos internacionalmente conseguiu 

fazer o que a TV aberta tentava há anos: a segmentação de público. Com uma vasta variedade 
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de canais e aproveitando-se do aumento de televisão por lar, alterou completamente a 

primeira ideologia do que era ver TV (um ritual familiar) e abriu a possibilidade novas 

interações baseadas no gosto do público. Valério Brittos e Denis Simões (2010, p. 231) 

suscitam essa transformação: “Uma cena que começou a se incorporar ao cenário nacional, 

em núcleos com a televisão por assinatura, é a filha reunir-se com amigas para assistir à MTV 

enquanto o pai vê o ESPN e a mãe assiste a um filme no Telecine, por exemplo” (BRITTOS; 

SIMÕES, 2010, p. 231). Essas transformações que abrangiam a TV e os consumidores, 

logicamente refletiram na publicidade que faturou bilhões nesta competição por inovação e 

espaço publicitário (BRITTOS; SIMÕES, 2010). 

 Por outro lado, os canais de televisões considerados abertos (que ainda era o mais 

acessível para a maioria da população) foram se adequando as características de mercado. A 

Rede Globo começou a investir em filmes infanto-juvenis:  

 

O primeiro filme com o selo Globo Filmes foi Simão, o fantasma trapalhão, 

realizado pela produtora de Renato Aragão e que estreou nos cinemas em 

dezembro de 1998 com 245 cópias. Butcher informa que a obra teve um total 

de 1,6 milhões de espectadores [...]. Em janeiro de 1999, estreou Zoando na 

TV, filme concebido como veículo para a apresentadora Angélica, produzido 

com recursos próprios da TV Globo e com direção de José Alvarenga Jr 

(FECHINE; FIGUEIRÔA, 2010, p. 284). 

 

A última década do primeiro milênio também foi marcada pelas grandes produções de 

animações que levaram milhares de crianças e adolescentes à prática do consumo: 

 

A Pequena Sereia (1989), A Bela e a Fera (1991), Aladim (1992), e Rei Leão 

(1994) [...]. Todos esses filmes têm tido uma enorme campanha de 

publicidade, dirigida a um enorme público. Além disso, seu sucesso 

comercial não está limitado aos lucros das bilheterias, que totalizaram mais 

de 598,8 milhões de dólares em 1994. Conectando de forma bem sucedida os 

rituais do consumo com o hábito de ir ao cinema, os filmes animados da 

Disney fornecem um ‘mercado da cultura’, uma plataforma de lançamento 

para um infindável numero de produtos e mercadorias que incluem fitas de 

vídeo, discos com trilhas sonoras, roupas infantis, móveis, brinquedos e 

novas atrações nos seus parques de diversão (GIROUX, 1995, p.60). 

 

Com a influência dos canais internacionais, a TV brasileira buscou se modernizar e 

usar a evolução tecnológica a seu favor. Para gerar um ambiente de consumo, o produto não 

bastava estar no seu ponto de venda, como por exemplo, não bastava uma telenovela ser 

transmitida na TV, era preciso que ela permeasse as práticas cotidianas das pessoas, ou seja, a 
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novela também deveria estar na internet, nos celulares, no cinema (FECHINE; FIGUEIRÔA, 

2010). Surge o conceito de transmediação: 

 

O conceito de transmediação remete, por outro lado, ao aparecimento, na 

indústria do entretenimento, do que Henry Jenkins descreveu mais 

especificadamente como transmedia storytelling ou “narrativa 

transmidiática”. Segundo Jenkins, uma narrativa transmidiática desdobra-se 

através de múltiplas plataformas de mídia, manifestando-se em cada uma 

delas com um novo texto, que contribui para o universo ficcional como um 

todo (FECHINE; FIGUEIRÔA, 2010, p. 284). 

 

O primeiro programa nacional que conseguiu se expandir da TV foi o Você Decide da TV 

Globo, que oferecia a possibilidade do público votar por intermédio de ligações telefônicas 

para escolher qual era o melhor final para uma narrativa fictícia, o Intercine, também da 

Globo, e que também utilizava o telefone como intermediador desse processo, transmitia o 

filme mais votado na TV (MÉDOLA; REDONDO, 2010).  

Todavia, observa-se que o SBT permaneceu sendo coerente com o seu nascimento, 

trabalhando com classes mais baixas e com isso mantendo o seu público. Era possível 

encontrar na sua programação, apresentadores que retornavam o hábito de transmitir ao vivo 

programas de entretenimento considerados sensacionalistas, com grande apelo emocional e 

que preocupava seus concorrentes: 

 

Em 1999, a agência de publicidade DPZ realizou uma pesquisa sobre ‘O 

Programa do Ratinho’ mostrando que, em todo o Brasil, 13% do público 

tinha de 2 a 9 anos; 9% de 10 a 14 anos; 14% de 15 a 24 anos; 27% de 25 a 

39 anos e 37% acima de 40 anos. Percebe-se um forte predomínio do público 

infanto-juvenil, formando quase 40% da audiência. Para entender esse 

fenômeno é importante observar que a nova safra de ‘popularescos’ – em 

particular, Ratinho – são mais cômicos do que violentos ou melodramáticos. 

Exploram a deformidade do corpo, as palavras ou as expressões de baixo 

nível e até as lutas corporais entre participantes do programa como 

elementos de comicidade. Encenam quadros de suspense e terror, quebram 

equipamentos e cenários, criticam a produção do próprio programa, mas 

tudo dentro de um clima de gozação. A relação de novos espectadores com 

esse tipo de apresentação parece fazer sentido no interior do que se poderia 

chamar de uma atmosfera cultural pós-moderna caracterizada pelo 

‘pastiche’, o ‘deboche’, a ‘bobagem’, na qual os padrões estéticos e éticos da 

modernidade estariam em declínio (MIRA, 2010, p. 174). 

 

Alvo de diversas críticas, esse formato assemelha-se a julgamentos feitos por um 

corpo de jurados, podendo ser, apresentadores ou por telespectadores, por intermédio da 

interatividade (MIRA, 2010). Esse modelo de entretenimento continua a ter espaço nas grades 
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de programação de diversas emissoras, como por exemplo, os programas: Casos de Família, 

Big Brother Brasil, The Voice Brasil, A Fazenda, De Férias Com o Ex. Esses programas são 

caracterizados por estabelecer uma relação de espetacularização da vida humana: 

 

Enquanto a sociedade primitiva recusa o insólito e o anormal, através do 

tabu, nossa sociedade, pela televisão, faz justamente o contrário. Constrói 

narrativas de ficção e até programas de caráter jornalístico, sobre 

personagens e fatos excepcionais: ora são homens supercorajosos, expondo 

continuamente a vida, ora são pessoas sem braços que conseguem fazer tudo 

com os pés, ora são marginais, ora são grandes gênios da arte e da ciência, 

enfim, seres fora do normal que se transformam, via TV, em espetáculo 

(FISCHER, 1993, p. 36). 

 

Por conseguinte, o início dos anos 2000 é marcado pelo crescimento da internet, 

fazendo a TV repensar ainda mais e em 2006 a Rede Globo começa a disponibilizar 

conteúdos de suas obras de ficção em seu portal web (MÉDOLA; REDONDO, 2010). A 

interatividade também se dá em outros canais, mas de maneira diferente: “utilizam como 

principal suporte para a mediação o envio e recebimento de SMS por celulares através de 

jogos de perguntas e respostas, o quiz.” (MÉDOLA; REDONDO, 2010, p. 324). 

 Com uma sociedade de consumo altamente estruturada e a tecnologia ao alcance das 

pessoas, segundo Ana Silva Médola e Léo Vitor Redondo (2010, p. 324), “intensificam-se o 

controle e o domínio dos segmentos lucrativos de um novo mercado a ser explorado: o do 

telespectador de narrativas ficcionais”. 

  

1.3. A TV do século 21: YouTube e Netflix 

 

 Após os grandes avanços na década 90, inicia-se um novo milênio com grande 

perspectiva tecnológica. Devido a um grande fluxo de troca de informações global, a cultura 

do consumo brasileiro é afetada, por causa das grandes importações que aumentam 

gradativamente o uso dos computadores, celulares, games, filmes e séries. 

 A internet demorou alguns anos para se estabelecer nas casas dos brasileiros, como a 

TV, ela possuía alto custo nos seus primeiros anos de implantação. No início era possível ter 

internet residencial de duas maneiras: banda larga e discada. Para obter um pacote de banda 

larga, por exemplo, era necessário solicitar e verificar se havia disponibilidade da operadora 

de telefonia, e optar pela internet discada era arriscar uma queda repentina na conexão.  

Apesar do processo de expansão da internet que, segundo Santos (2018), entre 2005 e 

2015 teve um salto de 446% de casas conectadas, esse número ainda se torna pequeno 
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comparado a outros países desenvolvidos. O que facilita o uso da internet atualmente é o uso 

dos smartphones, que são celulares com tecnologia Wi-Fi e redes móveis, segundo uma 

pesquisa do IBGE (2018), em 2016, 94,6% das pessoas que acessaram a internet, utilizaram 

telefone móvel celular, seguido de 63,7% que utilizaram microcomputador e 16,4% que 

usaram tablets. 

 Com a crescente da internet, muito se especulou sobre o fim da TV ou sobre a 

diminuição de audiência, Miller se refere a esse processo da seguinte maneira:  

 

Historicamente, é verdade que a maioria das novas mídias suplantou as 

anteriores como órgãos centrais de autoridade e lazer. Pense na literatura 

versus a retórica, o cinema versus o teatro, o rádio versus a música de 

orquestra. Mas a televisão é uma mistura de todas elas, um armazém 

cultural. E que continua crescendo (MILLER, 2009, p.19). 

 

Ao contrário das especulações, a televisão cresce e se adapta ao novo modelo de 

consumo, segundo Finger e Souza (2012, p. 347): “A televisão não venceu nem foi derrotada 

pela internet. Longe da extinção, tem reforçadas as características que fazem dela um veículo 

único e caminha para a construção de uma experiência mais interativa e complexa de 

audiência”. As emissoras de TV para conquistar o seu lugar na Era Digital, utilizaram práticas 

integrativas denominadas transmedia, já citado, e crossmedia. No processo de crossmedia, 

além da difusão do conteúdo em diferentes meios é necessária uma completude da narrativa, 

logo, os textos e as imagens em cada meio, não necessariamente são iguais, elas se completam 

mantendo a sua essência (FINGER; SOUZA, 2012). A diferença do termo transmedia é a 

participação do consumidor, a transmediação ocorre quando a colaboração do usuário passa a 

ter voz e se torna determinante para o desfecho de uma narrativa.  

 Há também o fenômeno conhecido como segunda tela: “a segunda tela pode ser 

qualquer dispositivo que permita o acesso à internet como smartphones, tablets, notebooks, 

entre outros, usados de forma simultânea à programação da TV” (FINGER; SOUZA, 2012, p. 

384). Este fenômeno abre possibilidades para várias situações, uma delas, é quando o 

telespectador utiliza a internet para pesquisar sobre o que está sendo transmitidas na TV, seja 

para compreender o cenário ou para pesquisar sobre atores, trilhas sonoras, etc; ou, quando o 

sujeito distrai-se do conteúdo televisivo e executa outras tarefas, por exemplo, acessa suas 

Redes Sociais, checa seus e-mails e/ou efetua pagamentos e transferências pelo aplicativo do 

seu banco. De todas as maneiras, assistir TV e usar a internet ao mesmo tempo interfere no 

comportamento social:  
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Se os antigos consumidores eram tidos como passivos, os novos 

consumidores são ativos. Se os antigos consumidores são migratórios, 

demonstrando uma declinante lealdade a redes ou a meios de comunicação. 

Se os antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos 

consumidores são mais conectados socialmente. Se o trabalho de 

consumidores de mídia já foi silencioso e invisível, os novos consumidores 

são agora barulhentos e públicos (JENKINS, 2009, p. 47 apud FINGER; 

SOUZA, 2012, p. 385). 

 

E é possível acrescentar: “Com o avanço da internet e a popularização de outras telas, essas 

conversas perderam qualquer tipo de limitação física, [...] Como nos anos 40 e 50, hoje 

voltamos a nos reunir para assistir televisão. Porém, agora, a sala de casa ficou maior” 

(FINGER; SOUZA, 2012, p. 384). A expressão “a sala de casa ficou maior” refere-se ao 

processo das interações sociais na internet que tem um objetivo em comum: assistir e discutir 

os acontecimentos transmitidos na TV, como uma extensão do conteúdo televisivo. 

 Uma mudança significativa nas características dos televisores também pode ser 

notada, como previsto por Toby Miller:  

 

[...] as novíssimas televisões de tela plana logo poderão ser jogadas fora com 

desprezo, exatamente como as tevês de tubo. A próxima geração da Sony, 

Samsung, LG, Toshiba, Sharp e Panasonic promete: filmes transmitidos por 

streaming na Internet; widgets do Yahoo!/Intel para conexões sobre 

meteorologia e o mercado de ações; e leitores de Blue-ray que acessam a 

Internet (MILLER, 2009, p. 15). 

 

Finger e Souza (2012, p. 378) escreveram que: “A recepção dos conteúdos televisivos 

em dispositivos móveis e portáteis pode acontecer das duas maneiras: em fluxo (streaming) 

ou arquivo (on demand)”. Durante um tempo, a reprodução de conteúdos da internet só era 

possível on demand, ou seja, apenas em televisores que possuíssem entradas USB e HDMI 

que faziam intermédio de um computador para a TV. Mas, em 2011 (PIXININE, 2015) surgiu 

no Brasil a televisão inteligente (ou as Smart TVs). As Smart TVs tem como diferencial a 

possibilidade de conexão e acesso à internet, com esse advento é possível acessar aplicativos e 

sites de reprodução de vídeos na tela da TV.  

 Os aplicativos mais atraentes nas Smart TVs do Brasil são Netflix e YouTube. Os dois 

possuem tecnologia streaming, porém a Netflix, que é um aplicativo pago, destaca-se pela 

possibilidade de ver filmes e seriados em sequência e sem a interrupção de comerciais. Já no 

YouTube é possível inscrever-se em canais e acompanhar blogs de conteúdos diversos e, 

personalidade que já são ou se tornam famosas através da produção de seus vídeos.  
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É importante ressaltar que, a televisão conectada é mais uma característica de 

moldagem social da TV, e é vista como uma ameaça àqueles que não se modernizarem, logo, 

é possível ver algumas mudanças nas emissoras de TV, tanto de canal pago quanto canal 

gratuito. Essas mudanças podem ser vistas na Rede Bandeirantes e SBT que firmaram uma 

parceria com fabricantes da TV Sony (TELLAROLI, 2017). Outros aplicativos de emissoras 

também podem ser encontrados, como: 

 

Globo Play (conteúdo sob demanda dos canais: GNT, Sportv, Multishow, 

Mais Globosat, BIS, VIVA, Off, Gloob, Telecine, Universal, Syfy, 

Globonews, Megapix e Combate. Conteúdo ao vivo dos canais: GNT, 

Multishow, Viva, Globonews, Sportv, BIS, Gloob, Off, Brasil, Combate e 

Premiere). Para ter acesso a este conteúdo é preciso fazer um cadastro no 

Globo.com e pagar assinatura mensal de R$ 14,20. Os aparelhos da Samsung 

também oferecem apps do Netflix, Youtube, BBC News, Yupp TV 

(TELLAROLI, 2017, p. 261). 

 

Há também a possibilidade de espelhar a imagem de um smartphone para uma televisão, pelo 

uso do “Chromecast que pode ser conectado à entrada HDMI de qualquer televisor 

oferecendo conteúdo sob demanda” (TELLAROLI, 2017, p. 262). 

 A televisão e a sua evolução aliada a tecnologia vai desbravando novos modos de 

consumo para diferentes tipos de sociedades e culturas, que tem por finalidade desde seus 

primórdios: a produção de sentidos.     
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2. A INFLUÊNCIA DA TV NA CULTURA INFANTIL PÓS-MODERNA 

 

 Neste capítulo será apresentado um estudo sobre a formação e as transformações que 

permeiam a cultura infantil, tendo em vista a influência dos meios digitais, com ênfase para 

desenhos animados transmitidos na televisão.  

Serão analisados quais foram os primeiros programas para o público infantil e os que 

fazem sucesso nos dias de hoje, como os desenhos atuais comunicam e produzem significados 

reais e imaginários, como transmitem as mudanças e os tabus sociais e, o debate sobre a ética 

nas animações para crianças e adolescentes, considerando as regulamentações brasileiras. 

 

2.1. A ascensão do consumo televisivo infantil 

 

 Durante toda trajetória, os programas infantis tiveram altos e baixos na TV brasileira, 

durante o período de experimentação, a maioria dos programas já tinham sido veiculados no 

rádio e tinham grande influência dos patrocinadores que além de financiar as produções, 

nomeavam os programas expressando suas marcas. Em alguns momentos, a televisão 

brasileira produziu desenhos nacionais, como também importou desenhos e formatos 

estrangeiros. Muitas mudanças na programação foram feitas até chegar ao atual programação 

dos canais. 

Segundo Lauren Colvara (2007, p. 2): “O primeiro programa voltado para o publico 

infantil foi o Gurilândia (1951), exibido pela TV Tupi, reprodução de um programa de rádio 

bastante popular, onde crianças cantavam e tocavam e declamavam poesias”. Tiveram 

também, na mesma década, outros programas, como: O Clube do Papai Noel, um especial 

que era transmitido no natal e que ficou no ar por 21 anos; o seriado De Mãos Dadas que 

abordava temas infantis por intermédio de um viúvo e uma menina; Fábulas Animadas que 

tinha como objetivo despertar a imaginação e o gosto pela literatura; O Sitio do Pica Pau 

Amarelo adaptação da obra de Monteiro Lobato e; Teatrinho Trol (COLVARA, 2007). Havia 

apenas dois programas que transmitiam desenhos animados: Sessão Zig Zag e Pim Pam Pum. 

Porém, não se tem registro de quais eram os desenhos, por se tratarem de animações de 

pequenos estúdios, mas estima-se que naquela época já era transmitido o clássico Pica-Pau 

(COLVARA, 2007). Há registro também de programas realizados por empresas para 

divulgarem suas marcas, como Circo Bombril, Troféu Estrela, Grande Gincana Kibon, 

Sabatinas Maisena, Repórter Caçula, Parque de Diversões Cremogema que mudou de nome 
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conforme mudava de patrocinador, para: Parque Petistil e Parque de Diversões das Casas 

Pernambucanas (ARREGUY; BORGES e SOUZA, 2012, p. 5). 

 É importante ressaltar as características que marcam essa fase de descobrimento da 

TV: 

  

Os programas infantis desta época refletem uma preocupação com a cultura 

transmitida e com o estímulo à leitura, por isso os teatros infantis com obras 

relevantes da literatura infantil. As gincanas também tinham este fundo 

cultural, uma vez que exploravam conhecimentos gerais sobre literatura, 

música e artes como também a expressão artística das crianças. 

(COLVARA, 2007, pp. 2-3). 

 

 De acordo com Colvara, (2007), o regime militar no Brasil (1964-1985) interferiu 

diretamente nos programas transmitidos na TV e durante o governo do General Médici foi 

criado o Programa Nacional de Teleducação (Prontel) que tinha como projeto a redução da 

transmissão de programas internacionais, prezando pela produção nacional. Entretanto, apesar 

disto, “os programas infantis começam a ter mais variedade, inversamente às condições 

propostas pelo governo, os programas infantis tinham cada vez mais em seus quadros 

produtos televisivos importados” (COLVARA, 2007, p.4).  

Alguns desenhos eram transmitidos nos programas: Capitão Furacão que transmitia 

também os programas Uni-Duni-Tê e Toppo Giggio (MEMÓRIA GLOBO, 2018); e Capitão 

Aza, que exibia os importados: Jeane é um gênio, Speed Racer, Corrida Maluca, Jetsons e 

Tom e Jerry. Os programais principais se destacavam pelo uso de novos recursos 

tecnológicos, altos índices de audiências e pela preocupação do governo em criar personagens 

que propagassem seus ideais, de acordo com o panorama político (COLVARA, 2007). 

 Na década de 1970, os desenhos de maior relevância eram: Vilá Sésamo, Telejornal 

Globinho e Sítio do Picapau Amarelo. Sendo o último, um marco na TV nacional, pois após 

alterações para se adaptar as mudanças sociais, em 1979, a série foi eleita pela UNESCO um 

dos melhores programas infantis do mundo (MEMÓRIA GLOBO, 2018), a série ficou no ar 

até o ano de 1986 para dar espaço ao Xou da Xuxa em 1986 (COLVARA, 2007). 

Houve também a época da expansão dos musicais infantis, com destaque para a peça 

teatral Saltimbancos, adaptada para o cinema, como Saltimbancos Trapalhões (1981), as 

músicas fazem sucesso até os dias de hoje, Chico Buarque (2006), adaptador da fábula trazida 

da Itália, fornece uma síntese da história: 

 

Os Saltimbancos é isso. É um musical que conta a história de quatro bichos, 

o jumento, o cachorro, uma gata e uma galinha que se revoltam contra seus 
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patrões e resolvem fazer uma comunidade, resolvem partir [...] eles saem 

pela estrada e vão se encontrando e resolvem criar o seu mundo. Ao lado 

deles um coro de crianças advertindo contra os perigos e indicando também. 

As crianças sempre sabendo muito mais do que os adultos e indicando os 

caminhos certos (CHICO, 2006) (grifo da autora). 

 

 Colvara (2010) acrescenta que, durante a década de 1980, a criança começou a ser 

percebida como um consumidor em potencial, principalmente pelas indústrias fonográficas:  

 

Na Globo tinha os musicais que deram origem aos especiais da Turma do 

Balão Mágico que contou com a presença de grandes nomes da Música 

Popular Brasileira como: Fabio Jr, Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Fagner . 

A Turma do Balão Mágico (1983-1986) – programa apresentado pelo 

quarteto de crianças, Mike, Ronald Biggs, Tobs, Simony e mais tarde 

Jairzinho, conversam com o publico através de cartas enviadas ao programa, 

contavam anedotas e exibiam desenhos animados (COLVARA, 2007, p. 9). 

 

Os desenhos transmitidos durante o programa eram: Pernalonga, Os Flinststones, Smurfs, 

Popeye, Bam-Bam e Pedrita, Zé Colméia, He-Man, Mulher Aranha, Flash Gordon, 

Superamigos e O Homem Pássaro (MEMÓRIA GLOBO, 2018).  O programa Turma do 

Balão Mágico também foi cancelado em 1986 para o alongamento do programa o Xou da 

Xuxa (COLVARA, 2007). 

 O Xou da Xuxa foi um marco na história dos programas infantis no Brasil. 

 

O fenômeno Xuxa, a Rainha dos Baixinhos vêm não apenas de um programa 

diário de quatro horas diárias, com muitas brincadeiras, música e desenhos, 

mas de uma estratégia de marketing inovadora em que reflete o 

desenvolvimento tecnológico alcançado pela televisão, uma produção 

cuidadosa com inúmeros recursos visuais, efeitos especiais eletrônicos, 

diferentes planos de iluminação e uma apresentadora com vestimentas 

erotizadas. O modo com que se constituiu este outro universo cultural em 

que a figura central da Xuxa personificou a subjetividade infantil circulante, 

através tanto da imagem gerada pela apresentadora como pelos produtos que 

levava a sua marca. Vários discos com músicas infantis que logo ficaram 

entre os mais vendidos, expandindo-se para filmes de grande sucesso e 

shows no exterior que abriram as portas para a exportação, demonstrando a 

expansão internacional que a TV passou no período de 1985 a 1990 

(COLVARA, 2007, p. 10). 

 

Tudo no programa da Xuxa era planejado com mínimos detalhes, desde o cenário criado por 

Maurício de Souza aos cortes das câmeras comandadas por Paulo Netto (COLVARA, 2017). 

O sucesso de audiência e de vendas da emissora foi tão grande que as suas concorrentes 

buscaram adaptar o mesmo formato de programa, o SBT que transmitia o programa infantil 

Bozo (programa com interatividade e brincadeiras comandadas por um palhaço) alterou a sua 
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programação para dar espaço ao Show Maravilha e anos depois, a Rede Record estreou o 

Eliana & Alegria (COLVARA, 2007).  

Depois do sucesso de vendas de discos para o público infantil, nota-se que há uma 

explosão de estímulos ao consumo para este público, as apresentadoras Xuxa, Mara 

Maravilha e Eliana estrelavam, além de CDs, filmes, brinquedos, roupas e materiais escolares. 

Diferentemente dos primeiros programas infantis, a preocupação nesse momento era com 

índices de audiências seguidos de um consumo desenfreado, esse cenário marca uma grande 

transformação social fundamental para compreensão da atual cultura infantil. 

 De acordo com Lauren Colvara (2007), em 1994, enquanto havia tentativas de 

exportar o Xou da Xuxa, surgiu a TV Colosso, que arrancou elogios das críticas por fugir da 

competição das apresentadoras e inovou com humor inteligente para crianças. Acrescenta: 

“Os cães - bonecos reproduziam as características humanas e a história transcorria nos 

bastidores de uma emissora de televisão, tendo alcançado um sucesso significativo entre o 

público. Os personagens geraram discos, shows, filmes e álbuns de figurinhas” (COLVARA, 

2007, p. 13). Porém o programa chegou ao fim, para ceder à volta dos programas da Xuxa e 

da Angélica.  

A constante briga pela audiência infantil entre as emissoras ocasionou uma 

supervalorização das apresentadoras que ocupavam quase todos os programas infantis daquela 

época (vide Anexo A), gerando uma padronização dos programas infantis, que acabaram 

tornando esse formato desgastado durante os anos que se sucederam, até o desaparecimento 

de conteúdos televisivos infantis nos canais abertos.  

 Em 1997, o SBT com parceria com uma emissora argentina lançou a novela infantil, 

de grande sucesso, Chiquititas e com parceria da Disney estreou o programa TV CRUJ 

(COLVARA, 2007). 

 

O Disney Club, TV CRUJ, um movimento dedicado aos Ultrajovens, com o 

seguinte bordão: “Somos ultrajovens e merecemos respeito”. Um programa 

de estúdio no qual crianças interpretam uma história centrada no personagem 

Juca, um menino que adora computadores e desenho animado; durante a 

ficção há muita apresentação de desenhos animados da Disney. Em 1997 foi 

dado com o melhor programa infantil para crianças de 07 a 14 anos pela 

APCA e os roteiros eram baseados nas cartas dos telespectadores. Em 

pesquisa do Ibope de 1997 havia 30% de identificação das crianças com os 

personagens desenvolvidos pelas quatro crianças que apresentavam o 

programa (COLVARA, 2007, p. 14). 
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 No entanto, devido as pressões sociais e críticas aos formatos dos programas infantis, 

organizações se uniram para fiscalizar os conteúdos e as propagandas destinadas ao público 

infantil (ARREGUY; BORGES e SOUZA, 2012). 

 

O novo cenário é constituído de um movimento gerado pelas ONGs, como o 

Instituto Alana, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o 

Conselho Nacional de Autorregulamentação (Conar), com denúncias, 

críticas e avaliações sobre a programação infantil e a propaganda voltada 

para esse target. Isso pegou em cheio as ações das marcas no programa e, 

também, o intervalo comercial. Uma ampla frente de críticos e ativistas se 

formou para denunciar e reivindicar o fim da erotização, costumes e excesso 

de propaganda direcionada para o público infantil (ARREGUY; BORGES e 

SOUZA, 2012, p. 13). 

 

Esse fator contribuiu para que grandes empresas assinassem um compromisso público de 

autoregulamentação da publicidade infantil e em 2009, 23 empresas (entre elas: Nestlé, Kraft, 

Cadbury, Kellogg’s, Coca-Cola, Unilever, Pepsico e Danone): “se comprometeram a não 

anunciar determinados produtos em programas de TV em que as crianças representem pelo 

menos 50% da audiência” (ARREGUY; BORGES e SOUZA, 2012, p. 13). E foi nesse cenário 

que se estabeleceu o Projeto de Lei 5.921/01 que “defende a ideia de proibição de qualquer 

tipo de publicidade e de comunicação mercadológica dirigida à criança, em qualquer horário e 

por meio de qualquer suporte ou mídia, seja de produtos ou serviços” (FABRETTI, 2009, p. 

23). 

Seguindo as normas e as pressões de controle publicitário, as emissoras de TV aberta 

não suportaram manter seus programas no ar e foram os eliminando gradualmente de sua 

programação. Em junho de 2012, a Rede Globo encerrou TV Globinho (incluindo no seu 

horário o Programa Bem-Estar e Encontro com Fátima Bernardes) e resolveu investir num 

canal por assinatura, o Gloob, já que os canais pagos sofrem menos pressões da sociedade 

(ARREGUY; BORGES e SOUZA, 2012).  

Outras emissoras também encerraram a veiculação de programações infantis, com 

exceção do SBT que continua transmitindo diariamente Bom Dia & Cia apresentado por 

Silvia Abravanel e que transmite os desenhos: Masha e o Urso, Polly, Monster High, O Show 

do Tom e Jerry, Bob Esponja, Kung Fu Panda, As Meninas Superpoderosas, Scooby-Doo, 

Ben10, Monstros vs Alienígenas, Tartarugas Ninja, Os Jovens Titãs em Ação, X-Men 

Evolution e Liga da Justiça
1
; e do canal Futura que, apesar das dificuldades vêm aumentando 

a sua programação infantil (vide anexo B). 

                                                           
1
Disponível em: <http://www.sbt.com.br/bomdiaecia/desenhos/>. Acesso em 05 abr. 2018 às 02h57min 

http://www.sbt.com.br/bomdiaecia/desenhos/
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 Diante desse panorama, conclui-se que atualmente, as plataformas que mais produzem 

conteúdos infantis são: os canais por assinatura e internet. A TV Paga constitui-se de 14 

opções de canais de conteúdo infantil e adolescente, sendo dois canais classificados como 

“canal brasileiro de espaço qualificado programado por programadora brasileira 

independente”: TV Rá Tim Bum! e ZooMoo Brasil; e os demais são: Baby TV, Boomerang, 

Cartoon Network, Discovery Kids, Disney Channel, Disney Júnior, Disney XD, Gloob, 

Gloobinho, Nick Jr, Nickelodeon e ToonCast
 
 (ANCINE, 2017). Atenta-se para o fato de que 

produções nacionais também são veiculadas nos canais estrangeiros.  

Na internet, destacam-se o YouTube e a Netflix que produzem muito conteúdo para 

crianças e adolescentes e, sites e aplicativos dos canais que reproduzem a transmissão da TV. 

A começar pelo YouTube, de acordo com Silva (2016), é o maior portal de vídeos do mundo, 

sendo o Brasil o segundo maior consumidor desses vídeos, e acrescenta: “A estatística mais 

do que comprova: crianças (e bebês) de 0 (zero) a 12 anos foram responsáveis por 52,164 

bilhões de visualizações de vídeos no YouTube”, disse sobre a pesquisa “Geração YouTube: 

um mapeamento sobre o consumo e a produção infantil de vídeos para crianças de zero a 12 

anos no Brasil”, de 2015 a 2016, divulgada ESPM Media Lab, na época a pesquisa abrangeu 

230 canais, que reproduziam conteúdos diversos para o público desta faixa etária. O sucesso 

desses vídeos foi tanto que em 2016, a plataforma lançou um aplicativo para o público 

infantil, o YouTube Kids.  

 

O YouTube Kids foi desenvolvido para atender às necessidades de pais e 

filhos. Diferente da plataforma principal que é acessada pelo navegador, o 

YouTube Kids é um aplicativo e precisa ser instalado no smartphone, tablet 

ou Smart TV, o que o torna mais seguro e dá aos pais muito mais controle 

sobre o que seus filhos assistem e quando. Sua interface, simples e 

colorida, foi projetada especialmente para os olhinhos e dedinhos curiosos 

das crianças menores e traz vídeos selecionados por um sistema inteligente, 

divididos nas categorias Séries, Músicas, Aprender e Explorar. Ele também 

conta com uma programação de playlists temáticas oferecidas por 

convidados especiais como Mauricio de Sousa, Jair Oliveira e Flavia 

Calina, que já participaram escolhendo vídeos sobre a importância da leitura, 

sobre aceitar as diferenças e com dicas de atividades para fazer em família, 

respectivamente (ORBEG, 2017). 

 

Alguns números expressivos denotam uma nova maneira de transmitir conteúdo audiovisual, 

como o caso da Galinha Pintadinha, animação educativa para bebês, que com 1,2 milhões de 

seguidores no YouTube, seus produtores cogitam a possibilidade de transmissão em algum 

canal de TV (NOGUEIRA, 2018).  

https://www.youtube.com/watch?v=RbVtOPGPGiY
https://www.youtube.com/watch?v=lmAIFEzrCfk
https://www.youtube.com/watch?v=pT3qp3ZhJRg&authuser=0
https://www.youtube.com/watch?v=pT3qp3ZhJRg&authuser=0
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 Na Netflix é possível encontrar diversos filmes, desenhos animados e séries infanto-

juvenis, produzidos com parcerias da Disney e Dreamworks e. Entretanto, essas parcerias vêm 

sofrendo alterações, em razão de essas marcas almejarem lançar suas próprias plataformas de 

streaming (YUGE, 2018). Mas a Netflix também investe em produções autorais que fazem 

bastante sucesso com o público infanto-juvenil, como: Desventuras em Série, Stranger 

Things, O Príncipe do Natal, Anne With an E, Alexa e Katie, Mako Mermaids, Super 

Monstros em Ação, A Pior das Bruxas, Project Mc², entre outros. 

 

2.2. O papel social que as animações desempenham na formação e compreensão da vida 

 

Os desenhos animados são séries audiovisuais que contam histórias de personagens 

em diversas situações em ordem cronológica, ou não, transmitidos na TV, podendo se 

estender para o cinema, ou vice-versa. No mais, eles também podem ser direcionados para 

diferentes públicos, porém, são mais utilizadas para comunicar com o público infantil. A 

constante exposição a esses meios apresentam alterações nos hábitos e no cotidiano de 

crianças e adolescentes, que são bombardeadas constantemente por conteúdos audiovisuais 

desde o início de suas vidas. Portanto, há a necessidade de discutir quais são e como são 

mudanças que afetam diretamente a cultura infantil.  

 Segundo Henry Giroux: 

 

A cultura infantil é uma esfera onde o entretenimento, a defesa de ideias 

políticas e o prazer se encontram para construir concepções do que significa 

ser criança – uma combinação de posições de gênero, raciais e de classe, 

através das quais elas se definem em relação a uma diversidade de outros. 

(GIROUX, 1995, p. 49). 

 

No decorrer de sua obra, Giroux (1995) dá maior ênfase para a influência da cultura visual na 

formação das identidades individuais e coletivas de crianças, por meio da exposição às 

imagens, no videogame, na televisão e até nos locais de lazer, como nos shopping centers e 

nos parque de diversões. Pode-se acrescentar o seguinte conceito: 

 

Jenks (1995) discute como na sociedade contemporânea a imagem se tornou 

o centro das referências do homem, tudo passa pela imagem e é significado 

através dela. É o que ele denomina de ocularcentrismo, tendo o olho ou a 

imagem como o centro. Assim, ele aponta como essa nova forma de 

representar a realidade pode, de fato, alterar a nossa percepção quando, por 

vezes, tomamos como ‘naturais’ as seleções de imagens da TV, por 
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exemplo. Segundo Jenks, a cultura moderna se tornou um fenômeno visual 

(JENKS, 1995 apud FERNANDES, 2012, p. 107). 

 

 Os desenhos animados foram destacados dos demais meios visuais, pois é objetivo 

desta pesquisa compreender como eles representam um modelo de vida, de sociabilidade e de 

atitudes que permeiam a infância. Através das histórias contadas nos desenhos animados é 

possível que a criança se reconheça, ou não, nas atitudes, nas falas, na ação, no ambiente, no 

contexto, nas cores, nas roupas e etc., ou seja, o convívio familiar, os costumes, as tradições, 

as brincadeiras de rua e a religião não são mais, os únicos fatores que contribuem para a 

formação da criança, como um ser social, o consumo das imagens gera a construção de novos 

posicionamentos e diferentes discursos. 

Essa mudança não é um fator único das crianças, mas sim, do sujeito pós-moderno, 

que segundo Hall (2006) está se tornando fragmentado, composto não de uma, mas de várias 

identidades contraditórias e não resolvidas. Essa fragmentação do sujeito acontece devido a 

constante troca de informações midiatizadas que representam diversas etnias e apresentam 

para o mundo os costumes, os estilos e os rituais, levando essas informações em forma de 

entretenimento para vários lugares do mundo. Esse fenômeno é conhecido como 

‘homogeneização cultural’: 

 

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’. [...], as 

diferenças e as distinções culturais, que até então definiam a identidade, 

ficam reduzidas a uma espécie de língua franca internacional ou de moeda 

global. (HALL, 2006, pp. 75-76). 

 

Logo, essas mudanças também são perceptíveis na formação da identidade do sujeito pós-

moderno:  

 

[...] a identidade é realmente algo formado, ao longo do tempo, através de 

processos inconscientes, e não algo inato, existente na consciência no 

momento do nascimento. Existe sempre algo ‘imaginário’ ou fantasiado 

sobre sua unidade. Ela permanece sempre incompleta, está sempre ‘em 

processo’, sempre ‘sendo formada’. [...] Assim, em vez de falar da 

identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-

la como um processo em andamento (HALL, 2006, pp.38-39). 
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 Portanto, entende-se que a identidade dos sujeitos é constantemente alterada devido a 

exposições às novas culturas e a cultura nacional, ou seja, os costumes do seu povo e do seu 

país. Esse processo de construção tem inicio na infância, quando a criança, segundo Lacan 

(apud Hall, 2006), inicia a sua formação do “eu” com base no olhar do “outro” e começa a 

compreender os sistemas simbólicos ao seu redor, como a língua, a cultura e a diferença 

sexual, logo, se inicia o processo de “formação inconsciente do sujeito” que o deixam 

dividido e que permanece com ele durante toda a vida. Como o entretenimento é a principal 

fonte de produção cultural infantil, as animações veiculadas na TV tem sido um dos primeiros 

objetos de identificação cultural na formação de crianças e adolescentes. 

 Diante disso, os desenhos animados são direcionados à fase da vida a qual se 

constroem os primeiros aprendizados. As animações não são responsáveis apenas para 

estimular a imaginação ou para gerar consumo infantil, elas também funcionam como um ato 

político e social que levantam ao decorrer da narrativa, diálogos, ações e desfechos para os 

personagens, que são fatores determinantes para tornarem-se heróis e vilões, diante de um 

enredo que busca se aproximar do fator humano, a fim de, alcançar a identificação gerando 

uma afetividade com o personagem e/ou com os elementos presentes na narrativa. 

Partindo do pressuposto que o motivo pelo qual as crianças assistem os desenhos 

animados é a identificação, é importante analisar quais são os conteúdos veiculados na TV 

atualmente.  

Segundo Castro e Guaraldo (2018), na lista disponibilizada pela PNT (Painel Nacional 

de Televisão), dentre os 50 programas mais vistos na TV Paga em 2017, 35 eram desenhos 

animados transmitidos pelo Cartoon Network ou pelo Discovery Kids. Destaque para as 

animações para o público infanto-juvenil que lideram a lista: Apenas um Show (audiência 

média de 226.708 espectadores por episódios), e, por conseguinte, Steven Universo, Urso sem 

Curso, Hora de Aventura, O Incrível Mundo de Gumball, Clarêncio, o Otimista, Titio Avô e 

Irmão do Jorel (única produção nacional). Além dos especiais: Volta às Aulas e Outro Ano no 

Cartoon.  

É revelado que os desenhos animados, mesmo não circulando na TV aberta, 

continuam a comunicar em massa e fazem parte da rotina de crianças e adolescentes, já que 

estas sentem a necessidade de: (a) se divertir vendo TV, (b) desvendar e se inserir em grupos 

sociais e (b) se reconhecerem e se identificarem nas séries. Os desenhos animados são 

fundamentais para as crianças, como proposto por Pacheco no seguinte trecho: 
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[...] esse aspecto lúdico da criança a ajuda a lidar com o que ela precisa 

elaborar e entender: medos, desejos, as dialéticas, de bem e mal, entre outras. 

[...] é por meio dessa magia que a criança elabora perdas, materializa 

desejos, elabora tabus (PACHECO, 1998 apud FERNANDES, 2012, pp. 84-

85). 

 

 

2.3. O processo de desconstrução dos estereótipos nos desenhos animados atuais 

 

Para compreensão do atual cenário televisivo infantil, fez-se necessário a criação de um 

breve resumo sobre os desenhos animados mais assistidos em 2017 pelo público infanto-

juvenil
2
: 

Apenas um Show: Essa animação é a mais considera “adulta” dentre as demais. Ao estilo 

dos sitcoms americanos, a série retrata a vida e o cotidiano de sete amigos adultos (Rigby, 

Mordecai, Saltitão, Benson, Pairulito, Musculoso e Fantasmão) que trabalham no mesmo 

parque. Em muitos episódios é utilizado um recurso que conta uma história passada e a cruza 

com o presente. Os personagens, que não são humanos, mas tem características humanas, são 

mostrados em diversas ocasiões, como por exemplo: na infância, na época em que moravam 

com seus pais e na faculdade. Também são demonstrados os relacionamentos amorosos e as 

frustações adultas tudo com um tom de humor e deboche. 

Steven Universo: O personagem principal dessa animação é Steven, um menino fruto do 

relacionamento entre uma gem e um humano. As Crystal Gems são espécies de castas das 

quais podem se fundir com elas mesmas e com humanos, uma curiosidade do desenho é que 

só existem gems femininas, exceto Steven. Durante a fusão dos seus pais, a mãe de Steven 

morre, deixando-o para ser criado com outras gems: Pérola, Ametista e Garnet. Apesar do seu 

pai ainda estar vivo, ele não pode cuidar de Steven porque o menino precisa aprender a lidar 

com seus poderes. A série retrata os dramas vividos por Steven na descoberta de seus poderes, 

seus medos e o início da puberdade, destacam-se as cenas de ações protagonizadas pelas gems 

responsáveis por cuidar do personagem principal e a imposições de cores no céu que dão um 

ar de drama e emoção às cenas. 

Urso sem Curso: Três ursos de espécies diferentes Panda, Pardo e Polar (esses também 

são seus nomes) vivem na floresta de uma cidade grande. A tecnologia é mostrada em muitas 

cenas dessa animação, como por exemplo, quando um dos ursos se preocupa com a sua 

                                                           
2
 Resumo feito pela autora a partir dos episódios vistos no Cartoon Network e na Netflix. Algumas referências 

sobre personagens foram retiradas do site disponível em: <http://www.cartoonnetwork.com.br/>. Acesso em 03 

abr. 2018. 

http://www.cartoonnetwork.com.br/
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reputação na internet ou quando outro faz pedidos pela internet que são entregues por drones. 

Em algumas situações, os ursos são colocados com uma vida comum a dos humanos, eles 

fazem compras, fazem sua própria comida, assistem TV, entretanto, seus instintos o 

atrapalham em algumas situações. As cores dessa animação costumam ser em tons pastéis e o 

humor é peça chave para o desenrolar da trama. 

Hora de Aventura: A série pós-apocalíptica traz as aventuras de Finn e Jake, o único 

humano sobrevivente e um cachorro mágico. Todos os reinos adjacentes são governados por 

mulheres que possuem características semelhantes ao seu reino, com destaque para a Princesa 

Jujuba, a cientista responsável por fundar o Reino Doce, em diversas cenas é possível ver que 

Jujuba tem total autonomia e decide as leis e costumes no seu e em outros reinos, o que 

inclusive a deixa sem tempo para diversões e namoro. O humano Finn amadurece a cada 

temporada levantando questões sobre a sua identidade, sobre paixões e heroísmo, seguido dos 

conselhos e explicações ora cómicas, ora filosóficas do Jake. 

O Incrível Mundo de Gumball: Esse desenho possui um diferencial dentre os demais, ele 

mistura animação com realidade. O quadro de personagens principais constitui uma família, 

composta de: pai, mãe, dois filhos biológicos e um filho adotivo, sendo a mãe responsável 

pelos afazeres domésticos e única provedora do lar, e o pai tendo um comportamento tão 

infantil quando dos filhos. Esses personagens animados são postos em cenários reais, como a 

escola que os filhos frequentam e a casa em que a família mora o que dá uma mistura 

visualmente bonita. 

Clarêncio, o Otimista: O desenho mostra a rotina de um garoto espontâneo e seus 

melhores amigos Jeff e Sumo, na escola e nas brincadeiras, com finalidade de, representar as 

características comuns à infância. Clarêncio é criado pela sua mãe que tem um namorado que 

não possui um trabalho fixo, por vezes, é mostrado que ele fica em casa enquanto ela vai 

trabalhar. Em alguns episódios é possível perceber que Jeff é criado por duas mães 

homoafetivas o que é tratado com bastante normalidade dentro da narrativa. 

Titio Avô: Dentre os demais esse é o desenho que mais beira ao surreal, o quadro principal 

de personagens é constituído pelo Titio Avô, pelo Steven Pizza, pela Tigresa Voadora Gigante 

Surreal, pelo Pochétio e pelo Senhor Gus. O Titio Avô tem poderes inexplicáveis que podem, 

por exemplo, mudar sua forma, o locomover de um lugar para outro, ficar mais jovem e até 

mudar de sexo. A dublagem do personagem é feita de maneira com que fique engraçado e a 

mensagem que o desenho parece querer mostrar é o rompimento do tédio ao levar as crianças 

a diversas possibilidades em questão de segundos. 
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Irmão do Jorel: Essa é a única produção totalmente nacional que traz a história de um 

menino negro e de cabelos enrolados que ninguém sabe o nome e todos se referem a ele, 

como “Irmão do Jorel”. Essa série que advém dos quadrinhos transmite elementos de uma 

cultura proveniente do subúrbio do Rio de Janeiro e mostra uma grande família constituída de 

avós, pais e irmãos morando todos na mesma casa, quase sempre assistindo TV. O desenho 

também faz referência aos anos 80 e 90 e mostra a rotina do menino, como sua ida à escola, 

ao parque de diversões e sua amizade com sua amiga Laura e a paixão platônica pela 

Catarina, uma menina loira dos olhos azuis. 

Diferentemente dos desenhos-animados de vinte anos atrás, esses desenhos não contam a 

história de princesas encantadas em busca de príncipes perfeitos e nem de heróis seguros e 

confiantes em seus propósitos. Não que esses clássicos tenham sumido, eles ainda estão sendo 

contados e recontados, mas após diversos estudos sociológicos, de pesquisa de mercado e da 

pressão mercadológica foi percebida a necessidade de uma remodelagem. 

Giroux (1995) falava sobre a preocupação com a representação da realidade numa crítica 

aos filmes da Disney, segundo ele, mundos imaginários eram construídos com base na 

segurança, coerência e inocência infantil, diferentemente da vida real, sem graça e dura por 

conta da escolarização, e acrescenta que, esse mundo fantasioso vinha seguido de uma esfera 

comercial de consumismo e mercantilização. E trazia como exemplo uma crítica aos padrões 

representados: 

 

Enquanto Úrsula, a enorme lula gotejante, preta e roxa, da Pequena Sereia, 

explode com malícia e ironia, a heroína e sereia, Ariel, aparece como um 

cruzamento entre uma típica adolescente rebelde e uma top model do sul da 

Califórnia. As representações de mulheres más e boas da Disney parecem ter 

sido modeladas nos escritórios editoriais da revista Vogue. (GIROUX, 1995, 

p. 63) 

 

Percebe-se que no atual cenário político-econômico as produções que não geram 

consumo são raras, pois é assim que se mantém um corpo de equipe técnica, a manutenção 

dos recursos utilizados e a divulgação do produto, no entanto, passados vinte e três anos desde 

a publicação de Giroux, os desenhos animados podem e estão retratando a realidade “dura e 

sem graça” da qual ele falava. 

As mudanças sociais que podem ser vistas, atualmente, nas animações é resultado de 

uma grande luta em busca de representatividade: 
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[...] a partir da segunda metade do século XX, o movimento de emancipação 

das mulheres e a luta das comunidades LGBT pela obtenção de direitos civis 

promove uma reestruturação da sociedade, fortemente refletida no âmbito 

familiar. A maior inserção da mulher no mercado de trabalho além de 

promover uma aproximação na relação de poder sobre a renda familiar 

também demanda mais participação do homem na esfera doméstica. Assim, 

o homem passa a ter mais participação na formação educacional das 

crianças. Além disso, a conquista do casamento civil pela população LGBT 

evidenciou a existência de formações familiares não baseadas no modelo 

heterossexual de relação afetiva (ALELUIA et al. 2018, p. 5). 

 

 Essas mudanças na sociedade podem ser percebidas nas animações. Como, por 

exemplo, as situações as quais as mulheres são representadas: (1) Steven é criado por 3 

personagens femininas que lutam para o proteger, sem necessidade da intervenção do seu pai; 

(2) A Princesa Jujuba não sente necessidade de se relacionar afetivamente, ela coloca o seu 

trabalho em razão do povo, em primeiro lugar; (3) A inversão dos papeis estereotipados de 

feminino e masculino se desfazem quando a mãe de Gumball sai para trabalhar e o pai fica em 

casa. 

Outras situações representam os relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo: (1) O 

fato de Jeff ter duas mães homoafetivas não interfere em nada na narrativa; (2) Duas Crystals 

Gems preferem viver fundidas, formando uma só (a Garnet), o que causa bastante 

preconceito, mas o desenho mostra que elas se amam e desejam viver assim, apesar dos 

julgamentos; (3) Em Hora de Aventura, é apresentado um personagem chamado Biscoito que 

demonstra o sofrimento no desenrolar da trama por desejar ser uma Princesa. 

Outras mudanças também podem ser vistas no cotidiano dos personagens principais, 

como em um o episódio, Finn e Jake encontram-se com preguiça em realizar tarefas heroicas 

e ordenam zumbis executivos para realizar por eles, enquanto veem TV e comem snacks, ou 

quando na animação Clarêncio, o Otimista é mostrado o tédio na escola e a dificuldade da 

professora em conter os alunos. 

É importante ressaltar que essas mudanças não ocorreram de uma hora para outra, “é o 

que o filósofo francês Michel Foucault (2008) chama de condições históricas do discurso, 

onde o discurso só pode surgir porque o contexto histórico permite que ele exista” (ALELUIA 

et al. 2018, p. 5). 

Entretanto, apesar dessas mudanças significativas nas representações sociais nas 

narrativas, ainda há dificuldades e desafios para enfrentar. Existem muitos questionamentos e 

poucos estudos sobre como as crianças percebem e entendem esses novos desenhos, e como 

isso pode influenciar na concepção de novas identidades. 
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2.4. Questionamentos éticos e regulamentação 

  

Muito se tem discutido sobre quais as influências que as mídias atuais têm sobre a vida 

de crianças e adolescentes, e no Brasil não existem órgãos responsáveis por analisar ou 

fiscalizar os desenhos animados transmitidos na TV, cabe às produtoras e às emissoras se 

responsabilizarem pelos conteúdos oferecidos, adequarem-se as leis nacionais e classificarem 

uma faixa etária ideal para visualização do conteúdo. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) sob a lei de número 8.069, sancionada 

em 13 de julho de 1990, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, 

considerando crianças, pessoas de até 12 anos, e adolescente de 12 a 18 anos.  

 

Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais 

inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata 

esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as 

oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, 

mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade 

(BRASIL, 1990). 

 

E acrescenta, no Capítulo II, seção I, sobre a informação, cultura, lazer, esportes, diversões e 

espetáculos: 

 

Art. 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões 

e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a 

que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre 

inadequada. [...] Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos 

deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, à entrada do local de 

exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa 

etária especificada no certificado de classificação. [...] Art. 76. As emissoras 

de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o 

público infanto juvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, 

culturais e informativas. [...] Nenhum espetáculo será apresentado ou 

anunciado sem aviso de sua classificação, antes de sua transmissão, 

apresentação ou exibição. [...]Art. 79. As revistas e publicações destinadas 

ao público infanto-juvenil não poderão conter ilustrações, fotografias, 

legendas, crônicas ou anúncios de bebidas alcoólicas, tabaco, armas e 

munições, e deverão respeitar os valores éticos e sociais da pessoa e da 

família (BRASIL, 1990). 

 

O conjunto de leis também discorre sobre a necessidade de conselhos tutelares e varas 

especiais para atendimento e acolhimento de crianças e adolescentes. 

Apesar dos desenhos animados estarem de acordo com a legislação, existe muitas 

críticas acerca dos temas abordados, algumas insatisfações se dão por representantes do 
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posicionamento conservador e/ou religioso (ver Anexo D e E). Também existem 

questionamentos sobre a preservação da pureza e inocência da infância. 

 Neil Postman (1999) defende que a infância foi uma criação da sociedade e que ela 

está desaparecendo. Com base nos seus argumentos, ele diz que, a partir da criação tipográfica 

a sociedade se dividiu em duas classes: as que sabiam e as que não sabiam ler. Havendo 

então, a possibilidade de separar e esconder alguns conhecimentos das crianças que só se 

tornavam adultas decifrando os códigos através da leitura. 

  

[...] uma das principais diferenças entre um adulto e uma criança é que o 

adulto conhece certas facetas da vida – seus mistérios, suas contradições, sua 

violência, suas tragédias – cujo conhecimento não é considerado apropriado 

para as crianças e cuja revelação indiscriminada é considerada vergonhosa 

(POSTMAN, 1999, p. 29). 

 

E acrescenta que a invenção da infância também se deu por conta da concepção de uma classe 

média, demorando a se solidificar nas classes mais baixas (POSTMAN, 1999). 

No entanto esses segredos pertencentes somente aos adultos se tornaram 

conhecimentos de todos, por conta da exposição à TV, segundo ele: “Com a televisão, 

contudo, a base desta hierarquia da informação desmorona. [...], é a imagem que domina a 

consciência do telespectador e comporta os significados cruciais” (POSTMAN, 1999, p. 92). 

E faz duras críticas que retomam a discussão acerca da cultura de imagens: 

 

Não há á-bê-cê para imagens. Ao aprendermos a interpretar o significado das 

imagens, não precisamos de aulas de gramática ou ortografia ou de lógica ou 

vocabulário. [...] Ver televisão não só requer habilidade alguma como 

também não aprimora habilidade alguma. [...], a imagem da TV está 

disponível para todos, independentemente da idade (POSTMAN, 1999, p. 

93). 

 

É importante ressaltar que não é dever das autoridades controlar o que pode e o que 

não pode ser veiculado na TV, vivendo numa sociedade livre e democrática, cabe aos pais e 

responsáveis, determinar o que deve ser visto pelos menores.  

 

De fato, se de um lado é importante alertar os pais e responsáveis quanto à 

periculosidade ou malefícios que o consumo de determinados produtos pode 

causas às crianças e adolescentes de outro, são preocupantes as tendências 

que alguns setores da sociedade demonstram no sentido de controlar, de 

forma radical e desordenada, a comunicação social (FABRETTI, 2009, p. 

22). 
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E é importante também, incluí-los nesta ampla discussão, como dito por Giroux 

(1999): “É imperativo que os pais, as mães os/as educadores e os/as trabalhadores/as culturais 

prestem atenção à forma como os filmes e os meios visuais [...] são utilizados e 

compreendidos de forma diferente pelo vários grupos de crianças”. Além de incluí-las, como 

proposto por Dewey: 

 

Dewey sustentou que as necessidades psíquicas da criança devem ser 

atendidas em função do que a criança é, não do que a criança será. Em casa e 

na escola os adultos devem perguntar: do que a criança precisa agora? Que 

problemas ele ou ela precisam resolver agora? Dewey acreditava que 

somente deste modo a criança se tornará um participante construtivo na vida 

social da comunidade (DEWEY, 1899 apud POSTMAN, 1999, p. 77  ). 

 

Tendo em vista que as características sobre a TV e sobre a infância são fatores 

importantes para a compreensão do atual cenário, faz-se importante analisar um produto, o 

qual o público infanto-juvenil possui conhecimento e incluí-los como sujeitos integrantes e 

formadores de uma nova cultura. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

3. HORA DE AVENTURA: UMA NOVA CONCEPÇÃO DE DESENHO ANIMADO 

PARA CRIANÇAS 

 

 Neste último capítulo será abordado especificadamente um desenho animado 

veiculado em TV. Será apresentado os seus principais personagens, a ambientação da série e 

as plataformas disponíveis de reprodução, além da aplicação dos conceitos sobre mitos e 

Double Coding. Será abordado também como a animação faz uso da semiótica para criar 

personagens publicitários capazes de estimular o consumo. E por fim, serão descritos os 

episódios selecionados juntamente com os resultados das pesquisas qualitativas para 

compreensão da percepção do público infanto-juvenil diante das cenas exibidas. 

 

3.1. O que é Hora de Aventura? 

 

 A série animada Hora de Aventura ou Adventure Time, em seu título original, é uma 

produção para crianças. Criado por Pendleton Ward. A série foi nomeada treze vezes ao 

EMMY® ganhando sete vezes, sendo a última premiação em 2017, para um episódio da 

sequência especial Ilhas (Islands Part 4: Imaginary Resources)
3
. Atualmente a série é 

apresentada diariamente no canal Cartoon Network, além de ter duas temporadas disponíveis 

na Netflix e alguns episódios no aplicativo CNGO.  

A produção é feita pela Cartoon Network Studios juntamente com a Frederator Studios 

desde 2010. Foi anunciado que em 2018, a série chegaria ao fim, sendo a 9ª temporada, a 

última a ser produzida. 

 A série gira em torno das aventuras e amadurecimento do último humano sobrevivente 

na Terra de Ooo: Finn, o humano. As personagens podem ser classificadas em alguns 

momentos como esféricas ou planas, vide o conceito de personagens esféricas:  

 

[...] apenas as personagens esféricas podem atuar tragicamente por qualquer 

extensão de tempo e somente elas podem nos transmitir com total eficiência 

qualquer outro sentimento que não seja de humor ou de conformidade. [...] 

suas características se traduzem essencialmente ao fato de terem três e não 

apenas duas dimensões, de serem, portanto, organizadas com maior 

complexidade e, como consequência, capazes de nos surpreender em 

qualquer tipo de narrativa. [...] São seres mais complexos, que podem 

encenar o mistério e o inusitado e revelar suas diversas facetas pouco a 

pouco, dando a impressão de que se modificam e que, apesar de trazer traços 

                                                           
3
 Fonte: EMMYS. Disponível em: <https://www.emmys.com/shows/adventure-time>. Acesso em 11 abr. 18 às     

23h16min.  
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fundamentais em sua caracterização, podem nos surpreender a qualquer 

momento, com vitalidade e ampla possibilidade de reconhecimento e 

interação (FOSTER, 2004 apud PEREZ, 2011, pp. 12-13). 

 

Já as personagens planas são responsáveis por serem identificadas pelas suas 

características: “Na sua forma essencial, são construídas em torno de uma única ideia ou 

qualidade muito básica. Quando há mais de um elemento nelas, instaura-se o início de uma 

curva à personagem esférica” (PEREZ, 2011, p.11). 

Portanto, para compreensão da história, fez-se necessário uma leitura das personagens, 

já que, segundo Field (1983, apud PEREZ, 2011, p.29): “Sem personagens não há história, 

sem história não há personagens”.  

Finn foi abandonado no mar quando ainda era apenas um bebê (daí vem seu medo por 

oceano) e encontrado por cachorros mágicos que o criaram como filho. Depois que seus pais 

adotivos morrem, ele passa a viver na Casa da Árvore. Finn tem espírito de herói, sempre na 

posse de uma espada, ele busca proteger os reinos e se inspira num antigo herói chamado 

Billy, após passar por uma série de testes, ele recebe o Enquirídio, uma espécie de manual e 

confirmação de seu heroísmo. Apesar de ele ser o único humano, os demais personagens na 

série possuem comportamento humano, ou seja, eles falam, comem, trabalham, possuem 

propriedades, se relacionam, casam e alguns possuem poderes mágicos. A magia na série é 

percebida como existente somente após a Grande Guerra dos Cogumelos (referência à 

explosão de bombas atômicas) que extirpou todos os humanos da Terra. Ao longo dos 

episódios é possível perceber que ao amadurecer, Finn se sente só e busca por respostas sobre 

seu passado e sobre o fim da humanidade.  

Finn possui todas as características que compõe o mito do herói. Perez (2011) discorre 

sobre como o herói é percebido pela sociedade: 

 

O sentido psicológico dessa estrutura narrativa e estética do herói está 

alicerçado no desenvolvimento da consciência do ego, ou seja, do 

conhecimento individual de nossos próprios pontos fortes e frágeis. 

Funciona como uma preparação para as difíceis tarefas que a vida há de 

impor a cada um de nós (PEREZ, 2011, p. 56). 

 

 Entende-se como mito o conceito utilizado por Perez (2011, p.55): “[...] o mito 

constitui-se de padrões narrativos e fantásticos por meio dos quais damos sentido espiritual à 

nossa vida cotidiana” para explicar a representação do mito na TV, será adicionado o conceito 

de Fischer (1993, p.11): “A TV permitiria a vivência eletrônica do mito, ou seja, o encontro 

das pessoas com narrativas que tratam de questões muito profundas, como as relacionadas 
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com a origem do homem, sua angústia diante da vida e da morte”. Ou seja, o mito são as 

histórias fantásticas que permeiam a vida humana, a fim de, satisfazer desejos e pulsões que 

nem sempre são identificáveis.   

  Geralmente, o herói nas narrativas possui o acompanhamento de um guardião, pois ele 

exerce a função de tutor e defensor que auxilia e protege o herói nas tarefas difíceis (PEREZ, 

2011). Neste caso, o guardião do herói é: Jake, o cão. Jake é um cachorro que pode se esticar 

e se transformar em qualquer forma que quiser, desde o episódio piloto é mostrado seu 

relacionamento amoroso com Lady Íris, um unicórnio colorido voador com quem teve cinco 

filhos. Há uma problemática recorrente na série sobre sua participação paterna na criação dos 

seus filhos, pois ele continua a morar com Finn na Casa da Árvore e o acompanha em suas 

aventuras. Ele também age como conselheiro, porém em algumas situações, acaba por ser 

apenas cômico. Jake é o personagem responsável por trazer humor à trama, nas suas 

transformações, nos seus discursos e por seu jeito “adulto-criança” de ser. 

O reino mais frequente na animação é o Reino Doce governado pela Princesa Jujuba, 

a qual Finn era apaixonado até o final da 3ª temporada. Mas, existem outros reinos, todos 

governados por princesas que possuem características semelhantes a eles, como por exemplo: 

a Princesa de Fogo e o Reino de Fogo; a Princesa Caroço e a Terra do Caroço; a Princesa 

Frutinha e o Reino Frutinha; e assim por diante. Destaca-se o fato de que todos os reinos são 

governados por personagens femininas. 

Princesa Jujuba é a fundadora e governante de seu reino, onde todos foram feitos por 

ela através da matéria-prima doce. Jujuba é uma princesa cientista, ela detém de muitos livros 

e realiza diversos experimentos científicos, diferentemente das demais princesas da série, ela 

não se preocupa em ter um companheiro/a e rejeita a paixão de Finn. Apesar de se assemelhar 

a uma líder autoritária e que não gosta de ser contrariada, ela demonstra muita afeição pelo 

que criou. Seu passado e a criação do seu reino estão sendo explorados na atual temporada em 

exibição. Existem na internet especulações sobre o relacionamento amoroso entre ela e 

personagem a Marceline. 

Pode-se perceber que as características presentes nesta personagem remetem ao mito 

da criação. Ela é capaz de representar, dentro da narrativa, não só a criação, como também a 

liderança, a punição e a execução de leis e regras. Que podem remeter características 

religiosas, no entanto, a narrativa reforça a ideia: ela é uma princesa cientista. 

 

[...] os mitos conferem nosso sentido de identidade pessoal ao nos indiciar 

um lugar na sociedade. Explicam os diversos escalões, estereótipos e tipos 
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de grupos sociais, justificando nossas atitudes por meio da diferenciação dos 

papéis (PEREZ, 2011, p. 56). 

 

 Marceline, a rainha vampiro é uma ex-humana que sobreviveu a Guerra dos 

Cogumelos. Sempre flutuando, a personagem demonstra características de vários seres 

mitológicos, pois ela “sugou” os poderes deles para sobreviver. Marceline protagoniza cenas 

musicais com grande dramaticidade, tocando um contrabaixo vermelho, ela demonstra suas 

insatisfações pessoais e acerca de outros personagens. Durante os episódios que mostra o 

passado da Marceline junto com Simon Petrikov é possível perceber na ambientação o mundo 

pós-guerra, com carros, prédios, lojas, rodovias e outras coisas quebradas e/ou destruídas. 

 Rei Gelado é um vilão cômico que tem como objetivo inicial o sequestro de princesas 

para casar-se com elas. O arco deste personagem muda de acordo com as informações sobre 

seu passado que vão sendo colocada na trama em partes. Antes da grande guerra, Rei Gelado 

era Simon Petrikov, um pesquisador científico que tinha uma noiva chamada Betty. Após 

vagar sobre a destruição, ele encontrou uma coroa que lhe deu poderes de gelo e lhe permitiu 

a imortalidade, porém o deixou louco e o fez esquecer todo seu passado. Depois dessas 

revelações a relação dos outros personagens com ele muda, por conseguinte, a do espectador 

também.  

As personagens apesar de terem características marcantes (ver anexo E), que são 

capazes de as identificarem, como a Jujuba ser rosa e feita de chiclete e o Rei Gelado ter 

poderes de gelo, essas não são as características únicas desses personagens. A cada episódio 

ou temporada, novas informações são apresentadas, em cenas que remetem ao passado ou 

quando surge um impasse. Esse recurso é utilizado em narrativas que pretendem criar um 

vínculo com a realidade, segundo Perez (2011, p.3): “A relação entre esses dois seres, o real e 

o ficcional, ou simplesmente, o leitor e a personagem, pode ser entendida com a mesma 

seriedade e complexidade das diferentes relações que as pessoas constroem no mundo real”. 

 A forma complexa como a série aborda alguns temas abre a discussão sobre qual 

público a narrativa pretende alcançar. A verdade é que, os desenhos-animados 

contemporâneos atuais utilizam recursos para alcançar diferentes públicos.  

 

Com o declínio das antigas fórmulas e o vislumbro da possibilidade de 

abarcar novos espectadores, os desenhos animados contemporâneos teceram 

uma estrutura narrativa mais densa e multifacetada, marcada por deixas 

intertextuais, paródias, sátiras e por um novo panorama social que coloca a 

criança e o adulto dentro de uma mesma obra (GOMES; SANTOS, 2007, p. 

75). 
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 Analisando Hora de Aventura é possível perceber uma intertextualidade marcada pela 

produção de dois ou mais sentidos. Quando esses diferentes sentidos não interferem na 

compreensão da obra pelas crianças
4
, nem pelos adultos, esse recurso pode ser chamado de 

Double Coding. 

 

No caso dos desenhos animados, o Double Coding é visível na atração do 

público infantil e do público adulto. Existe um direcionamento de códigos ao 

adulto e outro às crianças. [...], o adulto estaria, a princípio, em busca de 

códigos mais elaborados; e a criança apta a decodificar mensagens mais 

simples (de acordo com sua realidade). Algumas intertextualidades, por 

exemplo, podem ser identificadas pelo adulto, que pode ter uma bagagem de 

conhecimentos gerais mais rica do que a criança (GOMES; SANTOS, 2007, 

p. 76). 

 

 Há diversos exemplos de Double Coding perceptíveis na animação em questão, muitas 

delas relacionadas a personagens específicos, como por exemplo, durante o arco Rei Gelado/ 

Marceline (25º episódio da quarta temporada – Me Lembro de Você), que contempla o fato do 

Rei Gelado ter esquecido totalmente o seu passado. Esse fator pode ser interpretado pelas 

crianças como apenas mais uma loucura, característica do personagem, mas pode também ser 

entendido pelos adultos como uma característica da velhice, referenciando até a doença de 

Alzheimer. Tal fato pode ser percebido durante a reprodução de uma música, através dos 

versos: “Marceline, eu estou me sentindo desaparecer/ Eu não me lembro o que me fez dizer/ 

(...)Eu tenho que salvar você/ Mas quem é que me salva?/ Me perdoa pelo que eu possa fazer/ 

Quando não lembrar de você”.  

 Assim, a trama pretende alcançar um apelo emocional, mas que pode ser entendido de 

diferentes maneiras: “[...] não existem apenas dois códigos e sim uma multiplicidade de 

códigos que, trabalhados em conjunto, atingem de formas diferentes os leitores-modelos: 

adulto e criança” (GOMES; SANTOS, 2007, p. 79). No entanto, quando a série utiliza outros 

recursos pode ocasionar no não entendimento, o entendimento parcial e/ou novos 

entendimentos. Por isso, a necessidade de compreender como as crianças lidam e entendem o 

desenho. 

 

 

 

                                                           
4
  A palavra “criança” é vasta e neste momento da pesquisa, contenta-se em abranger a faixa etária de 9 a 12 

anos. Essa faixa foi escolhida, pois, ela antecede o período da adolescência, onde se espera que a criança esteja 

passando por transformações e comece a moldar um senso crítico. 
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3.2. Semiótica e personagens publicitários 

 

 As personagens de Hora de Aventura, quando associados a produtos ou serviços 

podem ser chamados de personagens publicitários ou personagens promocionais. 

Diferentemente das mascotes, elas não possuem a responsabilidade de identificar a marca, 

como proposto por Perez (2011, p.85): “[...], isso significa que ela não tem a obrigatoriedade 

de remeter ao universo sígnico da marca de forma autônoma”. 

 O vínculo personagem-objeto se dá pela associação de signos, utilizando a abordagem 

pioneira semiológica proposta por Charles Pierce (1977 apud Perez 2011, p.66), é possível: 

“[...] uma análise encapsulada do fenômeno a partir dos parâmetros sígnicos: qualitativo-

icônico, singular-indicial e legissimbólico, sempre com o objetivo de identificar as 

potencialidades de sentido, os interpretantes, dentro de um determinado contexto cultural”. 

 A partir das relações triádicas propostas por Pierce (1977 apud Perez 2011), é possível 

direcionar a expressividade de sentido dos personagens a partir da intencionalidade 

interpretante, que podem ser de semelhança (ícone), sugestão (índice) e convenção (símbolo). 

 

Se tivermos a intenção de construir relações afetivas, é mais indicado o 

caminho qualitativo icônico em toda a sua potencialidade sensível. Quando a 

exigência recair sobre efeitos mais pragmáticos, por exemplo, pôr em 

evidência o efeito causado por determinado produto que a marca encarna, o 

caminho singular indicial é mais eficiente. E, ainda, se gozamos de vasto 

campo de experiência, repertório amplo ou então investimentos vigorosos, o 

caminho simbólico pode ser interessante pela sua capacidade de ampliar a 

subjetividade da marca por meio da personagem/mascote criada (PEREZ, 

2011, pp. 66-67). 

 

 As marcas que recentemente utilizaram imagens das personagens de Hora de Aventura 

foram: o McDonalds, por meio de brindes após a compra do McLanche Feliz; a Riachuelo, 

que disponibiliza roupas e acessórios; a C&A, com apenas roupas; a Los Paleteros que 

apresentou edições especiais de picolé; a Tilibra através de materiais escolares e a Chocolates 

Brasil Cacau com bombons e caixas de bombons especiais. Todas essas representações estão 

disponíveis no Anexo F. 

 É possível notar que a semelhança, ou seja, as características do desenho são 

ressaltadas nos produtos para gerar afetividade. Com a intenção de atrair um público 

específico, os que conhecem a animação, e, em algumas situações, lançar um produto novo, as 

marcas fazem essas associações.  
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As semelhanças são normalmente construídas por meio das qualidades 

sensoriais e sinestésicas que os fenômenos apresentam ou suportam, como 

cores, contraste de cores, formas, texturas, fragrância, sons, etc. Com ampla 

capacidade associativa, uma coisa se assemelha a outra por guardar com ela 

alguma semelhança, por isso, sua potencialidade em gerar efeitos de sentido 

predominantemente afetivos (PEREZ, 2011, p. 67). 

 

 Portanto, após a análise das representações dos produtos, conclui-se que eles podem 

ser classificados, nas relações triádicas de Pierce (1977 apud Perez 2011) como um ícone. Há 

exemplos de associações publicitárias que mudaram de relação, como por exemplo, o 

personagem Jotalhão da Turma da Mônica que se tornou um símbolo, após permanecer por 

vários anos na embalagem da marca de extrato Cica, tornando-se identitário da marca, por 

convenção.  

 Há muitos pontos positivos em utilizar personagens publicitários, que vão desde a 

divulgação ampliada, pois há duas marcas associadas para divulgação de um produto, a 

distribuição de brindes e itens colecionáveis. Porém esse método também possui riscos: 

 

Uma das desvantagens é que, com a vinculação é regida contratualmente, 

com estabelecimento de prazos e valores, essas imagens podem figurar 

associadas a determinada marca, produto ou serviço por um tempo reduzido, 

não gerando associações positivas permanentes. Outra desvantagem é que o 

licenciamento normalmente acontece dentro da categoria, não estendendo às 

outras categorias [...] Essas características fazem que o licenciamento seja 

encarado prioritariamente como uma estratégia promocional e não como 

identidade e expressividade de marca (PEREZ, 2011, p. 101). 

 

 

3.3. Resultados da pesquisa 

 

A pesquisa contou com a participação de 91 crianças de 10 a 12 anos, sendo 50 alunos 

do 4º ano do Ensino Fundamental (instituição privada) e 41 alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental (instituição pública). 

 

3.3.1. Os episódios 

 

Os episódios selecionados para exibição na escola particular foram Cineastas, Simon e 

Marcy e Ocarina e na escola pública foram Cineastas, Os Olhos e Ocarina. Por meio de uma 

vasta pesquisa, compreendeu-se que esses episódios são fundamentais para a compreensão da 
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obra como um todo e também podem ser interpretados singularmente, além de cada episódio 

ter uma abordagem específica e apresentar todos os personagens principais. 

 

Fig. nº 1: Painel de abertura do episódio Cineastas. 

 

Fonte: WIKIA. Os Cineastas. Disponível em: <https://goo.gl/j63zim>.  Acesso em: 11 maio 18. 

 

 

 O primeiro episódio começa com o encontro dos personagens que se reúnem para a 

exibição de um filme, denominado clube do cinema, porém um aviso os impede de reproduzir 

o vídeo. Logo, Finn e Jake, decidem fazer o próprio filme com ajuda de Beemo, o videogame-

robô que mora com eles. Durante várias tentativas de filmar as cenas, as coisas começam a 

dar errado e os amigos passam a discordar sobre qual deve ser o gênero do filme, fica a 

critério de Beemo preparar o filme para exibição, após desentendimentos, os demais 

personagens chegam para assistir e Beemo transmite um filme sobre amizade, mostrando as 

cenas de Finn e Jake. Com apelo emocional e cômico, esse episódio foi escolhido para iniciar 

a discussão. 

 

Fig. nº 2: Painel de abertura do episódio Simon & Marcy.  

             

Fonte: WIKIA. Simon & Marcy. Disponível em: <https://goo.gl/MMQyBY>.  Acesso em: 11 maio 18. 
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O segundo episódio reproduzido na instituição privada mostra as personagens 

Marceline e Rei Gelado, num flashback de 996 anos. Esse episódio complementa o primeiro 

trazendo imagens do mundo logo depois da Guerra dos Cogumelos – citada por Finn –. O 

episódio utiliza referências ao seriado The Walking Dead, por meio da exibição de um cenário 

totalmente destruído onde habitam poucos humanos sobreviventes que lutam contra os 

zumbies que os perseguem, porém na animação os zumbies não são humanos mortos-vivos, 

mas sim um tipo de gosma tóxica citada pela Princesa Jujuba em outro episódio. A trama 

discorre sobre as dificuldades enfrentadas por Rei Gelado quando ainda era Simon Petrikov, 

de se proteger e proteger uma criança sem utilizar os poderes que lhes são atribuídos com a 

utilização da coroa. Porém no fim, é possível compreender que ele acabou por utilizar a coroa 

e que além de dos poderes mágicos, ela também o modificou. 

 

Fig. nº 3: Painel de abertura do episódio Os olhos. 

 

Fonte: WIKIA. Os Olhos. Disponível em: <https://goo.gl/ZZF2Bn>.  Acesso em: 11 maio 18. 

 

 

Já na instituição pública, o segundo episódio discorre sobre uma noite em que Finn e 

Jake encontram-se cansados, pois exerceram seus papéis de heróis – lutando, protegendo e 

combatendo ao mal – e desejam apenas dormir, porém uma criatura parecida com um cavalo 

os observa e os atrapalham. A criatura que os observa, na verdade, é inspirada em um pônei 

da Webcomic de Kate Beaton, Hark! A Vagrant
5
. Depois de inúmeras tentativas, eles 

descobrem que o Rei Gelado estava escondido dentro do cavalo, e começam uma luta 

corporal com ele. No fim do episódio, Rei Gelado diz que os observava, pois gostaria de ser 

                                                           
5
 Fonte: WIKIA. Os olhos. Disponível em: < http://pt-br.horadeaventura.wikia.com/wiki/Os_Olhos>. Acesso 

em: 08 maio 18 às 20h23min. 
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“feliz como eles”, citando cenas de diversão, porém Finn e Jake pegam no sono durante seu 

discurso. 

 

Fig. nº 4: Painel de abertura do episódio Ocarina. 

 

Fonte: WIKIA. Ocarina. Disponível em: <https://goo.gl/nrqKcJ>. Acesso em: 11 maio 18. 

 

 

Por fim, o episódio Ocarina, trás novamente o apelo cômico sem abandonar a 

dramaticidade, quando Jake se atrasa para a festa de aniversário dos seus filhos e um deles, o 

Kim Kill Whan, compra e aluga a Casa na Árvore. A fim de que, seu pai tenha mais 

responsabilidades, ele diz que só terá a casa de volta se ele a comprar e o incentiva a procurar 

um emprego. Finn e Jake são presos por continuar na casa e, na delegacia Jake dá uma 

explicação sobre leis. O desfecho se dá quando Jake conquista a devolução da casa, por meio 

de uma demonstração de amor paterno. 

 

3.3.2. A pesquisa 

 

 Para melhor organicidade da pesquisa qualitativa, foi necessária a criação de roteiros 

(disponível no ANEXO G), mas as perguntas eram formuladas de acordo com as respostas 

obtidas, a fim de, obter uma melhor compreensão acerca das preferências das crianças. No 4º 

ano, assim que, iniciou a exibição do primeiro episódio, numa mistura de euforia e excitação, 

muitas crianças cantaram, dançaram e bateram palma durante a abertura do desenho, 

diferentemente do 5º ano, onde até cantaram a música, porém com mais timidez. Acredita-se 

que essa diferença se deu por conta da faixa etária, já que na escola pública as idades das 

crianças variaram de 10 a 12 anos e na particular de 9 a 10. 
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Quando questionado às crianças da escola particular se elas conheciam ou não o 

desenho, iniciou uma discussão sobre o porquê algumas nunca tinham visto o desenho, um 

menino que reclamou várias vezes durante a exibição, não soube responder o motivo de nunca 

ter visto e não gostar da série, então, outro gritou “porque a mãe dele não deixa”, “ele só pode 

ver Peppa Pig”, o que o deixou irritado e com vergonha. Na escola pública isso também 

aconteceu, portanto, é possível analisar que dentro do universo dos desenhos animados há 

uma forte linha classificatória de pertencimento de grupo, ou seja, existem desenhos animados 

para bebês, para crianças e para adultos, sendo os desenhos para bebês motivo de chacota e 

desaprovação de pertencimento daquele grupo social. 

 De todos os meios possíveis de assistir a série, o único meio comentado foi a televisão 

através do canal do Cartoon Network, em ambas as escolas, seguido de Netflix e YouTube. 

Outros desenhos citados foram Clarêncio, Bob Esponja, Urso sem Curso, O Incrível Mundo 

de Gumball, Dragon Ball e Enrolados Outra Vez. Atenta-se para o fato de que apenas uma 

produção para adultos foi citada, o seriado La Casa de Papel.  

Das justificativas sobre o motivo de não assistir a série, alguns alunos disseram que 

não podem assistir, Marcelo de nove anos disse: “tem episódios que aparece o capeta”. 

Nenhuma criança disse o nome, mas acredita-se que eles se referiam ao personagem Linch, 

vilão com aparência de esqueleto capaz de possuir e enfeitiçar as formas de outros 

personagens. Larissa de nove anos disse: “[...] eu posso assistir, mas eu não vejo porque eu sei 

que tem... (e fez um sinal com as mãos para o chão)”. Entretanto, essa discussão não apareceu 

na escola pública. 

Nas duas escolas tiveram mais alunos que conheciam e que gostam do desenho, porém 

as preferências foram diferentes, os mais novos preferiram o episódio “Cineastas”, por 

considerarem que ele falava sobre amizade, a Giovanna de 10 anos disse que o episódio 

mostrou “que a gente não deve brigar como nossos amigos”. Essa preferência também foi 

perceptível quando questionado sobre produtos que tem ou gostariam de ter, a Ana Clara 

disse: “eu queria ter a amizade do Finn e do Jake”. Já na escola pública, com alunos mais 

velhos, a preferência foi pelo episódio “Os Olhos”. Os alunos disseram achar engraçado e  

Pedro de 12 anos gostou quando Jake moveu o cavalo para bem longe, mas quando eles 

deram as costas pra ir dormir o cavalo voltou para o mesmo lugar e também quando o cavalo 

caiu dentro da casa na árvore. 

Os episódios mais dramáticos e complexos foram os menos citados, em Simon e 

Marcy, Gabriel descreveu o Rei Gelado como: “um velho barbudo, o velho que não sabia 

andar, o velho medroso, que tinha medo de um negócio verde”. Ágata achou o episódio 
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“exagerado” por que tinha muito zumbis e outro menino explicou pra ela que não eram 

zumbis. 

Também em Ocarina, era possível encontrar um trecho que utilizava o double coding, 

através da construção da imagem com texto, Jake contava uma história para Finn que poderia 

ser entendida pelos adultos como uma crítica ao capitalismo e a desigualdade social, mas que 

não interfere na compreensão da história pelas crianças, que podem atribuir o discurso a 

história de como Kim Kill Whan adquiriu a casa na árvore: 

 

[...] leis não foram feitas pra ajudar pés de chinelo como nós. [...] aqui no 

nosso planeta antigamente, bem antigamente mesmo, era cada um por si, 

brigando e brigando de novo pelas coisas boas, pela grama mais verde e se 

estapeando. Os mais fortes e malvados ficaram com o melhor, ficaram com 

os campos verdes e falavam: “o resto de vocês, vocês ficam com areia!”. Foi 

aí que inventaram as leis, sacou? Quando os fortes conseguiram o que 

queriam, eles falaram: “isso é justo, essa é a lei”. Quando eles ganharam, 

eles mudaram as regras todas. (OCARINA, 2014) 

 

 Nenhum aluno comentou sobre esse trecho. Como a intenção desta pesquisa não foi 

apontar as possíveis interpretações, mas sim, buscar compreender as percepções que as 

crianças têm do desenho animado em questão, esses assuntos não foram levantados por parte 

da autora, porém, a não iniciação da discussão por parte das crianças já é um fator de análise 

para compreender como elas lidam com esses assuntos. 

 Os personagens preteridos foram Finn e Jake, tanto por meninas quanto por meninos, 

com justificativas semelhantes, muitos responderam “porque ele é divertido”, “porque ele é 

engraçado” e/ou “porque ele gosta de aventura”. Todavia, apenas as meninas disseram gostar 

das personagens femininas como a Princesa Jujuba, a Marceline e a Princesa Caroço. Dentre 

as justificativas, as meninas disseram gostar da coroa da princesa, que gostariam de ser 

vampiras e flutuar e, gostarem do formato da Princesa Caroço. Apenas um menino disse 

gostar do personagem Rei Gelado, Gustavo de 10 anos: “Eu gosto do Rei Gelado porque ele 

não gosta muito de luta, essas coisas assim...”. 

 Quando perguntado aos alunos da escola particular se eles tinham algum produto da 

série ou de personagens específicos, somente dois meninos se pronunciaram, João disse que 

tinha três brindes do McLanche Feliz, atribuindo a compra do lanche a sua irmã mais nova e 

Daniel disse que tinha uma touca do Jake. Na escola pública mais alunos se manifestaram, 

Gabriela disse já ter tido uma festa de aniversário com esse tema, enquanto Lívia disse que 

tinha shampoo e condicionador com os personagens da série e Mariana disse que tem um jogo 

de tabuleiro com personagens da série.  
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 Durante a pesquisa bibliográfica para construção desta pesquisa, notou-se que a leitura 

de alguns autores foi fundamental para iniciar essa discussão, como também, era 

imprescindível seguir os conselhos e dar continuidade aos conceitos propostos, como por 

exemplo, o trecho a seguir: 

 

O importante aqui é que os/as estudantes devem não apenas analisar as 

representações da cultura popular eletronicamente mediada, mas devem 

também ser capazes de dominar as habilidades e as tecnologias para produzi-

la. Dito de outro modo, os/as estudantes devem obter experiência em fazer 

filme, vídeos, músicas e outras formas de produção cultural, obtendo assim, 

mais poder sobre as condições da produção do conhecimento. (GIROUX, 

1995, p. 75). 

 

 Logo, a fim de, ampliar e motivar a possibilidade de produções culturais realizada 

pelos alunos/estudantes foi proposta a atividade de produzir um final para a série Hora de 

Aventura, deixando-os livres para criar o que desejarem. Como a pesquisa foi realizada dentro 

de escolas, contou-se com o apoio de professoras para mediar e incentivar a criação e muitos 

optaram por escrever histórias e ilustrarem com desenhos os seus finais. Sendo assim, há a 

exposição das produções que atenderam a atividade propostas e outras que também se 

destacaram (vide anexo H). 
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CONCLUSÃO 

  

Conclui-se que por meio dessa pesquisa foi possível identificar que as crianças 

percebem e compreendem melhor as mensagens mais simples do desenho, que apesar de, 

retratar temas e assuntos considerados complexos, oferece também, a possibilidade de novas e 

diferentes interpretações. Chegou-se a essa conclusão, pois quando questionado sobre o que 

elas achavam da animação muitas disseram as palavras: “legal”, “divertido”, “fofo”, 

“engraçado”, não aprofundando nas questões sociais e filosóficas existentes nos episódios, 

esse fato também foi percebido nas produções que elas mesmas criaram, destacando à 

quantidade de desenhos que retratavam a “amizade” entre os personagens Finn e Jake. Esses 

personagens foram escolhidos como os favoritos, tanto para os meninos quanto para as 

meninas, na escola pública e na escola particular. Nota- se que eles reafirmam seus papéis na 

trama com as qualidades que as crianças disseram admirar: a “amizade”, o “heroísmo”, a 

“aventura” e a “bondade”. Percebeu-se também que a maioria das crianças preferem os 

episódios engraçados, com piadas e personagens caricatos, as situações constrangedoras e 

inesperadas, os que trazem aspectos irreais, como a magia e os seres místicos, e também os 

que demonstram o heroísmo como um exercício da bondade. 

No entanto, houve também uma demonstração, em menor quantidade, de crianças que 

disseram gostar dos personagens Rei Gelado, Marceline, Princesa Caroço e Princesa de 

Fogo (esta que não participou de nenhum dos episódios apresentados) e optaram por 

representar em suas produções situações contracenadas por eles, essa predileção veio daqueles 

que assistem o desenho com mais frequência e o acompanham há algum tempo. Portanto, 

conclui-se que, apenas algumas crianças, do universo entrevistado, conseguem aprofundar o 

entendimento e que é necessário o acompanhamento da série para dominar, reconhecer as 

principais características e dialogar com a narrativa em questão. E, para surpresa da autora, 

questões religiosas apareceram nas entrevistas, demonstrando que, pais e/ou responsáveis 

encontram-se preocupados com os conteúdos das animações atuais, cabendo somente a eles 

filtrar e permitir o que seus filhos assistem.  

Os objetivos específicos foram traçados e alcançados, de modo que, guiaram a 

pesquisa, por intermédio de leituras bibliográficas, artigos, sites, e a aplicação das entrevistas, 

permitindo assim, a obtenção de dados relevantes.  

De início, verificou-se a importância que a televisão possui no cotidiano dos 

brasileiros, desde a sua criação quando as produções ainda eram experimentais e já 

despertavam a imaginação das pessoas, até os dias atuais, com a TV interativa e conectada. 
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Foi visto também que, a TV evoluiu, de modo que, desvinculava-se dos programas advindos 

de rádio, e que foi possível a sua ascensão, através da importação e adaptação de novos 

formatos televisivos. 

Ademais, os conteúdos televisivos para crianças e adolescentes também evoluíram e se 

distanciaram das primeiras produções, que prezavam pela representação cultural, pois, esse 

público passou a ser percebido como um mercado em potencial consumidor. Logo, houve um 

bombardeio de programas infantis apresentados por personalidades que despertavam o 

consumo. Altamente criticado, esse modelo se desgastou quando as emissoras perceberam que 

não era mais viável mantê-los no ar. Deslocados para canais por assinatura ou disponíveis em 

plataformas digitais, os desenhos animados continuam a permear a infância da sociedade pós-

moderna de modo que, a cultura infantil é associada à cultura das imagens. Como essas 

imagens fazem parte da formação de um indivíduo viu-se a necessidade de retratar algumas 

mudanças sociais nessas narrativas, acarretando numa nova era de desenhos animados 

diferentes das histórias tradicionais e que trazem uma remodelagem na construção dos 

personagens. 

Dado os resultados obtidos, conclui-se que o presente trabalho de conclusão de curso 

teve suas hipóteses validadas pela pesquisa qualitativa, contribuindo para realizações de novas 

pesquisas que busquem contemplar a sociedade. Pois, para analisar as mudanças sociais é 

importante compreender também a cultura infantil, que neste caso foi analisada, por meio, da 

abordagem de um desenho animado de grande sucesso, pois essas produções as cercam desde 

o início de suas vidas, dialogando e contribuindo para o processo de formação de um novo 

sujeito. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Relação de programas infantis com apresentadores 

 

Fonte: Adaptado de HISTÓRIA da televisão brasileira apud ARREGUY, Sergio; BORGES, Admir; DE 

SOUZA, Lourimar. O auge e o declínio da programação infantil na TV comercial brasileira. Revista 

Mediação, v. 14, n. 15, 2012. Disponível em: Acesso em: 4 jun. 2012. 
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ANEXO B – Redução das horas de programas infantis na TV aberta 

 

 

Fonte: REIS, Fernanda. Programação infantil vive queda na televisão aberta, 2015. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/06/1645333-programacao-infantil-vive-queda-na-televisao-

aberta.shtml>. Acesso em 29 mar. 2018 às 00h35min. 

http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/06/1645333-programacao-infantil-vive-queda-na-televisao-aberta.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/06/1645333-programacao-infantil-vive-queda-na-televisao-aberta.shtml
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ANEXO C – Declaração de Silas Malafaia no Twitter 

 

 

Fonte: Malafaia, Silas (pastormalafaia). “A safadeza da Disney em querer erotizar e ensina homossexualismo a 

crianças, chegou em seus desenhos. Vamos dizer ñ para esses devassos.” 1 de março de 2017, 17:05 pm. Tweet.  
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ANEXO D – NOTÍCIAS GOSPEL 

 

 

Fonte: Gospel Mais. Pastores Alertam Que Desenho ‘A Hora Da Aventura’ Prega Homossexualidade e 

Desprezo à Família Tradicional. Disponível em: <https://noticias.gospelmais.com.br/desenho-a-hora-da-

aventura-homossexualidade-92339.html>. Disponível em 04 abr. 2018 às 19h13min. 
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https://noticias.gospelmais.com.br/desenho-a-hora-da-aventura-homossexualidade-92339.html
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ANEXO E – PERSONAGENS PRINCIPAIS  

 

 

Fonte: GOOGLE. Personagens principais Hora de Aventura. Disponível em: <https://goo.gl/vZk8z6>. Acesso 

em 11 abr. 18 às 23h07min (adaptado). 
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ANEXO F – ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS 

 

F1 - McDonalds 

 

Fonte: Compañía Paramericana de Licencias. ¡LOS PERSONAJES DE "HORA DE AVENTURA" 

LLEGAN A Mc DONALD'S! Disponível em: <http://www.cpl.com.pe/nuestra-actualidad/2016/12/9/los-

personajes-de-hora-de-aventura-llegan-a-mc-donalds>. Acesso em 18 abr. 18 às 18h38min. 

 

F2 – Riachuelo 

 

Fonte: RCHLO. Disponível em: <https://www.riachuelo.com.br/?q=hora%20de%20aventura>. Acesso em 18 

abr. 18 às 18h46min (adaptado). 

 

 

http://www.cpl.com.pe/nuestra-actualidad/2016/12/9/los-personajes-de-hora-de-aventura-llegan-a-mc-donalds
http://www.cpl.com.pe/nuestra-actualidad/2016/12/9/los-personajes-de-hora-de-aventura-llegan-a-mc-donalds
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F3 – C&A 

 

 

Fonte: C&A. Disponível em: <http://busca.cea.com.br/busca?q=hora+de+aventura>. Acesso em 18 abr. 18 às 

18h51min (adaptado). 

 

F4 – Los Paleteros 

 

Fonte: Embalagem Marca. Sorvetes Los Paleteros têm personagens de Hora de Aventura nas embalagens. 

Disponível em: <https://www.embalagemmarca.com.br/2017/09/los-paleteros-lanca-sorvetes-com-personagens-

de-hora-de-aventura-nas-embalagens/>. Acesso em: 18 abr. 18 às 18h56min. 

 

http://busca.cea.com.br/busca?q=hora+de+aventura
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F5- Tilibra  

 

 

Fonte: Tilibra. Disponível em: <https://www.tilibra.com.br/adventure-time>. Acesso em 18 abr. 18 às 19h02min 

(adaptado). 

 

F6 – Chocolates Brasil Cacau 

 

 

Fonte: Chocolates Brasil Cacau. Disponível em: <http://www.chocolatesbrasilcacau.com.br/categoria/infantil/>. 

Acesso em 18 abr. 18 às 19h06min (adaptado). 
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ANEXO G – ROTEIROS 

G1 – Escola Particular 

 Episódio “Cineastas” 

1) Vocês já tinham visto esse episódio? (Quando for respondido não, questionar por que). 

2) Onde vocês assistiram (em que canal, qual site, qual aplicativo) e em que momento do 

seu dia? (Questionar a preferência). 

3) O que vocês acharam desse episódio? Por quê? 

 

 Episódio “Simon e Marcy” 

4) Vocês já tinham visto esse episódio? (Quando for respondido não, questionar por que). 

5) Onde vocês assistiram (em que canal, qual site, qual aplicativo) e em que momento? 

(Questionar a preferência). 

6) O que vocês acharam desse episódio? Por quê? 

 

 Episódio “Ocarina” 

7) Vocês já tinham visto esse episódio? (Quando for respondido não, questionar por que). 

8) Onde vocês assistiram (em que canal, qual site, qual aplicativo) e em que momento? 

(Questionar a preferência). 

9) O que vocês acharam desse episódio? Por quê? 

 

 Perguntas Finais 

10)  Vocês se identificam/gostam mais de qual personagem (por que)? 

11)  Vocês têm ou gostaria de ter produtos do desenho ou de algum personagem específico 

(quando respondido não questionar por que)? 

12)  Qual foi o melhor episódio (por que)? 

 

 Oficina 

13)  Faça uma representação cultural (música, história, desenho, quadrinhos) sobre como 

você gostaria que fosse o último episódio de “Hora de Aventura”. 

 

Turmas:___________________________. Idades:__________________________________. 
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G2 – Escola Pública 

 

 Episódio “Cineastas” 

14) Vocês já tinham visto esse episódio? (Quando for respondido não, questionar por que). 

15) Onde vocês assistiram (em que canal, qual site, qual aplicativo) e em que momento do 

seu dia? (Questionar a preferência). 

16) O que vocês acharam desse episódio? Por quê? 

 

 Episódio “Os Olhos” 

17) Vocês já tinham visto esse episódio? (Quando for respondido não, questionar por que). 

18) Onde vocês assistiram (em que canal, qual site, qual aplicativo) e em que momento? 

(Questionar a preferência). 

19) O que vocês acharam desse episódio? Por quê? 

 

 Episódio “Ocarina” 

20) Vocês já tinham visto esse episódio? (Quando for respondido não, questionar por que). 

21) Onde vocês assistiram (em que canal, qual site, qual aplicativo) e em que momento? 

(Questionar a preferência). 

22) O que vocês acharam desse episódio? Por quê? 

 

 Perguntas Finais 

23)  Vocês se identificam/gostam mais de qual personagem (por que)? 

24)  Vocês têm ou gostaria de ter produtos do desenho ou de algum personagem específico 

(quando respondido não questionar por que)? 

25)  Qual foi o melhor episódio (por que)? 

 

 Oficina 

26)  Faça uma representação cultural (música, história, desenho, quadrinhos) sobre como 

você gostaria que fosse o último episódio de “Hora de Aventura”. 

 

Turmas:___________________________. Idades:__________________________________. 
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ANEXO H – OFICINA 

H1 – ESCOLA PÚBLICA 
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H2 – ESCOLA PARTICULAR 
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ANEXO I – DECLARAÇÕES  
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ANEXO J – AUTORIZAÇÃO 

 

 

 

 

 


