UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - PPGDS

VIOLÊNCIA, TELEVISÃO E INFÂNCIA: ESTUDO DE CASO DE ALUNOS
DE UMA ESCOLA PÚBLICA DE MONTES CLAROS\MG (2009)

VIVIANE NASCIMENTO SILVA

MONTES CLAROS
2009

2
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM DESENVOLVIMENTO
SOCIAL - PPGDS

VIOLÊNCIA, TELEVISÃO E INFÂNCIA: ESTUDO DE CASO DE ALUNOS DE UMA
ESCOLA PÚBLICA DE MONTES CLAROS\MG (2009)

VIVIANE NASCIMENTO SILVA
Dissertação de Mestrado apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Desenvolvimento Social, da Universidade Estadual de Montes
Claros – Unimontes, como requisito parcial à obtenção do título de
Mestre.

Banca Examinadora constituída, em 20 de Novembro de 2009, pelos professores:
_______________________________________________________________________
Profa. Dra. Sarah Jane Alves Durães – orientadora (PPGDS-UNIMONTES)
_________________________________________________________________________
Prof. Dr. João Valdir Alves de Souza – examinador convidado (UFMG)
________________________________________________________________________
Prof. Dr. Gilmar Ribeiro dos Santos – examinador suplente (PPGDS-UNIMONTES)

MONTES CLAROS
2009

3

Dedico este trabalho aos meus pais e a Valdir pelo apoio e
compreensão.

4
AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus pela sabedoria, conforto e refúgio.
Aos meus pais, pelo amor, dedicação e paciência, sobretudo, nos momentos de tensão.
Ao meu noivo Valdir, por ser o meu porto seguro em todos os momentos. Obrigada pelo
apoio e compreensão!
À Sarah e Elis, pela constante e valiosa amizade dedicada nos momentos de alegria e de
dificuldade.
Aos amigos e amigas do Centro Marista de Juventude, pelo respeito, amizade e cuidado que
possuem comigo.
A todos os colegas do PPGDS, pela presença e companheirismo, em especial, às pessoas que
estiveram mais próximas: César, Geusiane, Karine, Sheyla, Tereza e Welbert.
Ao colega Pedro Ivo, pelos valiosos materiais disponibilizados.
A Fernanda e Vanessa, pela simpatia e presteza com que realizam o trabalho e pelas valiosas
colaborações nos momentos de sufoco.
Ao professor Antônio Dimas, pelos momentos de reflexão.
À escola pesquisada, pelo acolhimento, disponibilidade e apoio à realização da pesquisa.
Às crianças pesquisadas, pela colaboração.
Aos professores Herbert Toledo Martins e Jussara Maria Carvalho Guimarães, pelas
contribuições, críticas e sugestões referentes ao trabalho realizado durante a participação nas
bancas de qualificação.
À professora Maria Helena de Souza Ide pela disponibilidade de participação na banca deste
trabalho.

5
Ao professor João Valdir Alves de Souza, pela disponibilidade de participação e
contribuição na banca examinadora deste trabalho.
Ao professor Gilmar Ribeiro dos Santos, pelo apoio, incentivo, amizade e confiança sempre
depositada e pela disponibilidade de participação e contribuição na banca examinadora do
trabalho.
E, em especial, à Prof.ª Sarah Jane Alves Durães, pela orientação, acompanhamento e
aperfeiçoamento das minhas ideias. Obrigada pela atenção e respeito!
À Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, pelo apoio
financeiro com a manutenção da bolsa de auxílio.
Finalmente, agradeço a todos que direta ou indiretamente estiveram envolvidos na
elaboração deste trabalho.

6

“A sociologia, como todas as ciências, tem por função desvelar coisas
ocultas [...] O pesquisador objetiva apreender estruturas e mecanismos
que, ainda que por razões diferentes, escapam tanto ao olhar nativo
quanto ao olhar estrangeiro, tais como os princípios de construção do
espaço social ou os mecanismos de reprodução desse espaço.”
Pierre Bourdieu

7

RESUMO

O presente estudo destinou-se a descrever e discutir aspectos relacionados ao processo de recepção do
conteúdo televisivo pelas crianças, que mostram cenas de violência física. A violência foi discutida como
fenômeno social relacionado ao ambiente escolar. A televisão foi abordada como um dos instrumentos
capazes de produzir e reproduzir a violência presente na realidade, o que permite que sejam criados e
(re)criados sentidos para as condutas relacionadas à violência. O estudo foi realizado numa escola pública da
cidade de Montes Claros - MG, sendo que os dados foram coletados em três etapas: Através da análise dos
livros de registro de advertência da escola, aplicação de 199 questionários e entrevista semi-estruturada com
10 alunos do 5º e 6º anos do Ensino Fundamental. A pesquisa se propôs a conhecer as preferências
televisivas das crianças pesquisadas e identificar a percepção que elas possuem acerca das cenas de violência
física que elas assistem na televisão. Desse modo, as brigas, agressões e demais manifestações de violência
dentro da escola pesquisada, foram submetidas à análise teórica e empírica a fim de delimitar as
possibilidades de explicação que abordam a interferência da televisão sobre o comportamento agressivo das
crianças. Em resumo, foi possível observar que as preferências televisivas das crianças indicam certo grau de
autonomia quanto as escolhas, ou seja, as crianças estão expostas a diferentes tipos de violência. Sobre os
instrumentos que transmitem informação e as instituições sociais, como a família e a escola, esses exercem
influência nos sentidos que elas atribuem à violência e, por conseguinte, nas atitudes e comportamentos em
relação ao espaço escolar.
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ABSTRACT

This work aims to describe and discuss aspects related to the process of reception of the television content by
the children, when the television content shows scenes of physical violence. The violence was discussed as
one of the social phenomena related to the school’s environment. The television was pointed as one of the
instruments capable of producing and reproducing the present violence in the reality, which allows reasons to
be (re)created to the conducts related to the violence. The research was performed in a public school in the
city of Montes Claros-MG , and the data was collected in three steps through the analysis of register books of
warning of the school, application of 199 questionnaires and semi-structured interviews with 10 students
from the 5th and 6th grades. The research aimed to know the TV preferences of the interviewed children,
identify how they see the physical violence scenes that they see on the TV. This way, the fights, aggressions
and other expressions of violence at the researched school were submitted to theoretical and empirical
analysis in order to delimit the possibilities of explanation to the interference of the TV on the aggressive
behavior of the children. In a nutshell, it was possible to observe that the TV preferences of the children
indicate some autonomy of choice; the children are exposed to different kinds of violence and that the
instruments that transmit information and the social institutions, like the family and the school, that influence
the meaning they attribute to the violence, thus influence the attitude and the behavior related to the school’s
space.
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INTRODUÇÃO

A violência constitui um fenômeno social constante na história da sociedade.
Exatamente por isso, as discussões são multifacetadas e adquirem novas abordagens na medida em
que acontecem mudanças na sociedade e conforme elas são manifestadas. Sendo assim, os tipos de
violência podem ser classificados conforme a natureza das relações sociais e, em linhas gerais, a
violência pode ser física, econômica e simbólica.1
Ao encontro dessa perspectiva, a realização deste estudo destinou-se a descrever e
discutir aspectos relacionados ao processo de recepção do conteúdo televisivo pelas crianças, e
dentre eles, a telenovela, que mostra cenas de violência física. Ademais, o seu desenvolvimento foi
guiado por tentativas de perceber se existem e quais são as relações possíveis de serem
estabelecidas entre a exposição de uma criança a cenas de violência física mostradas na televisão e
as explicações alusivas ao quadro de agressividade no comportamento apresentado na escola.
Para tanto, partiu-se do pressuposto de que os meios de comunicação, em especial a
televisão, possuem a capacidade tácita de abordar, mostrar, defender, acusar, controlar e até mesmo
incentivar a prática da violência física, em virtude da forma de apresentação do conteúdo e dos
mecanismos simbólicos que lhe são próprios. Por meio de informações acerca do acesso que as
crianças possuem aos recursos de mídia e da identificação dos programas, personagens e assuntos
preferidos, é possível verificar se as crianças estão expostas a algum tipo de violência física,
veiculada através da televisão e investigar se elas percebem e como percebem a abordagem da
violência nos programas televisivos.
Pesquisas realizadas sobre as relações existentes entre a infância e a televisão abordam
o que os meios e as tecnologias de comunicação significam para a infância. De que forma esses
meios contribuem ou prejudicam no desenvolvimento da criança, se influenciam ou não no
comportamento que ela possui diante de outras pessoas, se destroem a infância contemporânea ou
se provocam uma adaptação dessa infância às novas formas de sociabilidade. Debatem ainda, sobre
a relação entre infância, mídia, a produção dos programas televisivos para o público infantil, o
conteúdo que atrai as crianças em programas elaborados para adultos, a exposição a cenas de
pornografia, violência e outros. (ROCHA, 2005)
1

A primeira, diz respeito às investidas e agressões contra a vida materializada no corpo dos indivíduos, a segunda
implica nos danos causados ao patrimônio e a terceira corresponde à violação moral, de caráter valorativo que pode ou
não ser percebida tanto pelos que sofrem, quanto pelos que exercem. (ABRAMOVAY, 2002)

15
As informações coletadas neste estudo permitiram enumerar e discutir alguns diversos
instrumentos que oferecem uma perspectiva de algumas práticas de violência na sociedade.
Todavia, em decorrência da sua complexidade, o fenômeno da violência não permite que sejam
realizadas análises restritas e determinantes referente às causalidades que contribuem para sua
existência. Ou seja, não é possível reduzir as explicações para o fenômeno da violência a uma
perspectiva unilateral. No entanto, é aceitável diagnosticar e discutir sobre alguns instrumentos que
possuem a capacidade de interferir, seja positiva ou negativamente no quadro de violência vigente.
Diante disso, investigar a recepção do conteúdo televisivo pelas crianças, observando a sua
exposição a cenas de violência física, permite estabelecer relações entre o conteúdo assistido e o
comportamento das mesmas.
Nesse caso, o ambiente escolar foi escolhido para a realização desse estudo sob os
seguintes aspectos: Primeiro; pela necessidade de debater a dinâmica da violência na escola,
representada pelos fatos, envolvendo agressões, brigas, dentre outros comportamentos agressivos,
conforme dados apresentados adiante.
Em segundo lugar, a escola constitui um espaço de socialização em que as crianças se
interagem durante muitas horas por dia. Cada uma possui uma história de vida, experiências
singulares e vivenciam um contexto diferente umas das outras. A possibilidade de conhecer,
investigar, comparar e relacionar as opiniões das crianças pesquisadas acerca da programação
televisiva com as questões inerentes à diversidade delas e ao contexto em que vivem torna-se
relevante para discutir quanto ao comportamento das mesmas.
Por fim, a tentativa consiste em analisar o comportamento agressivo das crianças no
ambiente escolar, levando em consideração seu contexto, a partir da exposição dessas crianças às
cenas de violência física exibidas na televisão.
A recepção do conteúdo violento pelas crianças pode interpretada sob três perspectivas
de análise. De acordo com Vilar (2007), a criança pode se comportar diante da televisão de maneira
manipulada, crítica ou orientada. Na primeira perspectiva, a criança está suscetível a reproduzir o
comportamento e as práticas que assiste em seu cotidiano. O segundo aspecto sugere que as
crianças possuem capacidade crítica suficiente para discernir entre a ficção e a realidade, o que
afasta a possibilidade de imitação das atitudes mostradas na televisão. Por último, o comportamento
das crianças dependerá da orientação que recebem das estruturas nas quais estão inseridas como,
por exemplo, a escola e a família.
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Dadas as questões apresentadas, esse estudo parte da hipótese inicial de que as crianças
tendem a reproduzir em seu comportamento na escola, atitudes de agressão e violência semelhantes
àquelas assistidas na televisão. Consiste em perceber se o comportamento agressivo das crianças
pesquisadas pode ser explicado a partir da exposição a cenas de violência física mostradas na
televisão.
Decorrentes dessa hipótese surgiram algumas questões, a saber: a) como as crianças
pesquisadas percebem a violência física exibida na telenovela e na televisão de modo geral? Elas
consideram as cenas como situações fictícias ou situações reais que podem acontecer no cotidiano?
As crianças consideram que a violência exibida na televisão pode influenciar a prática da violência
na vida real? A intenção equivale a compreender como ocorre a relação das crianças pertencentes à
escola pesquisada diante daquilo que assistem na televisão.
O processo de escolha da unidade de ensino a ser estudada neste trabalho foi orientado
no sentido de garantir critérios fundamentados tecnicamente. Para tanto, foi estabelecido contato
com a Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG junto à coordenação do Programa Educacional de
Resistência às Drogas - PROERD2 responsável pela prevenção e combate ao uso de drogas e
violência nas escolas.
Nesse sentido, foi solicitado à coordenação do PROERD que dispusesse as escolas
atendidas numa escala de prioridade de atendimento pelo Programa a fim de selecionar a unidade de
ensino para realização da pesquisa de campo deste trabalho. Foram listadas pela coordenação do
PROERD, quatro escolas com o perfil apropriado para a realização do trabalho, localizadas nos
seguintes bairros: São João, Jardim Eldorado, São Geraldo e Ciro dos Anjos. As quatro escolas
foram ordenadas hierarquicamente, conforme o critério de atendimento especificado pelo Programa.
O atendimento é realizado prioritariamente nas escolas localizadas em regiões e bairro cujas taxas
de criminalidade e violência estão entre as maiores do município e o uso e tráfico de drogas
acontece com frequência.
Vale mencionar algumas das motivações que conduziram a seleção de uma das escolas
e consequentemente a eliminação das demais unidades de ensino. A primeira escola listada – a do
bairro São João - apresenta as características mais adequadas para a realização deste trabalho,
devido ao contexto em que se encontra. Sua localização e o público que atende correspondem aos
2

O Programa Educacional de Resistência às Drogas PROERD - é a versão brasileira do programa norte-americano
DrugAbuse Resistance Education - D.A.R.E., surgido em 1983. Todavia no Brasil o programa foi implantado em 1992. (cf.
PROERD - Programa Educacional de Resistência às Drogas. Livro do Estudante 4ª série. Uma visão de suas
decisões. Santa Catarina, 2006).
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bairros Cidade Cristo Rei e São João, considerados pela Polícia Militar uma das regiões mais
violentas do município de Montes Claros – MG, tendo como referência as ocorrências registradas
no ano de 2008.
No entanto, a dificuldade de acesso às crianças, para a realização das entrevistas
constituiu um obstáculo para a coleta dos dados, uma vez que a autorização para a coleta não
poderia se dar apenas por meio da escola, mas também dos pais. As relações de confiança para o
fornecimento de informações no âmbito da comunidade exigem tempo de convivência e
desvinculação de qualquer instituição que represente ou signifique a presença do Estado no local.
Nessa perspectiva, as dificuldades de coleta de informações seriam mais evidentes, uma vez que o
acesso à escola seria proporcionado por meio da Polícia Militar. Diante destas situações, do tempo
disponível para a realização do estudo e tendo em vista o não comprometimento da coleta das
informações, esta escola foi descartada da lista.
Embora a segunda escola, a do bairro Jardim Eldorado, apresente casos de violência,
agressões e envolvimento de alunos com o uso de drogas, o que concede um perfil interessante para
ser pesquisado sobre a percepção que as crianças possuem acerca da violência que assistem na
televisão, ela foi eliminada da lista por um motivo administrativo, se é que é possível classificar
dessa forma. Trata-se de uma escola municipal que no período de realização da coleta de dados
encontrava-se em processo de transição de diretor, vice-diretor, professores e demais profissionais,
o que poderia comprometer a etapa de coleta de dados em virtude das adaptações e reorganizações
que este espaço escolar vivencia. O acesso aos alunos da escola para obtenção de informações
destinadas a pesquisas e levantamento estava suspenso temporariamente pela direção da escola, em
virtude dos conflitos e dificuldades provenientes do momento de transição pelo qual passava a
unidade de ensino.
Observando as características, desafios e peculiaridades de cada escola, foi selecionada
para a realização desta pesquisa, a terceira escola, a do Bairro São Geraldo, denominada nesse
trabalho como a Escola do Bairro3, que apresenta registros relacionados ao comportamento
agressivo, prática de violência, brigas, agressões, ameaças entre as crianças e contra professores e
demais funcionários no âmbito da unidade.
Essa escola selecionada localiza-se na região sul da cidade Montes Claros. Tratando-se
deste ano de 2009, possui cerca de 1.700 alunos matriculados distribuídos nas modalidades de
ensino alusivas ao ensino fundamental e médio. Os alunos atendidos pela escola residem nos bairros
3

O nome da escola pesquisada não será revelado a fim de manter o sigilo e a discrição dos dados. Portanto, sempre que
este trabalho fizer referência à escola pesquisada, ela será tratada como Escola do Bairro.
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adjacentes ao São Geraldo, tais como: Alterosa, Augusta Mota, Conjunto Chiquinho Guimarães,
Conjunto Joaquim Costa, Ciro dos Anjos, Maracanã, Mangues, Major Prates e Vargem Grande.
De acordo com o setor de supervisão, no interior da escola acontecem com frequência
situações que revelam agressões físicas, brigas, chutes, agressões verbais, ameaças, ofensas, entre
alunos e muitas vezes, direcionadas aos professores e funcionários. A supervisão aponta que dentre
as turmas existentes na escola, aquelas que compreendem o 4º ano até o 6° ano, apresentam com
maior freqüência registros de indisciplina e conduta agressiva no âmbito da escola. (informação
verbal) 4
Diante da conduta expressa, o método utilizado pelos supervisores, vice-diretoras e
diretora da escola, em relação aos estudantes mais agressivos, é a advertência oral, numa tentativa
de sensibilização, levando-os a refletir sobre a necessidade de mudar o comportamento presente. A
partir de então, quando não se apresentam mudanças relacionadas à atitude do aluno, o setor
pedagógico envia bilhetes aos pais ou responsáveis para que compareçam à escola para tratar do
assunto pertinente ao filho ou filha.
As ocorrências são registradas em livro tipo ata por funcionários pertencentes ao setor
pedagógico e de supervisão escolar. É possível notar a partir da caligrafia dos manuscritos, que essa
ocorrência é realizada de maneira rápida e no momento do fato ocorrido. Ao que parece, os alunos
envolvidos em brigas, confusões, condutas inadequadas e outras situações, são levados para a
“secretaria” pelo professor ou funcionário que presenciaram o ocorrido. Imediatamente, a criança é
advertida oralmente e se necessário, por escrito. Em casos de acontecimentos graves e reincidência
daqueles alunos, os pais ou responsáveis são convidados a comparecer na escola e é procedida nova
advertência.
Nesse sentido, foram tratados em programa estatístico (SPSS) e analisados 02 Livros de
Ocorrências disponibilizados pela escola, em que são registradas as advertências, fatos e
procedimentos relacionados ao comportamento dos alunos. Os livros analisados correspondem ao
2° semestre letivo do ano de 2008 e apresentam registros de condutas inadequadas para o espaço
escolar, envolvendo alunos que estudam em turmas do 2° ao 5° ano. As ocorrências relatam
resumidamente os fatos ocorridos apresentando o motivo daquele registro, geralmente fornecem o
nome do aluno e algumas vezes a turma em que ele estuda. Assina ao final do registro, o aluno
envolvido e quando compareceu à escola, o responsável pelo aluno.

4

Informação repassada pela supervisora responsável pelo acompanhamento e monitoramento das condutas escolares no
1º semestre do ano de 2009.
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No total, foram tabulados 146 registros de ocorrências escolares e, tendo em vista
contribuir para a análise dos mesmos, foram criadas categorias temáticas que apontam os fatos que
conduziram ao motivo das ocorrências. De um lado, os fatos registrados revelam situações de
violência compreendendo agressões, indisciplina e depredação do patrimônio. Por outro, são
registrados acontecimentos que não se configuram propriamente atitudes violentas, mas que dizem
respeito a implicações inerentes ao processo de ensino aprendizagem.
Ambas as categorias são alusivas aos focos de tensão no relacionamento entre alunos e
professores que conforme salienta Abramovay (2005), pode se caracterizar como uma atitude
visivelmente violenta ou somente se configura como uma interação amistosa.
Mediante comportamentos dos alunos identificados na escola, e conforme a
classificação realizada por Abramovay (2005) é possível classifica-los em duas categorias:
1.

Agressões físicas, brigas, chutes, agressões verbais, ameaças e ofensas: As ocorrências

classificadas nessa categoria foram registradas a partir de conflitos que aconteceram durante a aula
ou recreio, envolvendo os alunos. Indicam que houve brigas entre alunos, agressões físicas
resultando em ferimentos, agressões verbais sob a forma de palavrões, xingamentos e ameaças a
professores e colegas. As ocorrências relativas à indisciplina apresentam fatos relacionados ao
comportamento em sala de aula, conversas paralelas, não cumprimento das atividades escolares,
desorganização durante as aulas e desobediência às orientações dos professores. A ocorrência
relativa à depredação do patrimônio refere-se ao envolvimento de alunos em baderna que ocasionou
a quebra de carteiras, janela e porta da escola.
2.

Desinteresse pelas atividades, dificuldade de aprendizado e ausência em sala de aula: Nesse

tipo de ocorrência, foram registrados fatos relacionados a dificuldade de aprendizado dos alunos,
não participação nas atividades propostas pela escola, ausências durante o período de aula, faltas
prolongadas e fugas no horário de aula.
As categorias criadas podem ainda ser tratadas sob dois eixos, em termos de sentido das
ações praticadas: O agrupamento dos registros na categoria 1 remete a atitudes que representam
manifestação propriamente dita de violência. Abramovay (2005) assinala que as condutas expressas
na categoria 2 tratam-se de situações que podem ser representadas como situações de não-violência,
na medida em que não avançam para o estágio das agressões e permanecem como situações
inerentes ao contexto das relações de ensino e aprendizagem.
Nesse sentido, o primeiro grupo de ações apresentadas representa 70% dos motivos que
conduziram aos registros encontrados e foram praticadas por alunos pertencentes ao 4º e 5º ano do
ensino fundamental do ano de 2008. Com base nessa informação, foi delimitado o universo a ser
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pesquisado, correspondente a crianças que neste ano de 2009 são pertencentes ao 5º e 6º ano do
ensino fundamental.
Na pesquisa social nota-se a cada dia, a adesão dos estudiosos em combinar
metodologias e técnicas de pesquisa em função da necessidade de fornecer o máximo de
informações relativas aos fenômenos. Nesse sentido, a coleta de dados de natureza quantitativa,
bem como a utilização de mecanismos e abordagens qualitativas, confere simultaneamente ao
estudo um status de generalização e profundidade referente à realidade observada. Neste estudo são
utilizados métodos quantitativos que permitem o levantamento e descrição de informações sobre as
crianças, bem como métodos qualitativos que oferecem alternativas de análises detalhadas sobre o
fenômeno investigado.
Os dados quantitativos serão tratados com a intenção de conhecer e precisar os hábitos
das crianças a respeito da televisão, uma vez que a própria metodologia possibilita identificar as
regularidades do fenômeno observado. Trata-se de distinguir o que as crianças assistem na
televisão, identificar suas preferências televisivas e comparar suas opiniões em relação àquilo que
veem nas programações, revelar sua autonomia na escolha dos programas mais assistidos.
Foram aplicados 199 questionários (vide modelo anexo) para as crianças, perfazendo 8
turmas. Do total, 115 crianças são do sexo masculino. A idade que predomina entre as crianças
pesquisadas vai de 10 a 12 anos. No entanto, em algumas turmas foram encontradas crianças com
idade entre 13 e 14 anos devido à defasagem idade/série5.
O questionário foi organizado no sentido de obter informações alusivas à identificação
pessoal das crianças, hábitos cotidianos fora do ambiente escolar, hábitos e preferências acerca da
televisão (incluindo horários e frequência que assiste), preferências no que diz respeito às
telenovelas, percepção da violência exibida na televisão e aproximação com situações que
acontecem na realidade atual. Além disso, o questionário possibilita identificar bens de consumo
existentes no domicílio da criança que indicam indiretamente a situação de renda da família e
sugerem uma reflexão de natureza cultural acerca do acesso a informações.
A experiência de campo é muito rica e fornece elementos singulares para a análise dos
dados. O contato com as crianças, o ambiente escolar, a sala de aula, a autoridade do professor e a
disposição das crianças em colaborar com a pesquisa constituem fatores que influenciam na coleta
dos dados.

5

Foram encontradas quatro crianças com faixa etária correspondente a 13 e uma com 14 anos de idade nas turmas de 6º
ano que por dificuldades de aprendizado e acompanhamento do conteúdo, não foram aprovados para as séries
posteriores.
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A aplicação dos questionários foi realizada no mês de abril deste ano de 2009 e teve
duração total de 5 dias. Os dados obtidos foram tratados no programa estatístico SPSS, tendo em
vista proporcionar a organização devida e os cruzamentos necessários à análise das informações.
Diante do tratamento concedido aos questionários foram identificadas questões pontuais que
convidam a uma análise mais aprofundada e detalhada acerca do sentido que há nas respostas das
crianças. Nessa perspectiva, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com crianças que já
haviam respondido ao questionário anteriormente.
Contudo, as generalizações que os dados quantitativos possibilitam realizar são
insuficientes para analisar, interpretar e compreender a opinião, as atitudes e o comportamento das
crianças. Nesse sentido, a utilização de uma técnica qualitativa, contribuirá para o aprofundamento
de questões aparentemente simples, porém complexas do estudo. De um lado, se as informações
extraídas a partir da aplicação do questionário permitem descrever e realizar generalizações, as
entrevistas semiestruturadas são ferramentas metodológicas que possibilitam aprofundar cada caso
estudado para a apreensão do sentido das informações das crianças.
A utilização da entrevista semiestruturada como técnica de coleta de dados nesta fase do
estudo, justifica-se pela necessidade de um contato mais flexível e à vontade com as crianças com a
finalidade de obter informações e percepções mais aguçadas e apuradas acerca da realidade e dos
fenômenos pesquisados.
Silverman (2009, p.111) aponta que “a entrevista qualitativa é bastante útil como um
método de pesquisa para ter acesso às atitudes e aos valores dos indivíduos – coisas que não podem
necessariamente ser observadas ou acomodadas em um questionário formal.” A flexibilidade nas
perguntas abertas proporciona visões e significados diferentes sobre o fenômeno estudado. Desse
modo, permite ao pesquisador perceber detalhes dos fenômenos que ocorrem numa determinada
realidade pesquisada. Numa perspectiva construcionista6, a adoção da entrevista semiestruturada
possibilita compreender e analisar quais os sentidos presentes, como se articulam os significados
das falas e qual a relação com o contexto dos entrevistados.

6

A relação entre os relatos dos entrevistados e os fatos e experiências que eles descrevem, pode ser interpretada
conforme as matrizes epistemológicas que orientam e revelam o objetivo dos métodos a serem utilizados. O
positivismo, o emocionismo e o construcionismo se constituem em modelos diferentes para os dados da entrevista que
proporcionam respostas diferentes sobre a realidade observada. No modelo positivista, os dados permitem conhecer os
fatos e as perguntas e respostas são padronizadas. No modelo emocionista, os dados são obtidos levando-se em
consideração as experiências dos sujeitos envolvidos e a entrevista é aberta com ênfase na fala dos informantes. No
modelo construcionista, os dados são resultado de um processo de construção dos significados das descrições e
narrativas das experiências do informante, observando seu contexto e realidade social. A entrevista possui uma estrutura
e um foco que orienta a conversa. (SILVERMAN, 2009)
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A etapa de elaboração do roteiro de entrevista consiste num momento igualmente
importante às demais fases da pesquisa, uma vez que esse instrumento permite aprofundar questões
aparentemente simples, porém complexas que ainda estão superficiais no trabalho. O roteiro (em
anexo) foi elaborado com vistas a aprofundar na relação que as crianças entrevistadas possuem com
a violência exibida na televisão, qual a percepção que elas possuem acerca da violência e quais são
as semelhanças encontradas com a vida real.
A estrutura do roteiro foi pensada de forma a contemplar quatro eixos temáticos que
correspondem direta ou indiretamente a grupos de perguntas integrantes do questionário aplicada na
fase anterior do estudo, a saber: 1º - Perguntas relacionadas ao contato das crianças com a violência
em programas televisivos e nas novelas que assistem, bem como tipos de violência geralmente
assistida; 2º - Perguntas alusivas à proibição dos pais em relação aos programas televisivos que
contêm cenas de violência e pornografia. 3º - Pergunta associada aos hábitos e preferência relativa
aos jogos de vídeo game. 4º - Perguntas que dizem respeito à aproximação e semelhança entre as
cenas de violência exibidas na televisão e situações do cotidiano, como por exemplo, a família, a
escola, a rua e o bairro onde residem.
Em cada grupo de perguntas do roteiro, foi possível investigar e aprofundar as
percepções anteriormente presentes no questionário. É importante ressaltar que diante da
característica peculiar da técnica de entrevista semiestruturada, as perguntas utilizadas nas
entrevistas não se restringiram àquelas constantes no roteiro e foram realizados interlocuções e
questionamentos laterais às crianças, sempre que necessário, com a finalidade de melhor
compreender o conteúdo das falas.
Foram entrevistadas dez crianças nesta etapa do estudo com base em dois critérios
centrais. Primeiramente, todas as crianças entrevistadas também participaram da etapa de aplicação
dos questionários, tendo em vista estabelecer relações entre as respostas fornecidas no questionário
e as falas e expressões da entrevista. Em segundo lugar, cinco das crianças foram escolhidas de
acordo com a análise dos registros de ocorrências escolares já abordados neste trabalho. Foram
selecionadas as cinco crianças, cujos nomes aparecem em maior número de ocorrências escolares,
as quais possuem motivações relacionadas a agressões físicas e verbais (brigas, chutes, ameaças,
ofensas).
Em terceiro lugar, foram selecionadas cinco crianças por meio da análise das respostas
do questionário relacionadas à proibição do conteúdo televisivo e às motivações referentes à novela
preferida.
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De um lado, as respostas encontradas nos questionários provocaram indagações no
sentido de compreender porque aquelas crianças se mostraram tão fascinadas pela novela “Os
mutantes – Promessas de Amor”7.
Por outro lado, os questionários revelaram que os programas proibidos estavam
associados a “cenas indecentes” e de pornografia devido a idade das crianças. No entanto, os
programas com cenas de violência são pouco mencionados no que diz respeito à proibição dos pais.
Esse aspecto revelado pelas respostas das crianças nos questionários suscitou dois questionamentos,
a saber: Por que os pais se preocupam mais em proibir que a criança assista aos programas com
cenas de pornografia? Qual a importância que os pais concedem as cenas de violência física
mostradas na televisão? Diante disso, é possível relacionar a atitude dos pais ao processo de
banalização da violência.
Em suma, esses dois aspectos convidam a um aprofundamento acerca da presença da
violência na televisão e a relações que as crianças estabelecem com o conteúdo que assistem.
Tendo em vista preservar a identidade das crianças entrevistadas, os nomes não serão
revelados e elas serão tratadas com nomes fictícios.
As entrevistas foram realizadas no ambiente escolar em que as crianças estão inseridas,
numa sala reservada, disponibilizada pela direção da escola, o que contribuiu para a tranquilidade e
discrição da entrevista. Elas foram gravadas com a permissão da criança e da direção da escola, com
vistas a facilitar a análise dos dados. Em seguida, as falas foram transcritas para um editor de texto e
foram exportadas para um software específico para tratamento de dados qualitativos a fim de
auxiliar na análise do conteúdo disponível.
A definição primordial na análise de conteúdo revela que se trata de “[...] uma técnica
de investigação que tem por finalidade a descrição objectiva, sistemática e quantitativa do conteúdo
manifesto da comunicação.” (BARDIN, 2009, p.45) Esta concepção foi ampliada para além de um
instrumento de análise, senão um conjunto de técnicas, procedimentos e rigor metodológico
aplicado às diferentes áreas do conhecimento para examinar o conteúdo de toda e qualquer forma de
comunicação. De acordo com a autora, “a análise de conteúdo procura conhecer aquilo que está por
trás das palavras sobre as quais se debruça”. (BARDIN, 2009, p. 45) A fase de análise dos dados
qualitativos deste trabalho, privilegia a abordagem correspondente a análise do conteúdo presente
nas falas das crianças entrevistadas, tendo em vista perceber nos discursos produzidos, a recepção
do conteúdo televisivo pelas crianças.
7

Os Mutantes – Promessas de amor é a terceira fase de uma seqüência de dramatizações baseadas na produção
cinematográfica denominada X-Men. A telenovela é exibida em horário nobre pela rede Record de Televisão.
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A partir do exposto, no primeiro capítulo serão abordados alguns aspectos concernentes
ao fenômeno da violência a fim de possibilitar ao leitor subsídios de discussão acerca dos conceitos
e noções referentes às formas de manifestação da violência. A violência será discutida sob dois
prismas, sendo que de um lado serão apresentadas assertivas sobre a violência na televisão, bem
como reflexões acerca da percepção que as crianças possuem em relação as cenas de violência que
elas assistem. Por outro lado, a violência será abordada como fenômeno relacionado ao ambiente
escolar, privilegiando os conceitos centrais do debate. Por último, a escola pesquisada será
caracterizada quanto as brigas que acontecem em seu interior.
O segundo capítulo apresenta a trajetória de constituição da categoria infância na
tentativa de compreender as representações e concepções atribuídas às crianças na sociedade. Essa
reflexão permite identificar qual o papel exercido pela criança e a atenção dedicada a ela no
ambiente familiar e nas relações de modo geral, conforme o contexto social. Serão estabelecidas
relações entre a infância e a televisão, oferecendo um panorama dos estudos realizados acerca do
tema.
O terceiro e quarto capítulos deste estudo serão construídas a partir da análise do
conteúdo das respostas das entrevistas, observando os eixos norteadores do roteiro: o contato das
crianças com a violência em programas televisivos; os tipos de violência geralmente assistida; a
proibição dos pais em relação aos programas televisivos que contêm cenas de violência e
pornografia; a proximidade e semelhança entre as cenas de violência exibidas na televisão e
situações presentes no cotidiano das crianças.
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CAPITULO I
VIOLÊNCIA, TELEVISÃO E COTIDIANO ESCOLAR
A discussão acerca da violência será objeto de estudo neste capítulo a fim de
fundamentar a compreensão da realidade escolar observada. Devido à complexidade e mutação
inerentes ao conceito de violência, neste trabalho serão elucidados alguns dos aspectos que
caracterizam situações de violência presentes no cotidiano da sociedade.
Serão apresentadas questões relativas aos sentidos atribuídos ao fenômeno da violência
na tentativa de situar a construção de três perspectivas: física, simbólica e econômica. Na sequência
será realizada uma abordagem acerca da violência na televisão na busca pelas relações entre essas
categorias, observando os parâmetros de análise utilizados pelos estudos relacionados ao assunto.
Os desenhos animados e as telenovelas serão mencionados com vistas a exemplificar as
programações televisivas que veiculam cenas de violência.
Diante da exibição das cenas de violência na televisão, será analisada a relação entre a
percepção que as crianças entrevistadas possuem acerca do conteúdo assistido e a disponibilidade
de equipamentos que transmitem informação em seu domicílio. A tentativa consiste em investigar
as influências desses itens na elaboração dos sentidos relacionados à violência.
Nesses termos, surge a discussão acerca da violência e o ambiente escolar, resgatando
conceitos numa reflexão sobre os contextos e desafios. Por fim, serão apresentadas informações
relativas as brigas e manifestações agressivas na escola pesquisada.

1.1 O fenômeno da violência

Os debates realizados em torno da temática da violência são plurais e complexos em
virtude da constante mutação ocorrida no conceito das diferentes formas de violência que são
assumidas na sociedade. Mediante os interesses, o contexto e a realidade dos sujeitos envolvidos, as
formas de violência adquirem sentidos e significados. A definição da violência constitui uma tarefa
difícil de ser realizada porque se encontra associada a diferentes práticas, ações e condutas
manifestadas na sociedade, as quais resultam em distintas violências. Nesses termos, torna-se
impossível delinear um conceito de violência, e sim, identificar e classificar os tipos de violência.
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De acordo com Bobbio (1986, p. 1291-2), a violência pode ser definida como sendo a
“[...] intervenção física de um indivíduo ou grupo contra outro indivíduo ou grupo (ou também
contra si mesmo) [...] tem por finalidade destruir, ofender e coagir”. O autor privilegia a dimensão
física da violência que consiste nos atentados e investidas inerentes às relações interpessoais.
Enquanto Arendt (1985) confere à violência o status de instrumento utilizado na resolução de
conflitos entre indivíduos e instituições. Por meio do uso da violência, indivíduos em sociedade
defendem seus interesses. Entretanto, conceituar violência é complexo e possibilita diferentes
interpretações que merecem ser investigadas conforme o contexto social em que foi produzida.
O debate em torno da violência considera que ela tem três grandes formas de
manifestação na sociedade: a violência física, a violência econômica e a violência simbólica.
Especificamente outras manifestações de violência são relacionadas a esses três tipos e são
geralmente consideradas como derivações de um dos tipos ou simultaneamente. Por exemplo, a
discriminação, a violência racial, sexual, doméstica, entre outras, que pode assumir características
correspondentes à violência física, simbólica ou econômica, conforme a forma de expressão.
As formas de violência física são demonstradas pelos danos causados a outrem por meio
do enfrentamento físico e a correlação de forças presente na resolução de conflitos. Nesta
concepção abrangente, podem ser contemplados outros tipos de violência que do mesmo modo
provocam estragos de natureza física à vida das pessoas, como a violência sexual, matrimonial e
doméstica. (BOBBIO, 1986)
Em segundo lugar, a violência pode ser tratada do ponto de vista econômico que se
refere aos danos causados contra aos bens que a pessoa possui ou ao patrimônio. Enquanto a noção
de violência física enfatiza atos que atingem diretamente a integridade da pessoa, as formas de
violência econômica afetam de forma indireta, porque o dano direto é causado ao bem material.
(BOBBIO, 1986)
Por fim, outros comportamentos adotados na sociedade são considerados como práticas
de violência simbólica. Ela possui um caráter subliminar e, por isso, apresenta-se de maneira
latente, nem sempre notada pelas pessoas que a sofrem e do mesmo modo por aquelas que se
encontram exteriores aos fatos. Bourdieu (1992) define a violência simbólica como um tipo de
dominação que se expressa na imposição "legítima" e dissimulada, com a interiorização da cultura
dominante, reproduzindo as relações do mundo do trabalho. O dominado não se opõe ao seu
opressor, já que não se percebe como vítima deste processo: ao contrário, o oprimido considera a
situação natural e inevitável.
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De acordo com Porto (2000), as múltiplas definições concedidas ao fenômeno da
violência estão relacionadas aos sentidos e significados presentes nas ações e nos acontecimentos.
Nesses termos, a intenção contida nas práticas, serve para demonstrar o caráter violento da ação.
Entretanto, a reflexão que precisa ser realizada quanto às definições de violência trata-se de
perceber a origem dos sentidos e intenções.
Porto (2000, p.194) assinala que a análise relativa ao fenômeno da violência, não pode
ser dissociada da análise do campo social em que os envolvidos estão inseridos, uma vez que “[...]
se muda a natureza do social, mudam, igualmente, as formas de manifestação da violência e de suas
significações.” O contexto em que vivem os envolvidos, contribui para que suas ações assumam
sentidos diferenciados. Nessa perspectiva, a combinação e organização de estruturas como a
família, a escola, a igreja, os meios de comunicação na sociedade e a forma como essas estruturas se
relacionam pode interferir na lógica da ação transformando seu significado e, por conseguinte,
tornado-a violenta.

1.1.1 A violência na televisão

A televisão localiza-se como um instrumento relevante que pode proporcionar formação
e informação para grande parte da sociedade, uma vez que conforme Bourdieu (1997), a televisão
tem uma especificidade instrumental que teoricamente possibilita atingir um número maior de
pessoas. Tal capacidade permite inclusive, determinar que pessoas sejam atingidas, que horário
serão e que tipo de programação será elaborado em função delas. No que diz respeito às crianças
isso não foge à regra. Por intermédio de um controle sobre o conteúdo a ser veiculado, sobre as
temáticas a serem abordadas, e, sobretudo, de que forma isso será exibido, a televisão tem a
capacidade de formar opinião. Porém, é preciso indagar, em que medida isso de fato ocorre? Como
ocorre a interação entre o que é veiculado na televisão e aquilo que, neste caso, a criança percebe a
partir do conteúdo a que ela está exposta?
Os programas televisivos geralmente são elaborados para públicos específicos tendo em
vista criar e manter um vínculo de assiduidade e audiência entre o telespectador e a emissora.
Justamente por esse motivo, os conteúdos proporcionam familiaridade com a realidade de quem
assiste de acordo com o contexto em que vive, a posição que ocupa na sociedade, a faixa etária, etc.
São homens, mulheres, crianças, jovens, donas de casa, empresários, trabalhadores, estudantes,
entre outros agrupamentos de pessoas. Naturalmente, os programas produzidos para atender a um
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grupo de telespectadores específico, geralmente são assistidos por pessoas que não se constituem
como público alvo principal daquela programação. Outra constatação refere-se aos programas que
são produzidos para agradar a todos os tipos de telespectadores, devido às temáticas abordadas e
definição de seus roteiros. Um exemplo disso é a telenovela8, que apresenta conteúdos e temas que
dialogam com o cotidiano dos telespectadores, os quais pertencem a diferentes contextos e realidade
social.
As análises que relacionam a violência e a televisão podem ser realizadas sob vários
aspectos, em decorrência das diferentes formas de manifestação da violência neste veículo de
comunicação. São desenvolvidas discussões que privilegiam a análise dos tipos de violência que
são exercidos pela televisão aos seus telespectadores e, noutra perspectiva, os debates giram em
torno da violência que é mostrada nos diferentes programas televisivos.
De um lado, as análises relativas à violência exercida pela televisão, inserem-se num
quadro teórico que dispõe a televisão como instrumento de controle social capaz de contribuir e até
determinar a formação cultural da sociedade. A condição e especificidade que a televisão possui de
alcançar grande número de pessoas, possibilita que ela determine o conteúdo que as pessoas tenham
acesso, demonstre a intensidade dos fatos, enalteça ou deprecie idéias e valores e, por fim, exerça
influência nas decisões das pessoas. A esse tipo de conduta, Bourdieu (1997) denomina violência
simbólica. Diz respeito à forma subliminar como a televisão mostra determinado fato,
acontecimento ou opinião.
Por outro lado, as discussões que abordam a violência mostrada nos programas
televisivos estão preocupadas em apontar os excessos cometidos pelos canais de TV, as
consequências das cenas no âmbito da sociedade e as formas de controle da exposição dessas cenas.
A ênfase é dedicada em revelar quais e como os programas oferecem representações relativas a
violência em seu conteúdo. Se a abordagem que esses programas conferem à violência é negativa
ou positiva. Se esses programas estimulam as práticas de violência na sociedade ou se contribuem
para diminuir o quadro vigente. (GROEBEL, 2000)
A violência está presente de diferentes formas e nos mais variados programas
televisivos. Cada um deles, filmes, noticiários, jornais, novelas e desenhos animados, mostra formas
distintas de violência e concedem um enfoque igualmente distinto.
Diante das informações coletadas durante o estudo, nas próximas seções serão
abordados aspectos relacionados à presença das cenas de violência em dois programas televisivos 8

Exibição televisiva seriada, com duração aproximada entre 6 a 9 meses, que se apresenta numa estrutura de blocos
temáticos. Será realizada uma discussão mais específica sobre este tipo de programa mais adiante.
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os desenhos animados e as telenovelas, os quais são assistidos regularmente pelas as crianças
pesquisadas.

1.1.2 Violência nos desenhos animados – reflexões sobre o Pica-Pau
Os desenhos animados constituem um dos programas preferidos pelas crianças
pesquisadas. Um estudo financiado pela Organização das Nações Unidas – ONU, realizado no ano
de 1998, teve como um de seus objetivos, discutir acerca das relações entre a criança e a violência
na mídia e abordou dentre outros assuntos, a presença de cenas de violência e crimes nos desenhos
animados exibidos na televisão brasileira. Com o objetivo de mensurar a quantidade de violência
que é transmitida, no intervalo de uma semana, foram gravadas 1667 horas de desenhos animados
veiculados nos canais abertos de televisão. As cenas foram categorizadas em tipos de violência
praticadas e foram encontrados 1432 crimes diferenciados nos desenhos. O estudo identificou que
as agressões físicas contra o corpo constituem o tipo de violência predominante em mais de 50%
das exibições. Em segundo lugar, com 30%, são destacadas as cenas de homicídio. (ULLA e
FEILITZEN, 1999)
Os desenhos animados considerados como programas que exibem cenas de violência
com maior intensidade são aqueles produzidos no Japão e nos Estados Unidos. Os “animes” são
caracterizados pelas lutas, combates e ataques especiais e revelam cenas de violência e agressões
associadas a práticas cotidianas realizadas entre pessoas, presentes no lar, no trabalho, na escola, na
cidade, etc. As lutas são encaradas como situações naturais e envolvem elementos como, por
exemplo, o corpo, armas, magia, poderes, robôs e máquinas. Os desenhos são estruturados no
sentido de apresentar uma relação de oposição entre personagens do bem e do mal, em que as
atitudes se inserem num quadro de compensação, punição ou neutralidade. (ULLA e FEILITZEN,
1999)
O desenho animado do Pica-Pau9 pode ser considerado um exemplo de desenho violento
e se destaca dentre os desenhos mencionados nos questionários aplicados neste estudo. Embora
9

O desenho do Pica-Pau é um dos desenhos mais conhecidos de todos os tempos e começou a ser exibido em 1940. O
Woody Woodpecker (nos Estados Unidos), criado pelo cartunista Walter Lantz foi inicialmente denominado Knock
Knockm e era somente um pássaro estranho que fazia buracos nos telhados e demais espaços constituídos de madeira.
No decorrer do seu sucesso, o personagem adquiriu novos formatos e novos episódios foram criados. Suas ações são
orientadas pela esperteza, audácia e trapaça para obter vantagens. Atualmente o desenho é exibido diariamente pela
Rede Record de Televisão em dois horários distintos: por volta das 12 horas e a partir das 18 horas. Os episódios
possuem duração de 3 a 5 minutos e são mostrados cerca de 10 episódios distribuídos em blocos ou ininterruptamente
conforme a programação da emissora.
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pareça residual considerar a preferência televisiva das crianças pesquisadas no que se refere ao
desenho animado Pica-Pau, ele é mencionado em vários momentos nas respostas obtidas nos
questionários.
Os episódios da Anime Pica-Pau são marcados por ações executadas por meio de
trapaça cuja finalidade consiste em alcançar a vitória e obter vantagens mais rápida e facilmente.
Para tanto, o personagem utiliza de mecanismos que podem ser considerados violentos e agressivos
contra os demais personagens.
Alguns dos episódios abordam situações próximas e semelhantes aos acontecimentos da
vida cotidiana. Por exemplo, a necessidade de se alimentar, o trabalho, a diversão, pequenos furtos,
dinheiro, carros, mansões, mulheres, divisão de bens, enfim, sonhos de um dia ganhar mais do que
se tem. Em todas elas, diferentes manifestações de violência aparecem como um dos instrumentos
para se alcançar o objetivo pretendido.
Diante da característica lúdica e engraçada que este desenho animado possui, as
atitudes violentas que acontecem nem sempre são evidenciadas. Entretanto, não se pode
negligenciar a existência dessas práticas violentas presentes no desenho.
Nos dados coletados para realização deste estudo, o desenho do Pica-Pau é citado em
quatro momentos e raras as vezes pelas mesmas crianças, o que permite alegar que a maioria das
crianças pesquisadas assiste ou possui algum tipo de contato com o desenho.
Primeiramente, a resposta “passa pica-pau” demonstra que o desenho se insere na lista
dos motivos de preferência do canal que a criança mais assiste. Em seguida, ele é apontado por
algumas crianças como o primeiro programa preferido ou o segundo programa preferido e em
alguns casos, ele é citado simultaneamente nas duas questões. Na sequência, o desenho do Pica-Pau
se constitui em um dos programas mais assistidos com outras pessoas da família (irmão (a), primo
(a) mãe, pai). Igualmente, o desenho é novamente mencionado em algumas respostas, entre os
programas que os pais proibem as crianças de assistir.
A relevância desta informação está associada a análise entre as cenas exibidas no
desenho do pica-pau e algumas atitudes agressivas e violentas apresentadas pelas crianças no
ambiente escolar. Trata-se de refletir em que medida a violência contida no desenho animado,
contribui para aumentar a regularidade desse tipo de comportamento.
De um lado, é possível estabelecer relações que indiquem uma reprodução das ações
contidas no desenho, por parte das crianças, direcionadas aos colegas e aos professores. Por outro
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lado, essa análise não pode ser restrita e designar o desenho como o único instrumento que veicula
conteúdos de violência, cria estereótipos de herói e sugere a adoção de determinadas condutas.
Em suma, o que merece destaque na análise, diz respeito à forma como as crianças
percebem a violência na televisão e como reagem diante dela. Além disso, discutir como as
estruturas nas quais as crianças então inseridas auxiliam na formulação e (re) significação do
sentido da violência exibida na televisão, neste caso, a família e a escola. Ou seja, equivale a
identificar se existe e qual é o monitoramento que os pais realizam diante dos programas que as
crianças assistem, e como a escola possibilita espaços de reflexão acerca das cenas assistidas.
(MARTÍN-BARBERO, 1997)

1.1.3 Violência na telenovela

A telenovela constitui outro tipo de programa capaz de produzir e (re)produzir sentidos
de violência. A telenovela consegue retratar a violência da forma como ela ocorre na realidade,
devido às especificidades e mecanismos audiovisuais do gênero. Se comparada aos desenhos
animados, é possível notar que as cenas de violência equivalem a representação do real. Enquanto
nos desenhos, por meio da caricatura, a violência adquire aspecto lúdico e em algumas vezes até
dissimulado.
Para Almeida (2003, p. 22), “[...] as telenovelas estão associadas a mudanças na vida
cotidiana, nos padrões de relacionamentos amorosos e familiares, provocando um processo
reflexivo nos espectadores [...]” Elas possuem a capacidade de transformar um mundo distante e
estranho em uma realidade próxima de quem a acompanha, por meio de diversas técnicas e
expressões. A percepção que as pessoas possuem acerca da realidade é criada e recriada a cada
momento, à medida que os personagens, lugares e conflitos expressos na trama, tornam-se muito
próximos dos espectadores, sobretudo porque as telenovelas abordam temas relacionados à vida da
sociedade: são situações corriqueiras do dia-a-dia, histórias de amor e família, eventos de guerra,
problemas sociais, desejos e sonhos que retratam e/ou incentivam práticas sociais.
A autora acrescenta que ao observar a recepção da telenovela, “[...] é possível notar
como os espectadores comparam sua situação de vida ao que assistem e como nesse processo
reveem e reforçam seus pontos de vista, analisam suas vidas pessoais [...]” (ALMEIDA, 2003, p.
22)
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A presença da violência nas telenovelas refere-se tanto à produção quanto à reprodução
de práticas e atitudes provenientes da realidade social. O conteúdo das cenas produz e reproduz
discursos capazes de criar sentidos para o fenômeno da violência. Algumas das abordagens estão
inseridas entre os temas e problemas sociais que a narrativa revela. A produção das telenovelas
apresenta visões acerca de determinados problemas como, por exemplo, as drogas, a prostituição,
doenças, pobreza, a criminalidade e a violência urbana.
De acordo com Martín-Barbero (1997, p.87), a violência que se apresenta na telenovela
refere-se à “representação da vida e história da sociedade, em que são narradas as memórias do
mundo social [...] ela interfere ativamente na constituição dos discursos do telespectador sobre si
mesmo e sobre o Outro”. A produção do sentido de violência está associada aos estereótipos
criados, os quais contribuem para o processo de representações sociais. Nesses termos, a telenovela
pode “construir e veicular modelos identitários que afetam a forma como se narra a sociedade assim
como as experiências do nosso tempo” (op.cit, p.87).
De acordo com o estudo de Cárdia (1995, p.220), a reprodução da violência na
telenovela possui relações com a violência social na medida em que "ajuda a perpetuar mitos sobre,
por exemplo, a mobilidade social, padrões de relacionamento entre as classes e/ou sexos e sobre
padrões de consumo mais amplos". Portanto, a telenovela por meios de suas cenas, possui a
capacidade de gerar e reproduzir sentidos já existentes acerca da violência.
Embora sejam produzidas tanto no Brasil, quanto em outros países, exibições seriadas
classificadas como telenovelas destinadas ao público infantil ou infanto-juvenil, a telenovela não se
constitui propriamente um programa elaborado para crianças. No entanto, elas assistem,
acompanham o dia-a-dia dos personagens e se envolvem com os conteúdos das tramas. Desse
modo, é pertinente pesquisar quanto à percepção que as crianças possuem acerca daquilo que
assistem na televisão, saber quais são suas preferências e o que justificam suas escolhas por
determinados programas televisivos. Particularmente acerca das cenas de violência física exibidas
nas telenovelas, é possível identificar como reagem diante dos conteúdos abordados, verificar se as
crianças conseguem separar os limites entre a ficção e a realidade da dramaturgia e se identificam
situações do seu cotidiano semelhantes àquelas mostradas na televisão.

1.2 A influência dos bens de consumo existentes no domicílio na percepção da violência
exibida na televisão
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A verificação da disponibilidade de bens e equipamentos permite a caracterização das
crianças pesquisadas sob duas perspectivas, a saber: situação indireta de renda e o acesso a bens de
natureza cultural e simbólica.
Primeiramente, a verificação dos itens que a criança possui em seu domicílio possibilita
classificar indiretamente a situação de renda do núcleo familiar, uma vez que a aquisição e
manutenção dos bens exigem esforço da capacidade financeira do lar. Não se trata de realizar uma
discussão acerca do pertencimento a uma classe específica, em virtude de que o debate acerca do
conceito e composição de classe é amplo e complexo. É tênue a linha que separa a composição e
estrutura de determinada classe, são muitos os elementos que definem ou delineiam a configuração
de uma dada classe. Contudo, trata-se de estabelecer parâmetros que demonstrem indiretamente o
capital econômico das famílias das crianças pesquisadas e com isso localizar a estrutura e o espaço
em que estão inseridas.
Para Bourdieu (1998) a noção de espaço está associada ao campo em que ocorrem as
manifestações da vida, cujas regras de funcionamento são específicas e complexas. É no espaço que
acontecem as relações entre os sujeitos. E as relações estabelecidas entre os diferentes campos
resultam na constituição de uma estrutura.
As crianças entrevistadas possuem em seu domicílio, diferentes veículos de
comunicação e de informação. De um lado, a televisão (98,5%), o rádio (88,4%) e o aparelho de
DVD (87,4%) lideram a lista dos itens que as crianças possuem acesso. Em cerca de 50% dos
domicílios há vídeo game. Por outro lado, a TV a cabo (31,7%), o computador (26,6%), a assinatura
de alguma revista ou jornal (17,1%) e a disponibilidade de internet (14,6%) constituem
equipamentos pouco acessíveis a essas crianças. O diferencial no que diz respeito à facilidade ou
dificuldade de acesso a estes equipamentos concentra-se nos custos relativos à obtenção e
manutenção dos serviços, bem como na popularidade e possibilidade de entretenimento que
oferecem.
Os dados fornecem informações que caracterizam parte do espaço em que as crianças
vivem. Entretanto, eles permitem ainda identificar o que Bourdieu (1998) denomina de habitus da
vida dessas crianças. O habitus representa a razão que orienta a prática das ações em meio ao
conjunto de regras, sistemas, estruturas e representações. Esse conjunto se distribui em estruturas
estruturadas, genericamente tratadas como princípios e estruturas estruturantes que se modificam e
alteram as ações e representações dos sujeitos. (BOURDIEU, 1998) Nesses termos, a questão
permite observar equipamentos que as crianças possuem acesso, inseridos num conjunto de
estruturas.
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Os conceitos de campo e habitus possibilitam perceber como as estruturas materiais se
relacionam com as estruturas simbólicas. A verificação dos equipamentos auxilia na compreensão
relativa ao acesso que as crianças possuem a bens de ordem cultural e simbólica no seu cotidiano.
Os equipamentos disponíveis na residência da criança – televisão, rádio, DVD, computador, acesso
à internet, jornais, revistas e vídeo game viabilizam o contato com informações diversas. Esses
diferentes veículos de comunicação transmitem idéias, opiniões e imagens que interagem com as
informações e aprendizados adquiridos pelas crianças por meio de outros espaços como a própria
família, a escola e em alguns casos a igreja.
Para Bourdieu (1998), as interpretações relativas ao campo da produção cultural e
simbólica, devem considerar questões de ordem subjetiva, objetiva e institucional a fim de
identificar o acúmulo de informações adquiridas. A dimensão cultural em Bourdieu é utilizada para
explicar condições de vida dos sujeitos e para detectar situações de poder e controle na sociedade. O
conceito de capital utilizado por Bourdieu refere-se à aquisição e ao acúmulo de bens de natureza
material e simbólica provenientes de um determinado habitus, que servem para situar os sujeitos
num dado espaço possibilitando inclusive apontar-lhes um status, uma condição de inferioridade ou
superioridade.
O capital cultural de acordo com Bourdieu (1998) possui três estados, a saber: a
incorporação, a objetivação e a institucionalização. O estado incorporado consiste na primeira
forma de acumulação do capital cultural que o sujeito adquire. Diz respeito às suas experiências
pessoais ao longo da vida, as quais não são facilmente transmitidas ou simplesmente transferidas e,
além disso, requerem tempo de aprendizado e inculcação. No estado objetivado, o capital cultural
pode se constituir a partir de bens materiais dotados de valor econômico e simbólico. Podem ser
instrumentos, equipamentos, objetos que precedam de uma condição econômica para aquisição e se
completam com uma apropriação de aspectos simbólicos para sua manutenção.
Por último, o estado institucionalizado do capital cultural corresponde a aquisição e
certificação de títulos que atestam a capacidade e competência dos sujeitos para determinadas
tarefas. Neste caso, a obtenção de diplomas e certificados investem os sujeitos de autoridade e
poder em determinados assuntos e espaços. (BOURDIEU, 1998)
Neste estudo, os bens de consumo presentes no domicílio das crianças que fornecem
algum tipo de informação, representam conforme Bourdieu o estado objetivado de capital cultural.
Os equipamentos possuem valor material e econômico e, além disso, possuem um valor de ordem
simbólica na medida em que se constituem instrumentos de transmissão de informações, idéias,
opiniões, etc e demonstram um poder. Dessa forma, o espaço em que as crianças vivem e a estrutura
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a elas disponibilizada contribui para produzir e ou reproduzir a sua visão de mundo, a opinião e os
valores que possui acerca dos fenômenos que acontecem a sua volta.
A presença dos itens mencionados, na residência da criança está diretamente
correlacionada com a percepção que ela possui acerca da violência mostrada na televisão e permite
inclusive, identificar alguns dos limites entre a ficção e a realidade. As crianças que possuem acesso
a mais de cinco dos equipamentos em seu domicílio, a saber, televisão, rádio, DVD, vídeo game,
computador e internet, percebem que a violência mostrada na televisão trata-se de uma situação
representada que pode acontecer igualmente na vida real. Por outro lado, aquelas que não possuem
acesso a computador, internet, TV a cabo, revista ou jornal tendem a considerar que a violência
contida nos programas televisivos é uma situação imaginária. Isso permite constatar que os estados
de incorporação e objetivação do capital cultural dessas crianças, interferem na percepção que ela
possui acerca da violência exibida na televisão.
Em suma, o acesso a esses bens possibilita identificar como a diversidade de
informações que as crianças recebem influencia na sua percepção relativa a situações presentes no
cotidiano.

1.3 A violência escolar: abordagens, contextos e desafios

O debate alusivo ao fenômeno da violência envolvendo o ambiente escolar consiste
num objeto de análise que interessa a diferentes seguimentos de estudiosos, profissionais da área de
educação, gestores públicos, pais de alunos e toda a comunidade em geral. Trata-se de uma
preocupação com os limites e desafios da proposta educativa, bem como com a resolução de
problemas relacionados à situação de insegurança presente na realidade social. As discussões
realizadas em torno da temática buscam identificar os tipos de violência mais recorrentes, quem são
os atores e as vítimas envolvidos e quais as estratégias capazes de amenizar a situação vivenciada.
No que diz respeito aos estudos realizados na academia, foi possível identificar três
perspectivas analíticas relacionadas à relação entre violência e escola, quais sejam: violência da
escola, violência na escola e violência fora da Escola. Na primeira abordagem, os estudos enfatizam
as ações a partir de um lócus que situa a escola como um instrumento que materializava a violência,
simbólica e/ou física, por meio de uma estrutura hierárquica e autoritária. A escola exerce um tipo
de violência simbólica ao impor uma visão de mundo aos seus alunos, através do seu currículo e de
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práticas autoritárias e abusivas de professores e demais funcionários da instituição de ensino contra
os alunos, por exemplo. Além disso, a escola é capaz de exercer a violência física nos casos de
agressões e lesões contra seus alunos, objetivando a manutenção da ordem e disciplina. (LOPES,
2008)
A segunda perspectiva, sobre a violência na escola, agrega um conjunto de estudos que
discute as formas de violência e conflitos presentes no interior da escola, que são gestadas pela
violência da escola e/ou por aquela que acontece fora dela. O caráter violento das ações está
relacionado às agressões físicas e verbais, vandalismo, depredações do patrimônio, roubos, furtos,
humilhações, zombarias, ameaças, racismo, discriminação, crimes sexuais e porte de armas e
drogas, entre outras manifestações que acontecem internamente. As pesquisas mais recentes
observam a violência praticada entre alunos e contra funcionários e professores. (ABRAMOVAY,
2003)
E, por último, a Violência fora da escola diz respeito a todos os tipos e práticas de
violência que ocorrem nas demais instituições sociais como, por exemplo, nas ruas, em casa, no
campo de futebol e outros. Práticas estas que direta ou indiretamente podem vir a ser reproduzidas
no interior da escola.
A violência que ocorre fora da escola pode ser considerada propriamente como as
práticas de violência social desencadeada nos diferentes espaços exteriores ao ambiente escolar.
Embora possam acontecer também na escola, as brigas, ameaças, assaltos, tiroteios, homicídios e o
tráfico de drogas constituem exemplos das manifestações de violência que acontecem nas ruas, nos
bairros, enfim, em ambientes externos à escola. Entretanto, são manifestações que podem contribuir
para a criação ou intensificação dos conflitos no interior da escola. Cárdia (1997) assinala que a
violência urbana que ocorre no entorno na escola afeta a rotina das atividades e provoca uma
situação de insegurança a alunos e professores e transforma a escola em algumas vezes como o alvo
das depredações, assaltos e invasões de gangues.
Outro tipo de caracterização da violência fora da escola revela uma conduta que pode
ocorrer dentro de casa, na própria família ou nas relações do convívio social. Refere-se à violência
sexual, doméstica, contra a mulher, contra adolescentes, meninos de rua, dentre outras práticas de
preconceito e estigmatização. (CARA e GAUTO, 2007)
Ambas as manifestações de violência são passíveis de influenciar o quadro de violência
no interior da escola. De acordo com Charlot (1997, citado por ABRAMOVAY, 2003), a violência
escolar pode ser compreendida sob três formas de acontecimento, as quais revelam um grau de
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complexidade diferenciado. Primeiramente, a violência se manifesta por meio de “[...] golpes,
ferimentos, violência sexual, roubos, crimes, vandalismos [...]”p. 21, o que confere uma condição
de dano físico. Estas práticas são consideradas como micro violências, por se tratarem de ações
muitas vezes isoladas no ambiente da escola.
Em segundo lugar, no quadro das incivilidades, encontram-se as “[...] humilhações,
palavras grosseiras, falta de respeito [...]”. p.21 Neste caso, os xingamentos, zombarias e ameaças
praticadas entre alunos e contra professores e demais funcionários atingem direta ou indiretamente a
integridade moral dos envolvidos e remete a uma ofensa à condição humana.
Em último lugar, o autor classifica a violência simbólica ou institucional associada às
relações de poder entre professores e alunos, cuja manifestação ocorre por meio do processo de
ensino aprendizagem, bem como das imposições da sociedade. Note que as últimas classificações
denotam um caráter simbólico da violência.
Alguns comportamentos agressivos recorrentes no ambiente escolar são denominados
de bullying. O termo é utilizado para descrever atitudes e práticas com caráter de violência física e
simbólica sem, necessariamente, apresentarem um motivo. Entretanto, causam danos e
constrangimentos às pessoas que sofrem. As humilhações e zombarias se enquadram neste tipo de
violência. (ABRAMOVAY, 2002)
É preciso analisar as práticas de violência na escola sem perder de vista a realidade em
que são efetuadas e a conjuntura dos sujeitos envolvidos. Desse modo, torna-se necessário
identificar os elementos externos e internos que são favoráveis à situação de violência e
compreender como eles se relacionam.
De um lado, os condicionantes externos que influenciam a prática da violência escolar
podem ser considerados a partir das questões inerentes ao contexto social. Estão relacionadas ao
gênero, à raça, aos estereótipos e estigmas, à influência dos meios de comunicação, às condições
sociais e econômicas das famílias dos envolvidos nos delitos, bem como os espaços em que estão
inseridos como o bairro,a própria escola e a sociedade como um todo. (ABRAMOVAY, 20002)
Por outro lado, os fatores internos correspondem a idade, série em que estudam os
envolvidos, a estrutura de acompanhamento das escolas e a postura dos professores, supervisores e
demais profissionais inseridos no ambiente escolar mediante as ações praticadas. É preciso
considerar que cada aluno pertence a um contexto diferenciado e possui experiências de vida
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distintas. Quando este aluno interage com outros alunos no ambiente escolar, são estabelecidas
relações de confronto entre suas realidades com a forma que cada um percebe o mundo.
Os casos de violência escolar possuem raízes nas situações vivenciadas na sociedade,
entretanto acontecem em níveis diferentes. Os delitos que acontecem no ambiente da escola
representam um pouco do quadro de violência presente na sociedade. Através da tabela que é
apresentada, pode-se identificar o crescimento da criminalidade numa série temporal nas cidades
mais violentas do Estado de Minas Gerais e, em específico, os índices de violência na cidade de
Montes Claros.
TABELA 01
Ranking do ano de 2007 do Índice de Criminalidade Violenta
por Município - Período: 2000 a 2007
MUNICIPIOS
Contagem
Belo Horizonte
Uberlândia
Uberaba
Montes Claros
Governador Valadares
Teófilo Otoni
Betim
Janaúba
Carmo do Paranaíba
Pirapora

2000
12,74
11,91
9,50
4,51
5,04
5,82
2,79
8,73
2,70
1,25
2,90

2001
12,18
11,25
10,89
5,41
4,60
5,68
4,34
8,18
3,70
1,72
4,55

2002
15,15
13,43
12,44
4,60
5,48
6,41
5,36
9,46
5,17
2,81
7,10

2003
17,93
19,24
12,69
4,47
7,65
7,99
5,28
9,96
6,00
3,02
6,89

2004
17,52
18,01
15,99
6,35
7,85
8,77
5,79
7,86
5,11
4,45
8,37

2005
16,30
15,41
15,75
7,59
11,10
9,34
6,38
7,87
3,94
4,45
14,25

2006
14,40
12,71
13,41
8,05
9,26
8,59
7,48
7,54
3,41
5,64
6,50

2007 Ranking
12,41
1
11,18
2
10,44
3
10,16
4
9,46
5
7,27
6
7,10
7
6,77
8
6,74
9
6,71
10
6,60
11

Fonte: PMMG, 2009.

O município de Montes Claros aparece como a 5º cidade no ranking de aumento da
criminalidade acompanhado de outros municípios classificados como metrópole. Entretanto, acima
das questões relativas a posição da cidade no ranking, é preciso analisar o crescimento do índice de
criminalidade no período e comparar com os outros municípios. Com isso, é possível perceber que
os municípios que se encontram acima de Montes Claros no ranking, conseguem manter certo
equilíbrio no índice ao longo do período, enquanto que Montes Claros aumenta constantemente.
A unidade de ensino selecionada para o estudo localiza-se numa região considerada pela
Polícia Militar como suscetível a práticas de delitos e violência devido a vulnerabilidade da
população residente nas proximidades.
As explicações acerca do aumento da criminalidade estão associadas às mudanças
ocorridas na sociedade, no sistema de produção, e finalmente ao advento da modernidade. Contudo,
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esse trabalho não possui a intenção de explicar o aumento da criminalidade na sociedade, senão,
revelar esses dados para demonstrar a influência do contexto vivenciado pela sociedade, no quadro
de violência escolar. Cabe ressaltar que a reflexão proposta não se trata de condicionar a violência
escolar como reprodução da violência social, mas de perceber as relações que ambos os tipos
violência estabelecem e explicar situações em que o contexto social pode influenciar o contexto de
violência na escola.
O importante nessa discussão acerca da violência, diz respeito à compreensão dos
contextos em que as ações acontecem e que significados elas adquirem, na tentativa de não
desvincular a violência da dinâmica das mudanças sociais. Trata-se de analisar as práticas de
violência sem perder de vista, a realidade em que são efetuadas e a conjuntura dos sujeitos
envolvidos.
Nesse sentido, o grande desafio de estudiosos, gestores do poder público e profissionais
da área de educação consiste em identificar os tipos de violência escolar, articular as motivações
externas e internas do fenômeno e propor alternativas para o enfrentamento da situação.
Entre as alternativas criadas, uma delas foi a implantação do Programa Educacional de
Resistência às Drogas, intitulado PROERD. Ratificando o que comentamos na Introdução, o
PROERD - é a versão brasileira do programa norte-americano DrugAbuse Resistance Education D.A.R.E., surgido em 1983, e implantado no Brasil em 1992. O programa possui como material
didático o "Livro do Estudante", "Livro dos Pais" e o "Manual do Instrutor” auxiliando os respectivos
cursandos e os Policiais PROERD no desenvolvimento das lições. O programa consiste em uma ação
conjunta entre o Policial Militar devidamente capacitado, professores, especialistas, estudantes,
pais e comunidade, no sentido de prevenir e reduzir o uso de drogas e a violência entre estudantes, bem
como ajudar os estudantes a reconhecerem as pressões e a influência diária para usarem drogas e
praticarem a violência, e a resistirem a elas.
De acordo com a Polícia Militar o Programa foi implantado no município de Montes
Claros/MG no ano de 2003, com o objetivo de oferecer atividades educacionais a fim de prevenir o
uso de drogas e a violência entre crianças e adolescentes. A atuação do programa prioriza alunos de
escolas localizadas em áreas de risco relativas ao uso de drogas e práticas violentas.
O PROERD atende na cidade de Montes Claros 78 escolas estaduais e municipais, o
que compreende aproximadamente 4.500 crianças e adolescentes atendidos por semestre letivo. O
Programa está organizado em 10 aulas de 50 minutos cada, que são ministradas, obrigatoriamente
por um Policial Militar fardado, com auxílio e acompanhamento do professor. O 10º Batalhão da
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Polícia Militar de Montes Claros possui 20 militares instrutores do PROERD, capacitados para o
desenvolvimento das atividades.
Conforme a coordenação do PROERD, no município, são atendidas crianças
pertencentes às 4ª, 5ª e 6ª séries, cuja faixa etária varia entre 9 e 12 anos. Em algumas turmas é
comum a presença de alunos com faixa etária superior a estipulada pelo Programa, devido as
condições de defasagem ou reprovação escolar.
Conforme salienta Abramovay (2005, p.269), a situação de violência na escola pode
refletir características inerentes ao seu entorno, uma vez que o “espaço sócio-territorial onde a
escola se localiza tem influência sobre o cotidiano e a percepção de segurança dos alunos e
adultos”. Observe na tabela abaixo que o bairro da escola pesquisada aparece entre os sete bairros
com maior incidência de crimes conforme informações da Polícia Militar e, portanto, fundamenta a
justificativa para atuação do PROERD.
A identificação das regiões cujo risco e vulnerabilidade são acentuados permite
conhecer as especificidades do espaço em torno da escola e compreender a relação deste contexto
com o quadro de violência na escola. Além disso, possibilita articular ações de prevenção e
enfrentamento da situação de violência.

TABELA 02
Crimes violentos registrados no município de Montes Claros –MG – Ano 2008
Ranking

Bairro

Nº. de crimes

1

Centro

303

2

Todos os Santos

85

3

São João

85

4

São José

73

5

Edgar Pereira

54

6

Maracanã

50

7

São Geraldo

50

8

Melo

50

9

Santos Reis

49

10

Canelas

44

11

Cândida Câmara

44

12

Cidade Santa Maria

42

13

Esplanada

40

14

Guilhermina

37

15

Major Prates

37

16

Morada do Parque

33

17

São Luiz

31

18

Cidade Nova

29

41
19

Santa Rita

28

20

São Judas Tadeu

28

21

Doutor João Alves

28

Demais Bairros

1077

Total

2247

Fonte: Décimo Batalhão da Polícia Militar de Montes Claros – MG, Ano de 2008.

É preciso ressaltar mediante informações da Polícia Militar que os crimes cometidos nos
bairros Centro, Todos os Santos, São José e Edgar Pereira normalmente são realizados por pessoas
que não residem nessas regiões. Entretanto, nos bairros São João, Maracanã e São Geraldo a
violência é praticada por pessoas que residem no bairro e adjacências.
Ainda que não possa ser determinante, é possível associar a análise da violência presente
no bairro com a regularidade dos comportamentos agressivos na escola, numa relação de
causalidade, sem é claro, condicionar um fenômeno ao outro.

1.4 As brigas na Escola do Bairro

As manifestações de violência na escola pesquisada foram evidenciadas a partir da
primeira etapa deste estudo, quando foram tratados os livros de registro fornecidos pelo setor de
supervisão escolar. Na introdução deste trabalho, foram mencionados os motivos que conduziram
ao registro da advertência e constatado que cerca de 70% dos registros correspondem a situações
relacionadas a agressões físicas, verbais, indisciplina e depredação do patrimônio.
No que diz respeito às características das crianças envolvidas nas ocorrências da Escola
Estadual do Bairro, destacamos as variáveis sexo e idade. Dentre as crianças envolvidas nas
ocorrências registradas na escola pesquisada, cerca de 80% são meninos e isso aponta para a
discussão relativa ao gênero.
A associação entre agressividade e sexo masculino possui explicações na história da
sociedade. De acordo com Abramovay (2005, p. 180), as discussões que abordam os conflitos e as
violências na escola, revelam “maior incidência da participação dos alunos do sexo masculino”.
Isso se justifica devido à representação da figura masculina associada à virilidade, força e
agressividade. Para a autora, “a relação entre violência e masculinidade seria produzida em diversos
meios [...] e por ritos de passagem que nas sociedades tradicionais seriam regulados [...] pelo
sagrado e pelo sacrifício, ao mesmo tempo em que se exigia dos jovens homens provas de aptidão
para violências”. (ABRAMOVAY, 2005, p. 74) Ao considerar estereótipos que projetam a
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supremacia masculina, a autora evidencia uma explicação acerca do envolvimento maior de
meninos nos casos de violência.
Embora alguns estudos já sinalizem a crescente participação de meninas nos atos de
violência nas escolas, o que modifica o paradigma existente, neste estudo, o gênero masculino
predomina as narrativas de violência e comportamento agressivo na escola.
Os dados revelaram também que as crianças envolvidas nas agressões estudavam no 4º e
5º ano do ensino fundamental. Isso permite identificar a faixa etária das crianças localizada entre 9 e
12 anos, ressaltando a possibilidade de encontrar alunos acima dessa faixa em virtude de estarem
retidos em alguma das séries.
A faixa etária corresponde à fase da pré-adolescência considerada pela perspectiva da
psicologia do desenvolvimento de Piaget, que vai de 8 a 12 anos.10 Segundo, Bree (1995) e
Kapferer (1985) citados por Vilar (2007), a classificação etária permite estabelecer níveis de
distinção e consciência das ações praticadas pelas crianças. No entanto, vale mencionar que Piaget
tem sido alvo de críticas quanto às suas teorias, por elevar a referência cronológica para explicar o
desenvolvimento infantil e relegar ao segundo plano, os lugares e as experiências vividas pelas
crianças como fatores de explicação de suas práticas.
A tabela a seguir revela a resposta das crianças quando questionadas sobre sua prática
diante das ações assistidas na televisão.

TABELA 03
Já agiu, conversou ou brigou com alguém da mesma forma que as pessoas agem, conversam
ou brigam na televisão
Opinião
Sim
Não
Não respondeu
Total

Freqüência

Percentual (%)

68
127
4

34,2
63,8
2

199

100

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009

A partir das respostas das crianças, o objeto de estudo deste trabalho começa a se
deslocar da perspectiva referente às teorias da aprendizagem social para o campo de abordagem

10

Piaget propõe uma classificação etária para identificar o desenvolvimento cognitivo das crianças, distribuído em
etapas relativas à capacidade sensorial, motora, imagem mental, domínio da linguagem, elaboração de conceitos e
operações concretas. (PIAGET, 1975 citado por VILAR, 2007)
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relativo às mediações provenientes do contexto que os sujeitos, neste caso, as crianças, estão
inseridos.
Outra constatação refere-se ao envolvimento das crianças pesquisadas em situações de
conflito no interior da escola. De acordo com as informações coletadas, somente 41% das crianças
pesquisadas, declaram o seu envolvimento em brigas e agressões na escola. Ademais, em 56% dos
questionários, as crianças responderam que não se envolveram em situações dessa natureza.
TABELA 04
Já se envolveu em brigas ou agressões na escola
Opinião

Freqüência

Sim
Não
Não respondeu
Total

82
113
4
199

Percentual (%)
41,2
56,8
2
100

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

Por um lado, embora a quantidade de crianças envolvidas seja menor que o percentual
de crianças que revelaram não envolvimento, a interpretação deste dado provoca preocupações
pertinentes acerca da realidade de tensão que a escola vivencia.
Por outro lado, é preciso salientar que a resposta negativa das crianças pode apresentar
distorções, em decorrência do caráter da questão. No momento de realização da pesquisa, foi
possível observar algumas interpelações realizadas pelas crianças no que diz respeito à finalidade
dessa informação coletada relativa às brigas na escola. Por exemplo, algumas crianças questionaram
se as suas respostas seriam informadas à direção da escola. Este comentário manifesta certa
inquietação das crianças quanto à possibilidade de declarar ao setor de supervisão e direção da
escola, as informações alusivas a seu comportamento em sala de aula.
Ao realizar a comparação entre os dados dispostos na tabela 04 e a tabela 03, será
possível observar que o fato de a criança ter assistido a cenas de violência física em programas
televisivos, não resulta necessariamente em uma correlação direta de uma manifestação de
comportamento agressivo.
Nesse sentido, o objeto de estudo se distancia da lógica utilizada pelas teorias da
aprendizagem social e aproxima-se do lócus das teorias das mediações, que desconsidera a
capacidade de simples reprodução do comportamento diante das cenas assistidas e enaltece a
possibilidade de (re) significação do conteúdo assistido por meio das estruturas inerentes ao
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contexto dos sujeitos. Neste caso, a família e a escola podem ser consideradas como estruturas
responsáveis em refletir e modificar a percepção das crianças.
A tabela abaixo informa a pessoa com quem a criança costuma assistir televisão
regularmente.

Canal

TABELA 05
Pessoa com quem costuma assistir televisão
Freqüência
Percentual (%)

Família (pai, mãe e irmãos)
Irmão ou irmã (s)
Mãe
Amigo ou amiga (s)
Pai
Assiste sozinho (a)
Primos
Avó
Tio ou tia
Namorada
Sobrinho
Não assiste televisão
Total

73
52
32
9
7
6
6
4
3
1
1
1
199

36,7
26,1
16,1
4,5
3,5
3
3
2
1,5
0,5
0,5
0,5
100

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados , 2009

Observe que em 36% das respostas, a criança assiste televisão, juntamente com o pai ou
a mãe, e irmãos. Em 26% das respostas, as crianças assistem televisão somente com irmãos e em
16% das situações, a criança assiste televisão somente com a mãe. Ao todo, o percentual agregado
correspondente a pessoas que representam vínculo familiar equivale a 78,6%Nesses termos, tornase necessário refletir acerca do papel desempenhado pela família diante do conteúdo que a criança
está exposta.
Em suma, é possível realizar as seguintes considerações: em primeiro lugar, não é
possível negligenciar a exibição de conteúdo violento na televisão. Em segundo lugar, a escola e a
família se tornam responsáveis em propor reflexões acerca da exibição de violência nos programas
televisivos a fim de acompanhar a percepção que as crianças possuem. Em último lugar, a
interferência da exposição a cenas de violência física no comportamento das crianças no ambiente
escolar, dependerá da relação entre variáveis externas e internas relativas ao contexto em que as
crianças vivem.
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CAPITULO II
INFÂNCIA, TELEVISÃO E VIOLÊNCIA
Na tentativa de estabelecer relações conceituais e empíricas, este capítulo procura
articular três categorias centrais privilegiadas neste estudo: infância e televisão e violência.
Primeiramente, discute-se a noção de infância e suas mudanças no decorrer das
transformações da sociedade, evidenciando os contornos e (re)definições que a infância assume em
momentos históricos distintos.
Em segundo lugar, aborda relações entre a infância e a mídia, no quadro de análise da
importância que os meios de comunicação adquirem na sociedade a partir das mudanças ocorridas
no próprio sistema de produção. A discussão acerca da televisão é inserida no debate pela sua
capacidade de abrangência à população. Neste caso, o capítulo aponta aspectos importantes
pertinentes à relação da criança com a televisão. Embora a telenovela não seja o programa preferido
das crianças em primeiro lugar, a discussão referente às telenovelas é inserida neste capítulo, devido
à capacidade que esse tipo de programa possui em agradar e agregar diferentes públicos em horários
nobres da televisão brasileira, inclusive as crianças.
Tendo em vista debater quanto às cenas de violência física que as crianças assistem na
televisão, e, particularmente nas telenovelas, torna-se necessário realizar a discussão em torno dos
sentidos e significados de violência. Diante da complexidade da temática relacionada à violência e
das diversas manifestações que ela assume na sociedade, esse estudo opta por abordar a temática da
violência no sentido das cenas de violência física presentes nas telenovelas, correspondentes às
brigas, agressões, assaltos dentre outros tipos de confrontos entre corpos.

2.1 A (Re)Definição da infância: uma resposta às transformações sociais
Os estudos realizados acerca da categoria infância revelam que em torno dela é possível
identificar diferentes práticas e representações sociais11, o que revela seus aspectos políticos, sociais
11

O conceito de representação social aparece com maior frequência nas áreas de pesquisas sobre a cultura da
sociedade, uma vez que é de grande interesse interpretar o significado atribuído aos gestos e palavras utilizados nas
diferentes formas de expressão. As investigações acerca das representações sociais permitem identificar a estrutura de
funcionamento da sociedade, o que implica conhecer a forma como é elaborado seu conjunto de saberes sobre as coisas,
pessoas e situações; identificar como é que se expressa sua identidade enquanto grupo social; além de compreender o
comportamento e as atitudes das pessoas. (STREY, 1998). Em Strey (1998, p.105), o conceito de representações sociais
define-se em “[...] ‘Teorias’ sobre saberes populares e do senso comum, elaboradas e partilhadas coletivamente, com a
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e históricos. Desde a Idade Média, percorrendo uma trajetória até alcançar a construção social
contemporânea. Para compreendermos o que hoje denominamos infância é necessário visitar
períodos históricos que possuíam outro tipo de representação social e cultural da infância, tendo em
vista identificar os principais aspectos de diferenciação e importância concedidas à criança. Em
cada época e sociedade, o discurso produzido quanto à infância era distinto e, igualmente, era
distinta a posição que as crianças ocupavam no seio da sociedade. A preocupação relativa aos
anseios, sentimentos, expectativas e ao papel social da infância foi diferente conforme a sociedade
se desenvolvia. (ARIÈS, 1981)
As concepções de infância conhecidas atualmente se constituem resultado de um
processo de mudança social, cultural, econômico e histórico da sociedade que altera a própria
noção, o reconhecimento e a atenção relativos à criança. Tendo em vista compreender as mudanças
ocorridas, é necessário recorrer à história e comparar as representações sociais acerca da infância e
os lugares ocupados pela criança na sociedade.
É possível encontrar distinções nas formas de representação da infância em períodos
históricos diferentes, devido à posição e a valorização conferida à criança/infância na sociedade. E
as informações encontradas permitem comparar aspectos relacionados à trajetória histórica do
conceito de infância.
Os lugares ocupados ou destinados à criança/infância na sociedade se modificam
mediante as próprias mudanças sociais. Na tentativa de perceber essa trajetória, desde a sociedade
medieval caracterizada por um modelo tradicional, até ao período de modernização das suas bases
estruturais, a mudança nas formas de representar a infância acompanha as modificações ocorridas
na dinâmica do Estado, da economia, da cultura e, por conseguinte, da família. Espaços em que a
criança se relaciona. Nas próximas sessões, a tentativa consiste em articular o percurso das
mudanças ocorridas com os períodos históricos, considerados respectivamente como tradicionais e
modernos.

2.1.1 Algumas representações de infância na sociedade

À luz da obra de Áries (1981), na discussão entre as distinções e semelhanças acerca
das representações de infância, cinco aspectos merecem destaque: 1) A delimitação das idades que
separam as fases da vida; 2) O vestuário, hábitos e costumes; 3) A prática das atividades
finalidade de construir e interpretar o real. Por serem dinâmicas, levam os indivíduos a produzir comportamentos e
interações com o meio, ações que, sem dúvida, modificam os dois”.
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laborativas; 4) A expressão clara de idéias, desejos e vontades; 5) A atenção dedicada à infância.
É possível comparar práticas e relações diferenciadas no trato da infância, referente ao lugar que as
crianças ocupam na sociedade e os tipos de atenção dedicados a elas que permitem explicar a
trajetória da construção social da noção de infância no decorrer dos momentos históricos.
Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava
representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à incompetência ou a falta de habilidade. É
mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse mundo. As expressões em forma de
miniaturas do século XII proporcionam uma idéia impressionante da deformação que o artista
impunha então aos corpos das crianças, num sentido que nos parece muito distante de nosso
sentimento e de nossa visão (ARIÈS, 1981, p. 17).
A definição da palavra infância, originada do latim “infantia” refere-se à incapacidade
de falar, expressar claramente as idéias e pensamentos. Nesse sentido, até o Séc. XII, a infância na
perspectiva da família e da sociedade, estava delimitada até a idade correspondente a sete anos. O
entendimento que vigorava e era transmitido pelos artistas da época, consistia que na primeira
idade, a criança não possuía capacidade suficiente para expressar seus sentimentos, anseios e idéias.
Conforme menciona Áries (1981, p.2) 12, “A primeira idade é a infância que nasce os
dentes [...]”, e essa idade começa quando a criança nasce e vai até os sete anos. O ser que nasce é
chamado de enfant (criança), que quer dizer não-falante, pois até essa idade a pessoa não consegue
articular claramente as idéias nem formar perfeitamente suas palavras.
Depois disso, a criança era automaticamente inserida no mundo dos adultos e
participava das mesmas atividades diárias, bem como usava vestimentas semelhantes. Os quadros e
pinturas da época registram crianças pequeninas vestidas com roupas no formato e aparência adulta.
A noção de infância estava intimamente relacionada com a idéia de dependência. Ou
seja, a condição para sair da infância e passar para outra idade da vida, consistia em tornar-se
independente em relação à fala e outras necessidades primárias.
Aos poucos, a representação da infância sofre modificações e fica marcada pelas
pinturas de crianças junto com suas famílias, em meio aos adultos em atividades laborativas, jogos,
cultos religiosos, entre outras. O fato de que as obras apresentassem imagens de crianças não
significava que elas ocupassem posição central na realidade. As pinturas retratavam a sociedade da
12

Segundo Ariès (1981, p.2), as idades da vida eram definidas em tempos bem distintos e “[...] ocupavam um lugar
importante nos tratados pseudocientíficos da Idade Média. Seus autores empregam uma terminologia que nos parece
puramente verbal”. A segunda idade ia até os 14 anos e era chamada de “puerítia”. Até a terceira idade, levavam-se
mais sete anos. Nesta idade que durava até por volta dos 35 anos, a pessoa era dotada de uma forte potencialidade para
procriar. O gozo da força da juventude para ajudar a si a aos outros, viria com a quarta idade que durava entre 45 e 50
anos. Por fim a última idade considerada constituía a velhice.
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época e naturalmente, “[...] na vida quotidiana as crianças estavam misturadas com os adultos, e
toda reunião para o trabalho, o passeio ou o jogo reunia crianças e adultos [...]” (ARIÈS, 1981 p.
24) Outra possibilidade de explicação para a constante representação de crianças consistia no jeito
gracioso e engraçado das crianças em meio à multidão, que atraía os pintores.
Por volta dos séculos XII e XIII surgiram algumas representações da infância que se
aproximam do sentimento moderno. Primeiro, emerge a figura do anjo que confere à criança formas
singelas. Em seguida, as pinturas representam a criança diretamente relacionada à figura da família
e a elementos bíblicos, uma vez que a infância aqui pressupõe a virtude da maternidade. No fim do
século XVI, a presença da criança nua nas pinturas apontava características relacionadas à pureza e
à inocência presentes na infância. Já no século XVII, a diferenciação do vestuário das crianças
marca profundamente a representação da infância e inaugura nova forma de diferenciação delas
com os adultos (ARIÈS, 1981). 13
A diferenciação dos espaços, vestimentas e hábitos específicos para crianças e adultos
contribuíram para a emergência de um sentimento de infância na sociedade. Primeiro, a atenção à
graciosidade que as crianças proporcionam aos lares, provocou por parte das famílias o aumento na
atenção dispensada a elas. Segundo, a consciência de que a criança é indefesa estimulou o Estado e
a Igreja (instituições públicas fortes no contexto da época), a zelar e disciplinar aquelas crianças, a
partir da idéia de que elas são criaturas divinas e precisam ser preparadas para enfrentar o mundo.
Nesta perspectiva, a figura dos ambientes destinados a proporcionar aprendizado é fortalecida.
Diante destes dois sentimentos, a família é motivada a uma terceira preocupação alusiva aos
cuidados com a higiene e bem estar físico das crianças.
As péssimas condições de habitação, saneamento e a falta de cuidados referente às
pestes e outras doenças contribuíam para que as mortes de crianças acontecessem com maior
freqüência. No entanto, as famílias não concediam atenção especial a tal fato e era natural perder a
cada ano um ou outro filho. Afinal de contas, a quantidade de filhos supria tal preocupação.
De acordo com Corazza14 (2000 citado por GUIMARÃES, 2007), o descuido com a vida
das crianças constituía numa conduta comumente realizada em países da Europa durante o século
XII e posteriormente foi adotada também no Brasil. As crianças eram abandonadas pelas famílias e
enviadas a depósitos de lixo, terrenos vazios, hospitais e casas religiosas. Esta prática de abandono
13

De acordo com o autor, em determinados momentos históricos, as pessoas mortas eram pintadas juntamente com sua
família e sempre apareciam em segundo plano na imagem representadas pela figura reduzida semelhante a uma criança
como sinal de purificação e inocência.
14

CORAZZA, Sandra. História da Infância sem fim. Ijuí, Rio Grande do Sul: Editora Unijuí, 2000.
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que se configura como uma das formas de violência sofridas pelas crianças, perdurou até o século
XX, a partir das mudanças ocorridas na sociedade, as quais evidenciavam a lógica de crescimento,
progresso. Decorrente disso, as preocupações higienistas se intensificam no sentido de evitar os
distintos efeitos negativos provocados à vida das crianças, proibindo inclusive a prática do
abandono. Este momento foi propício para a consolidação da pediatria no campo da medicina.
As transformações ocorridas na sociedade nos séculos seguintes, sobretudo, aquelas
relacionadas às questões demográficas contribuíram para alimentar uma preocupação com a
infância, principalmente com relação à quantidade de filhos que a família possuía. O discurso
produzido pelas teorias demográficas, favoreceu uma nova configuração da composição da família
e, por conseguinte, possibilitaram atenção especial para a infância.
É relevante ressaltar que a diferenciação entre crianças e adultos ocorre primeiramente
nas camadas que detinham poder político e riqueza na sociedade da época, sobretudo a nobreza, à
medida que elas passam a receber um tratamento específico. No entanto, a atenção especial
dedicada às crianças não atinge imediatamente as camadas sociais menos favorecidas da época e
permanecem por muito tempo as práticas, por exemplo, de trabalho infantil e a falta de acesso de
crianças aos ambientes de aprendizados, colégios, escolas (PINTO, 1997).
A partir do Séc. XVII, a infância passa a ser compreendida sob duas fases específicas: a
primeira que vai até os sete anos, em que a criança possui dependência em relação à família,
encontra-se em aprendizado da linguagem e estratégias de comunicação com os demais. E a
segunda fase prevê o alcance do aprendizado, da leitura, da socialização com outras pessoas fora do
ambiente familiar (POSTMAN, 1999).
A redefinição e as novas representações da concepção de infância estão diretamente
relacionadas com a mudança da posição que a criança ocupa na família. A preocupação com a
redução da mortalidade infantil projeta a imagem das crianças sadias e estimula o cuidado com as
condições de vida. Essas transformações contribuíram para fundamentar os discursos mais recentes
relacionados aos direitos das crianças.
A abordagem das novas formas de representação da infância pressupõe realizar uma
reflexão alusiva às transformações ocorridas no sistema capitalista, bem como o advento da
modernidade que contribuiu para modificar social e culturalmente os padrões da sociedade. As
normas, valores, regras e ambições foram redefinidas no espaço e no tempo e continuam em
processo de mudança.
As transformações de natureza sócio-econômicas e sócio-culturais ocorridas no último
século desencadearam uma série de mudanças na estrutura da ordem social do capitalismo mundial.
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A sociedade densa, rígida, pesada, forte e sistêmica, representada pela figura do totalitarismo, do
fordismo15 e da burocracia se transforma gradualmente numa estrutura nova, diferente, líquida,
compulsiva, contínua e leve. As categorias tradicionais como, por exemplo, a família, o estado e a
classe social são reestruturados no que diz respeito à sua composição, valores, normas e
procedimentos. O modelo de família tradicional16 dá lugar a outras formas de representação da base
familiar que evidenciam a busca por reconhecimento das diferenças e das relações de gênero em
contraste com as condições de superioridade e inferioridade historicamente marcadas. O estado que
antes exercia sua função de forma centralizada, vivencia um processo de modernização baseado na
lógica de um planejamento estratégico a fim de atingir os princípios da eficiência, eficácia e
efetividade da sua ação. As condições e os limites que determinam o pertencimento a uma classe
social específica são relativos e tênues, uma vez que a composição e o conceito de classe social
passam por alterações e adapta-se ao formato da sociedade.
Refletir acerca dessas transformações, possibilita entender como a sociedade concede
importância às crianças, redefine a significação da infância, além de identificar os elementos
responsáveis pelas mudanças sociais desencadeadas. Ao mesmo tempo em que ocorrem mudanças
de natureza econômica, a sociedade transforma sua base de valores, normas, estilos de vida e
relações simbólicas. Existe uma mudança cultural do sistema de produção, sobretudo, no espaço
urbano, na cidade17.
15

O Fordismo se constitui num modelo de produção em massa responsável por mudanças na estrutura do mercado
econômico. Seu surgimento, ascensão e declínio ocorrem durante o Séc. XX. Por meio de técnicas avançadas de
padronização das mercadorias, como por exemplo cores, matéria prima e modelos, o sistema contribuiu para aperfeiçar
setores ligados á fabricação de automóveis. Do ponto de vista da dinâmica social, o sistema fordista agregava operários
sem exigir alta qualificação, uma vez que cada etapa da produção era realizada por operários diferentes sem
necessariamente, terem noção de todas as fases da produção. No entanto, a própria rigidez desse sistema o levou ao
declínio diante de um outro modelo de produção em que a flexibilidade passa a predominar. (HARVEY, 1999)
16
As discussões acerca da família como categoria de análise, podem ser encontradas em diferentes autores e sob
diferentes perspectivas. Tanto a história quanto a sociologia dedicam-se a descrever e problematizar os aspectos
relacionados aos tipos e modelos de composição da família e sua função na sociedade. A transição no modelo de família
a que esse texto faz referência diz respeito à perspectiva utilizada por Durkhiem para definir os parâmetros de uma
família conjugal, baseada em relações de submissão e divisão clara dos papéis sociais correspondentes aos filhos,
marido e esposa. As transformações ocorridas na sociedade provocaram mudanças na composição do núcleo familiar.
(DURKHEIM, 2000)
17
A cidade possui a diversidade como característica marcante. A imagem da cidade se configura por meio de jeitos,
sons, cores, sotaques, roupas, movimentos diferenciados. É o lugar da diversidade de ideologias, costumes e atitudes,
em que coexistem pessoas de diferentes crenças, valores, idades, profissões, gostos e preferências. Essa pluralidade
sempre gerou discussões entre os pensadores clássicos e tem se tornado objeto de estudo em muitas das áreas da ciência
moderna permeando as produções contemporâneas. De acordo com Weber, (1987) a cidade constitui um espaço
relativamente autônomo no que diz respeito à economia, justiça, distribuição do poder e comunhão de interesses e
relações. A cidade é um pré-requisito para a existência do capitalismo e pressuposto de seu desenvolvimento. Já
segundo Marx & Engels, (1974), o conceito de cidade está atrelado ao desenvolvimento econômico, uma vez que ela
constitui um mercado de bens, de capital e de trabalho.
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As novas relações estabelecidas entre pais e filhos, a redefinição do formato da família,
as estratégias de socialização e convivência, o papel exercido pela escola e pelos meios de
comunicação favorecem a consolidação de representações acerca da infância. Os estudos deixam de
pensar a infância exclusivamente no sentido cronológico ou etário. As questões realçadas abordam a
inserção cultural e as preocupações de ordem simbólica relativas ao desenvolvimento das crianças.
Nesta perspectiva, a discussão relativa à infância norteia o debate das agendas políticas tendo em
vista a garantia de direitos e proteção para as crianças como atores e sujeitos.
Nesta lógica, inserem-se a elaboração de documentos que dispõe acerca das estratégias
de proteção da criança e do adolescente, como por exemplo, o Estatuto da Criança e do
Adolescente, os textos Constitucionais, resoluções dentre outros. As preocupações da
contemporaneidade referem-se entre outras, ao combate das atrocidades, fome, pedofilia,
perseguições étnicas, agressões físicas , simbólicas e etc. As crianças precisam ser protegidas dos
espaços públicos e condições materiais e psicológicas que representam risco à sua integridade física
e moral.

2.1.2 Na tradição e na modernidade: um exercício de comparação

As concepções de infância na história da sociedade podem ser comparadas em termos de
tradição e modernidade a fim de estabelecer distinções e semelhanças no que se refere as
representações da infância.
O paralelo entre tradição e modernidade aqui apresentado consiste numa estratégia
didático-metodológica de classificação das concepções de infância em relação a períodos históricos
distintos: de um lado, a partir da Idade Média até o século XVIII e, de outro, a partir do século
XVIII até os dias atuais. Embora a tradição e a modernidade sejam apontadas neste trabalho uma
em relação à outra, a perspectiva de análise relativa à concepção de infância não é estabelecida em
termos de evolução social, uma vez que é possível identificar semelhanças e distinções relativas à
infância presentes na estrutura da sociedade tradicional e, ao mesmo tempo nas sociedades ditas
modernas.
O que caracteriza esses momentos históricos como tradicional ou moderno, corresponde
às relações sociais e as transformações na base da sociedade que marcam cada período. A partir do
século XVIII a ideia de modernização se afirma e se consolida diante das transformações
econômicas e sociais no sistema capitalista de produção. A técnica, a máquina, enfim a
industrialização contribui para possibilitar o que muitos estudos se referem como moderno. E mais
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do que transformações na base estrutural da sociedade, estes elementos provocaram a mudança da
visão de mundo. Nesse sentido, a cisão entre a tradição e o advento da modernidade provoca
mudanças nos valores, crenças e relações, na composição das classes. (BENDIX, 1996) A intenção
neste momento não consiste em descrever e explicar cada tempo histórico detalhadamente, senão,
elucidar a importância dessas transformações para a redefinição e representação do conceito de
infância.
O que se apresenta como elemento de referência quando se pensa em tradição e
modernidade consiste em refletir acerca da mudança social de forma relacional. Ou seja, pressupõe
revelar os fatores que caracterizam a tradição sempre em relação àqueles que indicam a
modernidade a fim de evitar interpretações inadequadas sobre os períodos.
Dentre os diferentes aspectos que podem ser comparados no que diz respeito às
representações da infância na tradição e na modernidade, a partir da obra de Áries (1981), este
trabalho dará destaque a cinco manifestações: delimitação das idades que separam as fases da vida;
vestuário, hábitos e costumes; atividades laborativas; incapacidade de expressar claramente suas
idéias, desejos e vontades; atenção dedicada à infância.
Primeiro, a confusão constante na delimitação das idades que separam as fases da vida
provocava a inserção rápida das crianças no mundo dos adultos por meio de atividades lúdicas e
laborativas comuns a todos. Não existia separação clara do que era permitido aos adultos e às
crianças. Por outro lado, as novas concepções de infância apontando claramente os limites entre as
fases correspondentes à infância, adolescência, juventude, adulta e demais idades permitiram uma
adequação ao que é própria da criança, privando-a assim de realizar atividades peculiares à vida
adulta.
Em segundo lugar, no que diz respeito ao vestuário, hábitos e costumes, a criança era
representada semelhante a um adulto em miniatura. Suas vestes eram confeccionadas sem distinção
daquelas usadas pelos adultos que viviam em seu ambiente. Durante muito tempo, seus hábitos e
costumes foram os mesmos que seus pais e demais adultos. A partir do século XVII, as vestimentas
das crianças passam a diferenciar-se do vestuário dos adultos contribuindo assim para novas formas
de representar as crianças. Embora essa representação tenha sido mais intensa e notável entre os
filhos da nobreza, a mudança e a definição dos hábitos, costumes e atividades próprios da criança,
expandiu e contemplou outras camadas populares. 18

18

É importante ressaltar que numa abordagem recente dos efeitos da vida moderna, nota-se uma aparente utilização de
vestes e formas de comportamento com pouca distinção entre crianças e adultos, o que para alguns autores seria um
retorno da representação da infância como um adulto em miniatura.
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O terceiro aspecto equivale à falta de delimitação entre a infância e o mundo adulto
consistiu num dos elementos responsáveis pela quantidade de crianças que exerciam atividades
laborativas juntamente com adultos. Os membros da família, fossem crianças ou adultos, eram
todos envolvidos nos ofícios destinados ao sustento familiar. É comum identificarmos imagens que
revelam crianças em meio a lavouras com instrumentos de trabalho nas mãos; em oficinas de
manufatura e até mesmo nas fábricas. O surgimento do sentimento de infância impôs a necessidade
de garantir proteção da criança em relação às atividades laborativas. Nessa lógica, surgem direitos
específicos para as crianças que assegurassem o seu cuidado e atenção. Direitos que mais tarde
foram consolidados no sentido que proibir determinadas práticas envolvendo crianças, por exemplo,
o trabalho infantil.
Na seqüência, as idéias primárias acerca da concepção de infância destacavam a essência
da própria palavra que remete á incapacidade que a criança possui de expressar claramente suas
idéias, desejos e vontades. Logo, prevaleceu a idéia de dependência da criança em relação aos
adultos. Mediante as transformações ocorridas no próprio conceito, a infância se revela categoria
autônoma de estudo e passa a ser compreendida em suas especificidades. Dessa forma, as crianças
passam a ser valorizadas nos estudos, como atores sociais, capazes de reagir aos estímulos externos
da sociedade.
Por fim, se de um lado, à criança fora dedicada pouca ou nenhuma atenção, por outro, a
família, o estado e a religião preocupam-se em cuidar e disciplinar as crianças. A atenção dedicada
às crianças pauta-se no cuidado que a família é estimulada a ter no que se refere à higiene e bem
estar físico. Em seguida, o estado por meio do aprendizado e a igreja por meio da catequese,
assumem a responsabilidade de preparar a criança para o enfrentamento do mundo.
Em suma, as formas como a infância é representada na sociedade revela uma construção
social marcada historicamente pela tradição e pelas transformações que conferem práticas modernas
no trato das crianças. A compreensão das (re) configurações que a noção de infância assume
somente é possível mediante a verificação dos elementos históricos que influenciaram a construção
do conceito.
Diante das discussões realizadas, cabe considerar e reafirmar que o processo de
construção das noções de infância e a sua consolidação enquanto uma categoria de análise,
considerada de maneira autônoma ou em relação a outras categorias como o estado, a família e a
escola, ocorre mediante um processo sócio histórico em que as mudanças na sociedade provocam
alterações na visão de mundo das pessoas, no lugar em que a criança ocupa, enfim no trato com as
questões relativas à infância.
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A abrangência do tema permite a realização de diferentes análises. No entanto, os
aspectos privilegiados se justificam por estarem intimamente relacionados com as preocupações
relativas ao bem estar e à proteção das crianças no decorrer dos períodos históricos mencionados.

2.2 Infância e mídia – a relação com a televisão
O debate acerca das relações entre a infância e a mídia está relacionado às mudanças
ocorridas na sociedade que provocaram além de alterações na forma de produção vigente e avanços
ocorridos nas tecnologias de produção e na distribuição de bens e materiais, possibilitaram ainda o
aperfeiçoamento dos meios de transporte e comunicação, novas experiências, estilos de vida e
comportamento.
Embora recentes no Brasil, o crescimento de investigações desta natureza devem-se à
intensificação do acesso de crianças aos meios de comunicação e tecnologia.

Decorre disso,

preocupações provenientes do estado, da família e da sociedade civil relativas à exposição das
crianças aos conteúdos veiculados na televisão, na internet, nos jogos eletrônicos, entre outros.
Dessa forma, os estudos apresentam dados referentes ao acesso das crianças a recursos de mídia,
correlacionam o tipo e o tempo de programação que a criança assiste com os possíveis efeitos
provocados na vida cotidiana relacionados aos hábitos e comportamentos. Ainda neste capítulo
serão descritos os hábitos e preferências das crianças pesquisadas com relação à televisão e
especialmente à telenovela.
O desenvolvimento dos meios de comunicação e sua intensa proliferação na sociedade
adquirem destaque e importância nas esferas social, econômica, política e cultural, em virtude da
capacidade que possuem de circular informação, divulgar serviços em qualquer parte do planeta
com muita rapidez. É possível acompanhar em tempo real pela televisão, internet e rádio, a
cobertura sobre acontecimentos como um ataque terrorista, uma catástrofe, o nascimento de alguma
celebridade, a eleição de um presidente, a movimentação das bolsas de valores, etc.
As crianças de nossa sociedade possuem acesso às tecnologias de informação e
comunicação cada vez mais cedo em suas vidas e se tornaram consumidores potenciais dos
produtos oferecidos pelos meios de comunicação, sobretudo a televisão que está presente na maioria
dos domicílios. A televisão exibe programas elaborados especificamente para crianças que veiculam
conteúdos, transmitem idéias, valores e geram a comercialização de marcas e produtos.
A tabela a seguir mostra a situação do Brasil no que se refere à presença da televisão nos
domicílios do país.
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TABELA 06
Percentual de domicílios dotados de televisão
no total de domicílios particulares permanentes (%)
Ano

Brasil

Norte urbana Nordeste

Sudeste

Sul

1993
1998
2003

75,8
87,5
90,5

73,4
87,6
88,9

86,6
93,9
95,0

83,8
91,2
93,1

53,1
74,7
80,1

Centro
Oeste
74,7
86,3
89,4

Fonte: Elaboração com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – IBGE, 2001/2005.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, em 2005,
cerca de 92% dos domicílios brasileiros possuíam pelo menos 01 aparelho de TV sendo que o
percentual de moradias com televisão ascendeu de 89,1% para 92,0%, entre os anos de 2001 e 2005.
A interpretação decorrente desses dados estima que no decorrer de uma década, os gêneros
televisivos conquistaram um espaço ainda maior no cotidiano da população brasileira, tornando-se
cada vez mais assistidos. (IBGE, 2001/2005). Dentre as 199 crianças pesquisadas neste trabalho,
somente 3 declararam que em seus domicílios não possuem aparelho de televisão. No entanto, essas
crianças possuem acesso à televisão em casa de parentes e vizinhos e conseguem acompanhar a
programação televisiva, assistir desenhos, novelas, jornais entre outros com a mesma frequência dos
demais pesquisados.

2.3 Os estudos sobre infância e televisão
Os estudos que relacionam infância e televisão procuram diagnosticar aspectos
referentes ao acesso que as crianças possuem aos recursos de tecnologia e comunicação, como elas
são representadas nos meios de comunicação, quais são os mais acessados e o tipo de conteúdo
preferido. No Brasil, as investigações nesse tema são realizadas em diferentes áreas do
conhecimento. Por exemplo, os profissionais da área da saúde, médicos, psicólogos e terapeutas
buscam compreender quais são as relações existentes entre os programas assistidos na televisão e os
problemas relacionados aos hábitos alimentares e comportamento das crianças. Na área de
educação, os profissionais estão preocupados geralmente, em refletir sobre as influências da
televisão no processo de ensino-aprendizagem das crianças. No campo das ciências sociais, os
estudos procuram debater sobre a contribuição e influência da televisão na criação, aumento,
manutenção ou solução de problemas sociais, por exemplo, a violência escolar, a presença de
estereótipos na infância, aos dilemas das relações de gênero, as estratégias de consumo e outros.

56
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO
(1999) publicou na última década uma série de livros e relatórios que apontam análises de pesquisas
realizadas em vários países do mundo acerca das relações entre infância e televisão, hábitos de
consumo e mídia, estratégias de proteção da infância quanto à publicidade, propaganda, sexualidade
e cenas de violência.
As publicações fortalecem o debate e mobilizam pais, professores, e autoridades
públicas para refletir sobre o problema do conteúdo da mídia e de suas conseqüências para a vida
das pessoas, especialmente crianças, adolescentes e jovens. (ULLA e FEILITZEN, 1999)
“A televisão pelo olhar das crianças” é uma publicação resultante de uma pesquisa
realizada no ano de 2004, pelo Grupo de Pesquisa em Educação e Mídia (GRUPEM), vinculado ao
Programa de Pós Graduação em Educação da PUC - Rio, cujo objetivo consistia em conhecer a
opinião das crianças sobre os programas e conteúdos de viam na televisão. A pesquisa abrangeu a
região sudeste e o material analisado foram desenhos produzidos pelas crianças sobre programas
preferidos e opiniões sobre o que gostam e o que não gostam de ver na televisão. (DUARTE, 2008)
A obra revela aspectos relativos à representação que as crianças possuem acerca da televisão,
telenovela, jornais, desenhos, etc.
As discussões apresentadas no que diz respeito à televisão são polarizadas em
perspectivas que de um lado, apresentam a televisão como mecanismo unilateral de fortalecimento
da ideologia capitalista na lógica das transformações ocorridas durante o fenômeno da
industrialização iniciado na Inglaterra que contribuíram para o surgimento dos “meios de
comunicação de massa”, da “indústria cultural” e da “cultura de massa”.(COELHO, 1980). De
outro, o debate reconhece que a televisão possui a capacidade de difundir valores, costumes e
ideologias, no entanto, acrescenta e defende a autonomia dos sujeitos – neste caso, a criança – em
relação à recepção dos conteúdos, uma vez que a interação com a televisão ocorre de forma
bilateral.
As crianças pesquisadas revelam aquilo que mais gostam de assistir e conseguem
apontar os aspectos que mais lhe interessam na programação. Veja a seguir, os canais que as
crianças mais gostam de assistir e observe que a Rede Globo é o canal preferido na opinião de quase
metade das crianças pesquisadas.
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Canal

TABELA 07
Canal de televisão que mais gosta de assistir
Freqüência
Percentual (%)

Globo
SBT
Record
Band
TV Gerais
Canção Nova
Rede Vida
Outra
Total

94
57
36
6
3
1
1
1
199

47,2
28,6
18,1
3
1,5
0,5
0,5
0,5
100

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

A autonomia das crianças pesquisadas para definir o canal de televisão que mais
assistem e os programas preferidos, está relacionada com a discussão relativa à influência da
publicidade na vida das mesmas.
De acordo com Kapferer (1985, citado por Vilar, 2007), existem três modelos que
permitem analisar a relação que a criança estabelece com a publicidade e o conteúdo exibido na
mídia. Nesses termos, a criança pode se comportar diante das cenas exibidas na televisão, por
exemplo, como um ser passível de manipulação, um sujeito crítico ou pode assumir a condição de
uma criança orientada pelas estruturas que estão à sua volta, como a família e a escola. (VILAR,
2007)
Em primeiro lugar, o modelo de criança manipulada pressupõe que a criança é um ser
indefeso e “[...] la publicidad influye directamente sobre el niño que es como um pequeño animal
cuya inocencia y la ausencia de capacidad de defensa mental le hace se víctma de la publicidad.”
(VILAR, 2007, p. 53) As teorias que sustentam essa explicação estão inseridas no contexto do
desenvolvimento cognitivo de Piaget e estipula níveis de influência da mídia conforme a idade das
crianças.
Em segundo lugar, o modelo de criança crítica em relação ao conteúdo veiculado em
meios de comunicação como a televisão, confere à criança a capacidade de escolhas e entendimento
daquilo que ela assiste. A criança é compreendida “[...] como um sujeto activo determinado
socioculturalmente y capaz de crear, de filtrar y adecuar los contenidos provenientes de los médios
de comunicación.” (VILAR, 2007, p. 56) Nesse modelo, a criança consegue sem ajudas externas
diferenciar o conteúdo assistido e filtrar as mensagens veiculadas.
Numa outra perspectiva, os efeitos das cenas exibidas na televisão podem ser
monitorados junto à criança, e o conteúdo filtrado por estruturas como a família e a escola. Nesse
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quadro de discussão, o que determina se o conteúdo assistido pela criança vai resultar efeitos
negativos ou positivos no seu comportamento e atitudes, será o contexto em que a criança vive e
“[...] las condiciones de recepcíon, el médio social, el clima afectivo en la família, los valores
familiares, el ambiente intelectual, el sistema de valores.” (VILAR, 2007, p. 57) Desse modo, a
família e a escola se constituem espaços responsáveis pelo monitoramento daquilo que as crianças
apreendem nos meios de comunicação.
A televisão compõe um conjunto de instrumentos que podem proporcionar formação e
informação para grande parte da sociedade, uma vez que conforme Bourdieu (1997), a televisão tem
uma especificidade instrumental que teoricamente possibilita atingir um número maior de pessoas.
Tal capacidade permite inclusive, determinar que crianças sejam atingidas e qual horário
determinada programação será direcionada para elas.
A televisão tem a capacidade de influenciar o pensamento e a prática das crianças a
partir do conteúdo que ela veicula, dos valores transmitidos, das temáticas abordadas. Todavia, é
preciso questionar como ocorre o processo de interação entre o que é veiculado na televisão e aquilo
que a criança percebe a partir do conteúdo a que ela estava exposta. Se de um lado, a televisão tem a
habilidade de influenciar e até moldar o pensamento, opinião e comportamento de uma criança, por
outro, não é possível negligenciar o potencial das crianças em reagir, interagir e modificar o
conteúdo que recebem. O grande desafio então, consiste em perceber até que ponto a televisão
provoca mudanças na forma de agir e pensar das crianças, bem como, quando e em quais
circunstâncias a criança rejeita ou estabelece interlocução com as mensagens veiculadas na
televisão. O que não se pode descuidar, diz respeito ao contexto e ambiente em que a criança vive.
2.4 A televisão como opção de entretenimento e lazer
A televisão na realidade das crianças pesquisadas consiste num instrumento básico que
as acompanha no cotidiano, proporciona entretenimento e distração e, por muitas vezes, supre a
necessidade de outras opções públicas de lazer.
Na tentativa de mensurar as ocupações das crianças pesquisadas quando não estão na
escola, foram inseridas no instrumento de coleta de dados, perguntas estimuladas relativas aos
hábitos cotidianos. Dentre as atividades listadas em 85% dos questionários aplicados, aparece a
resposta afirmativa no que se refere a assistir televisão quando não está na escola. Embora as
repostas afirmativas alusivas às brincadeiras representem 80,9% da amostra, é possível considerar
que as brincadeiras não mais significam a principal atividade de lazer e distração no cotidiano
dessas crianças.
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TABELA 08
Percentual agregado da ocupação das crianças pesquisadas
quando não estão na escola (%)
Atividade

(%) de respostas “sim”

Assiste televisão

85,9

Faz os deveres de casa

81,4

Brinca com irmãos ou amigos

80,9

Pratica esportes

67,3

Lê livros ou revistinhas

56,8

Brinca sozinho

20,6

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

Esse dado permite refletir acerca de uma problemática que aflige as crianças
pesquisadas, no que diz respeito à falta de opções públicas de lazer e entretenimento. As crianças
pesquisadas residem em bairros que possuem poucos equipamentos públicos que podem ser
considerados espaços direcionados para a prática esporte, lazer e brincadeiras. A tabela a seguir
revela a disponibilidade desses equipamentos nos bairros das crianças.

TABELA 09
Quantidade de praças, quadras poliesportivas ou campo de futebol nos bairros das crianças
pesquisadas
Nº. de praças,
Bairro
quadras ou campo
de futebol
São Geraldo
1
Alterosa
1
Augusta Mota
5
Conjunto Chiquinho Guimarães
Conjunto Joaquim Costa
Ciro dos Anjos
Maracanã
2
Mangues
Major Prates
2
Vargem Grande
Fonte: Elaboração com base no Mapa de Indicadores do Orçamento Participativo – Montes Claros – MG.
Prefeitura Municipal de Montes Claros - PMMC, 2007.

Embora não seja possível reduzir as opções de entretenimento e lazer às praças, quadras
e campos de futebol, eles se constituem nos espaços de fácil acesso a crianças e jovens para a
prática de esporte, brincadeiras e outras atividades.
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Conforme relatório de demandas eleitas pela população, os equipamentos existentes
possuem sua infraestrutura comprometida, além de seus espaços representarem uma situação de
insegurança para a população. (PMMC, 2007) Por outro lado, algumas das praças existentes nessa
região, se constituem de canteiros centrais e rotatórias, o que dificulta a utilização dessa estrutura
por parte das crianças com a finalidade de lazer.
Cerca de 40% das crianças pesquisadas, reside no Conjunto Chiquinho Guimarães, o
qual não possui nenhum equipamento público que proporcione lazer e distração para as mesmas. Na
sequência, embora os bairros São Geraldo (18%) e Major Prates (16%) possuam praças, a sua
utilização pelas crianças fica condicionada ao formato e finalidade da praça.
Em decorrência da falta de opções públicas e de fácil acesso no que se refere ao lazer e
entretenimento para as crianças, a televisão transforma-se num instrumento capaz de suprir essa
necessidade e divide a distribuição dos horários com as brincadeiras, como demonstra os dados, que
em 76,4% das respostas obtidas, a televisão não fica ligada enquanto as crianças brincam.
No entanto, foi possível observar que em 72,4% dos questionários a televisão fica ligada
enquanto as crianças almoçam ou jantam. Trata-se de horários em que as demais pessoas residentes
no domicílio, geralmente estão em casa.
A presença da televisão nos lares das crianças entrevistadas representa 98,5% da
amostra. Apenas 3 das crianças entrevistadas não possuem aparelho de televisão em sua residência.
No entanto, foi possível comprovar que o fato de a residência da criança não possuir aparelho de
televisão, isso não impede que a mesma assista assiduamente a programas televisivos, tais como
desenhos, jornais, telenovelas, filmes, entre outros. Essas crianças acompanham a programação
preferida em casa de parentes, amigos e vizinhos.
As crianças pesquisadas estudam no turno vespertino, sendo assim, o horário que mais
assistem à televisão compreende os turnos da manhã e da noite, o que totaliza 86% da amostra.
Desse percentual, o turno da noite (45,2%) é mais assistido em relação ao turno da manhã (40,7%).
Analisando os questionários, é possível encontrar outras respostas que servem para justificar esses
percentuais. De um lado, o turno da manhã é dedicado à realização dos deveres escolares, bem
como no auxílio das atividades domésticas. Por outro lado, embora a exibição de desenhos esteja
concentrada no turno da manhã, o turno da noite é mais assistido pelas crianças devido à exibição
de outros programas preferidos por elas, destacando-se o desenho do “Pica-Pau” e a novela “Os
Mutantes”. Outro argumento que explica o fato de que as crianças assistem à televisão com maior
frequência no turno da noite, diz respeito ao momento em que a família está reunida em casa e a
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forma de distração mais comum equivale a assistir a programação televisiva, especificamente as
novelas e os jornais.

2.5 As preferências televisivas das crianças pesquisadas

As crianças identificam os motivos de preferência do canal que mais assistem por meio
de expressões que revelam o conteúdo da programação. Os assuntos que a programação oferece é
que se constituem na atração principal deste ou daquele canal de televisão. Veja por exemplo que o
motivo principal de quase 50% das crianças pesquisadas no que refere ao canal de televisão que
mais assiste diz respeito aos desenhos que são exibidos. Os desenhos lideram a preferência entre as
crianças, embora as crianças assistam a programas elaborados e direcionados para adultos, dentre
eles a telenovela, como será mostrada noutra parte do trabalho.

Canal

TABELA 10
Motivo de preferência do canal que mais assiste
Freqüência
Percentual (%)

Passa desenho
É bom, é legal
Passa novela
Passa coisas importantes
Passa Pica Pau
Passa futebol, passa esportes, passa esporte
radical, passa notícias do esporte
É interessante
Programação boa
Passa filme
Passa coisas de Deus
Passa jornal
Passa Gugu, passa Sílvio Santos, passa Chapolim
colorado
É educativo
É animado, passa coisas divertidas, passa
comédia, É divertido
Esta acostumado
A imagem é ótima
É variado
Não assiste televisão
Não passa violência
Passa A Praça é nossa

96
16
15
9
9

48,0
8,0
7,5
4,5
4,5

9
7
7
5
3
3

4,5
3,5
3,5
2,5
1,5
1,5

3
2

1,5
1

3
2
1
1
1
1
1

1,5
1,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
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Passa Chamas da vida
Passa Os mutantes
Passa Três espiãs
Não se aplica
Não respondeu
Total

1
1
1
1
1
199

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
100

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

É possível analisar os motivos apresentados pelas crianças sob a lógica dos modelos
manipulado, crítico e orientado com relação à mídia e perceber que não se trata de enquadrar as
crianças em um ou outro modelo, porque isso seria limitar o debate. Trata-se de perceber, em que
momento elas assumem a postura crítica diante do canal ou programa que gostam de assistir. O fato
de “passar desenho”, ser “bom”e “legal”, “passar novela” ou outros programas, revela que as
crianças conseguem diferenciar o que querem e gostam de assistir na televisão.
Analisando as tabelas anteriores (TAB 05 e TAB 06), será possível observar que os
percentuais do canal preferido se aproximam em relação ao motivo de preferência do canal que
mais assiste o que possibilita supor e comprovar por meio da análise dos questionários que os
desenhos mais assistidos são exibidos pela Rede Globo. A tabela a seguir, mostra os programas
preferidos em primeiro lugar pelas crianças.
TABELA 11
Programa preferido pelas crianças pesquisadas
Programa
TV Globinho
Globo
Bom dia e CIA
SBT
Malhação
Pica Pau
Record
Novela
Os mutantes
Desenho
Futebol
As três espiãs
Escolinha muito louca
Esporte
Esquadrão da moda
Filme
Gugu
O coitado
Auto Esporte
Bob esponja

Freqüência
28
14
13
13
11
11
10
9
9
8
7
4
4
4
3
3
3
3
2
2

Programa
Bicho do Mato
Caldeirão do Huck
Caminho das Índias
Comédia
Didi
Domingo legal
Domingo Legal
Esporte espetacular
Hoje em dia
Homem Aranha
O mascara
O melhor do Brasil
Os padrinhos mágicos
Passa desenho
Profissão repórter
Rede Vida
Rimpos
Skate Cite
Tela quente
Tudo é possível

Freqüência
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Carrosel animado
Chaves
Eu a patroa e as crianças
Ludi e Priscila
Mais você
A praça é nossa
A querrador cloner
Avatá
BBB

2
2
2
2
2
1
1
1
1

Vai dar namoro
X men
Xuxa
Não assiste televisão
Total

1
1
1
1
199

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

A tabela acima se refere à resposta das crianças em relação aos programas preferidos em
primeiro lugar, e dentre eles, dez programas se constituem em desenhos animados exibidos
principalmente no turno matutino, o que equivale em termos proporcionais a 35% das respostas das
crianças entrevistadas . Em seguida, sete programas mencionados, podem ser classificados como
novela, em decorrência da estrutura seriada que possuem e representam cerca de 20% das respostas
obtidas. Algumas respostas não mencionam um programa específico, mas assinala e reforça um
canal específico como a Globo (8%) e o SBT (7%). O restante das respostas distribui-se entre
programas de auditório, noticiário e esportivos.
O motivo de escolha deste ou daquele programa como o preferido permite dispor as
crianças num modelo mais crítico de sua relação com a televisão. Por outro ângulo, elas também
conseguem identificar e justificar os programas que elas não gostam de assistir. As motivações
apresentadas pelas crianças revelam em geral, o formato ou o conteúdo do programa, além de
características marcantes e definidoras do tipo de programa. O mais importante nessa questão, tratase de que os motivos ora são concretos, ora são subjetivos e até mesmo valorativos. Veja o quadro a
seguir.
QUADRO 01
Motivo de preferência do programa
Motivo

Freqüência

É legal, é muito bom
Passa desenho, Tem desenho de luta
É animado, é divertido, é engraçado
É informativo, é interessante, Passa coisas
importantes
Passa novela
Fala de beleza, Fala de moda
É para homem, é para jovens
Eles fazem jogos, tem brincadeiras
Fala sobre carros
Gosta de jogar futebol, passa futebol, Joga os times
que gosto, Esporte é saudável

56
46
38
13
6
3
2
2
2
2
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Passa Escolinha muito louca
Passa esporte radical, manobras radicais
Passa notícias, Passa reportagem
Passa Os mutantes, Tem mutantes
Passa receitas
Prende a atenção
Ajuda pessoas
Na vida tudo é possível
Passa Chaves
Passa coisas que gosto
Passa filme
Passa Lar doce Lar
Passa Naruto
Passa Três espiãs
Só tem meninas
Solta teia
Tem ação e emoção
Tem astros
Tem líderes

2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

O conteúdo ou tema abordado no programa de televisão se constitui na principal atração
para que a criança assista e prefira aquela programação. Respostas como “é legal”, “é muito bom”,
“é engraçado”, “é divertido” denotam o gosto particular das crianças em relação a determinado
programa. E as respostas que fazem referência ao que “passa” ou “tem” no programa preferido
apontam para características concretas ou cenas mostradas na programação.
Diante disso, duas interpretações podem ser sugeridas. De um lado, é possível notar a
partir das respostas das crianças pesquisadas a existência de certo grau de autonomia em relação à
escolha do conteúdo televisivo expresso na opinião e preferência por determinados programas.
Por outro lado, não é possível negligenciar que a televisão consiste num mecanismo que
influencia e forma opiniões diversas, podendo até mesmo contribuir nas escolhas dos programas
produzidos e veiculados nela por meio de um processo de inculcarão discutido por Bourdieu.
Com base em Bourdieu (1997), a produção televisiva possibilita uma relação de
proximidade com o cotidiano dos indivíduos, resultando no direcionamento e orientação de suas
ações. Eles deixam-se guiar por este processo, interiorizam conceitos e comportamentos, e a
televisão influencia na sua formação sociocultural. Trata-se de uma dominação que Bourdieu
denomina como violência simbólica, “[...] é uma violência que se exerce com a cumplicidade tácita
dos que a sofrem e também, com frequência, dos que a exercem, na medida em que uns e outros são
inconscientes de exercê-la ou de sofrê-la” (p. 22).
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A televisão contribui com o processo de construção das representações que as pessoas
adquirem no contexto da formação sociocultural dos mesmos, à medida que seu conteúdo penetra
no cotidiano delas, devido à sua forma e condição de apresentação das mensagens. “O princípio [...]
é a busca do sensacional, do espetacular. A televisão convida à dramatização, no duplo sentido:
põe em cena, em imagens, um acontecimento e exagera-lhe a importância, a gravidade, e o caráter
dramático, trágico [...]” (BOURDIEU,1997, p. 25)
Mediante essa discussão, o modelo de análise da criança orientada pela família e pela
escola em relação ao conteúdo assistido na televisão, adquire visibilidade porque essas instâncias
podem contribuir para modificar a percepção construída pelas crianças. Vilar, (2007, p.57) aponta
que “[...] la acción edicativa tanto de la escuela como de los padres modela o modifica la influencia
publicitária”.
Para Greenfield (2008), a televisão tem a capacidade de influenciar positiva e
negativamente a vida das crianças que acompanham a programação, na medida em que coloca as
crianças diante de realidades diferentes. Ademais, a televisão “[...] puede ser utilizada para reforzar
el respeto a si mismos em niños que son membros de um grupo oprimido” (p.69). Nesses termos, a
televisão possibilita a autovalorização cultural e social das crianças em relação aos grupos e
segmentos que pertencem e estimula ações de autoafirmação, justamente porque ela,
[...] puede ser un poderoso instrumento para mejorar lãs imágenes que tienen los
niños sobre los grupos que constituyen una sociedad pluralista. Podemos elegir
entre utilizar al medio en este sentido, o bine para reforzar estereotipos negativos...
(GREENFIELD, 2008, p. 71)

Todavia, a autora reconhece que a televisão também pode propagar entre as crianças
valores, imagens e crenças negativas sobre a realidade em que vivem que além de percebidas
podem se transformar em atitudes praticadas no cotidiano.
2.6 A telenovela – o que as crianças assistem
A produção de programas televisivos está associada aos gostos e preferências do
público alvo que assiste e acompanha a programação em horários e/ou dias específicos. Os
conteúdos, roteiros e informações dos programas televisivos procuram atender aos anseios e
expectativas das pessoas que assistem, tendo em vista garantir padrões de audiência para a
emissora. Naturalmente, os quadros de horário da programação e as temáticas abordadas são
definidos em função do público que irá assistir, cuja intenção consiste em alcançar de alguma forma
grupos e segmentos de pessoas mediante o seu pertencimento a uma faixa etária específica ou
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segmento social. São produzidos programas cujos temas privilegiam assuntos que atraem homens,
mulheres, crianças, jovens, donas de casa, empresários, trabalhadores, estudantes, entre outros
agrupamentos de pessoas. Todavia, existem programas que são produzidos para atender a um grupo
de telespectadores específico, e são assistidos por pessoas que não se constituem no público alvo
principal daquela programação. Além disso, outros programas não diferem seus públicos e buscam
agradar a todos que assistem, introduzindo temáticas e situações que interessam a diferentes
seguimentos.
A telenovela se constitui num programa considerado eficiente para reunir diferentes
públicos conforme menciona Almeida, (2003), devido à sua capacidade de abordar distintas
temáticas relacionadas ao dia-dia dos seus telespectadores. As novelas não apenas alcançam pessoas
de classes e camadas sociais diversas, como também atinge pessoas diferentes no mesmo segmento.
Numa família, o conteúdo das novelas interessa a mulheres, homens, jovens e crianças em virtude
da dinâmica desenvolvida nos roteiros, do conteúdo que é discutido, dos problemas sociais e até
sentimentais da sociedade.
Analisada dessa forma, a telenovela é “reconhecida como tendo uma forte penetração e
uma capacidade marcante de ‘criar comportamentos’” (ALMEIDA, 2003, p. 129). As estratégias
adotadas pelas telenovelas no que diz respeito ao enredo, permitem a construção, a (re) construção e
a afirmação de determinados valores, crenças e estereótipos.
Embora o programa preferido das crianças pesquisadas neste estudo sejam os desenhos
animados, elas gostam de assistir às telenovelas e também possuem suas preferências. Observe que
na tabela 12, estão dispostas as telenovelas preferidas pelas crianças por ordem de classificação,
sendo que das quatro novelas mais preferidas, três delas equivalem a exibições realizadas em
horário nobre da televisão brasileira.
TABELA 12
Novela que mais gosta de assistir (%)
Novela
Os mutantes – Promessas de Amor
Malhação
Caminho das Índias
Chamas da Vida
Paraíso
Caras e Bocas
Poder Paralelo
Nenhuma
Não respondeu
Total
Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

Freqüência
74
48
30
13
8
6
2
16
2
199

Percentual (%)
37,2
24,1
15,1
6,5
4
3
1
8
1
100
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A novela preferida por cerca de 40% das crianças pesquisadas consiste numa novela
exibida em horário nobre pela Rede Record de televisão.19 “Os Mutantes -Promessas de amor” é a
terceira fase de uma sequência de dramatizações baseadas na produção cinematográfica
denominada “X-Men”. Os personagens assumem características corporais e subjetivas semelhantes
aos personagens do filme e a trama se desenvolve por meio de perseguições, lutas, combates e
estratégias. Os personagens sofreram um processo de mudança genética que possibilitou o
desenvolvimento de poderes relacionados ao controle das condições físicas (sol, calor, água, chuva,
fogo, ar) e condições psicológicas (hipnose, pensamento). Além disso, os personagens são vampiros
e são distribuídos em lados opostos: vampiros do bem e vampiros do mal.
Ao observar a recepção da telenovela, “é possível notar como os espectadores
comparam sua situação de vida ao que assistem e como nesse processo revêem e reforçam seus
pontos de vista, analisam suas vidas pessoais [...]” (ALMEIDA, 2003, p. 22)
Portanto, por meio de formas e figuras, imagens, personagens e discursos, a telenovela
transforma um mundo imaginário num mundo real ou possível; ela familiariza o estranho, torna
vizinho o desconhecido; estabelece um contato direto entre a intimidade do telespectador e do ator.
A recepção da telenovela produz um reflexo no cotidiano das pessoas que a acompanham, uma vez
que ela oferece uma quantidade de temas, expressões e significados que se assemelham às situações
vividas no dia-a-dia. Diante disso, os telespectadores reagem, interpretam, debatem e comparam o
que assistem na televisão com aquilo que acontece em seu bairro, em sua casa, enfim, nos
ambientes em que estão inseridos. (ALMEIDA, 2003)
De acordo com Ortiz, Borelli e Ramos (1991, p. 111), “a novela é de certa forma a caixa
de ressonância de um debate público que a ultrapassa”. Nessa perspectiva, a telenovela representa
um instrumento de informação que atualiza o telespectador, acerca de temas e assuntos que são
debatidos na sociedade.

São conflitos familiares, relacionamentos amorosos, relações de

vizinhança, transações comerciais, festas e comemorações, problemas sociais, conflitos de ordem
política, entre outros. Os quadros de uma telenovela, independente do espaço e do tempo em que
são programados para acontecer, retratam elementos presentes nas dimensões cultural, social,
política e econômica da sociedade.
19

Um aspecto importante que merece ser destacado diz respeito à correspondência entre o canal de televisão preferido
pelas crianças pesquisadas e a telenovela que mais gostam de assistir. Na sessão anterior deste trabalho, a TAB 03
aponta que o canal preferido das crianças refere-se á Rede Globo. No entanto, como pode ser observada na TAB 06, a
novela preferida pelas crianças consiste numa exibição da Rede Record de televisão, que na opinião das crianças ocupa
o 3º lugar no ranking dos canais, em termos de preferência.
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Embora sejam produzidas tanto no Brasil, quanto em outros países, exibições seriadas
classificadas como telenovelas destinadas ao público infantil ou infanto-juvenil, a telenovela não se
constitui propriamente um programa elaborado para crianças. No entanto, elas assistem,
acompanham o dia-a-dia dos personagens e se envolvem com os conteúdos das tramas. Desse
modo, é pertinente pesquisar quanto à percepção que as crianças possuem acerca daquilo que
assistem, saber quais são os sentidos atribuídos às cenas. Particularmente acerca das cenas de
violência física exibidas nas telenovelas, identificar como reagem diante dos conteúdos abordados,
verificar se as crianças conseguem separar os limites entre a ficção e a realidade da dramaturgia e se
identificam situações do seu cotidiano semelhantes àquelas mostradas na televisão.

2.6.1 A percepção que as crianças possuem acerca da violência mostrada na televisão

As cenas de violência estão presentes em diferentes programas televisivos, conforme
mencionado anteriormente, e, nesse sentido, as crianças estão expostas a distintas manifestações de
violência exibidas na televisão, uma vez que assistem regularmente aos desenhos, telenovelas e
filmes, entre outros programas.
Os estudos de recepção do conteúdo televisivo na infância buscam compreender se as
crianças percebem e como percebem a violência exibida nos programas, na tentativa de identificar a
linha que separa a noção de ficção e a noção de realidade a respeito das cenas observadas.
As crianças foram questionadas quanto à opinião que possuem acerca da violência
mostrada em programas televisivos, e cerca de 70% das respostas são afirmativas no sentido de
considerar que a violência física exibida na televisão também acontece na vida real. Elas
conseguem identificar e aproximar as cenas veiculadas com situações recorrentes no cotidiano,
como por exemplo, roubos, furtos, brigas e mortes. As crianças que encaram a violência como uma
situação fictícia, correspondem a 22% do total.
A tabela a seguir, demonstra a distribuição da opinião das crianças, especificamente
quanto às cenas de violência exibidas nas telenovelas.
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TABELA 13
Opinião sobre cenas de violência
Opinião

Freqüência

A violência física que acontece nas novelas também
acontece na vida real
A violência física que acontece nas novelas é apenas uma
situação imaginária e não acontece na vida real
Não respondeu
Total

Percentual (%)

144

72,4

46
11
199

22,1
5,5
100

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

As crianças foram questionadas quanto à proximidade entre as cenas de violência
exibidas na televisão e a presença delas diante de alguma cena semelhante que tenha ocorrido na
vida real.
TABELA 14
Já viu na vida real agressões e brigas como acontecem na televisão
Opinião
Sim
Não
Não respondeu
Total

Freqüência

Percentual (%)

133
61
5

66,8
30,7
2,5

199

100

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

A análise relativa à percepção que as crianças possuem acerca da violência mostrada na
televisão pode ser realizada sob dois eixos teóricos centrais, as teorias da aprendizagem social e a
teoria das mediações.
As teorias da aprendizagem social, proveniente de Albert Bandura (1960) são utilizadas
em estudos relativos à recepção do conteúdo televisivo violento na infância realizados em países da
Europa, Ásia e nos Estados Unidos nas áreas de psicologia, educação e sociologia. As informações
obtidas nesses estudos conseguem associar à exposição de programas televisivos com cenas de
violência, sobretudo, a violência física, com o aumento da agressividade infantil, da criminalidade
urbana e casos de violência escolar. Os estudos comparativos estabelecem grupos de controle
constituídos de crianças que assistem regularmente aos programas televisivos e crianças que não
possuem acesso à televisão, na tentativa de perceber e mensurar impactos do conteúdo violento no
desenvolvimento infantil.
A proposta das teorias da aprendizagem social pressupõe afirmar que as crianças imitam
e reproduzem no cotidiano, o comportamento que elas interiorizam a partir das práticas assistidas na
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televisão. Essa discussão será realizada na última sessão deste trabalho de forma mais detalhada na
tentativa de submeter o objeto de estudo à análise do modelo teórico em questão.
Na América Latina os estudos realizados na área das teorias da aprendizagem social
encontram certa dificuldade em estabelecer o tipo de metodologia de experimento com grupos de
controles para observação dos comportamentos entre crianças que assistem aos programas
televisivos e aquelas que não possuem acesso à televisão. As especificidades culturais envolvidas
contribuem para o fortalecimento de outra corrente teórica que privilegia a análise do contexto em
que as crianças estão inseridas.
A partir da perspectiva de análise que privilegia a aprendizagem social, seria possível
explicar o comportamento agressivo das crianças no ambiente escolar, como sinônimo de
reprodução das cenas exibidas na televisão. Por outro lado, essa corrente teórica torna-se
insuficiente para explicar a situação de violência na escola, em virtude de que concede pouca
atenção às variáveis internas e externas ao fenômeno.
Na busca pelas interpretações, a teoria das mediações proposta nos estudos
desenvolvidos por Martín-Barbero (1990) defende que a interpretação das relações entre a recepção
do conteúdo televisivo e a atitude das pessoas deve levar em consideração as questões de natureza
sociocultural que influenciam na percepção que as pessoas criam acerca daquilo que elas assistem.
Neste caso, as estruturas e sistemas sociais em que as pessoas estão inseridas, contribuem para
mediar e modificar a impressão e o sentido que elas atribuirão ao conteúdo a que são expostas.
Nessa lógica, a família e a escola se constituem em estruturas capazes de filtrar e (re)
significar o sentido e a percepção de violência que as crianças assistem nas telenovelas, desenhos
animados, filmes e jornais. Observe que na opinião das crianças, as cenas de violência física
exibidas na televisão, são capazes de influenciar a manifestação da violência em meio à sociedade.

TABELA 15
As cenas de violência, agressões e brigas que aparecem na TV influenciam a violência que
acontece na sociedade
Opinião
Sim
Não
Não respondeu
Total
Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

Freqüência

Percentual (%)

119
74
6

59,8
37,2
3

199

100
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A aproximação entre as cenas de violência exibidas na televisão e as situações e
acontecimentos inerentes ao cotidiano das crianças, referentes à escola, ao ambiente familiar, ao
bairro e à rua onde residem, constitui um dos elementos que explica a opinião das crianças e trata-se
da apreensão de determinado sentido.

2.7 As cenas da televisão: limites entre a ficção e a realidade
A linha que separa a ficção e a realidade das cenas mostradas na televisão é muito tênue,
uma vez que os conceitos e expressões que aparecem nos programas adquirem significados
diferentes dentre as crianças. Quando questionados acerca do motivo que justifica a preferência pela
novela que mais assistem, as crianças expressam em palavras-chave o elemento que caracteriza o
programa.
QUADRO 02
Motivo de preferência da telenovela
Motivo

A família toda assiste
A gente aprende
Assiste todo dia, está acostumado, está em casa
Distração
É criativa, é divertido, é engraçado
É interessante, é muito bom
É novela nova
É romântico
É ruim
É um colégio
Eles viram bichos, fala de bichos
Fala da índia, fala sobre outro país, Gosta de ver
como se fala na Índia
Fala de rodeio
Falam coisas da minha vida
Gosta da paisagem
Não tem preconceito
Não tem violência
Os vampiros brigam, tem mutantes
Parece ser real
Passa animais
Personagens bons
Tem ação, tem adrenalina, tem aventuras
Tem bandas
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Tem coisas incríveis, tem coisas que nunca vi
Tem dança
Tem efeitos especiais
Tem luta, tem violência, tem vilões
Tem mistérios
Tem música
Tem poderes
Tem suspense, Tem terror
Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

Igualmente quando questionados sobre o motivo de preferência do programa de
televisão, as respostas ora são subjetivas, ora são concretas e também assumem aspecto valorativo.
Dentre as citações das crianças, já é possível delinear a análise no sentido de estabelecer
relações entre a infância, a telenovela e a violência; embora essa abordagem seja realizada de forma
mais detalhada no próximo capítulo. Expressões como “Não tem violência” ou “Tem luta”, “tem
violência”, “tem vilões” sugerem questionamentos e explicações quanto à forma de recepção da
telenovela pelas crianças. Esses motivos são conduzidos diante de um conjunto de valores e
percepções que a criança constrói ao longo da vida, os quais são confrontados em espaços de
socialização como a família e a escola. Nesse sentido, o contexto em que a criança vive torna-se
responsável pelas suas inquietações e reações. (ABRAMOVAY, 2006)
Aprofundando a análise, os motivos pelos quais as crianças preferem a novela “Os
Mutantes - Promessas de Amor” em meio às outras telenovelas são diversos e sugerem
investigações acerca do significado dos conceitos apresentados. Segue abaixo as expressões
respondidas pelas crianças pesquisadas:

QUADRO 03
Motivo de preferência da telenovela “Os Mutantes – Promessas de Amor”
Motivo
Os vampiros brigam
Tem ação
Tem adrenalina
Tem aventuras
Tem coisas incríveis
Tem luta
Tem suspense
Tem violência
Tem vilão
Parece ser real
Eles viram bichos
Tem efeitos especiais
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Tem mutante
Tem poderes
Tem terror
Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

Os termos utilizados pelas crianças nos questionários para justificar a preferência pela
novela “Os Mutantes - Promessas de Amor” revelam aspectos que ora são alusivos a fatos que
acontecem na vida real, ora estão relacionados a situações do campo imaginário e artificial.
De um lado, as palavras que denotam acontecimentos da vida real estão presentes na
vida das crianças e refletem situações que são vivenciadas ou assistidas por elas no cotidiano, tais
como “ação”, “violência”, “luta”, “vilões” “brigam”. Por outro lado, as expressões “poderes”,
“terror”, “vampiros” e “efeitos especiais” apontam para situações fictícias e impressionistas que não
acontecem na vida real. Muitas vezes, a ficção equivale a um elemento importante que permite a
simulação da realidade.
De acordo com Greenfield (2008), a relação das crianças com a televisão permite a
identificação dos personagens e heróis com pessoas do seu convívio e até consigo mesmas. As
crianças interagem direta ou indiretamente com os personagens e por meio deles, com a realidade.
Isso permite conhecer as regularidades do comportamento humano.
A partir disso, é possível refletir sobre o poder que a televisão tem para influenciar nas
crianças, atitudes e crenças sobre as formas de agir e pensar na sociedade. Para Greenfield (2008, p.
77), “[...] frecuentemente los niños consideran a personajes televisivos que les son bien conocidos,
como ejemplos a imitar.” No entanto, é preciso questionar em que medida os efeitos da televisão
incidem na vida das crianças e como elas reagem diante disso, dado que se constituem sujeitos
autônomos.
Para discutir sobre as reações que as crianças apresentam diante do conteúdo televisivo,
neste caso, diante de cenas de violência física, é preciso obter a noção ou as referências que as
crianças possuem acerca do que se constitui como violência. Afinal de contas, como aponta Porto
(1995, p. 267), “[...] não existe violência, mas violências, cujas raízes são múltiplas, e cuja
identificação é complexa [...]” A autora explica que essa complexidade se justifica pela natureza das
relações sociais que são estabelecidas em contexto diferentes. Os tipos de violência comumente
apresentados na televisão equivalem tanto à natureza física, econômica quanto simbólica. Os jornais
costumam noticiar e apresentar fatos relacionados a brigas, assaltos, latrocínios e agressões de toda
ordem. As telenovelas também dratimatizam cenas de diferentes tipos de violência, entretanto, as
cenas com as agressões, investidas contra a vida das pessoas, sequestros e assassinatos tornam mais
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evidentes a realidade de violência. Os desenhos exibem atitudes de competição e guerra condizentes
com distintas manifestações de violência. Os casos de violência simbólica apresentados na televisão
são complexos e estão relacionados a estereótipos, valores e preconceitos nas relações
estabelecidas. Nesses termos, os significados atribuídos à violência na perspectiva da criança são
múltiplos e, igualmente, será o sentido conferido às cenas de violência exibidas nas telenovelas.
Duas opções de análise podem ser seguidas para interpretar os motivos de preferências
das crianças pela novela “Os Mutantes - Promessas de Amor”: Primeiro, é preciso compreender as
noções de violência contidas nas expressões, levando em consideração o campo social das crianças
pesquisadas conforme destaca Porto (2000) ao defender que a violência não pode ser interpretada
como um fenômeno isolado. Em segundo lugar, é possível relacionar o sentido de violência que as
crianças possuem com suas atitudes cotidianas, neste caso, com o comportamento apresentado na
escola. Trata-se de demonstrar que a exposição das crianças a cenas de violência física na televisão,
articulada com o contexto social vivenciado por elas, fornece explicações que podem justificar o
comportamento agressivo, brigas, investidas contra professores e colegas na escola.
As relações que podem ser estabelecidos entre a programação televisiva e o
comportamento das crianças são influenciadas pela análise de diferentes fatores, como por exemplo,
o contexto em que a criança vive. De um lado, a exposição às cenas pode conduzir as crianças à
“conductas sociales positivas, como ayuda e cooperación” (Idem, p.78). Por outro lado, essas
mesmas cenas podem produzir “[...] vínculos entre la contemplácion de comportamiento antisocial
(por ejemplo: violento) en la TV, por parte de los niños e su posterior comportamiento...” (Idem,
p.78).
As relações entre a exposição das crianças a cenas de violência exibidas em programas
televisivos e as atitudes e comportamentos observados serão debatidas de maneira detalhada nas
próximas seções do trabalho.
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CAPITULO III
VIOLÊNCIA NA TELEVISÃO E CLASSIFICAÇÃO INDICATIVA

A discussão realizada neste capítulo está baseada nas respostas obtidas durante a
realização das entrevistas semiestruturadas com as crianças pesquisadas. As entrevistas foram
guiadas por perguntas que tinham como objetivo identificar a relação que as crianças possuíam com
a violência exibida na televisão. Além disso, nesta parte do trabalho serão abordadas questões
relacionadas à proibição do conteúdo televisivo a partir de informações provenientes dos
questionários e entrevistas.
A intenção consiste em problematizar a exposição das crianças pesquisadas em relação
às cenas de violência mostradas na televisão, para identificar os tipos de violência que elas assistem.
Nesse contexto, será desenvolvida a discussão alusiva às estratégias de classificação do conteúdo
que possibilitam o controle das mensagens e informações no âmbito das produções audiovisuais.
Trata-se de situar o estado das artes dos sistemas de classificação indicativa em outros países e
possibilitar uma reflexão acerca do modelo brasileiro. A partir disso, o capítulo finaliza com a
discussão relativa à proibição do conteúdo televisivo pelos pais a partir das repostas das crianças.

3.1 As crianças entrevistadas e a violência em programas televisivos

As crianças entrevistadas presenciam e conseguem distinguir diferentes tipos de cenas
de violência mostradas na televisão. Além disso, conseguem identificar os programas que, em sua
opinião, exibem violências com maior intensidade. Quando questionadas sobre as cenas de
violência assistidas na televisão, a resposta “já” foi mencionada por todas as crianças, além de
indicar a afirmação, a resposta também indicou uma característica de objetividade. Para Bardin
(2009), a análise léxica da primeira frase de resposta do entrevistado, possibilita revelar sua atitude
base em relação ao assunto discutido. Isto porque o entrevistado é pego desprevenido quanto ao
tema da entrevista. Nas questões seguintes, o entrevistado terá mais tempo para elaborar seu
pensamento e manifestar esta atitude nas falas quando ocorrem as interrupções, suspiros e as
interlocuções instrumentais20.
20

De acordo com os objetivos de investigação, na análise de conteúdo, algumas expressões consideradas instrumentais
são suprimidas no momento da elaboração dos quadros, gráficos e tabelas.
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As expressões “já... demais”, “já... bastante” e “já... todo dia” complementam o sentido
de objetividade da fala e adicionam uma característica correspondente à intensidade com que as
crianças assistem a cenas de violência. Em algumas entrevistas, logo na primeira resposta já foram
mencionados alguns tipos de violência assistidos, tais como “lutas” e “tiros”. Isso permite logo de
início identificar a percepção das crianças. Essas expressões possibilitam a análise temática das
falas das crianças entrevistadas, que será realizada a seguir.

3.1.1 A violência nos programas assistidos

As crianças entrevistadas foram estimuladas a apontar os programas que assistem e os
quais mostram cenas de violência. A tabela a seguir dispõe os programas mencionados e
classificados de acordo com a frequência em que foram citados nas respostas das crianças. Foram
mencionados cerca de 3 programas em cada resposta.

TABELA 16
Programa assistido que mostra cenas de violência
Programa
Frequência
Novelas
Jornal
Desenho
Filmes
Band
Record
Chapolim
Globo

8
7
5
3
2
2
2
1

Fonte: Elaboração com base no banco de dados de entrevistas, 2009.

É relevante ressaltar que algumas das crianças identificam as cenas de violência em
programas específicos. Entretanto, embora pareça residual, é preciso mencionar que algumas
respostas indicam uma associação entre o conteúdo violento e as emissoras de TV, o que sugere
que a violência pode ser encontrada distribuída durante a programação.
Mediante a discussão apresentada no capítulo II desse trabalho, foi possível observar que
as crianças pesquisadas assistem à televisão preferencialmente à noite e em seguida, no turno
matutino. Isso sugere uma explicação para o fato de que as novelas, os jornais e os desenhos sejam
considerados os programas que mostram cenas de violência destacados na opinião das crianças.
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No que se referem às novelas, as crianças mencionam situações que indicam violência e
descrevem as agressões, conforme podem ser observadas na fala da criança 05 que afirma: “Ahhh,
as novelas... sempre passa violência, tem gente brigando, matando.”
A fala da criança 09 demonstra alguns dos tipos de violência assistidos quando a criança
menciona que na novela “Tem cenas das pessoas batendo nos outros, dando pesadas, judiando”.
Outro aspecto detectado nas entrevistas e que não pode ser negligenciado refere-se à
citação da novela “Os Mutantes”

21

nas falas das crianças. Observe a fala da criança 04: “Nas

novelas tem cenas de violência. Na malhação não tem não, mas nos Mutantes tem muita. Mostra
brigas e lutas”
Na fala da criança 07 torna-se mais visível a descrição das formas de manifestação da
violência quando ela revela que na novela: “Mostra sim. Tem gente com armas, nos mutantes
mesmo tem destruição... eles acabam com a praia, a ilha e matam o povo, muda tudo”. Já na fala da
criança 10 ao se empolgar dizendo: “Tem sim. Nos mutantes o povo atira, o povo briga, tem umas
lutas mais massa.”
Embora pareça residual considerar as citações relativas à novela mencionada, essa
informação não pode ser desconsiderada em decorrência da estrutura narrativa da novela, em que
são manifestados diferentes tipos de violência. Deve-se levar em consideração também, o fascínio
demonstrado pelas crianças ao falarem do programa.

3.1.2 Os tipos de violência assistidos na televisão
As palavras utilizadas pelas crianças para indicar os tipos de violência que elas
observam nos programas televisivos, permitem realizar três tipos de análises quanto ao seu
conteúdo. Primeiramente, é possível realizar uma análise léxica das expressões, a fim de observar a
regularidade e ocorrência de determinadas expressões. Em segundo lugar, a mesma análise léxica
possibilita desenvolver uma análise temática, o que permite delimitar o assunto em discussão. Por
fim, a presença constante de algumas palavras conduz o estudo a outro tipo de análise referente ao
sentido atribuído pelas crianças ao fenômeno da violência a partir das cenas que elas assistem na
televisão.
A tabela a seguir demonstra a frequência das palavras que denotam violência na opinião
das crianças entrevistadas:

21

A novela “Os Mutantes” foi mencionada oito vezes no total das respostas correspondente à variável.
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TABELA 17
Tipos de violência observados nos programas televisivos
Tipo de violência
Frequência
Brigas, lutas
Murros, porradas
Pesadas
Facadas
Assassinato
Assaltos
Espancamento, bater
Tiros
Roubo
Pedrada
Maldades, maltratando
Futebol
Drogas

11
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Fonte: Elaboração com base no banco de dados de entrevistas, 2009.

Ao realizar uma análise léxica, pode-se observar que as “brigas” consistem no tipo de
violência mais evidenciado nas respostas. Além disso, as palavras que seguem na classificação da
tabela constituem ações propriamente ditas e inerentes às “brigas”.
No entanto, se for realizada uma análise do ponto de vista temático, torna-se visível um
outro tipo de classificação que diz respeito à natureza da violência. Trata-se de dispor as palavras
em duas categorias de ações consideradas violentas, conforme menciona Porto (2000), como micro
violências e macro violências. As práticas podem ser distribuídas segundo a classificação de Porto
(2000) conforme a natureza das ações e a proporção em que são caudados os danos. As
microviolências constituem situações cotidianas cujos efeitos são considerados pela autora como
incisivos nas relações entre indivíduos ou agrupamentos sociais pequenos, dependendo do contexto
em que ocorrem. Os quadros que se seguem, possibilitam visualizar uma distinção entre os sentidos
de violência contidos na tabela anterior.

•
•
•
•
•
•

Brigas, lutas
Pesadas, murros, porradas
Espancamento, bater
Pedrada
Maldades, maltratando
Futebol
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De acordo com as informações, é possível notar a predominância das brigas entre as
cenas assistidas pelas crianças na televisão, atitudes consideradas no campo das microviolências.
De um lado, as microviolências são consideradas a partir de ações que tendem a ocorrer de forma
isolada no cotidiano tanto de quem pratica quanto de quem sofre. Os efeitos decorrentes dessas
práticas afetam em menor proporção. (PORTO, 2000)
Por outro lado, as macroviolências dizem respeito às ações que causam danos mais
intensos na vida de quem as sofre e também o faz a quem pratica as ações. As atitudes revelam
agressividade direcionada a causar lesões ao bem pretendido. Embora, algumas das condutas sejam
dirigidas entre e contra indivíduos, as causas e efeitos decorrentes possuem maior complexidade
inerente ao contexto das manifestações e podem levar imediatamente à morte (PORTO, 2000)
A seguir, observe os tipos de macroviolências mais assistidos pela crianças, destacandose as “facadas”:
•
•
•
•
•
•

Facadas
Assassinato
Assaltos
Tiros
Roubos
Drogas

Note que as crianças entrevistadas percebem a violência nos programas televisivos sob
dois aspectos que remetem a uma classificação de violência física. Isso se comprova pela ausência
de termos que exprimem a condição de práticas de incivilidades, tais como xingamentos, ofensas e
ameaças.
Em suma, o sentido de violência para as crianças pesquisadas está associado a ações que
causam danos a outras pessoas. Noutra perspectiva de análise, é possível perceber que o sentido
atribuído pelas crianças à violência, é amplo, na medida em que suas respostas contemplam as duas
categorias de ações mencionadas acima. Observe as falas das crianças 01 e 06 ao situar os tipos de
violência que assistem: “Tem gente brigando, tem facada, pesada, roubo, assassinato... tem tudo” e
“Tem briga, pesada, pedrada, assassinato”. As crianças identificam diferentes tipos de ação que
representam situações de micro e macroviolências.
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3.2 As estratégias de proteção ao conteúdo audiovisual

O controle acerca do conteúdo que as crianças assistem na televisão tem sido alvo de
debate de diferentes seguimentos da sociedade. O estado, a escola, a família passam a se preocupar
com os tipos de programação disponibilizados para o público infantil.Sendo assim, são traçadas
algumas estratégias de proteção à vida, integridade e bem estar das crianças.
Com base na publicação da UNESCO no ano de 1998, referente à Convenção da ONU
sobre os Direitos da Criança, três artigos (texto em anexo) foram dedicados a estabelecer um acordo
entre os países membros da organização no que se refere ao cuidado e proteção da criança em
relação à mídia.
Os Estados Membros reconhecem a importante função desempenhada pela mídia
de massa e assegurarão que a criança tenha acesso a informações e materiais de
diversas fontes nacionais e internacionais, especialmente aquelas que objetivam a
promoção de seu bem-estar social, espiritual e moral, e sua saúde física e mental.
(...) encorajarão o desenvolvimento de orientações apropriadas a fim de proteger a
criança de informações e materiais nocivos ao seu bem-estar. (UNESCO, 1998)

Entretanto, o cumprimento dessas exigências depende da adoção de medidas e atitudes
de natureza burocrática, administrativa e cultural, o que exige uma mudança relacionada ao
comportamento. A existência da legislação que regulamenta e possibilita o controle do conteúdo
veiculado na mídia significa um avanço no sentido de transformar as práticas existentes. Todavia, se
a legislação não for instaurada com eficiência e integrada ao processo de formação cultural, o
controle será pouco efetivo.

3.2.1 Os sistemas de classificação indicativa

Os sistemas de proteção de crianças e adolescentes quanto à exposição ao conteúdo
audiovisual estão regulamentados em diferentes países da Europa, Ásia e América. Países como
França, Alemanha, Itália, Japão, Canadá, Estados Unidos, Argentina, México, Colômbia e inclusive
o Brasil, presumem em suas constituições, declarações, estatutos e leis específicas uma
classificação indicativa, em que são fornecidas as orientações e obrigações a serem seguidas pelos
produtores de material áudiovisual veiculados principalmente em rádio e televisão.
A Classificação Indicativa pode ser entendida como uma política pública do setor de
comunicação que tem como principal objetivo garantir proteção à criança e ao adolescente no que
diz respeito ao acesso a bens culturais, valores e informações, diante de diversões e/ou produtos que
possam ser considerados inadequados ao seu processo de formação. Refere-se a um dos
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mecanismos democráticos que permitem ao Estado e à sociedade organizada regular e indicar as
empresas midiáticas de produção e reprodução de conteúdo audiovisual.
A Classificação Indicativa, [...] é um instrumento regulatório que tem o objetivo
de apontar quais conteúdos audiovisuais são apropriados ou inapropriados para
crianças e adolescentes, de acordo com suas faixas etárias e com seus lugares de
inserção biopsicossocial. (CANELA, 2006, p. 17)

Os critérios da Classificação Indicativa pautam-se na observação das produções que
exibem situações relacionadas ao uso de drogas, prática da violência, deturpação da sexualidade,
incentivo ao consumo, dentre outras. Nesse sentido, a política de Classificação Indicativa constitui
uma proposta de regulação e proteção quanto ao conteúdo audiovisual.
No que diz respeito à televisão, “a classificação dos programas é feita com base nas
sinopses e leva em conta conteúdos que tenham cenas de violência, drogas e sexualidade”. Tendo
em vista esses valores, os programas são classificados por faixa de horário e indicação de idade
apropriada. (CANELA, 2006, p. 22)
Os sistemas de proteção variam conforme a legislação dos países e, em alguns casos,
exigem que os aparelhos eletrônicos sejam equipados com dispositivos e comandos de programação
que permitam o controle do conteúdo assistido dentro da própria casa.22 Além disso, os sistemas
podem restringir a exibição de determinados conteúdos, como é o caso das propagandas de cigarro,
bebidas, alimentos e brinquedos.
No anexo D desse trabalho, consta um quadro que sintetiza as informações relativas aos
sistemas de classificação em vigência em alguns países, elaborado com base nas informações
coletadas por Sérgio Capparelli em relatórios de pesquisa comparativa sobre televisão e proteção da
infância. (CANELA, 2006). Além do texto constitucional, em alguns países a regulação dos
conteúdos audiovisuais é mencionada em documentos específicos que estipulam regras e condutas a
serem adotadas pelas produtoras. Em sua maioria, os documentos revelam as diretrizes para a
elaboração de programas de rádio e televisão, filmes, jogos, etc. Nessa perspectiva, o
monitoramento e acompanhamento das emissoras de rádio e televisão dentre outras, é realizado por
agências já existentes na estrutura administrativa estatal ou constituídas exclusivamente para tal
finalidade.
Analisando as disposições gerais é possível perceber que as mensagens e imagens
relacionadas à violência, à sexualidade e ao consumo de drogas constituem alvo de regulação na
22

No Brasil, foi aprovada uma lei no ano de 2001 que obriga os fabricantes de aparelhos de televisão, instalar um
dispositivo denominado V-CHIP em todos os aparelhos fabricados a partir do ano de 2004. O dispositivo tem a função
de permitir e bloquear o acesso a programas conforme a orientação de pais e responsáveis. Entretanto, o prazo para
inserção desse dispositivo nos novos aparelhos venceu no ano de 2006. (CANELA, 2006)
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maioria dos documentos e declarações desses países no que tange ao controle e à proibição de
material audiovisual.
De acordo com Canela (2006), dois argumentos sustentam a consolidação das estratégias
de classificação indicativa nos países em que ela foi criada. Em suas palavras:
O primeiro deles é a função educativa desse tipo de atividade, na medida em que
ela pode promover o estreitamento do diálogo com a sociedade em geral, e com as
famílias, educadores, crianças e adolescentes em particular. O segundo é [...] a
proteção dos direitos humanos. (CANELA, 2006, p. 19)

O debate relativo à implantação da política de classificação indicativa gira em torno de
interesses divergentes, envolvendo o Estado, o mercado de comunicações, a sociedade organizada e
os estudiosos do assunto. A discussão acerca da Classificação Indicativa perpassa o quadro
polêmico entre os direitos humanos e as questões conflitantes relativas à liberdade. De um lado, a
Classificação Indicativa visa garantir liberdade de escolha quanto à programação a ser assistida pela
população, sobretudo, o público infantil. De outro, a implantação dessa política pública, impõe
condições de veiculação do conteúdo televisivo às produtoras de material audiovisual, bem como às
emissoras de TV. Nesse sentido, o que se discute consiste em identificar o sentido de liberdade de
quem e para quem. (ROMÃO, 2006)
Nesses termos, a questão da liberdade conduz à disputa entre o estado e o mercado
quanto à finalidade e competência de regulação do conteúdo. Em alguns documentos oficiais, como
por exemplo, a constituição do nosso país, cabe ao Estado a responsabilidade de acompanhar e
regular toda a produção de material audiovisual, tendo em vista garantir a liberdade e o direito da
população em receber informação e entretenimento de qualidade. No entanto, as empresas ligadas
ao setor de comunicação criticam esta postura argumentando que as estratégias de regulamentação
por parte do Estado se traduzem em censura, o que fere a condição de liberdade de expressão. Dessa
forma, o seguimento sugere uma prática de autoregulação, semelhante ao que ocorre em outros
países, como nos Estados Unidos, em que cada setor de comunicação elabora seu próprio código de
ética e postura. O risco que se corre ao permitir a autoregulação, refere-se à criação de vários
sistemas de classificação para materiais e setores afins, o que provocaria confusão para pais e
responsáveis. (ROMÃO, 2006)
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3.2.2 O caso do Brasil – O Manual de Classificação Indicativa
No Brasil, a preocupação com a exposição midiática sobre crianças e adolescentes está
presente no texto da Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente e no Manual de
Classificação Indicativa, publicado no ano de 2004 e reformulada no ano de 2007. Nesses
documentos são garantidas estratégias de controle e classificação do conteúdo audiovisual
veiculado em emissoras de rádio e televisão.
A Constituição Federal dispõe sobre a competência do Estado em “exercer a
classificação, para efeito indicativo, de diversões públicas e de programas de rádio e
televisão”,com vistas à proteção dos direitos humanos.

23

No Estatuto da Criança e do

Adolescente24, constam orientações e obrigações quanto ao direito e proteção no que diz respeito à
informação, cultura, lazer, esportes, diversões e espetáculos,ou seja, que tratam especificamente do
rádio e da televisão25.
Nesses documentos são fornecidas diretrizes gerais para a regulação dos conteúdos. Isso
contribui para gerar diferentes interpretações acerca do que é permitido e do que é proibido veicular.
Nesse sentido, o Ministério da Justiça e seguimentos da sociedade organizada, se esforçam para
regulamentar por meio de critérios específicos e até mesmo punitivos, a classificação indicativa das
chamadas diversões públicas. Um importante passo nessa direção foi dado a partir da publicação do
Manual de Classificação Indicativa26, o qual propõe um novo modelo de classificação do conteúdo
midiático pautado em um conjunto de parâmetros a serem seguidos obrigatoriamente pelos
responsáveis pela produção e veiculação das informações.
No Brasil, a discussão acerca da classificação indicativa, reflete a necessidade ou não de
se implementar um sistema de proteção, que classifique e controle a produção de audiovisual, e de
quem é a responsabilidade em regular o serviço. Nos demais países, esse debate já está ultrapassado
e a polêmica instaurada trata-se de delimitar quais serão as estratégias mais eficientes para
realização do controle, inclusive nos países onde coexistem a regulação estatal e autoregulação via
empresas do setor de comunicação. (ROMÃO, 2006)
A proposta da política de classificação indicativa brasileira, baseia-se na delimitação de
23 Cf. art. 21, inc. XVI (Constituição Federal, 1988)
24 Instituído pela Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990 e publicado no Diário Oficial de 16 de julho de 1990.
25 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. (ECA,2001)
26 Manual de Classificação Indicativa. Disponível em
http:www.mj.gov.br/classificacao/publicacoes/Manual%20da%20Nova%20Classificação% <Acesso em
10/08/2008>
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tendências, capazes de especificar o tipo de conteúdo, indicar a faixa etária permitida para a
programação e o horário apropriado para veiculação. No que tange à programação televisiva, as
orientações acerca da classificação do conteúdo a ser exibido aparece no canto esquerdo da tela. No
quadro a seguir, confira as orientações:

QUADRO 04
Tendências inadequadas para indicação do conteúdo audiovisual
Tendência

Ti 18

Ti 16

Ti 14

Ti 12

Ti 10

Idade / conteúdo
Inadequado para menores de 18 anos, os filmes, programas,
jogos e diversões públicas com:
• Sexo explícito, pornografia;
• Violência excessiva (assassinato, tortura, estupro, suicídio,
mutilação;
• Consumo explícito e repetido de drogas ilícitas.
Inadequado para menores de 16 anos:
• Relação sexual, nudez e carícias íntimas;
• Violência detalhada (assassinato, agressão física, tortura,
estupro, mutilação, abuso sexual);
• Consumo explícito de drogas ilícitas e indução ao uso de
drogas.
Inadequado para menores de 14 anos:
• Nudez, Relação íntima (inclui masturbação), Linguagem
(gestos e palavras) obscenas;
• Violência (agressão física e verbal, assassinato, tortura,
suicídio);
• Consumo explícito e repetido de drogas lícitas.
Inadequado para menores de 12 anos:
• Nudez velada, insinuação de sexo, linguagem e gesto
obsceno, erotismo;
• Exposição de pessoas em situação constrangedora ou
degradante;
• Narração detalhada de crime e atos agressivos, agressão
física ou verbal (exemplo: assassinato velado e maus tratos de
animais);
• Exposição de cadáver, insinuação de consumo de drogas
lícitas e ilícitas.
Inadequado para menores de 10 anos:
• Linguagem depreciativa e obscena;
• Ameaças, agressões física ou verbal;
• Insinuação de consumo de drogas.

Livre
Obras adequadas a qualquer idade
Fonte: Manual de Classificação Indicativa, 2006 e CANELA, 2006.

Horário
Programação não recomendada para
antes das 23hs e no caso de
conteúdo pornográfico, antes das
24 horas.

Obra não recomendada para antes
das 22 horas.

Obra não recomendada para antes
das 21 horas.

Obra não recomendada para antes
das 20 horas.

Obra não recomendada para antes
das 18 horas.
Programação livre

Os atores envolvidos no processo de implantação e execução do sistema de
classificação indicativa no Brasil são muitos e desempenham funções diversas. Primeiramente, a
figura do estado está representada pelo poder executivo que no âmbito federal tem a
responsabilidade de articular os direcionamentos legais junto às empresas do ramo das
comunicações. Ao poder legislativo, compete a elaboração de documentos que contribuam para
fortalecer a regulamentação da política de classificação indicativa. E o poder judiciário é
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responsável pelo acompanhamento e fiscalização das leis, portarias e decretos alusivos ao assunto.
Nesse caso, o Ministério Público constitui o principal agente capaz de inspecionar e notificar as
produções audiovisuais, sobretudo, por meio de denúncias realizadas por conselhos e
individualmente pela população. (CANELA, 2006)
O setor privado, representado pelas empresas de comunicação e seus respectivos
conselhos profissionais, igualmente fazem parte do grupo de atores envolvidos com as estratégias
de classificação indicativa, uma vez que atuam diretamente na definição e redefinição dos materiais
veiculados. (CANELA, 2006)
De um lado, os segmentos da sociedade como, por exemplo, os conselhos consultivos e
de direito e órgãos internacionais compõem o quadro de agentes que acompanham propositivamente
a implantação deste tipo de política com vistas ao cumprimento das legislações. Por outro,
educadores e pesquisadores discutem os desafios para a afetiva consolidação da classificação
indicativa e apontam os resultados possíveis de serem alcançados, levando em consideração as
especificidades socioculturais. (CANELA, 2006)
Por fim, os pais e responsáveis consistem no público-alvo do sistema de classificação
indicativa, porque são os atores que farão uso da normatizações para de fato permitir ou proibir
crianças e adolescentes, que por sua vez também são atores, de assistir determinados conteúdos e
programações. A garantia da condição de atores nesse processo atribuída às crianças e adolescentes,
se dá por meio da valorização da sua opinião a respeito daquilo que possuem acesso no rádio, na
televisão e em outros meios de comunicação, conforme ressalta o artigo 17 da Convenção sobre os
Direitos da Criança, elaborada pela Organização das Nações Unidas – ONU.
Contudo, o questionamento realizado por estudiosos diz respeito à aplicabilidade e
compreensão das indicações pelos pais e responsáveis. O fato de existir uma recomendação, não
garante que na prática, sejam seguidas as sugestões. Paralelamente à implementação do novo
sistema de classificação indicativa, torna-se necessário realizar um trabalho de conscientização e
(re) educação dos atores envolvidos.
Todavia, é importante afirmar que a política de Classificação Indicativa representa uma
ferramenta democrática, fundamentada na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do
Adolescente, que garantem proteção à formação e à cultura das crianças e adolescente. A questão
central que norteia a defesa de uma política de Classificação Indicativa, está relacionada à
capacidade de dotar a população de escolhas, opções quanto à programação televisiva. Trata-se de
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potencializar a decisão das famílias referente à proteção dos direitos de crianças e adolescentes.
Portanto, na medida em que a Classificação Indicativa consiste num mecanismo de regulação e
indicação, como o próprio nome revela, de conteúdos audiovisuais, ela exerce um papel
fundamental na formação cultural e difusão de valores na sociedade. Nesse sentido, ela se constitui
como elemento potencializador de desenvolvimento social.
3.3 A proibição do conteúdo televisivo
Nesse estudo, a proibição do conteúdo televisivo foi investigada na 2ª fase (aplicação de
questionários) e 3ª fase (realização de entrevistas) de coleta de dados, com o intuito de conhecer os
aspectos relacionados aos tipos de programas proibidos e aprofundar os motivos de proibição na
perspectiva das crianças pesquisadas.
Quando questionadas se os pais as proíbem de assistir algum programa de televisão, do
total, 63,8 % das crianças responderam afirmativamente conforme demonstra a tabela a seguir:
TABELA 18
Os pais as proíbem de assistir algum programa de TV?
Opinião

Freqüência

Sim
Não
Total

127
72
199

Percentual (%)
63,8
36,2
100

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

Nota-se, a partir das respostas, uma preocupação relativa ao conteúdo que as crianças
assistem. Observe a tabela

abaixo, que a preocupação concentra-se nos horários em que a

programação tende a veicular cenas cujo conteúdo seria inadequado para menores de 14 anos,
conforme o quadro de tendências apresentado anteriormente.

TABELA 19
Horário proibido pelos pais
Opinião
Manhã
Tarde
Depois das 18 horas
Depois das 21 horas
Não se aplica ou não respondeu
Total
Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

Freqüência
11
8
11
77
92
199

Percentual (%)
5,5
4
5,5
38,7
46
100
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A classificação mediante as tendências, torna-se mais aparente a partir da observação
dos programas proibidos pelos pais. Veja na tabela a seguir, os programas mencionados pelas
crianças e note que aqueles com percentual mais alto, tendem a ser veiculados a partir das 21 horas.

Canal

TABELA 20
Programas que os pais proíbem de assistir
Frequência

Pornografia
Filme, filmes ilegais
Filme de terror
Filme pornográfico
Proibido para menores de 14 anos, Proibido para
menores, Proibido para menores de 16 anos
Pica Pau
Com cenas inadequadas
Novela
Com cenas violentas, De luta, De morte
Malhação
Os mutantes
Record
BAND
Chamas da Vida
Desenho
Jornal
O coitado
Passam à noite
Programas imorais
A lei e o crime
A praça é nossa
Casseta e Planeta
Cenas de droga
CQC
Em que o pai estuprou a filha
Eu, a patroa e as crianças
Lendas urbanas
Pantanal
Rede Vida
Sílvio Santos
Supernanny
Todos os programas
WWC Luta Livre na TV
Total

Percentual (%)

33
13
10
10

16,6
6,5
5
5

6
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
199

3
2,5
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1
1
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
100

Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

A pornografia se destaca no ranking dos programas proibidos pelos pais com 16% do
total das respostas. Se somados aos filmes pornográficos, o percentual sobe para 23%. Se
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comparadas às repostas com alusivas ao conteúdo que contem “cenas violentas”, será possível
perceber que o percentual dessa é cinco vezes menor.
As informações permitem constatar que existe uma preocupação dos pais em preservar
seus filhos da exposição aos programas cujo conteúdo exiba cenas consideradas pornográficas, ou
seja, relacionadas à sexualidade. Entretanto, foram mencionados poucos programas cujas cenas
mostrem algum tipo de violência.
Observe a seguir os motivos pelos quais os pais proíbem as crianças pesquisadas de
assistir aos programas mencionados:

Canal

TABELA 21
Motivo da proibição dos programas
Frequência

Não pode assistir as cenas
Tem cenas indecentes
Tem coisas ruins
Não pode aprender com as cenas
Pais não gostam
Passa violência, Passa mortes
Idade inadequada
Proibido para menores, Proibido para menores de 10
anos, Proibido para menores de 16 anos, Proibido para
menores de 18 anos
Sonha à noite
Tem cenas inadequadas
Não sabe
Pais assistem MGTV, Pais assistem outros programas
É endemoniado
É tarde
Provoca medo
Tem cenas fortes
Vamos dormir
Deixa a pessoa incomodado
É impróprio
Leva pessoas para violência
Não presta
Pais não assistem televisão
Passa Escolinha muito louca
Pensam no bem dos filhos
Posso aprender a roubar e matar
Prejudica a educação
Religião dos pais
Se desobedecer pais
Tem que fazer tarefa
Tem vampiros
Total
Fonte: Elaboração própria com base no Banco de Dados, 2009.

Percentual (%)

23
22
12
7
7
5
4

11,6
11,1
6
3,5
3,5
2,5
2

4
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
199

2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
1
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
100
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A tabela confirma, que os pais tendem a proibir seus filhos de assitirem aos programas
com cenas de “pornografia” e “indecentes”. Segundo as crianças, os pais pouco se preocupam em
proibí-las de verem os programas com cenas de violência. Ao observar as variáveis dispostas no
banco de dados, foi possível observar que há uma correspondência entre a expressão “não pode
assistir as cenas”, com a resposta relativa ao programa proibido “pornografia”, conforme a tabela
anterior. Note que as cenas “indecentes”, ocupam o 2º lugar da tabela e as cenas de “violência” e
“mortes” estão na 6ª posição.
Diante das constatações, a 3ª etapa da coleta de dados privilegiou durante a elaboração
do roteiro da entrevista, questões relativas à proibição do conteúdo televisivo pelos pais, a fim de
compreender a razão disso.
A primeira questão abordada, refere-se à proibição de programas que mostram cenas de
pornografia. Em todas as repostas, as crianças apontam enfaticamente que os pais proíbem de
assistir a esse tipo de programa. Observe a fala da criança 01 ao dizer que os pais: “Proíbem. Eles
fala que não é pa menino de... menino pequeno, criança não pode assistir. Porque tem muita ação
pornográfica.”
Na fala da criança 04, é possível perceber uma preocupação manifestada na tabela,
correspondente aos motivos de proibição que se refere ao aprendizado das crianças com as cenas
exibidas na televisão. A criança afirma que os pais proíbem: “Só aqueles que tem cenas indecentes.
Porque sou criança para assistir isso. Ensina coisas que ainda não posso aprender.” A fala da
criança 05 contribui para ilustrar esse argumento acerca da preocupação que os pais revelam para as
crianças quando as proíbem de assistir algum programa: “Ás vezes, eles proíbem. Eles falam que
menor não pode assistir, senão vai aprender”.
O fato dos pais proibirem as crianças de assistir às cenas de pornografia, sugere
explicações que podem estar relacionadas à preocupação com a exposição das crianças a um tipo de
violência simbólica. Por se tratar o conteúdo pornográfico enquanto elemento pertencente ao mundo
adulto, as cenas de sexo na ótica dos pais não são apropriadas em virtude dos possíveis danos a
serem causados e da possibilidade de a criança descobrir e aprender sentidos sobre a sexualidade
que não lhes são próprios mediante a idade que possuem.
Nesses termos, outro aspecto observado nas falas, permite realizar uma associação entre
a proibição do conteúdo televisivo e a idade das crianças. A criança 03 afirma que os pais:“deixam
assistir a todos os programas, menos pornográfico” e quando questionada acerca do motivo ela
revela: “sou menor de idade...”.
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Nessa mesma perspectiva, a criança 08 relaciona a idade à proibição de programas com
cenas indecentes quando diz: “Minha avó não deixa assistir, ela fala que é ruim pra minha idade”.
No entanto, a idade não se configura um empecilho para que as crianças assistam aos
conteúdos que desejam assistir. A fala da criança 04 aponta um aspecto relevante quando se discute
a proibição do conteúdo televisivo e suas estratégias. Trata-se da capacidade de fugir às regras de
proibição. A criança diz: “Eu sou menor de idade né... não posso ver essas cenas, mas eu assisto
escondido. Quando eles não tá vendo, fico lá do quarto assistindo. Aí se eles chegar, corro para a
cama e finjo que to dormindo (risos).” A fala revela a autonomia das crianças e a capacidade que
elas possuem de negar e até mesmo burlar as regras impostas pelos pais a fim de assistirem a algum
programa cujo conteúdo lhes interessa.
Certamente, a realização de um estudo com pais, que busque compreender os motivos da
proibição televisiva relativa ao conteúdo pornográfico, demonstrará a capacidade explicativa das
acepções mencionadas acima.
A segunda questão do roteiro da entrevista que trata da proibição do conteúdo televisivo,
diz respeito às cenas de violência mostradas nos programas. A estrutura discursiva das respostas
apresenta imediatamente uma negação. E se completa com o modo de proibição e as explicações
para o motivo dos pais não proibirem ou proibirem programas cujas cenas mostram violência.
A criança 01 revela que os pais não proíbem de assistir às cenas de violência e hesita um
instante ao considerar a possibilidade de ter existido a proibição alguma vez. Entretanto, conclui
afirmando que os pais não proíbem: “Não. Tem vez. Mas não proíbem não”. Do mesmo modo, a
criança 05 assegura que os pais não proíbem, mas exemplifica uma situação excepcional,
explicando inclusive o motivo de tal proibição e as consequências decorrentes: “Não. Quando passa
uma cena de luta eles falam para não assistir para não influenciar... e fazer as mesmas cenas
quando crescer.”
Nesse padrão de respostas, a criança 08 expõe que “[...] Só a novela mutantes ela (a
avó) não deixa porque tem violência. Ela tem medo de eu aprender a ficar igual os caras alienados
e brigar na rua.”
Outra ressalva detectada, trata-se do condicionamento da proibição do conteúdo violento
à intensidade e ao tipo de violência mostrado. A criança 02 diz que “Quando é muita violência eles
proíbem. Ahhh... ehh tropa de elite eles não deixam. Só quando tem tiro.” E a criança 03 assinala
que a proibição ocorre “Só quando tem sangue”.
Da mesma forma que na questão anterior, foi possível observar a fuga diante das
disposições relativas à proibição do conteúdo quando a criança 04 ressalta que os pais não proíbem
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de assistir às cenas de violência, todavia ele diz que “Também proíbem alguns programas, mas eu
também assisto.” E completa revelando: “Meu pai falou que vai comprar outra televisão pra
colocar no meu quarto, aí vou assistir tudo.”
Numa perspectiva que privilegia as análises léxica e temática das variáveis em
discussão, é possível destacar a co-ocorrência das expressões “não”, “proíbem” e “idade” em ambas
as variáveis. Cabem as seguintes considerações: A presença da palavra “não” é constante nas duas
variáveis, contudo, se sobressai nas respostas alusivas à proibição do conteúdo violento. A
expressão “proíbem” aparece com maior frequência na questão que indica proibição do conteúdo
com cenas de pornografia. E a “idade” somente aparece nesta última variável.
Diante dessas informações, um questionamento pode ser realizado: Por que os pais
proíbem as crianças de assistirem aos programas com cenas de pornografia e não demonstram tanta
preocupação com as cenas de violência veiculadas na televisão?
Na tentativa de sugerir explicações para tal fato, duas reflexões podem ser
desenvolvidas: De um lado, conforme a observação dos dados; a proibição dos pais diante das cenas
de pornografia revela uma atitude de preocupação relativa à possibilidade das crianças apreenderem
práticas, que ainda não são apropriadas para sua idade. Por outro lado, a falta de preocupação
relativa às cenas de conteúdo violento, pode traduzir a forma como a violência é tratada num
processo de naturalização e banalização do fenômeno. As práticas e manifestações da violência na
sociedade, ocorrem de diferentes formas no decorrer da história da humanidade e a cada dia
aumenta sua intensidade e regularidade. Isso contribui para que ela seja situada no quadro das
situações comuns do cotidiano, e perca seu sentido de anomia, ou seja, perde atenção enquanto um
problema que afeta o funcionamento e a estrutura da sociedade. (CARLSSON e VON FEILITZEN,
2002)
As demonstrações dessas explicações e as respostas ao questionamento proposto,
constituem objeto para a realização de um outro estudo em que sejam pesquisados os pais com a
finalidade de perceber suas opiniões, compreender as razões pelas quais são proibidos os programas
televisivos e analisar a postura que possuem diante das cenas de pornografia e de violência.
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CAPITULO IV
VIOLÊNCIA, (RE)PRODUÇÃO E MEDIAÇÃO

O debate relativo às cenas de violência mostradas na televisão, permeia todos os
capítulos desse trabalho, com o objetivo de refletir sobre os possíveis efeitos causados às crianças
decorrentes da exposição a esse tipo de programação. A ocorrência de brigas e a manifestação de
comportamentos agressivos têm sido consideradas sob a lógica da problemática referente à
violência na escola, fenômeno que necessita de explicações capazes de fornecer pistas e orientações
para seu enfrentamento.
Ao encontro dessa perspectiva, neste capítulo pretende-se analisar a ocorrência de brigas
e a manifestação de comportamentos agressivos no ambiente escolar, estabelecendo relações de
aproximação e distanciamento com o conteúdo violento assistido pelas crianças nos programas
televisivos. O desafio proposto consiste em não perder de vista a observação do contexto em que as
crianças envolvidas estão inseridas, a condição de sujeito que elas assumem diante das cenas
assistidas e das situações vivenciadas no cotidiano. A análise do contexto das crianças
entrevistadas, será caracterizada a partir dos lugares em que as crianças viram ou presenciaram
cenas de violência.
Na sequência, a tentativa da discussão consiste em problematizar se existe algum tipo de
influência e o que de fato influencia os hábitos cotidianos das crianças entrevistadas, a partir do
conteúdo assistido por elas. O comportamento se modifica ou se traduz em gestos, falas e
agressões?
Nesses termos, será analisada a condição de autonomia das crianças diante daquilo que
assistem e a contribuição da família e da escola para a (re)significação dos conteúdos exibidos nos
programas assistidos. A estratégia utilizada para análise, será submeter o objeto de estudo à
perspectiva das teorias da aprendizagem social e à teoria das medições, na tentativa de demonstrar a
capacidade explicativa dessas correntes para o comportamento das crianças na escola.

4.1 As brigas na Escola Estadual do Bairro: O que dizem os alunos
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As brigas envolvendo alunos situam-se no contexto das práticas de violência na escola
em que são consideradas variáveis exógenas e endógenas, responsáveis pela ocorrência e
intensidade das ações, como por exemplo, as relações familiares, o contexto, a idade, a série, a
relação com outros alunos, professores e funcionários da escola.
A situação de violência na escola, conforme mencionada no capítulo I, pode ser
classificadas sob categorias de ações. Nesse caso, são evidenciadas as incivilidades e as micro
violências. No campo das incivilidades concentram-se as ameaças, transgressões, palavras de baixo
calão, ofensas, etc. São agressões verbais que denotam a falta de respeito de quem se dirige a outra
pessoa e resultam em efeitos negativos de natureza psicológica. A noção de microviolência é
definida a partir das agressões físicas e brigas entre alunos, as quais constituem práticas que afetam
as pessoas envolvidas no sentido físico, provocando danos à vida, ao corpo, à matéria.
(ABRAMOVAY, 2005)
As ameaças e agressões verbais que ocorrem no interior da escola, constituem a primeira
das manifestações de violência nesse ambiente. Nem sempre conduzem para os tipos mais
complexos de ações e manifestações classificadas sob a lógica das microviolências. Todavia,
quando ocorrem as agressões físicas, é possível encontrar em sua origem, situações envolvendo
agressões verbais.
De acordo com Abramovay (2005, p.174), “a agressão é uma relação que envolve
agentes em diferentes papéis como o de agressor e o de agredido”. A interação entre esses papéis,
produz um círculo de motivos que originam e resultam quase que simultaneamente nas brigas. No
ambiente escolar, a alternância e a sobreposição desses papéis, aponta para a intensidade das
manifestações de violência.
Na escola pesquisada, as agressões verbais são frequentemente realizadas entre alunos e
contra os professores e funcionários da escola. Elas causam constrangimento e afetam a integridade
moral de quem a sofre. Entretanto, cabe ressaltar que as agressões físicas aparecem com maior
frequência em termos de acontecimento e registro de ocorrência.
As crianças entrevistadas foram indagadas acerca do seu envolvimento em brigas na
escola e o conteúdo das falas das entrevistas confirma a assertiva acima. Todas as crianças
entrevistadas afirmam sua participação em brigas e narram como tudo aconteceu desde o início. As
expressões como, “brigo”, “bato”, “empurro”, “chutei” “dei murro” aparecem com maior
frequência nas falas em relação àquelas correspondentes a “xinguei” e “falei”.
Um aspecto que merece destaque refere-se ao tempo verbal das palavras que exprimem a
ação violenta. Algumas das falas remetem ao passado quando indicam a ação praticada. Todavia, a
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maioria das expressões das crianças declara a prática da ação no tempo presente ou numa espécie de
passado recente conforme pode ser observado na fala da criança 03 quando afirma: “Já briguei sim
[...] Ahhh eu empurro eles pra lá [...] eu apelei feio e dei um murro nele, chutei também”.
Observe que do mesmo modo, a fala da criança 04 indica que as ações são
constantemente realizadas: “Todo dia eu brigo. Os menino fica atentando a gente, xingando... eu
bato mesmo, até nos boi maior que eu” (sic).
Duas acepções sugerem explicações para o fato de que as brigas sejam mais
evidenciadas diante das agressões verbais. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que as brigas se
constituem no tipo de violência que ocorre com maior frequência nas escolas. As brigas,
comumente, originam-se nas brincadeiras, estão associadas aos conflitos de natureza emocional,
representam defesa de interesses e declaram uma situação de imposição espacial. (ABRAMOVAY,
2003) A criança 01 afirma que briga “só de vez em quando” e isso ocorre geralmente no momento
do recreio em meio às brincadeiras. A fala da criança 01 quando diz: “Eu dou umas voadora nos
menino, na hora do recreio”, auxilia a compreensão do sentido de violência por vezes atribuído às
brincadeiras.
Em segundo lugar, torna-se necessário assinalar que as agressões verbais e ameaças nem
sempre são registradas na escola, devido à importância concedida. Em casos de muita tensão,
constantes conflitos e regularidade de diferentes modalidades de violência, naturalmente são e
priorizados os registros das situações que representam maior gravidade. (ABRAMOVAY, 2003)
Isso contribui para que as brigas sejam mais evidenciadas que as agressões verbais, exceto quando
essas resultam naquelas.
Em decorrência disso, as preocupações relativas ao controle e amenização das práticas
de violência na escola, exigem que sejam realizadas algumas reflexões capazes de explicar a
ocorrência do fenômeno. Primeiramente, é preciso localizar e situar os atores envolvidos nas brigas
e agressões, levando em consideração seu contexto social e as experiências de vida de cada um. Em
seguida, descobrir o motivo que origina as brigas na escola constitui um desafio a ser ultrapassado
por pesquisadores, professores e demais profissionais. Diante dessas informações torna-se possível
conhecer e elucidar os aspectos inerentes à realidade observada a fim de sugerir e pontuar possíveis
alternativas de enfrentamento e prevenção para a situação da violência na escola.
Os alunos envolvidos em situação de agressões, brigas e indisciplina na escola
pesquisada, conforme informações obtidas nos livros de advertência da escola, totalizam 70% das
ocorrências, conforme mencionado anteriormente. É preciso considerar que a atitude dessas
crianças estabelece no ambiente escolar uma situação de caos e desordem.
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Ao narrar o envolvimento em brigas na escola, as crianças revelam diferentes motivos
que deram origem à briga. Conforme ressalta Abramovay (2005), as agressões físicas geralmente se
procedem em decorrência de agressões verbais. Confirmando esta assertiva, a estrutura discursiva
das falas das crianças antecipa a narração da briga apresentando fatos relacionados a xingamentos e
ofensas.
A fala da criança 02 constitui um exemplo disso, observe: “os boizin fica me atentando
muito, eles ficam me chamando de zé do leite.” Nesse momento, pergunto o porquê disso e ele
responde: “É besteira deles, é que minha vó vendia leite, aí eu apelo e vou pra cima deles.” E ainda
completa dizendo a forma como reage diante da ofensa: “Ahhh com chute né...” Note que o chute
consiste numa reação imediata diante de um ofensa pessoal em função de uma situação pertencente
ao contexto da criança, que lhe causa constrangimento.
O extrato da fala da criança 03 ilustra o mesmo argumento: “Já briguei sim. Porque eles
xingam minha mãe, eu não gosto. Ahhh eu empurro eles pra lá. Um dia o boizin veio e falou lá
umas coisa de mãe, eu apelei feio, bati nele [...] depois ele veio pra cima de mim, e depois ficou lá
chorando.” O motivo que deu início ao atrito, tem sua origem numa agressão verbal.
A fala da criança 05 aponta para duas situações de conflito, a saber: a primeira, refere-se
a uma discussão que antecede a briga de fato, quando ele diz que “uma vez o menino me xingou” e
isso resultou numa briga. A segunda situação diz respeito a uma agressão física direta sem
discussão ou agressão verbal prévia “[...] na outra um boizin me empurrou, aí eu empurrei ele, e
corri lá pra fora, ali... Aí o boi veio atrás de mim, me empurrou de novo, aí bati nele.” Note que
nesta situação narrada prevalece a todo o momento, a agressão física.
No ranking dos motivos que dão origem às brigas na escola, as declarações expressas
revelam uma situação aparente de reação e conflito diante de uma agressão sofrida. Quando a
criança 07 assegura: “Brigo direto, é só os meninos me atentar ou caçar briga comigo. Eu bato, se
eu não bater os boizin me bate.” Ela revela um aspecto até então subentendido nas outras falas.
Ademais, o sentido que se encontra submerso no conteúdo das falas, trata-se de uma estratégia de
defesa. As crianças brigam para se defenderem, para revidarem uma ofensa ou agressão sofrida por
outros colegas.
Outro aspecto que pode ser destacado nas falas das crianças equivale à reincidência dos
alunos envolvidos nas brigas no ambiente escolar. A criança 08 diz que “quando os meninos ficam
me atentando, toda semana vou na sala de Ana27. Ela fala umas coisa lá, depois volto para a sala,
27

Ana refere-se a um nome fictício criando para resguardar a identidade da pessoa citada pela criança. Em sua fala, a
criança 08 cita o nome da vice-diretora da escola que é uma das pessoas responsáveis por monitorar o comportamento
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mas não tem jeito, se os menino me zuar de novo eu brigo de novo... bato neles.” A pessoa
mencionada possui como uma de suas atribuições, acompanhar os alunos no que tange ao
comportamento em sala de aula e nos demais espaços da escola. O fato de a criança frequentar a
sala da vice-diretora com assiduidade devido ao seu envolvimento em agressões, confirma a
reincidência dos alunos nos delitos e sugere um questionamento alusivo à problemática enfrentada
pelo sistema educacional no que diz respeito às normas e a punição.

4.1.1 A relação entre as brigas e o contexto da criança

A agressão na escola de acordo com Rubi (2005) pode ser explicada por meio de um
processo em que os códigos de conduta são interiorizados pelas crianças antes mesmo de
adentrarem no espaço escolar. A discussão permite situar cada aluno pertencente a um contexto de
vida diferente, com experiências igualmente distintas. O convívio no ambiente da escola agrega as
diferentes realidades, elucida as condutas. Inevitavelmente, o que ocorre na escola diz respeito,
muitas vezes, ao surgimento dos conflitos, porém, quase sempre os conflitos já possuem origem e
somente são acirrados devido à convivência.
O que essas acepções revelam, ou pelo menos tentam problematizar, diz respeito a um
debate mais amplo, complexo e polêmico, que procura desvendar e alegar se a criança tende a ser
naturalmente violenta ou se sua manifestação de violência ocorre em virtude dos princípios que
fazem parte da sua vida cotidiana. Por um lado, considerar a violência nas crianças como algo
natural, consiste em explicar seu comportamento em decorrência puramente da personalidade de
cada criança. (RUBI, 2005)
Embora essa definição não detenha total capacidade explicativa dos fatos relacionados à
agressividade e às brigas em geral, os estudiosos não a descartam por completo porque ela pode
problematizar o assunto. A fala da criança 10 poderia ser objeto de análise à luz desta perspectiva
quando diz: “Eu sou o mais atentado da sala, levanto, brigo, converso na aula. Todo dia vou pra
secretaria, mas eu não sei por que sou desse jeito não.” Entretanto, a explicação não pode se deter
somente à aparência das falas, sem observar outras questões pertencentes ao processo.
Por outro lado, ponderar os princípios inerentes à vida de cada criança, pressupõe
destacar os valores, costumes da realidade de cada um e avaliar o contexto ao qual está inserido.
Ressalto ainda, que esse tema será detalhado posteriormente.

dos alunos e adverti-los quando adotam condutas inadequadas conforme as normas da escola.
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4.2 Agressividade, televisão e as teorias da aprendizagem social

No capítulo II, foram abordadas as percepções que as crianças pesquisadas possuem
acerca da violência exibida na televisão. A reflexão sinalizou para a interpretação das ações das
crianças à luz das teorias da aprendizagem social, a partir dos sentidos atribuídos à violência. Este
item do trabalho, pretende submeter à análise, o objeto de estudo e os dados coletados a fim de
perceber as aproximações e distanciamentos quanto ao modelo.
As teorias da aprendizagem social constituem um grupo de teorias desenvolvidas no
campo da ciência cognitiva que propõe explicações para o comportamento humano. Elas buscam
compreender os mecanismos que dão origem às ações do homem em sociedade e o percurso dessas
ações.28
O princípio que norteia cada uma das teorias, equivale a compreender o processo de
aprendizagem como resultado de uma identificação pessoal que cada indivíduo cria em decorrência
das interações que ele estabelece com outros atores. A aprendizagem se consolida a partir da
reprodução das atitudes identificadas pelo indivíduo. Nesses termos, a observação, a assimilação, a
modelagem e a motivação são elementos determinantes para que a aprendizagem aconteça. (POZO,
1998)
Primeiro, a observação refere-se à atenção que o indivíduo dedica à situação que ele
presencia. Cada situação receberá uma atenção diferenciada conforme as escolhas de cada pessoa.
Em segundo lugar, a assimilação trata-se das informações recebidas, que por sua vez são retidas.
Tais informações passam por uma codificação natural e resultam no sentido e na percepção que as
pessoas atribuem à situação observada. Na sequência, a modelagem corresponde à reprodução
propriamente dita, dos comportamentos e informações observados. Por fim, a motivação diz
respeito aos interesses e incentivos imbuídos na prática da reprodução do comportamento. É no
campo das motivações que ocorrem a identificação, a imitação e a compensação das ações.
(GONZÁLEZ-PÉREZ, 2003)
A utilização dessas teorias nos estudos culturais, nas discussões sobre os meios de
comunicação de massa e acerca da recepção do conteúdo televisivo, privilegia o debate em torno
das influências no comportamento. A abordagem é realizada no sentido de explicar a reprodução
das atitudes como resultantes de um processo de aprendizagem. Neste aspecto, os estudos revelam
que os tipos de comportamento observados pelas pessoas, em que exista compensação positiva
28

Dentre as teorias da aprendizagem, aquelas amplamente conhecidas e utilizadas são: As etapas do desenvolvimento
cognitivo elaborada por Piaget, a teoria construtivista de Bruner, Teoria sócio cultural de Vygotsky e as discussões
sobre o aprendizado em virtude da experiência.
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pelas atitudes praticadas, tendem a ser reproduzidos com maior facilidade por aqueles que
observam.
Nessa lógica, seria possível associar o comportamento agressivo das crianças
pesquisadas às cenas de violência física presentes no conteúdo televisivo que elas assistem. O fato
de que as crianças assistem a diferentes programas como, por exemplo, desenhos, novelas, filmes e
jornais, cujas cenas mostram violência, oferecem uma capacidade explicativa para a incidência de
brigas na escola. De acordo com os pressupostos das teorias da aprendizagem social, seria possível
afirmar que as crianças tendem a reproduzir em sua realidade, neste caso a escola, as cenas de
violência assistidas na televisão.
Ademais, as teorias da aprendizagem social possuem um aspecto em comum, que diz
respeito à consideração de um conhecimento prévio que cada pessoa possui acerca daquilo que ela
assimila ou da situação com a qual se identifica. Ou seja, para que ocorra a aprendizagem é preciso
que existam conceitos anteriormente elaborados que contribuam para a atribuição de sentido. E a
partir disso, ocorre a reprodução do comportamento observado. (POZO, 1998)
Nessa perspectiva, os conceitos prévios acerca da situação observada e reproduzida são
originados na experiência de cada pessoa. Dessa forma, cabe relembrar que o sentido que as
crianças atribuem à violência pode ser determinante para que a reprodução de fato aconteça.
As crianças entrevistadas associam as cenas de violência mostradas na televisão com as
situações que acontecem no seu cotidiano e conseguem apontar inclusive quais são as semelhanças,
conforme é possível observar na fala da criança 02: “O que acontece na vida real é igual da
televisão, as brigas, tudo, o povo matando.” A resposta remete à interpretação de que a realidade
reproduz aquilo que acontece na televisão.
Os tipos de violência indicados nas falas das crianças revelam um tipo de conhecimento
prévio que as crianças possuem acerca da violência. Partindo do princípio das teorias da
aprendizagem social, a criança 03 ao afirmar que: “Na vida real acontece as brigas, chutes, o povo
com raiva e na televisão também é assim...” observa a violência na televisão e associa as cenas
assistidas com o que ocorre na realidade.
A interpretação do sentido que as crianças possuem acerca da violência a partir da
compreensão dos conhecimentos que ela possui, conduz a uma discussão relativa ao contexto em
que a criança está inserida e espaço em que a experiência é gerada.
De acordo com Vygostky (1999), cada criança percebe de forma diferente as situações
que acontecem à sua volta. Na teoria que ele desenvolve, a idade constitui importante fator para
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explicação do comportamento. Dessa forma, a ação das crianças será guiada conforme a idade e as
interações que ela estabelece em seu meio. Isso caracteriza a experiência que ela adquire.
O processo de identificação das cenas mostradas na televisão com os acontecimentos da
sociedade, constitui outro tipo de conhecimento prévio que as crianças possuem acerca da violência.
Observe que na fala da criança 04, o conteúdo violento exibido na televisão: “É tudo real. Acontece
do mesmo jeito, as confusão, o povo atirando, as briga lá de casa.” Note que a última expressão
promove uma associação entre as cenas de violência e situações de conflitos ocorridas no interior
do domicílio da criança, o que individualiza a sua experiência.
As teorias da aprendizagem social defendem a existência de conceitos prévios
elaborados na experiência de vida de cada pessoa, que contribuem para a criação do sentido que
permeia a observação e a assimilação das cenas. Entretanto, o quadro teórico privilegia a discussão
que explica o comportamento humano enaltecendo a perspectiva da modelagem. Ou seja, a
reprodução das situações observadas. (GONZÁLEZ-PÉREZ, 2003)
Logo, nos estudos culturais e de comunicação, além de considerar a capacidade de
observação e assimilação das informações e mensagens recebidas, os estudiosos estão interessados
em compreender a dinâmica das motivações que conduzem à reprodução do comportamento.
Albert Bandura (1960), professor e pesquisador na área de psicologia social, destacou
em um de seus estudos realizados no Canadá, elementos que favorecem a aprendizagem por meio
da modelação. O experimento teve como objetivo demonstrar em que situações a agressividade
infantil pode ser explicada a partir da observação, assimilação e modelagem do comportamento
presente na televisão. Foi exibida a três grupos de crianças parte de um filme em que uma pessoa
agredia um boneco. Em cada grupo, o filme possuía um final diferente que se tratava
respectivamente em punição, compensação e neutralidade quanto à ação praticada. Em seguida, as
crianças foram observadas enquanto brincavam com bonecos. Bandura observou que as crianças
praticavam contra os bonecos, as mesmas atitudes assistidas conforme a cena que viram no final do
filme. Nesse sentido, o autor considera que os espectadores tendem a reproduzir os comportamentos
exibidos na televisão, por meio da lógica da compensação, punição ou neutralidade das suas ações.
(BANDURA, 1960, citado por POZO, 1998)
Na perspectiva utilizada por Berkowitz (1984, citado por MINAYO, 2004), a
agressividade a partir das cenas de violência mostradas na televisão pode derivar de um processo de
identificação positiva, com os personagens que praticam a violência, o que ocasionaria a apreensão
do sentido de violência. Em determinada situação, pode ocorrer a transposição deste sentido para as
práticas pessoais conforme se instaura os conflitos.
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Todavia, a abordagem realizada somente por esta perspectiva restringe a capacidade
explicativa das teorias da aprendizagem social à simples reprodução do comportamento, sem levar
em consideração a possibilidade de mudanças no sentido da ação a partir do próprio contexto em
que a pessoa está inserida.
Em primeiro lugar, a análise do objeto desse estudo pode ser aproximada ao modelo
teórico referente à aprendizagem social na medida em que foi possível observar que as crianças
exercitam a observação ao perceberem a existência de diferentes tipos de violência nos programas
televisivos. Em segundo lugar, a lógica da associação, pode igualmente ser comprovada quando as
crianças pesquisadas conseguem identificar que o conteúdo das cenas mostradas na televisão
assemelha-se com situações presentes em se dia-a-dia.
Entretanto, o objeto de estudo começa a se distanciar do quadro teórico no diz respeito à
reprodução do comportamento tal como ele ocorre na televisão. Uma vez que as brigas no ambiente
escolar possuem motivações diversas, cuja origem não pode ser associada de forma determinante à
identificação e/ou imitação com algum personagem em específico dos programas televisivos.
Contudo, ao observar que na fala das crianças entrevistadas, a briga em determinado momento,
consiste numa estratégia de defesa em virtude de uma agressão sofrida, é possível interpretar uma
característica que revela uma atitude que representa compensação. O fato de revidar diante de uma
situação ofensiva é enaltecido em diferentes programas televisivos como, por exemplo, no desenho
Pica Pau e o personagem é compensado positivamente por isso.
Ainda que as teorias da aprendizagem social possuam capacidade explicativa para as
agressões no ambiente escolar, não se pode negligenciar que as cenas de violência exibidas na
televisão, fazem parte de um conjunto de variáveis distintas, capazes de influenciar ou não o
comportamento das crianças. Além disso, é preciso ampliar o debate e considerar que a lógica da
compensação, punição e neutralidade do comportamento pode ser modificada a partir de outros
elementos externos a programação televisiva.
Nesse sentido, a abordagem torna-se insuficiente para esclarecer, por exemplo, as
situações em que crianças que assistem aos diferentes tipos de programas e cenas, cujo conteúdo é
violento, não demonstram um comportamento agressivo na escola. Para tanto, torna-se necessário
recorrer a outras perspectivas teóricas que sejam capazes de elucidar, (re)elaborar e, inclusive,
(des)construir algumas das explicações acerca das relações entre o conteúdo televisivo e o
comportamento agressivo das crianças.
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4.3 Agressividade, televisão e a teoria das mediações

Os pressupostos que orientam a elaboração da teoria das mediações permitem submeter
o objeto de estudo a outro tipo de análise que amplia as possibilidades de explicação relativa à
interação entre a televisão e o comportamento das pessoas na vida cotidiana. Ao considerar a
existência de elementos capazes de mediar o conteúdo assistido, essa perspectiva teórica posiciona
os telespectadores como sujeitos numa condição simultânea de receptor e produtor de sentidos,
capazes de agir e reagir diante daquilo que assistem.
A teoria das mediações integra o campo dos estudos culturais face ao surgimento,
expansão e consolidação dos meios de comunicação na sociedade. As discussões começam a ter
destaque na Europa a partir das décadas de 1960 e 1970 em decorrência dos estudos desenvolvidos
por Raymond Williams e Stuart Hall. O debate proporcionado por esses autores no que tange aos
estudos culturais, aponta para novas interpretações do papel desempenhado pelos meios de
comunicação na vida da sociedade. Nesses termos, estabelece relações entre as transformações
ocorridas no sistema de produção vigente e a intensificação do uso das novas tecnologias,
apontando para a existência de novos estilos de vida, mudanças na identidade e na formação
cultural da sociedade.
Ademais, as abordagens buscam (des) construir alguns dos conceitos inerentes à
discussão dos meios de comunicação como, por exemplo, a noção de massas. Os estudos de
Williams (1969), propõem uma interpretação diferenciada para o estudo das massas, que parte de
uma análise macro das transformações da sociedade e privilegia a análise da dinâmica da vida
social numa perspectiva dos acontecimentos do dia-a-dia. Nesse sentido, confere aos meios de
comunicação um sentido social relacionado à organização da vida cotidiana.
As pesquisas de Hall (2003) enaltecem a capacidade de interação das pessoas diante das
mensagens e conteúdos veiculados nos meios de comunicação. Para ele, as condições sociais,
políticas e ideológicas contribuem para mediar o sentido que as pessoas atribuem aos conteúdos.
Neste aspecto, sugere refletir que o conjunto de significados que a pessoa acumula diariamente,
favorecem seu deslocamento da posição de mero espectador para o lugar de interpretação,
interação, ação e reação diante dos discursos produzidos nos meios de comunicação.
Essas interpretações possibilitaram o fortalecimento dos estudos das práticas das
culturas populares, sobretudo no campo da antropologia e contribuíram de maneira significativa
para a estruturação da teoria das mediações, difundida na América Latina, por intermédio dos
trabalhos produzidos por Martín-Barbero (1990).

102
Os estudos desenvolvidos na América Latina acerca dos meios de comunicação,
apontam para a lógica da recepção de conteúdos e mensagens mediante à indústria cultural e
propõem um reposicionamento dos sujeitos. Ao realizar estudos sobre a recepção do conteúdo
televisivo, Martín-Barbero (1997) ressalta que existe uma redefinição da cultura a todo instante e,
portanto, isso exige compreender o “seu caráter de processo produtor de significações e não de mera
circulação de informações, no qual o receptor, portanto, não é um simples decodificador daquilo
que o emissor depositou na mensagem, mas também um produtor.” p.287
A noção de mediação para Martín-Barbero está associada a um processo que gera
significados individualmente, a partir da apreensão de códigos, porém, produz um sentido que na
verdade é social. Logo, o que permeia toda essa discussão e interessa à análise deste trabalho diz
respeito a investigar os sentidos que são produzidos e reproduzidos diante dos conteúdos veiculados
nos meios de comunicação, neste caso, a televisão. Isso pressupõe compreender o sentido da
recepção, o sentido da interpretação, o sentido da mediação e o sentido da ação a fim de estabelecer
relações entre os mesmos.
A teoria das mediações permite discutir duas lógicas de mediação. A primeira refere-se à
interferência que os meios de comunicação possuem na habilidade de realizar na vida cotidiana,
podendo inclusive modificar padrões de vida, consumo e valores como é o caso da abordagem da
televisão em distintas pesquisas. Os estudos realizados neste quadro de discussão procuram analisar
o papel dos meios de comunicação na transformação do modo de vida da sociedade a fim de
compreender os limites para mediação cultural.
Em segundo lugar, as discussões conduzem para a mediação, por exemplo, dos
conteúdos e mensagens veiculados. Trata-se de um processo de intervenção que pode ser
desempenhado por outros elementos sociais ou estruturas capazes de produzir ou orientar a
construção de novos significados alusivos às informações recebidas. (MARTIN-BARBERO, 2003)
Nesse aspecto, as investigações buscam situar quais são os elementos passíveis de efetuar alguma
mediação e possibilitam demonstrar como essa mediação ocorre.
Os elementos de que trata Martín-Barbero (1997), podem ser caracterizados como
estruturas sociais cujas ações e manifestações podem promover a mediação do sentido dos
conteúdos e mensagens. Nesse estudo, a família e a escola podem ser consideradas como as
principais estruturas capazes e até mesmo responsáveis pelo processo de mediação do conteúdo
televisivo assistido pelas crianças.
De acordo com Njaine e Minayo (2003, p.132)
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A família e a escola têm sido historicamente a base da educação de crianças,
adolescentes e jovens e da inserção social desse grupo. Diante da violência, o
desafio maior é o reconhecimento da complexidade de suas manifestações, sem
reduzí-la a uma única fonte. O lugar da escola, como fonte privilegiada de
mediação, assim como o da família possibilita uma atuação ampla no campo da
prevenção da violência.

Em suma, é possível pensar que de um lado, a televisão enquanto meio de comunicação
se constitui num instrumento de mediação da cultura, de valores, de ideias e costumes. E por outro
lado, a família e a escola podem atuar como mediadores dos conteúdos que são veiculados na
própria televisão e contribuir para a modificação dos sentidos que as crianças atribuem à violência.

4.3.1 A família enquanto estrutura de mediação

A estratégia de mediação do conteúdo televisivo realizada pela família pode ser um
elemento importante para demarcação do comportamento das crianças no ambiente escolar. Quando
se discute a capacidade da família em mediar o conteúdo televisivo assistido pelas crianças, trata-se
de imputar a ela a responsabilidade de acompanhar os programas que as crianças assistem e
dialogar com elas sobre o conteúdo que assistem. Essa prática pode facilitar a construção de novos
significados para aquilo que elas assistem como, por exemplo, as cenas de violência.
Conforme tabela apresentada no capítulo I, cerca de 50% das crianças desse estudo
assistem à televisão juntamente com os pais ou responsáveis. O fato de os pais assistirem televisão
com seus filhos cria a oportunidade de perceber os programas preferidos pelas crianças, os motivos
de preferência e até mesmo os personagens com os quais mais se identificam. Nesse aspecto, os pais
podem modificar a percepção que as crianças adquirem daquilo que assistem.
No capítulo III foram abordadas questões relativas à proibição do conteúdo televisivo.
Por um lado, isso representa uma estratégia de controle acerca das cenas que as crianças assistem.
Por outro, a simples proibição de assistir ao conteúdo televisivo é considerada em alguns casos,
uma atitude negativa de privação das crianças daquilo que acontece na realidade. Por isso, a
mediação surge como possibilidade de auxilio na percepção das mensagens veiculadas.
No caso dos programas que mostram cenas de violência, é possível considerar que os
pais possuem a capacidade de auxiliar as crianças na percepção das cenas, dos motivos que
conduzem a ação e, sobretudo, nas implicações decorrentes dessas ações na vida de cada um.
Todavia, é preciso considerar que a possibilidade e direcionamento da modificação do significado
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das mensagens recebidas, ocorrem conforme o sentido e a experiência de vida de cada pessoa.
Logo, os pais somente podem (re) direcionar o sentido das cenas de violência que assistem a partir
daquilo que eles compreendem como violência.
Nessa acepção, a possibilidade de mediação da família se contrasta com o contexto em
que são recebidas as cenas de violência e direciona a discussão para uma perspectiva abrangente
dos motivos e causas capazes de esclarecer o comportamento agressivo das crianças.
Nesses termos, a análise consegue transpor a perspectiva da sociologia da comunicação
para a autêntica discussão sociológica que se refere à explicação dos fenômenos em consonância
com as implicações do contexto social, da produção e reprodução cultural.
Certamente, abordar o contexto social constitui uma tarefa difícil, porque pressupõe
considerar um conjunto de variáveis e elementos distintos que se relacionam tanto no plano
individual quanto na esfera da sociedade. Para não correr o risco de realizar uma discussão
incipiente, os elementos que caracterizam o contexto em que as crianças vivem, referem-se às
informações do seu cotidiano.
O comportamento agressivo pode ser considerado como proveniente de situações
externas e completam seu sentido com as variáveis internas. As variáveis internas abordadas nesse
estudo, podem ser caracterizadas pela idade das crianças e pela série que elas estudam, mediante as
informações que foram possíveis de se conhecer a partir dos livros de registro da escola. Deste
modo, analisando em outro patamar, cabe então examinar quais são essas variáveis externas que
contribuem para demonstrar as atitudes, criar e acirrar os conflitos.
Primeiramente, os dados coletados permitem identificar os bairros em que as crianças
residem. Conforme já foi mencionado em outras partes do trabalho, os bairros compõem uma região
cujas taxas relacionadas à violência, apresentam-se demasiadamente altas. Em segundo lugar, a
realização das entrevistas possibilitou, mesmo que superficialmente, conhecer alguns dos aspectos
da vida cotidiana das crianças. Foi possível observar a composição do núcleo familiar e classificar
os tipos de violência que as crianças costumam ver em seu bairro, rua, e em alguns casos, na própria
casa, conforme demonstram as falas. Todas as crianças entrevistadas identificam que:“perto de
casa”, “no bairro”, “na rua lá de casa” são os lugares em que já viram ou possuem referência de
manifestações de violência.
As brigas no ambiente escolar podem estar associadas à realidade social e familiar que a
criança está inserida. A criança 09 fornece indicativos que conduzem a uma relação com a
afirmação acima, ao dizer: “eu brigo direto, porque xingam minha avó e meu pai. Ele agora tá
preso e moro só com ela.” Ao questionar sutilmente a criança sobre os motivos desta última
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acepção, ela revela: “Ele foi preso por causa que tava com arma”. Essa situação integra o contexto
em que a criança vive e, de alguma forma, pode contribuir para elaborar um sentido de violência.
Ademais, surge um questionamento que merece reflexão diante do contexto das crianças
e que este trabalho não se propõe a esgotar a discussão. Qual será o tipo de mediação que a família
pode realizar acerca da violência mostrada nos programas televisivos? O que se torna mais
determinante para a influência no quadro de violência na escola, seria a exposição a cenas de
violência exibidas na televisão ou o contexto em que as crianças vivem?
Além do sentido que os pais atribuem à violência, impera na construção de significados
por parte das crianças, os lugares e espaços que elas costumam ver, presenciar ou tem referências de
que aconteçam as práticas de violência. A criança 04 revela a regularidade e os espaços que
presencia as cenas de violência em seu cotidiano: “Vejo todo dia, meu pai brigando com minha mãe
direto, ameaça bater nela. Ele xinga minha avó que já morreu. Na rua lá de casa todo dia tem
briga também.[...] Ahhh é por causa de droga né”. Note que o sentido de violência para esta
criança é construído a partir da sua realidade familiar e pelos acontecimentos da rua onde mora.
As crianças associam as cenas de violência física que assistem na televisão com as
situações cotidianas. No entanto, aparentemente, o que acontece na realidade fixa-se mais na mente
que o realismo das cenas mostradas na televisão. Observe a fala da criança 09 ao narrar uma briga
que presenciou: “Um dia lá no bar da minha avó, um homem quebrou uma garrafa na cabeça de
meu pai [...] foi vingança, porque meu pai vendeu uns negócio para um amigo dele e o amigo dele
não pagou...”
A riqueza de detalhes fornecida pelas crianças quando narram alguma situação de
violência ocorrida próximo a sua casa é maior que as informações declaradas quanto aos tipos de
violência que ela assiste através da televisão. A criança 07 diz que viu:“o cara brigando na porta
de casa. Ele deu um murro no outro aí... aí... aí... o cara lá, o outro, deu outra porrada e eles
ficaram rolando no chão”
A mediação realizada pela família está associada ao realismo da violência presente nos
programas televisivos e na preocupação que ela venha a manifestar quanto à exposição das crianças
às cenas. Se o entendimento que a família possui acerca da violência possui raízes na sua realidade
e se configura com um caráter normal, devido aos fatos que acontecem em sua volta, logo o sentido
de violência na percepção das crianças tende a percorrer a mesma lógica. Conclui-se portanto, que
dependendo do próprio sentido que os pais ou responsáveis atribuem à violência seja na televisão
ou no próprio contexto, será diferente o significado de violência que as crianças edificam.
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4.3.2 A mediação realizada pela escola

O potencial de mediação da escola possui um caráter mais preventivo que propriamente
de combate aos fatos, envolvendo agressões e violência no âmbito da escola. De um lado, caberia à
escola transformar o significado da violência por meio da realização de campanhas visando à
conscientização de alunos, pais e professores quanto às consequências das condutas violentas. As
atividades podem promover o debate acerca dos diferentes enfoques conferidos ao fenômeno da
violência, inclusive pelos meios de comunicação, na tentativa de refletir as temáticas e abordagens
discutidas pela mídia em geral. (MOORE, 1998)
Por outro lado, a escola tem a capacidade e a responsabilidade de auxiliar os alunos
envolvidos nos casos de agressão, oferecendo apoio pedagógico. Além disso, promover uma
interação com os pais dos alunos, constitui outro auxílio que permite compreender as causalidades
do fenômeno inerentes ao contexto em que as crianças vivem. Por fim, a escola pode atuar na
mediação dos conflitos existentes de forma a contribuir qualitativamente para melhorar as atitudes,
compreensão, cordialidade e promover uma cultura de paz. (CHRISPINO, 2002)
A noção de conflito exige algumas reflexões pertinentes ao debate alusivo à violência na
escola. A presença do conflito pode ser encarada de forma positiva ou negativa no ambiente escolar.
O conflito por si só, enquanto característica positiva do comportamento possibilita crescimento e
aprendizagem, o que referenda sua necessidade. No entanto, a existência de conflitos em demasia e
de forma desordenada pode causar prejuízos às relações sociais. (OLIVEIRA, 2004)
Nessa lógica, a mediação no espaço escolar funciona como instrumento capaz de alterar
o sentido das ações e, consequentemente, amenizar a situação de conflito exagerado. Com isso,
contribui para a transformação das atitudes e condutas.
Entretanto, é preciso mencionar que a própria estrutura do sistema educacional interfere
em sua capacidade de contribuir para criar ou fortalecer as ações de conscientização e mudança no
sentido atribuído à violência (ORTEGA, 2002). Em função disso, as possibilidades de mediação por
parte da escola são reduzidas e, consequentemente, determinados sentidos atribuídos à violência se
sobressaem, diante de outros, o que pode resultar em um processo de supervalorização ou
banalização das práticas e condutas violentas.
Destarte, se a escola exerce sua capacidade mediadora, torna-se possível proporcionar a
reorientação das relações sociais, alterar os sentidos da violência, incentivar atitudes pacíficas e
abrandar as situações de conflitos (OLIVEIRA, 2004). Todavia, se a escola não consegue realizar
de maneira efetiva a mediação dos significados da violência, dos conflitos existentes em seu
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interior, da compreensão do contexto do qual a criança é oriunda, não terá cumprido parte de sua
missão e as manifestações de violência permanecerão intensas.
Em suma, a proposta de assinalar o papel da família e da escola como ferramentas de
mediação do conteúdo televisivo, do sentido de violência e dos conflitos existentes, baseia-se na
necessidade de apontar possíveis causalidades para a situação de agressividade e violência na
escola. Torna-se preciso salientar que não existe a intenção de conferir culpa a essas estruturas pelos
comportamentos das crianças, uma vez que ambas estão inseridas num contexto social maior de
dependência e interdependência com outras estruturas sociais. Contudo, a discussão teve como
objetivo situar as possibilidades de mediação dessas estruturas.

4.4 Manipulação, Monitoramento e Capacidade crítica

Diante das abordagens apresentadas acerca das teorias da aprendizagem social e da
teoria das mediações, a discussão a seguir pretende relacionar o objeto de estudo à luz dos três
modelos propostos por Jean Noel Kapferer (1985, citado por Vilar 2007) no que tange à influência
dos meios de comunicação sobre a vida e comportamento das crianças. Esses modelos foram
abordados no primeiro capítulo desse trabalho para situar a discussão relativa a autonomia das
crianças diante do conteúdo televisivo.
Retomando a discussão, os três modelos sugerem respectivamente três tipos de crianças
diante da programação televisiva: a criança manipulada, a criança crítica e a criança orientada.
Consequentemente, esses modelos induzem a três argumentos explicativos quanto ao
comportamento das crianças no ambiente escolar.
A criança manipulada “es un ser vulnerable [...] y responde a la repetición de un
programa” (VILAR, 2007, p. 53). O argumento que sustenta a definição deste modelo é proveniente
das teorias da aprendizagem social, especificamente aquelas que tratam da lógica dos efeitos
condicionados. De acordo com este modelo, a criança está suscetível a reproduzir todo e qualquer
comportamento que ela assista na televisão, sem qualquer possibilidade de defesa ou reflexão das
suas ações.
O modelo de criança crítica defende a completa autonomia das crianças em assimilar o
conteúdo televisivo e, inclusive discernir o que bom do que é ruim, o que é positivo do que é
negativo, o bem do mal. Comumente esse modelo possui aceitação e é defendido por publicitários
como argumento de defesa diante das estratégias de controle e classificação do conteúdo, da
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veiculação de propagandas como, por exemplo, de incentivo ao consumo de artigos infantis
(VILAR, 2007).
O terceiro modelo, a criança orientada dispõe sobre as condições que podem ou não
influenciar o comportamento das crianças em virtude da sua exposição à programação televisiva. O
argumento central desse modelo está baseado na teoria dos efeitos limitados, associado às
discussões realizadas no campo da teoria das mediações, uma vez que assinala que “la acción
educativa tanto de la escuela como de los padres modela o modifica la influencia publicitária”
(VILAR, 2007, p.57). Nesses termos, o modelo amplia a possibilidade de explicação do
comportamento das crianças sem excluir a interferência do conteúdo televisivo. A amplitude do
argumento dirige um olhar para a questão da autonomia das crianças, sugerindo que as
possibilidades de mediação contribuem para que elas construam novos sentidos e significados
acerca daquilo que assistem na televisão.
Mediante as discussões, foi possível observar que as crianças pesquisadas nesse estudo,
possuem características que ora se enquadram nos três modelos, ora diferem das interpretações
propostas. Isso não permite considerar de forma determinante a influência da televisão no
comportamento agressivo das crianças e, do mesmo modo, descartar inteiramente a sua
possibilidade explicativa, uma vez que, conforme revela Vilar (2007, p. 58), a influência
“dependerá del niño, em qué circunstancias de recepción, em qué ambiente [...]”.
Ao considerar que a criança constrói suas referências de comportamento a partir da sua
experiência, o argumento utilizado pelas teorias da aprendizagem social tende a ser legitimado. A
criança 10 afirma: “na minha rua direto os cara atiram nos outros. Esses dias acharam um cara
morto no terreno lá. Eu fui lá ver o corpo, os cara atira, briga, mata igual na televisão”.
No entanto, quando o assunto é a influência da televisão nas atitudes das crianças, o
debate não poder ser restrito à lógica da recepção, porque é preciso considerar a interferência de
outras variáveis como o contexto e o próprio fenômeno da violência na sociedade.Ainda nesse
sentido, podemos observar a fala da criança 03 que demonstra os lugares em que visualiza situações
de violência: “Vejo direto na rua de casa, no bairro, aqui na escola mesmo tem”. Note que a fala da
criança 02 reforça o argumento: “lá perto de casa no bairro, eu vi armas, tiroteio, facadas”.
Diante do exposto, não é possível negligenciar as especificidades socioculturais
inerentes à vida dessas crianças, as estruturas sociais em que elas estão inseridas, a interferência dos
problemas, conflitos sociais e econômicos. Além disso, é preciso considerar a relação que essas
crianças possuem com a família e com a escola, a sua autonomia, bem como a capacidade dessas
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estruturas em mediar e contribuir para a construção de novos sentidos para o fenômeno da
violência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta deste trabalho consistiu em problematizar a violência a partir de aspectos
envolvidos na recepção do conteúdo televisivo pelas crianças. De um lado, a discussão privilegiou a
descrição dos hábitos cotidianos das crianças com relação à mídia televisão, suas preferências
televisivas e os motivos de escolhas dos programas. De outro, a recepção do conteúdo foi analisada
com vistas a perceber qual é o sentido que as crianças atribuem ao que elas assistem. A exposição a
cenas de violência física exibidas na televisão foi investigada com o objetivo de descobrir se
existem e quais são as relações com o fenômeno da violência na escola. Nesse sentido, a escola e a
família foram situadas no quadro de variáveis que podem contribuir para a construção e mudança
dos significados criados pelas crianças acerca das cenas de violência assistidas.
No decorrer das investigações, foi possível realizar algumas constatações que auxiliam
na compreensão do fenômeno estudado.
Primeiramente, a hipótese que norteou as discussões desse trabalho se originou numa
perspectiva unilateral e se dirigiu para uma lógica mais complexa que envolveu questões cognitivas
e contextuais acerca da percepção da violência na ótica das crianças. A hipótese inicial desse
trabalho se enquadrou nas discussões desenvolvidas sob a lógica das teorias da aprendizagem
social, em que a criança tende a reproduzir em seu comportamento,conforme as ações assistidas
regularmente na televisão. Todavia, o percurso metodológico possibilitou desconstruir parcialmente
a hipótese. Observando os dados, embora exista correlação entre os tipos de violência identificados
na televisão e as atitudes narradas pelas crianças no que diz respeito às brigas na escola, o motivo
que dá origem às agressões não pode ser associado diretamente à violência na televisão. As causas
das brigas podem estar relacionadas aos problemas cuja origem se deriva do contexto social das
crianças ou mesmo de condições que revelam a criação e/ou manutenção de estereótipos.
Ademais, as preferências televisivas das crianças pesquisadas apontam para a discussão
relativa à autonomia das crianças para escolher canais e programas preferidos. Todavia, trata-se de
uma autonomia relativa, a capacidade de selecionar e priorizar determinados programas em virtude
daquilo que exibem, da identificação com os personagens, ou simplesmente por ser um programa
que lhes agrada, que diverte e distrai.
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É importante ressaltar que não se trata propriamente de uma autonomia no sentido de
poder assistir a todos os programas, mas de capacidade de escolha. Os motivos ora são concretos,
ora são abstratos e em algumas vezes são valorativos.
A análise dos dados coletados permitiu diagnosticar que a presença dos bens de
consumo no domicílio da criança, que transmitem informação, exerce um poder de influência na
percepção que elas possuem acerca da violência mostrada na televisão. Além de representarem um
valor econômico, os itens como televisão, rádio, DVD, vídeo game, computador e internet agregam
valores de natureza cultural e simbólica o que contribui para separar a noção entre ficção e realidade
dos conteúdos assistidos pelas crianças. Foi possível observar que as crianças que não possuem
acesso ao computador, internet, TV à cabo, revista ou jornal tendem a perceber a violência exibida
nos programas televisivos somente como uma situação imaginária. Nesses termos, considerar a
interferência desses itens equivale a destacar sua importância no processo de construção dos
sentidos que as crianças atribuem à violência.
As crianças pesquisadas possuem acesso aos diferentes tipos de violência exibidos na
televisão. E quanto maior a idade e maior o acesso aos instrumentos que fornecem informação,
maior a tendência a considerar a violência transmitida na televisão como situações reais que
acontecem no cotidiano.
A proibição do conteúdo televisivo foi observada no sentido de identificar quais os
programas que comumente são proibidos e quais os motivos pelos quais os pais se orientam para
proibirem as crianças de assistirem aos programas. Foi possível observar que a proibição dos
programas que exibem cenas de pornografia predomina em detrimento dos programas cujas cenas
mostram violência. Nesse sentido, nota-se uma preocupação dos pais relacionada à sexualidade, às
questões morais e à idade das crianças. De um lado, o fato de encontrar nos dados poucas
referências quanto à proibição nos casos de programas violentos, sugere uma reflexão acerca do
processo de banalização e naturalização da violência. Por outro lado, é possível refletir que a
proibição dos pais pode traduzir uma preocupação relativa aos efeitos da denominada violência
simbólica que as cenas de sexo poderiam exercer sobre os filhos. Contudo, esta é uma discussão
que não se esgota nesse trabalho e carece de uma investigação detalhada a fim de entender a
perspectiva dos pais em relação ao assunto. Certamente, será um questionamento a ser mais bem
compreendido em outro estudo.
As crianças pesquisadas conseguem associar as cenas de violência da televisão com os
acontecimentos de sua casa, rua, bairro, escola e vice versa. Logo, a atribuição dos sentidos de
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violência ocorre tanto a partir das situações presentes no cotidiano, quanto a partir das exibições da
televisão, que atua como instrumento capaz de reforçar as idéias, valores e atitudes.
As práticas de violência na escola, traduzidas em brigas, agressões físicas e agressões
verbais, foram evidenciadas através do acesso aos livros de registro de advertência disponibilizados
pela escola e também da aplicação dos questionários. As variáveis internas que contribuem para
esse processo são: a idade, a série e o sexo das crianças. Todavia, a análise do conteúdo das
entrevistas permite refletir acerca dos motivos que induzem ao comportamento agressivo.
Comumente, as brigas possuem origem nas ofensas relacionadas a questões de estereótipos,
preconceitos e estigmas. Contudo, a narração das brigas permite perceber estratégias de defesa
diante das agressões sofridas. Nesses termos, se as brigas forem analisadas isoladamente pelos seus
motivos, elas podem ser consideradas somente como reações diretas as ofensas. Contudo, se forem
observadas como ações dotadas de sentidos na busca de defesa, as atitudes agressivas podem estar
associadas a algum tipo de compensação positiva e aprovação diante das outras pessoas.
Outro aspecto que merece destaque refere-se ao contexto em que as crianças vivem
enquanto variáveis externas que podem contribuir para o quadro de agressividade na escola. Diz
respeito à composição do núcleo familiar e a realidade da violência inerente ao contexto da
sociedade. Especificamente, as crianças entrevistadas possuem famílias monoparentais. O contato
dessas crianças com situações de violência, brigas, assaltos, assassinatos, drogas e armas é
constante na rua e no bairro onde moram, conforme demonstra suas falas. Nesse sentido, o contexto
em que elas estão inseridas exerce uma influência significativa para a atribuição do sentido ao
fenômeno da violência. As cenas de violência exibidas na televisão surgem neste quadro de
discussão como um dos instrumentos que podem reforçar a percepção de violência criada pelas
crianças.
A escola e a família foram tratadas como espaços que possuem a capacidade e a
responsabilidade de criar, modificar e acompanhar os sentidos que as crianças possuem acerca das
informações e mensagens recebidas nesse caso, as cenas de violência mostradas na televisão. A
relevância do papel da escola e da família consiste na capacidade que essas estruturas possuem para
mediar o conteúdo que as crianças assistem. Destarte, o poder de explicação para a influência da
televisão no comportamento das crianças está atrelado à efetivação do processo de mediação por
parte da família e da escola.
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Em suma, não é possível negligenciar a possibilidade de interferência e reforço dos
sentidos de violência que a televisão pode proporcionar. Todavia, a televisão não pode ser
considerada como o elemento principal que influencia as atitudes agressivas das crianças na escola.
Pois é preciso considerar a habilidade da escola em promover o debate em torno do tema e
incentivar a cultura de paz. Uma vez que as especificidades relacionadas ao contexto e a capacidade
da família em mediar ou modificar o significado da violência, são extremamente importantes.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Roteiro para entrevista com o responsável pelo PROERD
Nome:
Cargo:

Histórico e surgimento do programa.
Quais são os objetivos do programa?
Quantas e quais são as unidades de ensino atendidas?
Quantidade de crianças e adolescentes atendidos.
Qual a faixa etária das crianças atendidas?
Qual a metodologia e o critério utilizado para escolha das escolas atendidas?
Como é o desenvolvimento do projeto nas escolas?
Qual a relação entre a escola atendida e o bairro no qual ela se localiza, no que se refere à
incidência de delitos e/ou crimes?
Existe algum estudo que mensure os resultados alcançados pelo programa?
Quantos policiais atuam no programa juntos às escolas?
Qual o perfil dos policiais que atuam junto ao proerd?
Como eles são selecionados juntos aos demais? Quais os critérios determinam a escolha?
Existe algum curso que qualifica os policiais para autuar no programa? Qual a metodologia do
curso de formação?
Resultados alcançados.
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APÊNDICE B – Questionário aplicado na escola pesquisada
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APÊNDICE C – Roteiro da entrevista com crianças na escola pesquisada
1. Você já viu cenas de violência na televisão?
2. Quais os programas que você assiste ou já assistiu que mostram cenas de violência?
3. Quais os tipos de violência que você observa nos programas de televisão?
4. A novela que você mais gosta de assistir, mostra cenas de violência? Quais os tipos de
violência são mostrados?
5. Seus pais proíbem você de assistir aos programas que mostrem cenas de pornografia? Por
quê?
6. Seus pais proíbem você de assistir aos programas que mostrem cenas de violência? Por
quê?
7. Você costuma jogar vídeo game? Quais os jogos que você prefere?
8. Você já viu na vida real cenas de violência física, agressões, brigas parecidas com aquelas
que mostram as novelas? Em que lugares você viu essas cenas?
9. Você já se envolveu em brigas na escola? Qual foi o principal motivo da briga?
10. As cenas de violência física, agressões e brigas que acontecem na televisão acontecem na
vida real ou são situações que só acontecem nas novelas?
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ANEXOS
ANEXO A - Disposições acerca da relação entre a criança e a mídia no Estatuto
da criança e do Adolescente
Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e
do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e
crenças, dos espaços e objetos pessoais.
Art. 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, espetáculos e
produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento.
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.
Parágrafo único. 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. 75. Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como
adequados à sua faixa etária.
Parágrafo único. As crianças menores de dez anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de
apresentação ou exibição quando acompanhadas dos pais ou responsável.
Art. 76. As emissoras de rádio e televisão somente exibirão, no horário recomendado para o público infantojuvenil, programas com finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas.
Parágrafo único. Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação, antes
de sua transmissão, apresentação ou exibição.
Art. 253. Anunciar peças teatrais, filmes ou quaisquer representações ou espetáculos, sem indicar os limites
de idade a que não se recomendem:
Pena - multa de três a vinte salários de referência, duplicada em caso de reincidência, criança e mídia sob a
ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente
Art. 254. Transmitir, através de rádio ou televisão, espetáculo em horário diverso do autorizado ou sem
aviso de sua classificação:
Pena - multa de vinte a cem salários de referência; duplicada em caso de reincidência a autoridade judiciária
poderá determinar a suspensão da programação da emissora por até dois dias.
Art. 255. Exibir filme, trailer, peça, amostra ou congênere classificado pelo órgão competente como
inadequado às crianças ou adolescentes admitidos ao espetáculo:
Pena - multa de vinte a cem salários de referência; na reincidência, a autoridade poderá determinar a
suspensão do espetáculo ou o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.
Art. 256. Vender ou locar a criança ou ao adolescente fita de programação em vídeo, em desacordo com a
classificação atribuída pelo órgão competente:
Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá
determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.
Art. 258. Deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei
sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo:
Pena - multa de três a vinte salários de referência; em caso de reincidência, a autoridade judiciária poderá
determinar o fechamento do estabelecimento por até quinze dias.
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ANEXO B - Convenção sobre os Direitos da Criança
Os Estados Partes reconhecem a importância da função exercida pelos órgãos de comunicação
social e asseguram o acesso da criança à informação e a documentos provenientes de fontes
nacionais e internacionais diversas, nomeadamente aqueles que visem promover o seu bem-estar
social, espiritual e moral, assim como a sua saúde física e mental. Para esse efeito, os Estados
Partes devem:
a) Encorajar os órgãos de comunicação social a difundir informação e documentos que
revistam utilidade social e cultural para a criança e se enquadrem no espírito do artigo 29;
b) Encorajar a cooperação internacional tendente a produzir, trocar e difundir informação e
documentos dessa natureza, provenientes de diferentes fontes culturais, nacionais e
internacionais;
c) Encorajar a produção e a difusão de livros para crianças;
d) Encorajar os órgãos de comunicação social a ter particularmente em conta as necessidades
lingüísticas das crianças indígenas ou que pertençam a um grupo minoritário;
e) Favorecer a elaboração de princípios orientadores adequados à proteção da criança contra a
informação e documentos prejudiciais ao seu bem-estar, nos termos do disposto nos artigos
13º e 18º.
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ANEXO C - Declarações e Resoluções Internacionais e Regionais sobre as
Crianças e a Mídia
 Convenção Européia sobre Televisão Sem Fronteiras, do Conselho da Europa;
 Diretiva Televisão sem Fronteiras, da União Européia;
 Diretrizes da European Broadcasting Union para Programas que Tratem da Representação
da Violência;
 Recomendações da União Européia sobre a Proteção dos Menores e da Dignidade Humana
nos Serviços Audiovisuais e de Informação;
 Plano de Ação da União Européia para a Promoção do Uso mais Seguro da Internet;
 Resolução de Bratislava;
 Carta

Africana

sobre

Rádio

e

Televisão para Crianças;

 Carta de Rádio e Televisão para Crianças dos Países Sul-Africanos em Desenvolvimento;
 Declaração Asiática dos Direitos da Criança e a Mídia;
 Declaração do Fórum Ásia-Pacífico de Televisão sobre Crianças e Jovens.
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ANEXO D - SISTEMAS DE CLASSIFICAÇÃO DO CONTEÚDO AUDIOVISUAL EM ALGUNS PAÍSES
PAÍS
Canadá

DOCUMENTO / ÓRGÃO DE REGULAÇÃO
• Broadcasting Act Canadian Association of Broadcasters
(CAB)

•
•
•

Estados Unidos

• Communication Act / Federal Communication Comission
(FCC)

•
•
•

México

Argentina

• Disposições do Conselho Nacional de Rádio e Televisão.
• Lei Federal de Rádio e Televisão
• Direção Geral de Rádio, Televisão e Cinema da Secretaria
de Governo

• Comitê Federal de Radiodifusão (Comfer)
• Lei Nacional da Radiodifusão 22.285

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

DISPOSIÇÕES
Programações variadas para homens, mulheres e
crianças.
Controla a veiculação de conteúdos violentos,
sexualidade e publicidade dirigida à criança e ao
adolescente. Classificação etária, em seis níveis.
Analisa apenas os programas: “infantil”, “drama”
(novelas, seriados etc.), “reality-shows” e “longametragens”.
Auto-Regulação baseada em classificação etária.
Adota símbolos de permissão e proibição do
conteúdo;
Analisa programações que exibem cenas de medo,
ficção, violência, sexualidade, drogas
Dispõe sobre a produção de jogos.
Regula os conteúdos das emissões de rádio e
televisão.
Classifica
a
transmissão
de
películas
cinematográficas, séries, telenovelas e teleteatros.
Utiliza a classificação etária em seis níveis.
Especifica os tipos de cenas proibidas, referentes à
sexualidade, violência e consumo de drogas
Estabelece princípios paras os serviços de
radiodifusão
Define horários específicos de proteção à criança e
ao
adolescente. Estipula horários livres de
programação.
Estipula valores para multas pelo não cumprimento.
Proíbe veiculação de insultos, violência, consumo
de drogas, conteúdo erótico, discriminação, ofensa
às instituições da República, aos símbolos
pátrios e a cultos religiosos ao consumo de
substâncias psicoativas; imagens que exponham a
identidade de crianças e adolescentes em conflito
com a lei.
Define faixas etárias para a classficação e
estabelece horário de proteção às crianças e aos

126

União Européia

• Convenção Européia sobre Televisão sem Fronteiras /
Diretiva Televisão sem Fronteiras

•
•
•
•

Reino Unido

• The Communications White Paper – A new future for
communications
• Office of Communications (OFCOM)

•

•
•

Austrália

• Australian Broadcasting Authority (ABA)

•
•
•

adolescentes a partir das 22h. .
Estabelece uma distinção entre a publicidade
(artigos 15 e 16) e os programas propriamente
ditos (artigo 22).
Recomenda normas a serem seguidas pelos países
membros do bloco.
Proíbe cenas de ódio/preconceito, pornografia e
violência.
Acompanha a exibição de conteúdos produzidos
fora do continente e dirigidos para crianças e
adolescentes.
Estabelece princípios os programas relativos à
representação sexual e de violência; risco de
comportamento de imitação ou anti-social; com
linguagem ofensiva e rude.
Orienta a produção e a emissão de programas
televisivos e conteúdos online para menores de
18 anos.
Propõe normas para veiculação de imagens de
crianças na televisão.
Estabelece critérios para exibição de filmes e para
a programação em geral. No que
Restringe a apresentação de cenas de
violência física ou psicológica, Sexo e nudez,
linguagem ofensiva ou discriminatória, Drogas,
brigas domésticas e sociais.
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