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CRIAN<;AS E TELEVISA.O: 
CONVERGENCIAS E DIVERGENCIAS DE UM 

CAMPO DE ESTUDO 

Sara Pereira 

A televisao assume um espa,o-tem;� relevante no quotidiano das crian,as; 
conta-lhes hist6rias, faz apelo a sua fantasia e imagina,ao, mostra-lhes aconteci
mentos, pessoas e lugares a que dificilmente teriam acesso de outro modo, permi
tindo-lhes viajar no tempo e no espa,o. Como diz Meyrowitz (1985: 238), "a tele
visao hoje acompanha as crian,as atraves do planeta, mesmo antes de terem per
missao para atravessar a rua". 

Devido as caracteristicas da vida moderna - trabalho profissional fora de casa, 
universaliza,ao da escolaridade, aumento dos indices de div6rcio, meios urbaniza
dos sem as necessarias infra-estruturas - o processo de socializa,ao sofreu gran
des transforma,6es, emergindo novas quadros de influencia e novas agencias de 
socializa,ao, nomeadamente as meios de comunicayiio. E precisamente coma ele
mento do meio em que a crian,a esta inserida e coma mediadora de outras reali
dades que a televisao participa do processo de socializa,ao dos mais novas. 

0 estudo da rela,ao crian,as-televisao levanta inevitavelmente quest6es sa
bre as fun,oes culturais e sociais da televisao, bem coma sabre a forma coma a in
fancia e definida e construida. Nas ultimas decadas, assistimos a mudan,as signifi
cativas em ambas as areas. Se a televisao mudou, sobretudo a partir da decada de 
80, tambem as contextos da infancia sofreram mudan,as, quer em termos das es
truturas sociais das familias e das comunidades, quer em termos de valores, de 
identidades e de consumo. Aparentemente, a televisao parece ser um objeto uni
voco e natural, mas a realidade e mais complexa. Como adverte Walton, ela e in
vestida de maneira diferente pelos individuos, "a mesma mensagem dirigida a 
toda a gente nunca e recebida da mesma maneira" (WOLTON, 1997: 108), preci-
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samente pelo fato de os telespectadores, independentemente da sua capacidade 
critica, nao viverem de mane!ra identica e igualitaria. 

Todavia, como veremos mais a frente, o estudo da relac;ao das criam;as com o 
pequeno ecran nem sempre atendeu as variaveis que intervem e influenciam essa 
rela<;ao. Talvez o problema mais grave dos discursos commies e de muitas pesqui
sas radique na descontextualizac;ao, quer das crian�as, quer da televisao. Ora, ne
nhuma das polaridades deste binomio existe num vacuo social, fora de um quadro 
de rela0es socials, de espa<;o e de tempo. 

Atendendo entao a que ha um conjunto de fatores que envolvem, contextuali
zam, influenciam e determinam a rela�ao criam;as-televisao, torna-se necessario, 
no estudo sobre este binllmio, articular as suas diversas vertentes para urna com
preensao mais globalizante do campo. Ou seja, e necessario considerar um qua
dro de analiseque contemple, nomeadamente, a aud!encia, os textos/mensagens 
e a dimensao institucional da televisao (empresas e grupos de comunicagio). 

Estas vertentes nao devem ser vistas como o somat6rio de campos de estudo 
e analise, mas, usando uma expressao de Manuel Pinto, como vertices de um
tridngulo de rela.;;oes possiveis e necess/irias. A explorac;ao e o estudo das mati
zes e das contradi<;6es dentro de cada um destes campos e entre eles podem for
necer uma base fundamental para a compreensao da rela,ao crian�s/televisao. 

Subjacente a necessidade ea import§ncia de se constru!r um quadro !ntegra
dor dos varios aspectos e vertentes implicados nos processes socials quer da pro" 
du,ao e ern!ssao, quer da recep,;ao, esta o argumento de que qualquer discur
so marcado pela unicidade e pela unilateralidade sera, in<1,vitavelmente, um discurso 
enviesado, redutor da complexidade dos fenllmenos qt;e procura abordar ou ana
Hsar e, ao mesmo tempo, mistificador ao sugerir a ldeia de que bastaria estudar 
uma das facetas - a audienc!a, os textos, as politicas ou as ofertas - para que o 
quadro de analise e de compreensao ficasse completo. 

0 fato de se considerar, na esteira de outros investigadores, que o estudo da 
relac;ao crlanc;as-televisao deve centrar-se nas intera<;6es entre as ins!itui�6es, os 
textos e as audiencias, nao significa que diferentes aspectos do processo possam 
(e devam) ser, em determinadas alluras, abordados de forma mais detalhada e por
menorizada. 0 importante sera articular as pesquisas, os seus resultados e ques
t6es, para que, nesta base, se va construindo e completando o quadro global e in
tegrador, a que anteriormente se fez referenc!a, que nos de conta da complexida
de das interac;oes crian<;as-televisiio. 

Em seguida, apresenta-se o estado da arte das pesquisas sobre as criarn;as ea 
televisao, da perspectiva da recepc;iio e da programac;ao, procurando-se tambem 
tra�r um quadro retrospective dos estudos neste dominio. 

0 ESTUDO DA RECEPl;AO TELEVlSIVA 

A alengio que tern suscitado o tempo que as crianc;as passam em frente ao 
ecran tern lido por base urna preocupac;ao sobretudo com a quantidade, subestl-
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mando a importancia daquilo que se ve, coma, quando, com quern, onde e por 
quit Ora, tao ou mals lmportantes que o tempo "gasto" aver TV, sao as condl· 
�6es <la recepc;ao televisiva. 

Numa analise do discurso corrente e do debate publico acerca da relac;ao crlan
,;:as-televisao, subllnham-se sobretudo os efeitos negatives da televisao, sendo o 
problema da violencta o mais destacado, embora a lista de "queixas" seja grande. 
Afirma-se, por exemplo, que as crlan,;:as passam muito tempo aver televisao; que 
esta atividade fomenta atitudes e comportamentos de passividade; que tira tempo 
as crian�s para a realizac;ao de outras atividades, nomeadamente para a leitura e 
para a realizac;ao das tarefas escolares; que prejudica o sucesso escolar; que impede 
o dialogo na famllia, etc. A preocupac;ao e quase exclusivamente com as efeitos ne
gativos da TV. Considera-se freqUenternente que este meio tern uma influencta ne
fasta, sobretudo ao nivel do comportamento das crian,;:as, no seu desenvolvimento
mental e nas suas atitudes. Ha uma preocupac;ao generalizada pelos efeitos da tele
visao, espectalmente nas crian�s, e uma tend<lncia para se instituir um tinico fa tor
neste caso a televisao - como explicac;ao de determinados fenomenos sociais, no
meadamente, os comportamenlos violentos. David Buckingham (1993) re/ere, a
este prop6sito, que a questao freqUentemente ignorada e que as crianc;as escolhern
ver TV, em prlmeiro lugar, pelo prazer e salisfa,;ao que esta atividade !hes pode dar.
Ou seja, os processos afelivos e ern°"ionais, que parecem ser relevantes na expe
rillncia televisiva das crian<;as, sao subvalorizados.

Relativamente a este tipo de discurso, parece exislir um fenomeno de recor
rencia, ou seja, os argumentos que estao a ser dados acerca dos e/eitos da TV, dos 
videos, dos Jogos de computador e da lnternet·tias gera�6es mais novas sao eco 
daqueles que foram sendo feitos ao longo da hist6ria em relac;ao ao aparecimento 
de novas meios e tecnicas de difusao, tais coma o teatro, a imprensa, a literatura 
popular, o cinema e o radio. 

Naquele tipo de discurso esta implicita uma concep,;ao da rela�ao crian
,;as-televisao essencialmente behaviorista, sendo concebida como um processo 
de estimulo-resposta: o estimulo e igual para todos; a resposta e uma rea,;ao dire ta 
aquele. Segundo esta corrente, a televisao e uma influenda extremamente pode
rosa, que molda a consciencia e o comportamento <la crianc;a. Esta e vista coma 
uma vitima pass!va da televisao, indefesa, fortemente impressionavel evulneravel. 

Esta abordagem te6rica assumiu uma posi,;ao central nos primeiros estudos 
desenvolvidos. Estes baseavam-se entao na teorla dos efeitos diretos e imediatos 
dos media ("modelo hipodermico" ou "teoria das balas magicas"), o que significa
va reconhecer os seus poderosos efeitos sabre uma audiencia passiva. 

As pesquisas desenvolvidas na segunda metade dos anos 50, por Himmelveit 
no Reino Unido e par Schramm nos EUA, para procurar responder as preocupa
<;6es publicas acerca dos alegados maleficlos de exposic;ao a te!evisao, embora tl
vessem fortemente presente a problematica dos efeitos, provocaram uma ruptura 
com a visao determinista e reducionista da rela,;ao crian,as-televisao, e equacio
naram, de certo modo, as veitentes das investiga<;6es posteriores. 
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A pesquisa de Schramm, Lyle e Parker constitui um ponto de referenda para 
os estudos sabre as crianc;as ea telev!sao na medida em que propos uma alterac;ilo 
radical na abordagem da rela,;ao entre ambos. Estes autores realc;aram nao s6 a 
import/!nc!a da televisao e dos seus conteudos, mas tambem as crianc;as e os seus 
contextos de vida. Como sublinha Schramm (1965:245), "parece claro que, para 
compreender melhor o impacto da televisao e os seus efeitos sobre as crian,;as, 
nos temos de libertar primeiro do conce!to pouco realista [que e] aquilo que a tele
visao 'faz as cr!anc;as' e substitui-lo por um outro: aquilo que as crian,as fazem 
com a televisfio". 

A equipe de Schramm destacou o papel ativo da crianc;a na relac;ao que esta
belece com a televisao e sugeriu que e necessario ter presente o contexto de vida 
das crianc;as e nao apenas uma das suas dimensoes. Naquela relac;iio ha que consi
derar, por conseguinte, niio apenaso fatorcriarn;as, ou o fatortelev!sao, mas tam
bem os contextos socioculturais em que ocorre tal intera,;ao. 

A corrente dos usos e gralificac;oes que se desenvolveu a partir da perspectiva 
referida anteriormente simbolizou a mudanc;a de perspectiva - o loco da atencao 
nao emais "oqueosmedia fazern as pessoas", mas "oque as pessoas fazem com 
os media". 

Esta corrente, recusando olhar para as audiencias como uma massa uniforme 
·' 

de consumidores, deixa de encarar os indivlduos como "vitimas" passivas e inde-
fesas dos mass media, neste caso da televisao, e passa a centrar oseu interesse na 
forma como os suje!tos usam os media para satisfazer as suas necessidades (de es
cape, de interacao social, de resoluc;ao de problemas,,de ocupac;ao do tempo li
vre, etc.) e expectativas, e nas gratificacoes que deles obtem. 

Os trabalhos desenvolvidos no Reino Unido e nos Estados Unidos da America 
que tiveram como base aquela perspectiva, adotaram abordagens diferentes: en
quanto que no primeiro se enveredou par uma perspectiva sociol6gica, realcando 
as variavels demograficas tal como a classe social, e se considerou os usos indivi
duals dos media peloslndiv!duos nos seus contextos, no segundo adaptou-se uma 
perspectiva psicol6gica, colocando a enfase no lndividuo, na sua personalidade e 
motivac;ao, e na forma como diferentes individuos usavam os media para satisfa
zer diferentes necessidades. 

Uma das criticas levantadas a corrente dos usos e gratificac;oes diz respe!to as
limitac;oes do conceito de "necessidades". A suposi<;ilo de que ha necessidades 
humanas basicas que os media satlsfazern ignora a possibilidade de que os media 
possam, eles pr6prios, crlar necessidades e de que os media podem nao refletir 
necessariamente necessidades e preferencias pessoais, como pode haver necessi
dades inconscientes que nao sao expressas pelos sujeitos. Para alem disso, consi-

, dera-se que esta abordagern assumiu o consumo televislvo coma uma atividade 
muito mais consciente do que efetivamente e. 

Uma outra nota critica apontada por Buckingham (1993) vai no sentido desta 
corrente ter falhado em nao considerar a vertente social da relacao crian
c;as-televisao. Ou seja, ao colocar a enfase nas necessldades basicas e no uso dos 
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media para as satisfazer, estaria a reduzir a realidade a dimensao individual, e a 
considerar irrelevante as instituic;oes mediaticas e os conteudos produzidos e di
fundidos por essas instituic;6es. 

A partir dos anos 60, a investigac;ao de carater psicol6gico sobre as crianc;as e 
a televisao comec;ou a orientar-se para o modelo cognitivista. Este modelo atribui 
ao sujeito um papel ativo na construc;ao da sua identidade e na sua relac;ao com os 
outros e com o mundo; enfatiza as diferenc;as individuais, e salienta tambem o pa
pel e importancia das interac;oes sociais. Na sua relac;ao com a televisi\o, a crianc;a 
assume um papel ativo e competente na atribuic;ao de sentido, a partir dos conteu
dos veiculados por esse meio. 

Todavia, apesar da enfase no papel ativo das crianc;as na construc;ao do senti
do, este e ainda considerado como algo que esta contido no texto e que pode ser 
objetivamente identificado e quantificado. Isto e, o texto e ainda tipicamente defi
nido como um estimulo e os seus efeitos sao ainda abordados isoladamente, fora 
do contexto em que ocorrem. Focando a sua atenc;ao quase exclusivamente nos 
aspectos intelectuais da crianc;a, deu pouca enfase aos fatores sociais e culturais, 
ou seja, ignorou o fato do desenvolvimento cognitivo estar, inevitavelmente, rela
cionado com as experiencias sociais da crianc;a. Como refere Buckhingham: 

no estudo da compreensao da televisao pelas criant;as, os psic6logos cog
nitivos tenderam a concentrar-se mais nos aspectos "micro" do que nos as
pectos "macro" - nos prOCessos de atent;ao e compreensao e nos efeitos 
de detenninadas caracteristicas formais, mais do que nas diversas respos
tas aos diferentes generos te1evisivos, ou o papel da televisao na forma<;ao 
de atitudes e opini6es (1993: 13). 

T odavia, se muitos investigadores cognitivistas ignoraram os contextos sociais 
em que as crianc;as estao inseridas, a favor de "uma" crianc;a separada de qualquer 
contexto social e hist6rico, outros houve que consideram esses aspectos nas suas 
teorias. Merece destaque o trabalho desenvolvido por Aimee Dorr (1986). 

Dorr considera que as crianc;as tern de realizar um trabalho ativo ao ver televi
sao para podere� dar sentido aos seus conteudos e utilizar as suas mensagens. 
Refere a autora: "as crianc;as nao sao recipientes vazios a espera de serem ocupa
dos pela televisiio. Elas podem parecer paradas, ate mesmo passivas, enquanto 
veem televisao, mas corpos inativos nao significam necessariamente mentes inati
vas" (1986: 23). A autora considera a existencia de !res processos seqiienciais na 
construc;ao do sentido. 0 primeiro contempla o processamento da informac;ao 
que diz respeito as capacidades de selecionar e decodificar, a partir da multiplici
dade de signos visuais transmitidos pela televisao, as informac;6es mais significati
vas. 0 segundo processo, o da interpretac;ao, requer que os telespectadores usem 
os esquemas e os conhecimentos adquiridos pela experiencia para poderem inte
grar, inferir e atribuir sentido aos conteudos da televisao. 0 terceiro processo - a 
avaliac;ao - diz respeito aos juizos que as crianc;as fazem em relac;ao ao que viram 
na televisao- em relac;ao as pessoas, as a<;:6es, aos acontecimentos, as situac;Oes. 

Segundo Dorr, est es !res processos sao interdependentes e operam simulta
nea e seqUencialmente de uma forma "entrelac;ada", o que pode ser complexo e 
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desafiante mesmo para os telespectadores mais sofisticados e habeis. Ao conside
rar que "as mensagens transmitidas pela televisao niio sao as mensagens que os 
telespectadores recebem mas antes as que estes interpretam" (1986: 21) a autora 
tern subjacente a ideia de que os significados da TV nao estao apenas nas suas 
mensagens mas resultam da intera,ao com os telespectadores, de acordo com os 
seus recurses, capacidades e situa,oes. E neste sentido que sugere que se deve

procurar o middle ground da abordagem construtivista na rela,ao crian�s-tele
visao. Considera que se deve reconhecer que cada telespectador, acedendo aos 
mesmos signos televisivos, constr6i um significado pr6prio para cada mensagem 
televisiva e que esse significado e construido em varies niveis. A compreensao do 
significado da televisao na vida das crian�s deve ser elaborada com base nos pro
cesses atraves dos qua is elas constroem os significados dos conteudos televisivos. 
Especial aten,ao deve merecer o papel mediador que a familia pode assumir em 
nivel daqueles processes de constru,ao de significados a partir da rela,ao com a 
televisao. 

A partir da decada de oitenta, alguns dos estudos desenvolvidos sobre a rela
,ao crian,as-televisao come,am entao a deslocar a sua aten,ao dos efeitos para 
uma conceitualiza,ao da pratica televisiva como um processo de intera,ao imerso 
na vida quotidiana. Considerando a distin,ao proposta por McQuail (2003), 
dir-se-ia que os primeiros seguem uma orienta¢o mediocentrica e os segundos 
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uma orienta,ao sociocentrica. As pesquisas come�m entao a concentrar-se no 
envolvimento ativo das crian�s com a televisao, procurando compreender as ex
periencias e as praticas televisivas das crian,as a partir das suas pr6prias perspec
tivas, situando essas praticas no contexto mais vasto das,praticas sociais quotidia
nas. Partilhando dos principios da corrente ecol6gica, ,; pesquisa tern em conside
ra,ao os contextos pr6ximos e distantes em que a crian,a participa e em que de
senvolve a sua vida quotidiana, bem coma a a¢o conjunta dos diferentes agentes 
de socializa,ao (familia, televisao, escola, grupo de pares), com quern a crian,a in
terage. Neste sentido, a rela¢o das crian,as com os media come,a a ser estudada 
a partir de uma perspectiva ho/fstica que Magda Albero Andres (1994) apela e 
defende, a qua! permite olhar a realidade social de uma forma dinamica, como um 
todo, e em constante evolu¢o. 

A investiga(ao tern, desde entao, mostrado que o contexto e as condi,6es em 
que se processa o desenvolvimento infantil e a socializa,ao influenciam o uso que 
as crian,as fazem dos media. Varies autores tern chamado a aten,ao para o fato 
de o consume televisivo ser influenciado por um conjunto de fatores. A idade, o 
sexo, o desenvolvimento sociocognitivo, o nivel sociocultural da familia, as carac
teristicas do meio de habita�ao, os ritmos e estilos de vida, bem coma a oferta tele
visiva sao os mais mencionados sem, contudo, ser possivel determinar o papel 
exato de cada um. Estes fatores dao-nos conta de que o uso que as crian,as fazem 
da televisao e bastante heterogeneo, sendo tambem distintos os padroes de utili
za¢o da TV no quadro da vida familiar. Sugere-nos tambem que as praticas rela
cionadas com a televisao sao expressao de um conjunto de aspectos, todos eles 
fundamentais para a sua compreensao. 



Subjacentes a estas variaveis estao, tambem, dois pressupostos basicos: o pri
meiro sublinha a natureza heterogenea do uso dos media pelas crianc;as e ado]es
centes, o qua! "nao se diferencia apenas segundo dimensoes estruturais basicas 
tais como a idade, o sexo e a  classe social, mas tambem segundo um certo numero 
de variaveis intervenientes tais como as atitudes e os valores alimentados pela cri
anc;a e sua familia" (ROSENGREN, 1989: 11). 0 segundo indica que o uso dos 
media pelas crianc;as e parte integrante de dois processos basicos - o de desenvol
vimento e o de socializac;ao. 

Estudos sabre a televisao no quotidiano das crianc;as (nomeadamente, 
PINTO, 1995) apontam tambem para o fato de muitas crianc;as nao realizarem 
outras atividades, alem de verem televisao, pela simples razao de tais atividades 
nao estarem ao seu alcance. Por esse motivo, boa parte do tempo dedicado pelas 
crianc;as a ver televisao consiste justamente naquilo a que Mariel (1989) chamou a 
"TV companhia" e a  "TV tapa-buracos". Para alem de a institucionalizac;ao mar
car atualmente muitas infancias (NASMAN, 1994), as circunstancias em que as fa
milias habitam, as possibilidades e carencias dos pais, a falta de espac;os para onde 
as crianc;as possam ir e estar em seguranc;a, a inexistencia de uma oferta de ativi
dades alternativas ou a carencia de recursos, de interesses e de expectativas para a 
sua freqilencia levam a que muitas delas passem demasiado tempo entregues a si 
pr6prias, sem mais .nada para fazer que nao seja ver televisao. 

Um outro aspecto que tern sido objeto de analise e que tern sido alvo de dife
rentes entendimentos e concepc;oes diz respeito ao papel que a crianc;a desempe
nha na sua intera¢o com o ecran. 

No seguimento do que os estudos sociais da infancia !em vindo a enfatizar, e 
de acordo com o espirito da Convenc;ao sabre os direitos da crianc;a1

, as pesqui
sas atuais sabre a relac;ao crianc;as-televisao defendem uma concepc;ao de crianc;a 
como sujeito social e nao como objeto dos projetos e iniciativas dos adultos. Con
sidera-la atora social implica reconhecer que desempenha um papel ativo no 
meio em que esta inserida e do qual a televisao faz parte. Contudo, importa salien
tar que, ao rejeitar uma perspectiva de crianc;a como vitima passiva da televisao, 
nao se pretende adotar, simplesmente, a perspectiva contraria e substituir a ima
gem tradicional de inocente e wlneravel por uma imagem de um ser "ativo e auto
nomo". Esta concepc;ao de crianc;a e tao indefinida e controversa como aquela 
que pretende substituir. Continua-se a falar acerca da crianc;a como uma categoria 
universal, em vez de criarn:;as que vivem em circunst3ncias sociais, culturais e his
t6ricas especificas que as colocam em posic;oes particulares na estrutura social. 
Ora, a infancia constitui um grupo social autonomo que se destaca e transforma 
hist6rica e culturalmente, estando longe de corresponder a uma categoria univer
sal, natural e de significado 6bvio. Para alem das diferenc;as individuais, as distintas 
condic;oes sociais em que as crianc;as vivem, a classe social e a etnia a que perten
cem, o genera e a  cultura constituem, todos, aspectos importantes na caracteriza
c;ao da posi¢o social que cada uma delas ocupa. 

1. Documento legal aprovado pela Organizac;ao das Na�Oe.s Unidas {ONU) em 1989. 

0 ESTUDO DA PROGRAMA«;;AO PARA 0 
PUBLICO INFANTO-JUVENIL 

Neste ponto o loco de abordagem e colocado nao nas praticas de recep¢o 
das crianc;as, mas antes nas praticas de programac;ao dos adultos (dirigidas ao pu
blico infantil). 

0 tema agora abordado- televisao para crianc;as - torna presente dois agentes: 
os adultos (emissores das mensagens) e as crianc;as (destinatarios das mensagens). 

A televisao para crianc;as, tal como a literatura infantil, nao e produzida por 
elas, mas para elas (BUCKINGHAM, 2000). Neste sentido, os programas que os 
adultos produzem e difundern para o publico infantil representam construc;oes dos 
adultos sabre a infancia. Como tal, a televisao para crianc;as pode talvez ser vista 
como um reflexo dos interesses, dos desejos e das fantasias nao das crianc;as, mas 
dos adultos sabre as mesmas. Estes programas sao bem o lugar de uma elabora
¢0 do pensamento sabre as crianc;as e sabre a importancia e o papel da televisao 
nas suas vidas quotidianas. Como sugere Buckingham (1999), as grades de pro
grama¢o para a infancia sao representac;oes sugestivas sabre a audiencia infantil, 
refletindo suposic;oes sabre os habitos e ritmos de vida das crianc;as, os seus gos
tos, interesses e prefer€:ncias. 

Por todo o mundo, os investigadores terµ pintado o cenario da televisao para as 
crianc;as com as mesmas tonalidades: maior oferta de programas, devido sobretudo 
aos canais por cabo, acompanhada de um decrescimo da qualidade e da diversidade 
ao nivel dos generos, dos forrnatos, dos conteudos e dos publicos-alvo; predominio 
da anima¢o, principalmente de origem norte-americ;aria e japonesa; abandono 
gradual de certos generos, nomeadamente o inforrnativo; grande despropor¢o en
tre a oferta de programas de produ¢o nacional e de programas importados; ten
dencia para a emissao de programas associados a um forte merchandising. 

A lguns autores (cf. nomeadamente CORSET, 1991) alertaram tambem para 
o fato de os programadores optarem por eliminar programas para audiencias
muito especificas em beneficio de outros susceptiveis de interessar a uma audien
cia mais alargada. Ora, este sera, com certeza, um dos motivos que permite expli
car por que e que os prograrnas mais vistas pelas crianc;as nao sao os programas
que lhes sao especialmente dirigidos. Esta constata¢o, evidenciada por varios es
tudos, vai ao encontro da afirmac;ao de Mariel, segundo a qual "a verdadeira tele
visao das crianc;as e aquela que elas efetivamente veem e nao se confunde neces
sariamente com aquela produzida e emitida expressamente para elas" (1989: 86).

A preocupac;ao partilhada pelo senso cornum em relac;ao a programa¢o e 
aos programas televisivos para crianc;as e um fenomeno recorrente que esta inti
mamente ligado com as preocupac;oes sobre os efeitos da televisao sabre as crian
c;as. Relativamente a este aspecto, registra-se uma discrepancia notavel entre os 
niveis de preocupac;ao publica sabre a influencia da televisao nas crianc;as e os 
usos que estas fazem daquele meio, por um !ado, e a  escassez de investigac;ao em
pirica sobre a materia, por outro. Ciclicamente, levantam-se vozes a denunciar a 
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0 ESTUDO DA PROGRAMA<;AO PARA 0 
PUBLICO INFANTO-JUVENIL 

Neste ponto o foco de abordagem e colocado nao nas praticas de receViaO 
das crian�s, mas antes nas praticas de programa,ao dos adultos (dirigidas ao pu· 
blico infantil). 

0 tema agora abordado - televisao para crian�s -toma presente dois agentes: 
os adultos (emissores <las mensagens) e as crian�s (destinatarios das mensagens). 

A televisao para crian,as, tal como a literatura infantil, nao e produzida por

elas, mas para elas (BUCKINGHAM, 2000). Neste sentido, os programas que os 
adultos produzem e difundem para o publico infantil representam constru,oes dos 
adultos sobre a infancia. Como tal, a televisao para crian,as pode talvez ser vista 
como um reflexo dos interesses, dos desejos e das fantasias nao das crian,as, mas 
dos adultos sobre as mesmas. Estes programas sao bem o lugar de uma elabora
,ao do pensamento sobre as crian,as e sobre a importancia e o papel da televisao 
nas suas vidas quotidianas. Como sugere Buckingham (1999), as grades de pro
grama,ao para a inrancia sao representa,6es sugestivas sobre a audiencia infantil, 
refletindo suposi,oes sobre os habitos e ritmos de vida das crian,as, os seus gos
tos, interesses e prefer€:ncias. 

Por todo o mundo, os investigadores tem,pintado o cenario da televisao para as 
crian�s com as mesmas tonalidades: maior oferta de programas, devido sobretudo 
aos canais por cabo, acompanhada de um decrescimo da qualidade e da diversidade 
ao nivel dos generos, dos formatos, dos conteudos e dos publicos-alvo; predominio 
da anima¢o, principalmente de origem norte-americana e japonesa; abandono 
gradual de certos generos, nomeadamente o informativo; grande despropor¢o en
tre a oferta de programas de produ¢o nacional e de programas importados; ten
dencia para a emissao de programas associados a um forte merchandising. 

Alguns autores (cf. nomeadamente CORSET, 1991) alertaram tambem para 
o fato de os programadores optarem por eliminar programas para audiencias
muito especificas em beneficio de outros susceptiveis de interessar a uma audien
cia mais alargada. Ora, este sera, com certeza, um dos motivos que permite expli
car por que e que os programas mais vistos pelas crian,as nao sao os programas
que !hes sao especialmente dirigidos. Esta constata¢o, evidenciada por varios es
tudos, vai ao encontro da afirma¢o de Mariel, segundo a qual "a verdadeira tele
visao das crian�s e aquela que elas efetivamente veem e nao se confunde neces
sariamente com aquela produzida e emitida expressamente para elas" (1989: 86).

A preocupa,ao partilhada pelo senso comum em rela¢o a programa,ao e 
aos programas televisivos para crian�s e um fenomeno recorrente que esta inti
mamente ligado com as preocupa,6es sobre os efeitos da televisao sobre as crian
,as. Relativamente a este aspecto, registra-se uma discrepancia notavel entre os 
nlveis de preocupa,ao publica sobre a influencia da televisao nas crian,as e os 
usos que estas fazem daquele meio, por um !ado, e a  escassez de investiga,ao em
pirica sobre a materia, por outro. Ciclicamente, levantam-se vozes a denunciar a 



falta de qualidade da programa,ao televisiva para as crian,as e a reivindicar me
lhores programas para os mais pequenos, mas a investiga,ao tern permanecido 
praticamente no "silencio". De fato, esta area continua a ser, em muitos paises, 
uma "area menor" da investiga,ao e da decisao. 

No que diz respeito a escassez de investiga,ao neste dominio, a investigadora 
inglesa Sonia Livingstone (2002) salienta, curiosamente, esse aspecto, lamentan
do a escassez de pesquisas na lnglaterra, um pais que tern dado as coordenadas a 
este nivel e que tern servido de referenda a investigadores de varios paises que se 
dedicam a esta area de estudo. 

lmporta, no entanto, salientar que o estado da investiga,ao varia de pais para 
pais, verificando-se um maior desenvolvimento em regi6es coma a America do 
Norte, a Australia, o Japao e a Europa. Centrando-nos neste continente, verifi
ca-se que a investiga,ao neste dominio tambem nao e comum a todos os paises. 
Num estudo desenvolvido em 1995, pediu-se a academicos dos 15 paises da 
Uniao Europeia para avaliar a investiga,ao sabre as crian,as e os media nos seus 
paises. Cerca de 45% afirmou "bastante bem desenvolvida", sendo esta resposta 
proveniente dos atademicos de paises do Norte da Europa. Aproximadamente a 
mesma percentagem respondeu que a investiga,ao nesta area estava "pouco de
senvolvida", "nao desenvolvida", e "praticamente inexistente". Estas respostas vi
eram de investigadores de paises da Europa Central e da Europa Mediterranica. 
As explica,6es para a falta de investiga,ao apontavam as poucas ou nenhumas 
institui,6es para a realizar, o baixo estatuto da investiga,ao sabre crian,as e o fato 
de as pessoas nao estarem interessadas nesta area de estudo (LINNE, 1996). 

Em nivel mundial, a televisao para crian,as tern i'ido estudada de diferentes 
angulos e seguindo varios tipos de metodologia. Os estudos centram-se, sobretu
do, na analise da programa,ao e dos programas que sao emitidos, na abordagem 
de quest6es coma a violencia e a  publicidade nos espa,os para os mais novas, na 
reflexao e na discussao dos criterios para uma programa,ao de qualidade, no de
bate sabre a (des)regulamenta,ao da oferta e na identifica,ao das vantagens e des
vantagens de uma industria televisiva global. 

Com base nas informa,6es reunidas, elaborou-se uma breve resenha de in
vestiga,6es e de reflex6es significativas produzidas internacionalmente no ambi
to da televisao para crian,as. Estamos conscientes de que nao e uma resenha 
exaustiva. Para alem das eventuais obras e pesquisas a que nao conseguimos 
aceder, as referencias que aqui sao anotadas estao longe de esgotar a bibliogra
fia nesta area. Optou-se par fazer uma sele,ao dos trabalhos simultaneamente 
mais relevantes, em nivel Internacional, e mais significativos para a compreen
sao do campo de estudo. 

Num numero especial da revista Communication Research Trends, dedica
do ao tema "Crian,as e Televisa.a", Norma Pecora (1999) afirma que ate bem 
pouco tempo os estudos sabre a industria dos media para crian,as eram escassos, 
centrando-se, sobretudo, na influencia e efeitos da televisao sabre as crianyas. 
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Ao longo dos anos 70 e 80, desenvolveram-se, nos EUA, algumas pesqui
sas que contemplaram quer o estudo da produ9ao de programas para a infilncia 
no ilmbito do servi<;o publico de televisao2

, quer a analise da industria televisiva 
para crian<;as3

• Todavia, predominou a pesquisa sobre os efeitos da televisao 
nos mais novas. 

Ao longo dos a nos 90, assistiu-se a um interesse crescente pelo estudo da te
levisao produzida e difundida para o publico infantil. De acordo com varios auto
res, essa decada fol o periodo em que se produziu o maior numero de reflexoes 
te6ricas e de investiga<;ilo sobre a televisao para crian�4

• Esta situa<;ao resulta da 
conjuga,;ao de uma serie de fatores, como as mudan� na paisagem televisiva; a 
crescente consci<lncia internacional da importancia e da influ�ncia da televisao na 
vida dos mals )ovens; a maiorvisibilidade social da infilncia e das crian<;as; e, final
mente, o reconhecimento destas como sujeitos de direltos, sobretudo a partir <la 
aprova<;ilo da Convent;iio sobre os Direitos da Criam;a. 

Nos EUA, o interesse por esta area apareceu traduzido, sobretudo, nos traba
lhos de Edward Palmer (1988}, Ellen Seiter (1993), Kunkel (1992 e 1993}, Hen
dershot (1998) e Pecora (1998). Enquanto Hendershot centra a sua pesquisa no 
contexto hlst6rico e cultural da televisao para a in!iincia e desa!ia a no<;ilo de crian· 
<;a ingllnua e Inocente, Kunkel aborda as decisoes politlcas que influenciam a pro
gramar;ao ea publicldade para o publico miils novo. Norma Pecora, baseando-se 
no modelo de rela�oes economicas entre a industria televisiva e a da publicldade 
proposto por Melody, analisa a emerg<lncia ea evolur;ao da audiilncia infantile as 
complexidades crescentes da economia de mercado q413 envolve as atividades de 
lazer para este publico. 

Alnda nos EUA, o Annenberg Public Policy Center, da Universidade de 
Pensilvtiinia 5, elabora, desde 1996, um relatorio anual' de analise da programa<;ilo 
(em tennos de quantidade e de qualidade) emitida pelos canals hertzianos e por 
cabo, difundida para as crian<;as da zona urbana de Filadellia. 0 centro produziu 
tambem relat6rios sobre a industria televisiva americana, princlpalmente corno 
resposta ao cllma de desregulamenta,ao. 

2. HARRIS, R. (1999). A Cognitive Psychology of Mass Comunication 3. ed. Mahwah, HJ/Londres: Law
rence Erlbaum.

3. MELODY, W. (1973). Children's Teleulsion: the Economics of Exploitation. New Haven: Yale University 
Press.

4. A d€Cada passada assiStiu tambetn a um aumento slgnlftcafivo d-e Encontros nacionais e !ntemackmais que fi
veramoomo prlncipais objetivos contribu!r para melhorar, por todo o mundo, a perfil dos programas televisi
vos para a inf Anda e outros cooteudos dos media; propor !niciativas que d�nvolvam a diversidade«aqua!iw 

dadedos programas para crian.;as e promover a investl�o, a coopera¢o ea formac;ao dosquese Interns·
sam pela tel:evistio para crian�s {VON FEILFiLEN & BUCliT, 2001),

5. Criado em 1994, este centrodesenvolve !nve.stigayiio e promoveconfer�ncias em Areas relacionadas com as
polltlcasda comunicai;ao, a sociedade da informai;ao, os media e as cnan;;:as, e.ntre outras (wv.w.annenberg·
publicpolicycenter .org}.

6. Ver Jordan, 1996b; Jordan e Woodhard,1997; Jordan et al., 1998; Woodhard, 1999.
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Na America Latina, mais concretamente no Chile, o Consejo Nacional de 
Television (CNTV)7, atraves do seu Departamento de Estudos, tern desenvolvido 
e promovido investiga,;ao sistematica sobre o impacto da televisao na sociedade 
chilena, "proporcionando informa,ao e dados a quern toma decisoes, tanto em 
nivel do Estado como da industria, assim como tambem aos distintos consumido
res de televisao sobre a programa<;ao televisiva, de maneira a outorgar as ferra
mentas necessarias para um debate lnformado sobre o tema'' (www.cntv.cl). 

Desde o seu inicio, em 1992, o Departamento de Estudos tern realizado varias 
pesquisas atraves de metodologias qualitativas e quantitativas, entre as quals se 
destacam os inquerltos, grupos de foco, observa,ao paiiicipante e analise de con
teudo. Atraves destes estudos, aquele Departamento tern recolhido e sistematiza
do uma grande quantidade de informa<;ao e tern chegado a um importanle nivel 
de conhecimento sobre a televisao, particularmente no que respeita as suas ofer
tas e aos publicos. Esta informa,ao tern ccintribuido para a atividade reguladora 
do Conselho e tern permitido identificar os temas de maior interesse para a opini
ao publica. Estes temas tilm, por sua vez, orientado as principais linhas de in11esti
ga¢0 do Departamento de Es tu dos que, nos ultimas anos, se debru9ou sobre a vio
l encl a na televisao, as crian<;as ea televisao, a televisao ea educa¢o, a oferta e o 
consumo televisivo, as novas tecnologias da comunica9ao ea avalia<;ao de campa
nhas televisivas. 

' 

No ambito da linha de investiga<;ao sobre Crian9as e Televisao, o CNTV tern 
realizado, em parceria com o Ministerio da Educa,ao local, varios estudos sobre a 
televisao para crian,as com o objetivo de quantificar a programa9ao para a lnfan
cla na televisao chilena e avaliar a sua qualidade em termos de conteudos educati
vos, presen<;a de violencia e de publicidade. lnicialmente estas pesquisas incidiam 
apenas na programa<;i'lo lnfantil da televisao aberta, mas, atualmente, tem-se cen
trado tambem na televisao por cabo. 

Na Australia, para assinalar o aniversario da introdw;ao do sistema de classifi
ca,ao dos programas para crian<;as (1979-1999), a Australian Broadcasting 
Authority, a Australian Children's Television Foundation ea Australian Film 
Finance Corporation desenvolveram, em finais da decada de noventa, uma in
vestiga,ao conjunta sob re a programa,ao para crian,;as em idade escolar, procu
rando identificar as tendilncias desta programa<;ao nos 20 anos em estudo. 

No ambito do Australian Key Centre for Cultural and Media Policy da 
Universidade de Griffith, Wendy Keys (1999) desenvolveu uma pesquisa em que 
analisou as politicas e as praticas da programa<;ao televisiva para as crian�as na 

7. A Constltuii;ao Polltlca da RepDbUca Chilena consa.gra a exlstOncia de um ConS€1ho Nacional de T elevisao 
(CNTV) autOnomo e com personattdade jurldica pr6pria, enr4lrregado de velar pelo corrnto fundonamcnto 
dos servi,;os de televisao. No seu carat er de organismo aut6nomo, o conselho nao depende de mmhuma au· 
totidade do Govemo, relaclona-se apenas com o Preside:nte da RepUblica atraves do Ministeno "Secret aria 
Geral doGovemo ". 0 CNTV tern coma mlssao �velar pelo cotreto funclonamentoda televisOO atrav&depo· 
llticas institudonais que tandam a ori€Iltar, estimular e regular a atividade com os atores envolvidos no fenO 
meno tele'JiSivo em slntonia com as mudam;as tecnoi:6glcas e socioculturals, num contexto de crescente inter· 
nacionaliza<;ao" (www.cntv.cl). 
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Australia, no periodo compreendido entre 1945 e 1999. Keys considerou que o 
estado da televisao para crianc;as era o bar6metro das politicas televisivas mais 
vastas em que aquela se inclui. 

Nadia Mencinsky e Belinda Mullen (1999) analisaram as tendencias principais 
da programac;ao desde 1979, ano em que foram criadas medidas especificas para 
assegurar que as crianc;as tivessem acesso a uma variedade de programas de quali
dade produzidos especificamente para elas. As investigadoras analisaram tambem o 
desenvolvimento dessas medidas e a  forma como levaram a criac;ao, pela Australian 
Broadcasting Authority, do atual Children's Television Standards. 

Na Europa, a informac;ao reunida neste ambito provem sobretudo de paises 
como a Franc;a, a Gra-Bretanha, a Espanha e Portugal. 

Em Franc;a, o Institut National de L'Audiouisuel (INA) tern revelado interes
se por esta materia, tendo ja dedicado a televisao para crianc;as !res numeros da 
revista bimestral Dossiers de L'Audiouisuel. 

0 Dossier de 19888 apresenta, na primeira parte, um panorama da oferta de 
programas para crianc;as pelos canais franceses e entrevistas realizadas com cinco 
profissionais ligados a progratnac;ao para os mais novos. Na segunda parte, sao 
apresentadas entrevistas aos responsaveis pelo setor financeiro das estac;oes fran
cesas e, na terceira parte, da-se a conhecer os resultados de um questionario ad
ministrado a 5.000 crianc;as com idades compreendidas entre os 7 e os 14 anos 
com o objetivo de conhecer as suas praticas televisivas. 

0 Dossier de 19929 faz uma caracterizac;ao da oferta televisiva daquele pais e 
apresenta um breve panorama da oferta de programas para crianc;as nalguns pai
ses europeus. Alem disso, apresenta tambem algumas reflex6es em torno das fun
c;6es de um servic;o televisivo para as crianc;as, dos constrangirnentos que os pro
gramadores tern de enfrentar na sua atividade e do conceito de qualidade. 

No Dossier de 2003 10 faz-se o ponto da situac;ao da oferta televisiva nacional 
(francesa) e internacional para a infancia, debatendo-se as tendencias da progra
mac;ao decorrentes das transformac;6es da paisagem audiovisual que se fizeram 
sentir, sobretudo, a partir do inicio dos anos noventa. Discute-se tambem a econo
mia deste setor e a  globalizac;ao dos programas para crianc;as. Da-se ainda a pala
vra, atraves da entrevista, coma nos nUmeros citados anteriormente, aos profis
sionais ligados a televisao para crianc;as. 

Neste pais, destacam-se tambem quer as pesquisas de Pierre Corset e Anne
Marie Meissonier (1991), quer a de Mireille Chalvon, Pierre Corset e Michel Sou
chon (1991), quer ainda a de Elisabeth Baton-Herve (2000). 

8. Dossiern. 19, coordenado por Benedicte Puppinck, produtora no INA. 

9. Dossier n. 46, coordenado por Pierre Corset, responsavel pela investigai;iio no INA. 

10. Dossiern. 108, coordenado par Divina Frau-Meigs, soci6loga dos media e professora na Universidade de 
Orleaes.
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0 trabalho de Corset e Meissonier, realizado no ambito do INA para o Minis
/ere de la Culture, de la Communication et des Grands Trauaux e para o Ser
uice Juridique et Technique de L'Information, centra-se na oferta de progra
mas para crian,as pelos canais franceses. Para alem de analisar a oferta em ter
mos de volume horario, que, de acordo com os autores, aumentou consideravel
mente a partir de 1975, Corset e Meissonier apresentam os programas que com
poem as grades de programa,;ao infantil, destacando os "federadores" (ou "conten
tores") como o modelo emergente e dominante no inicio da decada de noventa. 

Mais recentemente, Baton-Herve, investigadora no Cerulej (Centre d'Etude 
et de Recherche Uniuersitaires en Litterature d'Enfance et de Jeunesse) da 
Universidade de Bordeus 3, desenvolveu uma pesquisa sobre a evolu,;ao dos pro
gramas televisivos para crian,as na Fran,a, no periodo compreendido entre 1949 
e 1999. 

A investigadora identificou cinco lases na hist6ria da televisao para crian,as, 
correspondendo sensivelmente as grandes etapas da televisao na Fran,a que, na 
sua opiniao, foram marcadas por importantes decis6es politicas que conduziram a 
reestrutura,6es decisivas. 

Deniro da nacionalidade francesa merece-nos ainda referenda o trabalho de 
Erik Neveu que apresenta uma analise e uma reflexao interessantes sobre o estado 
da televisao para crian,as na Europa, particularmente, na Fran,a. 

Neveu, no seu artigo Teleuision pour En fan ts: £tat des Lieux (1990), consi
dera que o paradigma do fast-food pode ser utilizado para demonstrar as tenden
cias da televisao para crian,as naquele pais: paleta de produtos pouco variados e 
estandardizados, quer em termos de conteudo, quer em termos de grafismo, as
septiza,ao dos produtos que manifestam uma indiferen,a grande as especificida
des locais. 

0 investigador !ranees reconhece o aumento de horas de programa,;ao desti
nada aos mais pequenos, mas questiona-o, "esta infla,ao manifestara uma subita 
descoberta das necessidades das crian,as? Uma aten,ao redobrada por parte das 
esta,6es as suas responsabilidades no processo de socializa,ao?" (1990: 112). 
Neveu considera que a realidade e outra, justificando assim o seu ponto de vista: 

confrontadas com o alargamento <las grades de programac;ao, as estac;6es 
tiveram de fazer face, com meios on;amentais fracamente acrescidos, ao 
aumento do tempo de antena. Era precise preencher manhas e tardes com 
os produtos mais baratos: talk-shows, antigos folhetins e programas para 
criarn;as menos onerosos (de estlldio, desenhos animados, muitas vezes 
antigos, e com a animac;ao reduzida a oito ou catorze imagens por segun
do) (1990: 112). 

Para Neveu, o desenho animado e uma figura equivalente a do hamburguer -
prato unico com muitas variantes. 0 autor imputa a erosao dos conteudos originais 
e das marcas de identidade ao processo de intemacionaliza,;ao: "para ser rentavel, 
uma serie deve ser co-produzida e exportada, o que sup6e apagar toda a particulari-
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dade cultural excessiva susceptivel de provocar dificuldades de recep<;iio ou de tra
duc;ao num dos polos do triangulo Europa-America do Norte-Japao" (1990: 113). 

0 caso da lnglaterra, de acordo com as nossas fontes, e paradigmatico, na 
medida em que apresenta um numero significativo de investiga,6es longitudinais 
nesta area, cobrindo, algumas delas, os mesmos periodos de tempo. 

Em 1992, foi publicado o relat6rio de investiga,ao The Future of Children's
Television in Britain: An Enquiry for the BBC, realizado por Jay Blumler, pro
fessor emerito da Universidade de Leeds, por proposta do Broadcasting Stan
dards Council (BSC). Apesar de ter sido alvo de varias criticas por parte de inves
tigadores como Buckingham (1999), a pesquisa realizada por Blumler foi, ate 
aquela data, a mais significativa naquela area, tendo sido realizada num clima de 
ansiedade e de incerteza relativamente ao futuro da televisao para crian,as na In
glaterra. Receava-se que os desenvolvimentos politicos, comerciais e tecnol6gicos 
que se fizeram sentir ao longo da decada de oitenta e inicio da de noventa condu
zissem a um declinio da programa<;iio para os mais novos, em nivel de quantidade, 
da diversidade e da qualidade (DAVIES & CORBETT, 1997). 

Blumler analisou a programac;ao televisiva para as crian,as emitida entre 
1981 e 1991 pelos quatro canais terrestres existentes naquela altura. Dos dez 
anos em estudo, o investigador selecionou uma amostra de periodos de tempo e 
analisou a oferta televisiva para os mais novos em terrnos de quantidade, tipo de 
programas e criterios de qualidade. Blumler conduziu tambem uma serie de entre
vistas a profissionais responsaveis pela produ,ao e programac;ao da televisao 
para crian,as. 

Nas suas conclus6es, Blumler diz que a televisao para crian,as na lnglaterra 
era considerada intemacionalmente como uma Great Tradition que estava entao 
sob amea93 devido as mudan93s no panorama televisivo nacional. Por isso, apela 
para um acompanhamento e uma supervisao desta area, para se evitar o seu de
clinio e a sua erosao. 

0 Broadcasting Standards Commission", prestando aten,ao as adverten
cias e as recomenda,6es deixadas por Blumler, encomenda um nova estudo nesta 
area, desta vez a Maire Messenger Davies, da School of Journalism, Media & 
Cultural Studies, Cardiff University of Wales, e a  Beth Corbeti, Investigadora 
da School of Media, London College of Printing and Distributive Trades.

0 nova relat6rio - The Provision of Children's Television in Britain:
1992-1996 - mostra um panorama televisivo completamente diferente do exis
tente na altura do estudo de Blumler, devido, sobretudo, ao acesso a canais por sa
telite e por cabo, bem coma ao aparecimento de canais exclusivamente dedicados 
as criarn;as. 

11. 0 Broadcasting Standards Comission foi criado em 1997, resultando da fusiio entre a Broadcasting 
Standards Council ea Broadcasting Complaints Commission. Dentro do quadro regulador brit§.nico, e 
o lmico organismo que cobre todo o sistema te!evisivo e radiof6nico. 
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As investigadoras realizaram uma analise estatistica sobre a programa9ao 
oferecida as crian9as ao longo dos cinco anos em estudo, complementando-a 
com as opini6es e os comentarios de responsaveis pelas politicas de programa-
9ao e de regulamenta9ao da televisao para a infancia, que obtiveram atraves de 
entrevistas. 0 referido relat6rio revela, entre outros aspectos, que os programas 
para crian9as estao se tornando uma "especie em vias de extin9ao", pois, apesar 
do tempo de emissao ter aumentado, a programa9ao perdeu muito em diversi
dade, com um declinio consideravel de programas para a idade pre-escolar, de 
programas informativos e de produ9ao nacional. Perante os resultados, as in
vestigadoras concluem que esta e uma importante area de programa9ao, em 
mudarn;a constante, que precisa ser promovida e protegida, para que as crian-
9as sejam melhor servidas no futuro. 

Esta pesquisa foi atualizada por um outro relat6rio de investiga9ao - What 
Children Watch - realizado por Kam Atwal, Andrea Millwood-Hargrave e Jane 
Sancho e publicado em 2003 pelo Broadcasting Standards Comission e pela 
Independent Teleuision Comission. Seguindo, na primeira parte, as mesmas 
coordenadas de Davies e Corbett, as autoras do novo relat6rio analisam a oferta 
televisiva para as crian9as entre 1997 e 2001, introduzindo, porem, uma nova 
metodologia na segunda parte: discussao em grupos-foco e realiza9ao de entrevis
tas em grupo (!res elementos) a crian�s com idades compreendidas entre os 6 e 
os 12 anos, com o objetivo de conhecer-;atraves da sua pr6pria voz, os seus habi
tos televisivos e de saber a importancia que a programa9ao para as crian9as assu
me nas vidas delas. As autoras realizaram tambem observa96es em contexto fami
liar e discuss6es em grupo com pais, com o objetivo de procurar conhecer as suas 
perspectivas sobre a oferta televisiva para o publieo infantil e juvenil. 

Atwal, Millwood-Hargrave e Sancho verificaram que a oferta de programar;ao
para crian�s triplicou desde 1997, concluindo que, nos cinco anos anteriores
(1997-2001), esse aumento ficou a dever-se sobretudo ao lan�mento do Chan.nel
5 ea introdur;ao de novos canais por cabo e por satelite dedicados as crian�s12

• A
anima9ao e o genera mais oferecido pelos canais televisivos ingleses, sendo tam
bem o genero mais apreciado e mais visto pelas crian�s. 0 predominio da anima
r;ao implicou um decrescimo de programas informativos e de fic9ao ao nivel da ofer
ta e, conseqi.ientemente, tambem em nivel do consumo. Os programas para a idade
pre-escolar conquistaram um lugar importante nos canais exclusivamente dedica
dos as crian9as, tendo, todavia, aumentado tambem nos canais generalistas.

Ainda em territ6rio ingles, David Buckingham, Hannah Davies, Ken Jones e 
Peter Kelley desenvolveram um importante est\Jdo sobre a televisao para crian-
9as. Buckingham e a  sua equipe centraram a investiga9ao, primeiramente, na ins
titui9ao televisiva, analisando a oferta de programas para as crian�s durante um 
periodo de tres semanas, nos meses de janeiro, abril e outubro dos anos 1956, 

12. De acordo com a infonna¢o de lanc;amento do relat6rio, publicada no site do organismo patrocinador 
(www.bsc.org.uk), a perlodo de realiza¢o desta investigat;ao precedeu o lanc;amento dos novas canais 
CBBC e CBeebies, que aumentaram ainda mais a oferta disponivel. 
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1966, 1976, 1986 e 1996, que constitui a sua amostra. Este estudo, que deu ori
gem ao livro Television for Children In Britain, publicado em 1999, surge en
quadrado e fundamentado par uma notavel discussao e por uma lnteressante re
flexao em torno de t6picos como os novos contextos de vida das criani;as, as mu
darn;as ocorridas no sistema televisivo britanico e mundial, a emergencia da au
diencia infantil, a qualidade e a diversidade da programa¢o, assim coma a ten
dencia cada vez mais acentuada para um ambiente multicanal dominado por um 
sistema global de mercado. 

Num segundo momento, a equipede Buckingham debru�ou-se sobre os "lex· 
tos" of erecidos as crian�as na programa¢o televisiva a elas destinada, analisando 
determinados generos e explorando programas significativos e controversos 
como Te/etubbies, Grange Hille South Park. Estes contributos encontram-se 
reunidos na obra Small Screens: Television for Children, editada por Buckingham 
em 2002. 

No mesmo pais, o estudo de Maire Messenger Davies, Dear BBC: Children,
Television- Storytelling and the Public Sphere, publicado em 2001, embora se 
baseie mais especificamente na recep,;ao televisiva, aborda tambem alguns aspec
tos que podem ajudar a compreender a oferta televisiva. Referimo·nos, por exern
plo, a abordagem que a investigadora faz da importancia e do valor cultural dos 
programas de fic,ao emitldos para as crian,as. 

Voltando-nos para Espanha, verificamos que a rela¢o das crian,as com ate
levisao e uma tematica que esta muito presente na agenda dos investigadores des· 
le paisl3_ Embora nos par� que ha mais estudos e mals reflexoes em tomo dare
cep¢o televisiva, dos efeitos da televisao sobre o publico infantil, da utlliza<;ao 
educativa da televisao e da forma,ao dos telespectadores, a programa¢o televisi
va para a inflincia tern sido tambem objeto de estudo, sobretudo a partir do inicio 
da decada de noventa. Neste ambito, podernos destacar o estudo de Garcia Ne- · 
breda (1994): a obra Tefenifios Publlcos, Tefenifios Privados, da autoria de 
Alonso, Matilla e Vazquez (1995); a pesqulsa de Ibanez, Erez e Zalbidea (1999); e 
ainda a investlga¢o de Perez Omia e de Nui\ez Ladeveze (2003). 

Esta ultima obra aborda a evolu,;ao da oferta televisiva em Espanha, analisan
do as perdas e os ganhos que a programa�ao inf anti! sofreu com o triunfo do mo
delo comercial de televisao, e apresenta uma interessante reflexao sobre televisao, 
cultura infantil e mercado. 

As outras pesquisas apresentam uma analise quantitativa e qualitativa da pro
grama,ao para a infancia emitida pelas televisoes publicas e prlvadas espanholas 

13. Destacamos. nesto ambito, os trabalhos de Perez Tomero (1994), de Joan Ferres i Prats (1996) e deAgua
ded Gomez:(2000, 1998, 1998b). Esteultimo autor coordena o Grupo Comunlcar, um forum plural de edu
ca.;fio para os melos de comunlcr11;ao, que rnernce aqui refer�!a pelo seu importante trabalho de dinami
�o das instituk;oes educatlvas para o uso didauco, critlco, criativo e plural dos media. De entre as W!rias
edi',Oes deste Grupo, salientamos a obra, coordenada por Aguaded G6mei, La outra mtrada a la tele
(1997), que reune mais de duas dezenas de contrlbutos de invest�qr,1.dores, professor es e Jomalistas de dife
rontes comunidades autonomas rla Espanha que rclletnm: e propoerrl a tao necesslnia "Educa,;Ao doConsu
mldor de Televisiio".
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em diferentes ,mos. Entre as muitas conclusoes comuns, aqueles investigadores 
observam uma clara tendencia para a diminui,;ao do numero de horas de progra
ma9ao infantil e a concentra9ao simult.'lnea da oferta no periodo da manha. Gar
cia Nebreda afirma que a aten9ao dada aos programas inf antis dlminui com a con
figura,;ao mais comercial da televisao e Ibanez, Perez e Zalbidea apontam razoes 
de carater economico para estes programas terem sido atirados para horarios me
nos propicios para a publicidade televisiva. 

De salientar ainda o fato de o Observat6rio Europeu da Televisiio lnfantil

(OetQ14
, criado em 1997, estar sediado na Espanha, promovendo anualmente a 

realiza,;ao do Forum Mundial da Televisao lnfantil (FMTI), o Festival Internacional 
de Televisao de Barcelona (FlTB) e as Jomadas do Observat6rio. 

Em Portugal, destacam-se as pesquisas de Cristina Ponte (1998) e de Sara Pe
reira (2004) no dom!nio da oferta televisiva para crian935. Ponte estudou a pro
grama�ao infanto-juvenil ernitida pela RTP ao longo dos seus 34 anos de mono
p6llo televisivo. A aulora procedeu a um levantarnento e analise da oferta da pro
grama¢o para ainfanciada RTP no periodo entre 1957 a 1991, isto e, desde o 
come.;o das emissiles televisivas em Portugal ate as vesperas da atlvidade dos 
operadores privados. De acordo corn os dados que Cristina Ponte recolheu e ana
Usou, referentes a 17 anos de programas infantis e juvenis na televisao portugue
sa, no quadro de empresa (mica e de prestac;ao de servic;o publico, a percentagern 
de programa,;ao dirigida aos ma!s novos manteve-se sens!velmente constante em 
rela¢oao volume global de horas de ernissao. Em 1990 e 1991, anos que antece
deram o inicio das televisoes privadas em Portug�t a oferta deste tipo de progra
mas mais do que duplicou no conjunto dos dais canals (RTPl e RTP2), tendo 
acompanhado o cresclmento horario da pr6pria ernissao. Alias, o crescimento em 
horas de televisao pt'.Jblica nos anos que antecederam a entrada dos operadores 
privados fez-se aumentando significativamente a programa¢o infantile recorren
do particularmente a aquislc;oes no mercado extemo. Foi tambem a partir de 
90/91 que, pela primeira vez, os dois canals dispuseram de estruturas autonomas 
de programa,;ao pa;a esta area. 

A pesquisa reallzada par Sara Pereira, a partir do t'.Jltimo ano da investiga,;ao 
anteriorrnente referida, permitiu continuar a construir a hist6ria da televisao para 
crian�s em Portugal que Cristina Ponte iniciou_ Apo!ado numa fundamenta¢o 
te6rica em tomo do papel da televisao na sociedade, da prograrna9ifo televisiva e 
da televisao para crian�s. o estudo realizado por Pereira teve como principals ob
jetivos caracterizar a evolu,;ao da programa,;ao j)ara a infancia nos quatro canals 
generallstas portugueses, no periodo compreendido entre 1992 e 2002, bem 
coma identificar as princlpais tendencias da oferta; auscullar as perspectivas de 

14. 0 Oeil desenvolveas suasatividades partindo da premissa deque os conteUdos da teievlsao devern formar, 
educar e entreter. Pretende ser uma inst!ncia de discussao e de e.studo interdisc!pllnar para a analise crlt!ca 
dos programas lnfantis. Pretende tambem S(!f um lnstrumento ao servi<;o das crlanyas, dos pais, dos educ.a
dores, dos responsflvels politicos, dos produtoros, dos d!retores·realizadores, responsfivcis p® programa
¢0 e de todos os que parlidpam no complexo mundo da tefevisao infantll. Para mais informa¢o consu!taf! 
www.oeti.org. 
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profissionais que inteivem e acompanham esta area espedfica; e conhecer os cri
terios orientadores e as op¢es dos responsaveis por este tipo de programa,;ao 
das esta,;6es etn estudo. Com vista a concretiza,;ao destes objetivos, a autora re
correu a analise de conteudo de fontes documentals (revistas especializadas em te
!evlsao, anuarios das televisoes e dados audlometricos) ea realiza<;ao de entrevis
tas a profisslonais-chave ligados ao set or televisivo. Os prlncipais resultados apon
tam para um aumento significa!ivo do tempo de programa,;ao para os mais novos 
ao longo dos 11 anos em estudo havendo, contudo, que ter em conta que este 
emergiu por detras de um aumento geral <las horas de emissao. 0 periodo de 
maior expansao fol o das manhas dos dias de semana; todavia, este crescimento 
verificou-se sobretudo nas margens das grades. Passou-se de um periodo de au
mento do tempo de emissao durante o periodo da tarde para um decrescimo gra
dual, ate ao seu completo desaparecimento, perdendo, desta forma, o seu espa,o 
no periodo considerado como crucial num servi<;o de televisao para crian,;as. A 
fic,;ao sempre dominou as grades em todos os canals, registando-se um predomi
nlo quase pleno deste genera a partlr da segunda metade da decada de noventa. A 
anima9ao otupava um lugar privilegiado em todos os canais. Os "programas con
tentor" tomaram-se, ao longo dessa decada, uma categoria signlficativa da oferta. 
Registraram-se poucos programas de produ<;ao nacional, desenhados e produzi
dos especificamente para as crian9as. Relativamente aos fatores que condicionam 
a programa<;i:io, a dimensao economica era a que mais peso e mais lnfluencia 
exercia na construi;ao da grade. Dela dependia o tlpo de produtos que vao ser ofe
reddos, podendo tambem influenciar os espa<;os de emlssao (durai;ao dos blocos) 
ea sua !ocallza<;iio na grade. A estrutura organizativo-profissional e um outro fat or 
que condic!ona a atividade de programar - as politicas ae programa,;ao das esta
¢es, mas tambem o perfll profissional dos responsaveis por esta area, sao aspec
tos determinantes do tipo e das caracterlsticas da olerta. Ja no que concerne aos 
criterios implicados na concep,;ao da programai;ao, os indices de audiencla, a Ida
dee o sexo das crian,;as, a concep<;i:io de publico lnfan!il ea forma pela qua! e per
cebido o papel da televisao na vida das crlan<;as, sao fatores que inteivem, de for
ma decisiva e marcante, nesse processo. 

Com a realiza,;ao dos estudos de Ponte e de Pereira, flcou a coberto o estudo 
da oferta da programai;ao lnfanto-juvenil pelos canals hertzianos portugueses des
de o lnicio da RTP, em 195 7, ate ao ano de 2002 (estando-se a dar continuidade). 
Em termos de olerta televlslva destlnada especificamenteas criani;as portuguesas, 
ficou ainda por estudar, entre outros aspecios, a programa¢o dos canais por 
cabo e por satelite difundidos em Portugal. 

Cruzando e sumariando as ideias-chave dos estudos apresentados, podemos 
afirmar que a medida que a lndustria dos programas televisivos para crian,;as se 
toma cada vez mais global, tambem as questoes que rodeiam a oferta televisiva 
para os mais novas se tomam transversais. 

Apesar de as investiga�6es que expusemos terem sido desenvolvldas em con
textos soclais e culturals espedficos, as tendencias observadas em nivel da progra
mac;ao para a lnf/\ncia na ultima decada sao coincidentes em muitos aspectos e a 
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muitos niveis, o que nos leva a partilhar da opiniao dos varios autores que conclu
em que a natureza da televisao para os mais novas e cada vez mais global. 

E interessante tambem verificar que, em boa parte da literatura sobre servi
c;o publico de televisao, a programac;ao para a infancia e juventude aparece con
templada coma uma das areas a privilegiar na televisao publica15

• A referenda e 
quase sempre breve, mas e reveladora de uma consciencia internacional, que se 
tern manifestado e intensificado nas ultimas decadas, da necessidade de promo
ver uma televisao de qualidade para as crianc;as, que respeite os seus interesses e 
direitos. E talvez essa tendencia se manifeste tambem porque os programas 
para crianc;as podem ilustrar bem a distinc;ao entre uma politica de servic;o publi
co e uma politica comercial. 

A Conuenc;;iio sabre os Direitos das Crianc;;as, documento ja referido, apela 
ao direito de participac;ao, de expressao e de informac;ao por parte das crianc;as. 
Estes direitos, expressos respectivamente nos artigos 12°, 13° e 17' da Conven
c;ao estipulam que os meios de comunicac;ao social devem assegurar o acesso da 
crianc;a a informac;ao e promover a divulgac;ao de documentos, nacionais e inter
nacionais, que sejam beneficos do ponto de vista social, moral, educacional e cul
tural, e ainda que o Estado deve tomar medidas para estimular a publicac;;ao de 
materiais adequados e para proteger a crianc;a de elementos prejudiciais. 

Ora, sendo certo que se tern vindp a registrar, nos ultimas anos, um cresci
mento sustentado do numero de alojamentos cablados e que a tendencia seja para 
este crescimento continuar, nada garante que esta seja uma alternativa efetiva 
para as crianc;as. Quer isto dizer, tal coma afirma Pinto (2003: 45-46), que 

existe uma forte probabilidade de qt1:�os canais generalistas tradicionais 
continuem a acolher, durante bastante tempo, o grosso do consumo date
levisao e que nao seria avisado enveredar par um caminho que, a pretexto 
da fragmentac;ao das audiencias e da multiplicac;ao das possibilidades de es
colha dos telespectadores, levasse a apostar nas infra-estruturas tecllol6gi
cas e nas acessibilidades, descurando ou remetendo para segundo piano as 
oferj:as, os contelldos das programa<;6es. 

E neste contexto que a existencia de um servic;o publico de televisao (SPT), 
que aposte fortemente numa programac;ao alternativa e de referenda para as cri
anc;as, ganha significado. Na nossa perspectiva, o SPT para crianc;as, coma, alias, 
para o publico em geral, embora nao possa ignorar as audiencias, nao pode regu
lar-se exclusivamente pelos seus indices. Defendemos que, embora os operadores 
privados devam tambem submeter-se a certas obrigac;oes de natureza pCtblica, o 
operador pCtblico deve estar sujeito a mais obrigac;6es, sendo mais viavel para 
este, coma defende Walton (1994), adotar medidas que contrariem o mercantilis
mo dos conteudos. 

15. Cf. nomeadamente Jay Btumler, 1993; Wolfgang Hoffmann-Riem, 1993; e Le Paige, 1997. Este Ultimo 
au tor, na sua obra Une minute de silence, considera que os operadores pUblicos devem apostar fortemen
te na programacao para as criam;as. Diz o au torque esta area de programa<;ao pode marcar de uma fonna 
particular a identidade do servi<;o pUblico. 
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Assim, espera-se que o projeto de programa<;lio para os mais novos de uma 
esta9ao de servi90 publico reconhe� as assimetrlas e carencias culturais e educa
cionais da sociedade, por um lado, e atenda as eventuais lacunas e debilidades do 
sislema de forma<;ao e de educa,;ao, por outro. Face a tendencia para uma unifor
miza9ao de canals e de programas, a qualidade deve ser a essencia do servi90 pu
blico de televisao e a diferen93 deve marcar a sua identidade. 

E neste mesmo sentido que se orienta a Carta da teleuisao para crian,as, 
aprovada na 1 • Cimelra Mundial sabre o tema '6, enunciada em sete pontos funda
mentais17 que resumem bem os principios orientadores que acabarnos de expor. 

SiNTESE FINAL 

Ocupando a televisao um lugar tao relevante no quotidlano das crian93s, nao 
sera de estranhar que se expressern multiplas preocupa¢es em torno deste meio 
e que a lnvestiga9ao a tome como um dos seus objetos de estudo. 

Na artalise dos discursos e das pesquisas sabre as crian9as ea televisao bem 
como na analise do melo televisivo e possivel encontrar, nos conteudos e nas for
mas difundidas, um carnpo da sociedade "se dizer" a si pr6pria, de "se dizer", nes
te caso, sabre as criam;as e sabre a infilncia. Partindo da ideia partilhada por Gon
zalez Requena (1988: 23) de que o discurs0 televisivo se ref ere "aos discursos que 
alirnentam as programacoes televisivas, nao enquanto discursos aut6nomos, mas 
corno fragrnentos de um discurso mais amplo", sera poss!vel, ao analisar como os 
distlntos prograrnas se articulam nurna programa,ao e corno esta exprime e da 
corpo a urn fluxo, identilicar o lugar ea importancia da j::,rograma,;a.o para a infan
cia no rnacrodiscurso de cada esta91lo televisiva. !dentificar o lugar deste discurso 
perrnite, por sua vez, conhecer a importancia e o valor que as crian935 ea inUincia 
assurnem no quadro da televisao de uma determinada sociedade. 

As nocoes de crianca e de infancia partilhadas, quer no discurso corrente so· 
bre a relacao crian935-televisao, quer no discurso produzido pelos pr6prios media, 
neste caso especifico, pela televisao, apresentam-se paradoxais. De acordo com 
os interesses em discussilo no momenta, as farnilias, os meios de cornunicacao, os 
grupos de pressao e as entidades governamentais alternam entre a defesa da no-

16. Cimeira realizada em Melbourne, Australia, em mari;ode 1995. 

17. 1) As crian� devem te.r programas dealtaqualidade produzidQs espedficamenle para eias eque naoas ex
p!orem. Estes programas, jumamente com o entrcienimento, devtm".! permltlt·lhes desenvolverem as suas 
capacldades fisicas, mentais esoclals, 2) As �sdevemouvir, wr e expressar asi pr6prias a sua cultura, 
a sua llnguagem e experi�clas de vkla, atr(i\1€.$ de programas televiswosque afrrmem o seu sentido de pes� 
soas, de comunldade e de lugar. 3) Os programas para crianyas devem promover a consdeflcia e aprecia" 
¢0 de outras culturas em paralclooom assuas proprias experiOOcias culwral.s, 4) Os programas para crian· 
�devem servariados em �neroe oonteudo, mas naodevem lnduir cenas gratultas de viol�ncia e sexo. 5) 
Os progr.:imas para crian;;as devem ser emltidos de fonna regular, em horas que as crianc;as estejam dlspo� 
n!Veis para ver e/ou dlstributdos por outros meios de grande alcance acessiveis. 6) Devem ser disponibilizaw 

dos fundos para produzlr est es programas com padrOes de elevada qualidade. 7) Os govemos eas organizaw 

y5es de produ¢.o, distribuii;Ao e financiamento devem reconhecer a lmporttlncla ea vulnerabilldade da teU.· 
visiio para-crlanc;as e tomar medidas para a apolar e proteger. 
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9ao de "crian9a-agente", ativa e critica perante os conteudos veiculados pelos me
dia, e a  de "crian�-objeto", passiva e vulneravel, a necessitar de prote9ao. 

0 discurso em tomo do lugar e da importancia da televisao na vida <las crian
�s, e dos seus possiveis efeitos, nao deixa tambem de ser paradoxal: os pais, tal 
como outros adultos, queixam-se de que as crian9as passam muito tempo a ver te
levisao, mas a forma como organizam a sua vida tende a "empurrar" cada vez 

mais as crian�s para o mundo dos ecrans, nao s6 o televisivo. 

Os discursos e as pesquisas sabre a rela¢o crian9as-televisao refletem, inevi
tavelmente, as ideologias dominantes sabre a infancia. As criticas apontadas ate
levisao, a sua influencia negativa na vida <las crian9as, tern implicita uma concep-
9ao da infancia como pura e indefesa. As crian�s sao vistas como vitimas passi
vas <las influencias do meio, absorvendo o que veem e ouvem sem capacidade de 
discrimina¢o ativa. 

Uma conseqUencia da concep9ao da infancia como irracional e indefesa e o 
nao considerar que as crian9as desempenham um papel ativo e seletivo no meio 
em qtie estao inseridas. Nao as reconhecer como atoras do seu pr6prio processo 
de desenvolvimento e, portanto, da constru¢o da sua pr6pria infancia. Na rela-
9ao <las crian9as com a TV sao tambem freqUentemente subestimadas as diver

sas formas atraves <las quais elas constroem o sentido daquilo que veem; nao se 
considera que "vendo televisao, a crian� retira informa96es, modelos de compor
tamento, atitudes e valores que, alias, interpreta e reconstr6i a sua maneira" 
(BREDERODE SANTOS, 1991: 26). 

Como referimos, o fato de nao partilharrnos ge-uma perspectiva <las crian�s 
como vitimas passivas da TV nao significa que se pretenda substituir a imagem tradi
cional da crian9a inocente e vulneravel, por uma imagem da crian� como "su
per-her6i, ativa e autonoma, pois e tao homogenea e indiferenciada como a que e 
recusada. Toma-se entao necessario encontrar uma visao equilibrada da atividade 
<las audiencias, para uma analise mais correta da comunica¢o mediatizada". 
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