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RESUMO

O presente estudo investigou os mecanismos empregados pela indústria cultural  para
despotencializar  a  formação  infantil,  promovida pelos  desenhos animados.  A hipótese
consiste na relação entre o enfraquecimento da cultura, da subjetividade e da autonomia
infantil e a despotencialização formativa da infância. Assim, a problematização do objeto
de pesquisa considerou as seguintes questões: A televisão e os desenhos animados, no
âmbito da Teoria Crítica adorniana, podem ser formativos e/ou pedagógicos? O objetivo
geral  da  pesquisa,  consistiu  em  analisar  os  desenhos  animados  considerados  como
educativos e que são exibidos nos canais fechados e na TV Cultura. Esse objetivo geral
se desdobrou em quatro objetivos específicos: levantar a bibliografia referente à Teoria
Crítica Adorniana, a fim de refletir sobre os conceitos de indústria cultural, semiformação,
formação e emancipação nessa perspectiva; estabelecer as categorias que definem, de
acordo com o referencial teórico utilizado, um programa como educativo; Investigar quais
os conteúdos educativos que são promovidos pelas programações infantis; explicitar as
alternativas de resistência diante desses apelos televisivos ao público infantil. A presente
pesquisa fundamentou-se em uma revisão bibliográfica, pautada no referencial teórico da
Teoria Crítica adorniana e de seus seguidores, dentre outras literaturas que discorrem
acerca da constituição das culturas infantis. A metodologia empregada para a pesquisa foi
organizada da seguinte forma: primeiro, selecionamos três desenhos animados  Peppa
Pig, Blazes and the Monster Machines e Show da Luna, todos veiculados pela TV Cultura,
uma emissora que se qualifica como educativa. Em seguida, elegemos alguns episódios
de cada desenho. Os desenhos foram analisados em suas especificidades, para isso,
empregamos algumas categorias, como a música, estereótipos, relação entre ficção e
realidade,  relação  entre  ficção  e  imaginação,  jargões,  ordem  fixa  (padronização),
pseudointeração, descontinuidade, ambiguidade e ausência de conceitos, com o intuito de
determinarmos os instrumentos de controle  ambicionado pela inflexível  corporação da
cultura  de  massa.  Posteriormente,  estabelecemos  um  paralelo  a  fim  de  analisar  os
aspectos em comum que validam a hipótese da pesquisa, ou seja, de que os programas
“educativos”  não  são  formativos,  pois  essa  finalidade  é  irreconciliável  com  o  modus
operandi dos  programas  televisivos.  No  decorrer  de  nossa  pesquisa,  foi  possível
comprovar a hipótese inicial, de que os desenhos analisados não possuem um caráter
educativo, uma vez que seu conteúdo e forma reforçam o logro que caracteriza a razão
no processo de desenvolvimento burguês, adulterando a essência da formação.

Palavras-chaves:  Teoria  Crítica.  Indústria  Cultural.  Semiformação.  Educativo.  Cultura
Infantil. Desenho Animado.



ABSTRACT

This study aims to investigate the mechanisms used by the cultural industry to weakening
children's education, promoted by cartoons. The hypothesis is relationship between the
weakening of culture, refer subjectivity and child autonomy and the formative weakening of
childhood. Thus, the problem of the research object considered the following questions:
Can television and cartoons, within the scope of Adornian Critical Theory, be formative and
/ or pedagogical? The general objective of this research went to analyze the cartoons
considered as educational and which are shown on closed channels and TV Cultura and
was separated in four specific objectives: to raise the bibliography on the Adorn Critical
Theory, in order to reflect on the concepts of cultural industry, semi formation, formation
and  emancipation  in  this  perspective;  establish  the  categories  that  define,  according
theoretical  framework  used,  a  program  as  educational;  Investigate  which  educational
content  is  promoted  by  children's  programs;  clarify  the  resistance  alternatives  due  to
television calls to children. This research was based on bibliographic review, based on
theoretical framework of Adornian Critical Theory and its followers, among other literature
that discuss the constitution of children's cultures. The methodology used for the research
was organized as follows: first, we selected three cartoons Peppa Pig, Blazes and Monster
Machines and Luna Show, all  broadcast by TV Cultura, a broadcaster that qualifies as
educational. Then we chose some chapters of each cartoon and went analyzed according
their specificities. For this, we used some categories, such as music, stereotypes, relation
between fiction and reality, relation between fiction and imagination, jargon, fixed order
(standardization),  pseudo  interaction,  discontinuity,  ambiguity  and  lack  of  concepts,  in
order to determine control instruments desired by inflexible corporation of mass culture.
Subsequently,  we established a parallel  in  order  to  analyze the common aspects  that
validate the research hypothesis, the “educational” programs are not formative, since this
purpose is incompatible with modus operandi of television programs. During our research,
it  went  possible  to  prove the  initial  hypothesis  that  cartons analyzed  do  not  have  an
educational  character,  since  their  content  and  form  reinforce  the  deception  that
characterizes reason in the process of bourgeois development, modifying the essence of
formation.

Keywords: Critical Theory. Cultural Industry. Semi formation. Educational. Children's 

Culture. Cartoon.



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO....................................................................................................................10

1. INFÂNCIA, CRIANÇAS E CULTURA INFANTIL...........................................................16

1.1 Os olhares sobre as diferentes infâncias......................................................................25

2. INDÚSTRIA CULTURAL E SEMIFORMAÇÃO..............................................................32

2.1. A ação (des)educativa da televisão.............................................................................37

2.2  A  sistematização  do  universo  infantil:  uma  ação  promovida  pela  indústria

cultural................................................................................................................................44

2.3 O declínio da Experiência.............................................................................................51

2. 4 Indústria cultural e desenhos animados no contexto da infância...........…..................75

3. DESENHOS ANIMADOS: EDUCATIVOS OU INFORMATIVOS?.................................92

3.1 O Show da Luna: uma contextualização............……………………….……………...92

3. 1.1 Episódio: LUNA-SAURUS REX....................................…........................................94

3. 1.2 Episódio: OLHA O TATU BOLA...........................….............................................….99

3. 1.3 Episódio: CHORO, CHORINHO, CHORÃO.........................................…...............105

3. 1.4 Eu preciso saber: uma diagnose.............................................................................111

3.2 BLAZE AND THE MONSTER MACHINES……………………………….…….……….115

3. 2.1 Episódio: RESGATE DINOSSAURO…...………………………................………….116

3. 2.2 Episódio: BOMBEIRO BLAZE (Fired Up) .......................................………….........128

3. 2.3 Algumas considerações sobre o desenho..................................................…….....139

3. 3 PEPPA PIG.........................................................................................….…...............140

3. 3.1 Episódio: O CARRO NOVO (The New Car) ..……………….......................…........141

3. 3.2 Episódio: NEVE (Snow)...……………….........................................….....................145

3. 3.3 Episódio: A CÂMERA NOVA DO PAPAI (Daddy's Movie Camera).......…...............148

3. 3.4 Episódio: A CASA NA ÁRVORE (The Tree House) ..…………………….................152

3. 3.5 Episódio: BOLHAS (Bubbles)..…............................................................................156

3. 3.6 Tecendo algumas considerações sobre Peppa Pig..............….......................……159

3. 4 Análise dos desenhos: desconstruindo padrões.................…............................161

CONSIDERAÇÕES FINAIS........................................................................…..................174

REFERÊNCIAS................................................................................................................178



ANEXOS.......................................................................................................................…185



INTRODUÇÃO
A  escolha  do  estudo  sobre  a  teoria  crítica,  particularmente  da  concepção

adorniana, ocorreu durante a graduação em Pedagogia, em uma aula da disciplina de

Fundamentos Filosóficos da Educação, no 1º ano do curso. Na busca por entendimento,

iniciei  uma pesquisa de Iniciação Científica,  intitulada como “Semiformação no Ensino

Superior: desafios e possibilidades acadêmicas no curso de Pedagogia”.

O  interesse  pelas  análises  adornianas  motivaram  a  continuidade  dos  estudos

nessa  perspectiva.  Assim,  comecei  outra  pesquisa  de  Iniciação  Científica,  intitulada

“Indústria Cultural e Semiformação: a despotencialização formativa na infância”, com o

objetivo de investigar a atuação da indústria cultural sobre a subjetividade infantil  e as

formas de resistir à semiformação promovida por ela, assim como a tentativa de promover

processos formativos que contribuam para o desenvolvimento da autonomia da criança. 

Diante  das  ações  disseminadas  pela  indústria  cultural,  para  tolher  e

despotencializar subjetividades, surgiram mais inquietações com relação às outras formas

e a outros mecanismos utilizados pela indústria cultural para inibir a capacidade de um

pensamento  crítico  nas  pessoas  ainda  na  infância,  como  a  televisão  e  suas

programações,  especificamente  quanto  aos  desenhos  animados.  Com  o  advento  da

modernidade,  as pessoas foram absorvidas por  um universo totalmente tecnológico e

desencadearam uma forte dependência pelos dispositivos eletrônicos. 

Nesse sentido, o presente estudo justifica sua relevância na imprescindibilidade de

investigar  formas  de  resistir  à  formação  danificada,  à  semiformação  ofertada  pela

indústria  cultural  e  pelos seus produtos.  A indústria  cultural  administra  a sociedade e

promove  falsas  necessidades,  pois  quanto  mais  esses  conteúdos  semiformativos  são

veiculados pelos seus inúmeros dispositivos eletrônicos, mais sujeitos conformados com a

sociedade eles produzem. Assinalamos também, como justificativa, a escassa produção

de trabalhos científicos com relação aos desenhos animados, no âmbito da teoria crítica.

Apenas o desenho animado “Meu amigãozão”, analisado por Saraiva (2016), segue essa

perspectiva, mas não integra os desenhos “educativos” eleitos para a nossa pesquisa.

Encontramos trabalhos que analisam os desenhos “O Show da Luna”, como Oliveira e

Magalhães (2017), Rodrigues (2017), Vargas, Fumagalli e Petermann (2017), Gonzaga e

Miguel  (2017),  dentre outros. Para “Pepa Pig”,  os trabalhos encontrados foram os de

Santos  e  Falcão  (2017),  Dutra,  Costa  e  Freitas  (2016).  No  entanto,  quase  nenhum

demonstrou  uma  análise  que  expusesse  o  caráter  (des)educativo  dos  conteúdos
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veiculados pelos dos desenhos animados e sua natureza, que padroniza estereótipos e

não corresponde com a realidade. 

Nessa perspectiva,  nos  valemos de  pesquisas como a  de Oliveira  (2011),  que

aponta que um dos aparelhos eletrônicos favoritos dos brasileiros é a televisão, seguida

pelo celular,  pelo computador e pelo rádio.  Na atualidade, grande parte da população

dispõe desses meios de comunicações e de outros aparatos, se não em casa, em outras

esferas, dedicando uma boa parte de seu tempo a eles. Os dados apontados pelo Projeto

Criança  e  Consumo  (2015),  desenvolvido  pelo  Instituto  Alana,  demonstram  que  nos

últimos anos, houve um aumento considerável com relação ao tempo dispensado pelas

crianças e adolescentes  diante  da televisão.  Outros  estudos também indicam que as

crianças  passam  grande  parte  de  seu  tempo  assistindo  televisão  e  que  o  desenho

animado é um dos seus programas preferidos, pois ele desperta uma atenção especial

não só dos pequenos, mas também dos adultos.

A televisão  é  considerada  uma  das  muitas  instâncias  pedagogizantes,  pois  as

crianças de alguma forma também aprendem com ela. Contudo, essa formação mostra-se

cada vez mais enfraquecida, pois os valores consumidos pelo público não condizem com

a realidade à qual pertencem, principalmente as crianças. Essas programações oferecem

uma pseudorealidade, ao simplificar e deturpar a veracidade da existência.  Com isso,

promove-se uma despotencialização formativa das crianças, como afirma Morin (Apud

REZENDE; REZENDE, 1993, p. 8) “O problema que se coloca é se a tevê, enquanto

fenômeno  sociológico,  fábrica  pseudonecessidades  ou  espalha  as  necessidades  dos

espectadores.  Estará ela  criando obsessões consumistas,  modelos de vida,  alienação

cultural?”. 

A indústria cultural envolve as pessoas com seus artifícios, os quais as induzem a

produzir falsas necessidades e a recalcar suas incertezas e suas frustrações por meio do

consumo. As pessoas julgam suas vidas como sem importância alguma, bem diferente

daquela  mostrada  pelos  meios  de  comunicação  de  massa,  em  que  a  totalidade  se

apresenta de forma perfeita e agradável, de modo semelhante aos programas exibidos na

tela,  que  fazem o  telespectador  ansiar  pela  inversão  de  papéis  com  o  protagonista,

desligando-se do trabalho enfadonho. 

Rezende e Rezende (1989, p. 19), em seu livro “A tevê e a criança que te vê”

parafraseiam Ramos (1986, p. 60), em uma nota de rodapé em que ele personifica na

“Maria  do  Morro  Guampa”,  a  telespectadora  pobre  que  gasta  o  pouco  dinheiro  que
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ganhou lavando roupa para comprar uma televisão. “Naquela TV, quase pré-histórica, ela

gasta o que sobra de seu tempo após o trabalho”. 

Dessa  forma,  no  âmbito  da  indústria  cultural,  as  relações  sociais  deixam  de

acontecer entre as pessoas e passam a serem intermediadas pela mercadoria, o que

Adorno denominou como “fetichização” das relações sociais. O valor do ser humano é

atribuído pelos produtos que consome, pela marca que usa ou pelo canal de televisivo

que assiste, os mesmos identificam-se e apreciam gostos padronizados. O indivíduo que

sucumbe às determinações da lógica imposta pela indústria cultural,  adere também à

experiência semiformativa disseminada e reproduzida por ela.

Em seu texto “Televisão e formação”, Adorno (1995), afirma que não devemos nos

privar  do  uso  da  televisão,  contudo  devemos  despertar  desde  a  infância  um  uso

consciente da mesma. Se por um lado, existe a possibilidade de referir-se à televisão na

sua  qualidade  de  condutora  de  objetivos  pedagógicos,  na  forma  de  programas

educativos, escolas  de  formação  televisivas  ou  em atitudes  formativas  similares;  em

contrapartida, existe o emprego de um caráter deformativo empregado pela televisão, no

que  concerne  à  consciência  das  pessoas,  diante  da  desmedida  quantidade  de

telespectadores e do tempo investido para ver e ouvir a televisão. 

Na mesma conferência, Adorno (1995), destaca a importância de escolher o que é

certo e o papel do ensino no desenvolvimento de aptidões críticas. Ele alerta para o vício

televisivo, no qual esse ou outro veículo de comunicação de massa torna-se o “[…] único

conteúdo da consciência, desviando as pessoas por meio da fatura de sua oferta daquilo

que deveria  se constituir  propriamente como seu objeto e sua prioridade”  (ADORNO,

1995, p. 80). 

Paralelamete à exploração dos produtos de consumo voltados para as crianças,

houve uma alta intensificação na divulgação de produtos denominados como “educativos”

e/ou “programas pedagógicos”, assim como o descomedido emprego do vocábulo lúdico.

A atribuição da palavra educativo transita à vontade no universo infantil, quase de modo

predominante, nos dias de hoje, não há nenhum brinquedo, jogo, programa de televisão e

desenho animado que não contenha ou faça o uso em seu slogan da palavra “educativo”. 

Para  Brougère  (2004),  atualmente  a  infância  é  sinalizada  pelo  investimento

educativo dos pais e da sociedade, assim, devido a isso, existe a possibilidade de gerar

muitos prejuízos nessa fase de desenvolvimento. Os indícios levantados durante a nossa

pesquisa, somente impulsionam esse cenário. Ao longo da vida, as crianças passam por

muitas transformações físicas e cognitivas, que influenciam diretamente suas habilidades
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motoras e de linguagem, as mais notórias, ou seja, aquilo que denominamos como ensino

e aprendizagem.

Esses  artifícios  são  empregados  para  ampliar  ainda  mais  esse  mercado

gigantesco.  Dessa  forma,  com a utilização  dos  termos  educativo  e  pedagógico  e  da

palavra  lúdico,  há  uma  maior  aceitação  dessas  mercadorias  por  parte  dos  pais  e

responsáveis.  Assim,  buscamos destacar  o  uso  da  palavra  educativo,  empregada  da

mesma forma nos desenhos animados.

Além do fato de muitas crianças passarem grande parte de seu tempo diante da

televisão, algumas sem a supervisão dos adultos, verifica-se que umas das causas desse

descuido se deve ao modo como esses desenhos são apresentados em suas descrições,

ou seja, como educativos, cheios de aventuras e com a classificação livre. Uma narrativa,

que sem dúvida,  tranquiliza os pais  e,  consequentemente,  “suaviza”  o  monitoramento

sobre os desenhos e os programas infantis. A palavra “educativo” tornou-se um ícone de

garantia, pois o desenho promete aos pais, uma possibilidade de “instruir” às crianças e

torná-las  aptas  a  compreender  e  a  explicar  o  mundo  à  sua  volta,  assim  como  os

fenômenos naturais e os provenientes da interferência humana, ou seja, a variedade de

assuntos que assolam a modernidade.

Portanto,  o estudo  dos  desenhos  animados  despertou  meu  interesse,

especificamente aqueles que são intitulados como educativos e, que são veiculados em

canais  também denominados como educativos.  Para  Adorno (1995),  a  educação não

corresponde à modelagem de pessoas, pois não temos o direito de modelar ninguém com

base  em  seu  exterior.  No  entanto,  também  não  se  trata  da  mera  transmissão  de

conhecimentos, na qual a natureza de “coisa morta” já fora bastante estimada, mas se

trata da “produção de uma consciência verdadeira”. 

Diante do exposto, a problematização do objeto de pesquisa considerou a seguinte

questão: A televisão e os desenhos animados, no âmbito da Teoria Crítica adorniana,

podem ser formativos e/ou pedagógicos?

Dessa problemática, decorre a questão do objetivo geral da pesquisa, que trata da

análise dos desenhos animados considerados como educativos e que são exibidos nos

canais fechados e na TV Cultura. Essa análise,  desdobrou-se em outras questões, não

menos importantes, nos objetivos específicos:  Levantar a bibliografia referente à Teoria

Crítica Adorniana, a fim de refletir sobre os conceitos de indústria cultural, semiformação,

formação e emancipação nessa perspectiva. Bem como, estabelecer as categorias que

definem, de acordo com o referencial  teórico utilizado,  um programa como educativo.
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Investigar  quais  os  conteúdos  educativos  que  são  promovidos  pelas  programações

infantis.  Explicitar  as  alternativas  de  resistência  diante  desses  apelos  televisivos  ao

público infantil.

Esta  pesquisa  fundamentou-se  em  uma  revisão  bibliográfica,  pautada  no

referencial  teórico  da  Teoria  Crítica  adorniana  e  de  seus  seguidores,  dentre  outras

literaturas que discorrem acerca da constituição das culturas infantis. A metodologia da

pesquisa  foi  organizada  da  seguinte  forma:  primeiro,  selecionamos  três  desenhos

animados  Peppa  Pig,  Blaze  and  the  Monsther Machines e  Show  da  Luna,  todos

veiculados pela TV Cultura, uma emissora que se qualifica como educativa. Em seguida,

elegemos  alguns  episódios  de  cada  desenho.  Eles  foram  analisados  em  suas

especificidades,  para  isso,  empregamos  algumas  categorias,  como  a  música,

estereótipos, relação entre ficção e realidade, relação entre ficção e imaginação, jargões,

ordem fixa (padronização), pseudointeração, descontinuidade, ambiguidade e ausência

de conceitos, com o intuito de determinarmos os instrumentos de controle ambicionado

pela inflexível corporação da cultura de massa. 

Posteriormente,  estabelecemos  um paralelo  a  fim  de  analisar  os  aspectos  em

comum que validam a hipótese da pesquisa, ou seja, de que os programas “educativos”

não são formativos,  pois  essa finalidade é  irreconciliável  com o  modus operandi dos

programas televisivos.

Dessa forma, a pesquisa problematizou os mecanismos empregados pela indústria

cultural,  para  despotencializar  a  formação  infantil,  essa  promovida  pelos  desenhos

animados, que enquanto produto da indústria cultural, e, segundo a análise adorniana, é

incompatível com a formação. Esse pressuposto orientou a hipótese de que existe uma

relação entre o enfraquecimento da cultura, da subjetividade e da autonomia infantil e a

despotencialização formativa da infância.

Na primeira seção  Infância, Crianças e Cultura Infantil, discorre-se a respeito do

lugar que a sociedade reservou às crianças na contemporaneidade, sobretudo, no âmbito

da  lógica  homogeneizadora  de  subjetividades  da  indústria  cultural,  bem  como,  as

múltiplas infâncias que permeiam o lugar que todas as crianças edificam por meio de suas

relações, de suas interações e de suas culturas. Para isso, partilharemos de algumas

considerações da Sociologia da Infância.

A segunda  seção  Indústria  Cultural  e  semiformação,  trata  da  apresentação  do

termo “indústria  cultural”,  anunciado por  Adorno e  Horkheimer,  pela  primeira  vez,  em

1947,  em  um  estudo  denominado  “Indústria  Cultural:  iluminismo  como  sedução  das
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massas”,  publicado na obra  Dialética do Esclarecimento,  com o intuito de substituir  o

termo cultura de massa, pelo conceito de “indústria cultural”, o qual expressa a intenção

planejada  de  sua  organização,  ao  invés  do  sentido  espontâneo.  Sob  o  poder  do

monopólio,  a  cultura  de  massa,  segundo  os  autores,  torna-se  idêntica,  ou  seja,

padronizada.

O acolhimento e a receptividade da tecnologia e dos meios eletrônicos, no âmbito

da sociedade contemporânea é um exercício  praticado e desenvolvido pelas pessoas

desde muito cedo e cotidianamente, desde a infância. Com efeito, faz-se imprescindível a

caracterização  dos  efeitos  negativos  causados  pelos  dispositivos  eletrônicos  sobre  a

constituição  de  uma  subjetividade  apta  para  uma  experiência  formativa  nos  moldes

adornianos.

Na  terceira  seção,  Desenhos  Animados:  Educativos  Ou  Informativos?,  foram

analisados os desenhos O Show da Luna, Blaze and the Monster Machines e Peppa Pig,

todos exibidos na emissora aberta TV Cultura. Salientamos, que no início da pesquisa, o

desenho  O Show da Luna era exibido somente na emissora TV Brasil,  e voltou a ser

exibido somente mais tarde no canal TV Cultura. Assim os episódios selecionados para

análise foram os veiculados pela TV Brasil. 
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1. INFÂNCIA, CRIANÇAS E CULTURA INFANTIL

É impossível tratar de temas que circundam a infância, sem ao menos defini-la. No

entanto, trilharemos um caminho diferente, pois antes de problematizarmos o conceito de

infância, dialogaremos sobre como ela se constituiu historicamente, de como a infância

entrou  para  o  campo de  pesquisa  epistemológico,  uma vez  que  nem sempre  existiu

infância, este é um conceito da modernidade.

Para Corsaro (2011), atualmente os estudos realizados sobre as crianças, são bem

distintos  dos  que  foram  elaborados  nas  duas  últimas  décadas,  pois  é  possível

encontrarmos uma variedade de textos e cursos na perspectiva da Sociologia da Infância.

O autor indaga a respeito do motivo da invisibilidade e da tardia aparição da criança no

campo  da  sociologia.  Para  ele,  “[…]  as  crianças  foram marginalizadas  na  sociologia

devido a sua posição subordinada nas sociedades e às concepções teóricas de infância e

de socialização” (CORSARO, 2011, p. 18). Por muito tempo, a infância foi compreendida

como um estado de “vir-a-ser”, como a puerícia que precede a vida adulta, como futuros

contribuintes  da  ordem  social,  dificilmente  são  notadas  em  sua  essência,  em  suas

especificidades e em seus anseios pela vida.

Sob esse ponto de vista, percebe-se o recalcamento dos sentimentos das crianças

em detrimento de uma dinâmica de vida adultocêntrica,  em que elas são lançadas à

margem  da  sociedade,  pois  as  crianças  são  compreendidas  de  maneira  pessoal  e

unívoca, como consumidoras da cultura instituída pelos adultos. Segundo Corsaro (2011),

as perspectivas interpretativas e construtivistas, amparando-se na Sociologia da Infância,

argumentam  que  as  crianças,  assim  como  os  adultos,  são  participantes  ativos  na

construção social da infância e na produção interpretativa de sua cultura compartilhada.

As próprias transformações advindas dos recursos estabelecidos entre o diálogo

dos  adultos  com  os  pequenos,  modificam  a  singularidade  das  relações  culturais,

influenciando na convivência, na constituição de suas identidades, nos conhecimentos e

nos  princípios.  A  sociedade  industrial  coleciona  um  abarrotamento  de  contradições

desumanizadoras  decorrentes  do  processo  produtivo  e,  ao  mesmo  tempo  em  que  é

provedora  de  inúmeros  recursos  tecnológicos  que  facilitam  a  existência  humana,

encarrega-se  da  difusão  de  uma  colossal  disparidade.  Essa  conjuntura,  fornece  os

subsídios  necessários  para  a  constituição  da  nova  sintomática  da  modernidade:  a

possível  anulação  da  infância.  Assim,  a  desigualdade  social  corrobora  para  a

permanência  de  diferentes  infâncias,  como  mostrou  o  documentário  A invenção  da
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infância,  dirigido  por  Liliana  Sulzbach, no  ano  de  2000.  O  curta-metragem  expõe  a

temática de que “ser criança, não significa ter infância”.

O  documentário  mostra  as  múltiplas  infâncias  existentes  no  Brasil,  expondo  a

desigualdade vivenciada pelas crianças.  O filme exibe a existência da abundância de

diferenças  existentes  dentro  de  um  mesmo  território  e  em  diferentes  contextos  de

inserção infantil. De um lado narra a história de famílias com alto poder aquisitivo, nos

quais  as  crianças  estão  exauridas  devido  ao  excesso  de  tarefas  e  atividades

extracurriculares,  são  crianças  que  possuem  muitos  bens  materiais,  mas  nenhuma

companhia e nenhum tempo para brincar e ser criança. Do outro, mostra uma realidade

bem distante desta última, famílias que vivem na penúria e com uma taxa elevadíssima de

mortalidade infantil  para a época, crianças que trabalham o dia todo para suprir  suas

necessidades mínimas de subsistência, mas que apesar de não terem brinquedo algum,

brincam ao ar livre com gravetos e possuem muitos amigos para jogar futebol no campo

empoeirado.

O curta-metragem denuncia, não apenas a vasta diversidade existente na vida das

crianças brasileiras, mas também as crianças que trabalham como adultos, consomem

como adultos, partilham das informações e programações veiculadas pela mídia como

adultos. Fato constatado, mediante aos depoimentos das crianças no filme, ao relatarem

que seu programa de televisão favorito era a novela “Explode Coração”,  exibida pela

emissora  Rede  Globo.  Na  época,  uma  programação  certamente  inapropriada  para

crianças, mas que elas assistiam livremente em todas as esferas sociais.

As  falas  das  crianças  também  expuseram  a  exaustão  à  que  são  submetidas

diariamente, pois mesmo que haja uma disformidade demasiada na história de vida de

cada uma delas, na realidade e nas experiências vividas por elas, todas partilham algo em

comum: estão vivendo uma vida de adultos. Uma vida que não lhes pertence, uma vida

imposta a elas pelo contexto que pertencem, possível de se verificar na fala dos meninos

que moram na região pobre, quando afirmam: “eu trabalho porque não tem jeito, tem que

trabalhar  mesmo”;  o  outro  esboça  sua  opinião:  “acho  que  as  crianças  não  deviam

trabalhar não”; um terceiro complementa “mas não tem outro jeito”, logo depois solta um

suspiro angustiado e com tristeza no olhar. Seus testemunhos coadunam com o relato de

uma  menina  que  aparenta  ser  de  uma  classe  mais  abastada,  mas  demonstra  estar

tomada  por  um profundo  desânimo:  “às  vezes  eu  durmo  direto,  porque  eu  tô  muito

cansada”.
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O relato dessas crianças configura a existência do pluralismo infantil,  esse que

apresenta cotidianamente sua face, noticiando em revistas, jornais e sites, um conjunto de

comunicados fatídicos que circundam as crianças. Nos mostram a criança violentada, a

explorada, a trabalhadora, a exaurida pelo excesso de atividades, a alegre, a triste, a

sonhadora, a enferma, a depressiva. Aquela objetificada e que serve de simulacro dos

adultos, uma infância roubada e anulada.

No  que  tange  às  condições  econômicas  e  sociais,  o  meios  de  comunicação

mostram as infâncias ricas e pobres, as  “[…] infâncias do Terceiro Mundo e dos países

mais ricos, infâncias da tecnologia e a dos buracos e esgoto, infâncias superprotegidas,

abandonadas, socorridas, atendidas, desamadas, amadas, armadas, etc” (DORNELLES,

2005, p. 71). As crianças que vivem à margem da sociedade, nas penitenciárias com suas

mães e nos bordéis, há uma infinidade de categorias no que se refere ao pluralismo da

infância.

Em seu  artigo  As  Culturas  da  Infância  nas  Encruzilhadas  da  2ª  Modernidade,

Sarmento  apresenta  o  poema  Lugar  Comum,  de  Maria  Velho  da  Costa  (1973  Apud

SARMENTO, s/d, p. 2), no qual ela relata a consternação de um “medidor de crianças”.

Há um lugar,  um pequeno lugar,  tão pequeno como uma casinha de vidro  na
floresta em cima do alfinete, disse a criança. É lá que eu guardei a minha pena da
cara de todos./Esta criança vai deixar de sorrir, disse o Medidor de Crianças./(…)/
Há um lugar, um pequeno lugar tão pequeno como o ovo azul do bicho da seda.
Disse a criança. É lá que eu guardei o meu amigo./Esta criança vai  deixar de
sorrir,  disse  o  Medidor  de  Crianças./(…)/Há  um  lugar,  um  pequeno  lugar  tão
pequeno como a pedra de açúcar que a mosca leva para seus filhinhos partirem e
fazerem espelhos, disse a criança. É lá que eu guardei a minha mãe./Está criança
morreu, disse o Medidor de Crianças./Há um lugar, um pequeno lugar tão pequeno
como a bolha de sumo dentro do gomo da tangerina, disse a criança. É lá que eu
guardei  e  comi-o  e  passou  para  o  dentro  do  dentro  dos  mais  pequenos  dos
buracos do meu coração./Esta acabou, disse o Medidor de Crianças. É preciso
fazer outra (COSTA, 1973 Apud SARMENTO, s/d, p. 2).

Para  o  “medidor”,  o  lugar  que  as  crianças  ocupam  na  sociedade  é

demasiadamente desagradável, o atormenta a ponto de nutrir um profundo desejo que

elas  desapareçam.  Sarmento  (s/d)  relata  seu  alívio  por  não  contribuirmos  para  tal

pensamento, pois não nos preocupamos em colocar nossas crianças em uma bolha, na

qual todas têm as mesmas medidas, os mesmos pensamentos, os gostos e vontades, na

qual todas têm de se adequar perfeitamente às regras preestabelecidas especificamente

para elas, a tal ponto de não serem notadas, a ponto de perder-se no vazio. Longe disso,

aspiramos que “[…] a diferença radical da infância consiste precisamente em deslocar-se
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da norma axiológica e gnosiológica constituída pelos adultos, o que faz com que cada

criança se insira na sociedade não como um ser estranho” (SARMENTO, s/d, p. 2), mas

como protagonista social,  como um mensageiro das novidades características de sua

categoria e de seu grupo, os quais darão prosseguimento no mundo. Como determina os

estudos no âmbito da Sociologia da Infância.

A infância é uma determinação constituída pela modernidade, apesar de na história

da  humanidade  sempre  ter  havido  crianças,  nem  sempre  houve  infância  munida  de

“regras”  especificamente  para  elas,  e  como  categoria  social,  eram  apenas  seres

biológicos, esperando até serem introduzidos nas obrigações da vida adulta. De acordo

com Sarmento (s/d, p. 3), “[…] a construção histórica da infância foi o resultado de um

processo complexo de produção de representações sobre as crianças, de estruturação de

seus quotidianos e mundos de vida e, especialmente de constituição de organizações

sociais  para  as  crianças”.  Na  verdade,  a  efetivação  da  infância  na  modernidade

consolidou-se devido à conciliação de muitos agentes: a luta pela equiparação de direitos

das mulheres na sociedade, a reorganização nuclear das famílias, o surgimento de áreas

de socialização compartilhadas, como por exemplo, a criação das instituições de ensino, a

escola  pública  associada  a  produções  de  conhecimento  acerca  da  infância  e  a

solidificação da infância como categoria social. Assim como, a necessidade da sociedade

industrial em formar adultos úteis, para mão de obra.

As transformações consolidadas no âmbito social  contemporâneo e seus novos

formatos instituídos, alteraram igualmente a dinâmica de algumas famílias que outrora

delegavam os cuidados de suas crianças à “cuidadoras”, agora passam a priorizar os

cuidados e o desenvolvimento de seus filhos, especialmente as famílias que objetivam

ascender socialmente, pois as crianças passaram a ser vistas, como promessas de um

futuro melhor, que lhes proporcionaria tal volubilidade. Essas novas configurações no seio

familiar, rompem com a visão de família perfeita tradicional e nos conferem um modelo

familiar  monoparental.  Conforme  Assis  (2008),  as  famílias  que  anteriormente  eram

constituídas de pai, mãe e filhos, agora passam a ser integradas por casais do mesmo

sexo, por avós e por tios, outras delegam às mães o papel de provedora, propiciando às

crianças um ambiente exclusivamente feminino. Dessa forma, todas famílias enunciam

suas diferenças e seus conflitos internos. Essas mudanças desvelam as teorias de outros

tempos, os quais disseminavam popularmente a narrativa de que na esfera familiar as

crianças são protegidas e de que estão livres de todos os males que possam de alguma

forma afetar ou impedir seu desenvolvimento.
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Para Sarmento (s/d, p. 8), “[…] a transformação familiar convida a que a família

seja pensada como instituição social,  sendo como tal  constituída e estruturada, e não

como uma entidade natural, imune as pathos da vida social”. O autor também salienta que

devido  a  essa  nova  organização  decorrente  da  modernidade,  os  adultos  passam  a

estender  seu  tempo  em casa,  devido  ao  desemprego,  à  aposentadoria  e  a  licenças

temporárias de seus trabalhos,  assim, delineando a organização de cada família.  Por

outro lado, as crianças passam cada vez mais a participar de iniciativas que promovem a

sua inserção em muitas atividades extracurriculares, como aulas de inglês, teatro, balé,

oficinas culturais, reforço escolar, cursos de informática e tantos outros.

A organização do tempo infantil constitui uma forma silenciosa de se administrar a

infância e de institucionalizá-la, pois a intensa alternância de tarefas, de funções e de

afazeres,  faz  com que  as  crianças  permaneçam longos  períodos  afastados  de  casa,

assim essa enxurrada de atividades imputadas às crianças, por vezes constitui uma forma

de facilitar as tarefas diárias de seus pais e responsáveis.  Para Sarmento (s/d,  p. 9),

“Essa mudança de papéis e lugares – as crianças fora de casa, para onde regressam

muitos  adultos  –  sendo  ainda  embora  tendencial  e  progressiva,  vai  de  par  com  a

crescente ocupação das crianças em instituições controlados pelos adultos”.

Da  mesma  forma,  a  escola  compondo  o  conglomerado  das  instâncias

socializadoras, passa a protagonizar as interações e a harmonia social, constituindo-se

como lugar de compartilhamento e de oposições culturais. Deste modo, a escola reflete

suas  minúcias,  inclusive  a  intolerância  e  a  agressividade.  Conforme  Sarmento  (s/d),

drasticamente, enunciou-se uma incompatibilidade e uma desordem no âmbito escolar, o

que resultou em possíveis fracassos escolares, problemas de condutas e em distúrbios

emocionais.  Bem como,  o  desencadeamento  e  o  regresso a  um modelo  educacional

dominador, inflexível, que marginaliza, que doutrina e molda subjetividades.

Com a expansão e a difusão da educação, as famílias passam a reorganizar suas

formas de administrar a infância, utilizando-se de novos suportes e recursos, assim os

modelos  educativos  ganham  notoriedade  e  se  fortalecem  de  forma  surpreendente.

Conforme Sarmento (s/d),  a infância passa a ser  regulada por  diretrizes pautadas na

Convenção dos Direitos da Criança em fomento com as regras de agências estrangeiras,

como Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, Organização Internacional do

Trabalho – OIT e Organização Mundial da Saúde – OMS, as quais são personificadoras e

colonizadoras de uma infância global. Contudo, essa nova configuração de infância não

anula suas múltiplas facetas, pois as antigas disfunções intrínsecas à categoria, como
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desigualdade, etnia, gênero e pertencimento, ainda permanecem e corroboram para a

homogeneização desse processo.

A “administração  simbólica  da  infância”,  de  acordo  com  Sarmento  (s/d),  está

estreitamente ligada às instituições escolares.  O autor  usa o termo para se referir  às

normas, aos procedimentos e às prescrições,  muitas delas nem sempre formalizadas,

mas que adaptam e coagem a vivência das crianças em sociedade. Essas formas de

administração regulam a frequência ou não a determinados lugares,  a promoção e a

restrição de alimentos, a negação ou imposição da criança a participar de atividades ou

grupos, bem como, sua incorporação no mundo adulto. Com isso, delineia-se a infância

como  uma  tarefa,  desconsidera-se  a  condição  das  crianças  como  atores  sociais  e

detentoras de direitos, organizadoras e representantes de crenças, valores e regras, isto

é,  produtoras  de  cultura,  não  apenas  “[…]  como  menores  ou  como  componentes

acessórios ou meios da sociedade dos adultos” (SARMENTO, 1997, p. 6).

As  crianças  não  são  meras  esponjas  que  absorvem  a  cultura  instituída  pelos

adultos,  distante  da  adaptação  e  da  interiorização  de  regras,  hábitos  e  valores

adultocêntricos e mercadológicos, elas atuam, estabelecem e se relacionam ativamente

com  os  adultos  e  com  seus  pares  na  produção  social  da  cultura  da  infância,  elas

conferem sentido ao universo do qual fazem parte.

É  notório  que  as  crianças  desde  muito  pequenas,  conseguem  exprimir  suas

vontades  e  seus  desalentos  diante  de  algumas  situações  ou  da  companhia  de

determinadas  pessoas.  Essa  expressão  ocorre  por  meio  de  gestos  corporais,  de

precaver-se diante de situações que lhe causam desconforto, de olhares, de balbucios, de

palavras  e  de  gestos,  dentre  outras  manifestações  corporais  empregadas  para

estabelecer  seus  gostos  e  suas  vontades.  Dessa  forma,  as  crianças  desvelam seus

encantamentos e seus desalentos em relação ao mundo.

De acordo com Kishimoto (2010,  p.  5),  não podemos considerar que a criança

dispõe  somente  da  “[…]  linguagem  verbal  para  se  comunicar.  A  criança  tem  cem

linguagens: o gesto, a palavra, o desenho, a pintura, as construções tridimensionais, a

imitação e a música, todas são linguagens, que oferecem oportunidades para expressão

lúdica”.  Tais  manifestações  compõem  a  existência  e  a  participação  das  crianças  na

sociedade.  Desse  modo,  para  reiterarmos  as  diversas  linguagens  e  expressões

empregadas pelas crianças, nos valemos do poema  “As cem linguagens da criança”, de

Loris Malaguzzi.
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A criança é feita de cem./A criança tem cem mãos cem pensamentos cem modos
de pensar de jogar e de falar./Cem sempre cem modos de escutar as maravilhas
de  amar./Cem  alegrias  para  cantar  e  compreender./Cem  mundos  para
descobrir./Cem mundos para  inventar./Cem mundos para  sonhar./A criança tem
cem linguagens (e depois cem cem cem) mas roubaram-lhe noventa e nove./A
escola e a cultura lhe separam a cabeça do corpo./Dizem-lhe: de pensar sem as
mãos de fazer  sem a cabeça  de escutar  e  de  não falar  de compreender  sem
alegrias  de  amar  e  de  maravilhar-se  só  na  Páscoa  e  no  Natal./Dizem-lhe:  de
descobrir um mundo que já existe e de cem roubaram-lhe noventa e nove./Dizem-
lhe: que o jogo e o trabalho a realidade e a fantasia a ciência e a imaginação o céu
e a terra a razão e o sonho são coisas que não estão juntas./Dizem-lhe enfim: que
as cem não existem./A criança diz: ao contrário, as cem existem1.

As  crianças  criam,  recriam  e  agregam  novos  elementos  estruturantes  na

sociedade, elas são “[…] agentes sociais, ativos e criativos, que produzem suas próprias

e exclusivas culturas infantis, enquanto, simultaneamente, contribuem para a construção

das sociedades adultas”  (CORSARO, 2011,  p.  15),  pois  os fundamentos da natureza

infantil são pautados a partir do convívio e correspondência com outros grupos sociais,

com  seus  pares,  famílias,  gêneros  e  distintas  faixas  etárias,  em outras  palavras,  as

crianças influenciam e são influenciadas pelo meio ao qual pertencem.

De acordo com Delgado e Müller  (2005, p.  163),  “As crianças criam atividades

baseadas no ato de brincar, na imaginação e na interpretação da realidade de uma forma

própria dos grupos infantis”, pois ao brincar elas estabelecem relações entre si, socializam

e  determinam posições  dentro  dos  jogos  e  das  brincadeiras.  Com isso,  as  crianças

asseguram a perspectiva teórica da Sociologia da Infância,  na qual destacam-se suas

ações específicas, bem como, a conciliação de determinados princípios característicos,

com determinado  grupo social,  em especial  das  próprias  crianças,  que não denotam

nenhuma característica com a comunidade adulta,  pois  “[…] existem culturas infantis

construídas  por  elementos  quase  exclusivos  das  crianças  e  caracterizados  por  sua

natureza lúdica” (DELGADO; MÜLLER, 2005, p, 163).

A totalidade  dessas  transformações  caracteriza  a  união  da  absolutização  e  da

ampliação do caráter institucional moderno da infância e do regimento que concede a

legitimidade às suas particularidades, à sua diversidade e à sua pluralidade. Os meios

pelos quais as crianças se inserem no convívio social, são constantemente reorientados

conforme  ocorrem  as  transformações  na  sociedade.  Deste  modo,  restaurando  a

administração simbólica da infância e atribuindo novos contextos de socialização para as

crianças, bem diferentes de outros tempos. Assim, a infância representa um

1 MALAGUZZI, Loris. As cem linguagens da criança. Lunetas, s/d. Disponível em: <https://lunetas.com.br/
poemas-sobre-infancia/>. Acessado em 20/11/2018.
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[…] período socialmente construído em que as crianças vivem as suas vidas – é
uma forma estrutural. Quando nos referimos à infância como uma forma estrutural
queremos dizer que é uma categoria ou uma parte da sociedade, como classes
sociais e grupos de idade. Neste sentido, as crianças são membros ou operadores
de suas infâncias. Para as próprias crianças, a infância é um período temporário.
Por outro lado, para a sociedade, a infância é uma forma estrutural permanente ou
categoria que nunca desaparece, embora seus membros mudem continuamente e
sua natureza e concepção variem historicamente (CORSARO, 2011, p. 15-16).

Nesse contexto, as crianças deixam a esfera da invisibilidade para adentar à esfera

econômica onde se encontravam inseridas há bastante tempo, por meio da exploração do

trabalho infantil, principalmente em países emergentes e nos subdesenvolvidos. O que

em  outros  tempos  não  era  considerado  um  fato  assombroso,  agora  passa  a  ser

evidenciado como ilícito. Conforme Sarmento (s/d), elas também adentraram pelo campo

publicitário  com a  inserção  das  crianças  em anúncios  de  roupas,  de  brinquedos,  de

artigos  da  moda  e  do  consumo.  Tornando  o  mercado  infantil  intenso  e  lucrativo,

viabilizando uma fecunda estabilidade no império que advoga em prol de uma infância

consumista e globalizada.

Os novos reordenamentos sociais e seus parâmetros contemporâneos instituem

um sólido e amplo campo comercial de bens destinados ao público infantil, que cresce a

cada dia, com os programas de televisão, as indústrias cinematográficas, os seriados, os

desenhos  animados,  os  jogos  eletrônicos,  os  videogames  e  os  jogos  pedagógicos

(educativos).  A  literatura  infantil,  os  itens  escolares,  os  parques  e  os  playgrounds

temáticos, as roupas que estampam a imagem dos personagens favoritos, os brinquedos

que reproduzem as réplicas dos personagens dos desenhos animados, a alimentação

fast-food com brindes de super-heróis e princesas, as mobílias para crianças e mais uma

enxurrada de produtos ofertados para as crianças.

Para essa grande potência mundial,  certamente, há uma só infância no mundo,

pois  há uma uniformidade nas características dos produtos produzidos,  e sua difusão

ocorre  homogeneamente.  No  âmbito  desse  universo  engendrado  por  esta  lógica

consumista, grande parte das crianças colecionam os mesmos brinquedos e assistem os

mesmos programas de TV e os mesmos desenhos animados. Brincam com os mesmos

jogos e com videogames,  desfilam e exibem os mesmos figurinos,  usam as mesmas

loções. Nesse cenário, “todos” se reproduzem e se alimentam com os mesmos hábitos de

consumo, à indústria, interessa apenas que as crianças do mundo todo consumam seus
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produtos,  não  importa  de  que  forma.  Contudo,  Dornelles  (2005,  p.  72),  dedica  uma

atenção especial às infâncias que ela denomina como “infância ninja e cyber-infância”:

A infância ninja corresponde/é aquela que está à margem de tudo, ou seja, das
novas  tecnologias,  dos  games,  da  Internet,  da  multimídia,  são  crianças  e
adolescentes que estão muitas vezes fora das casas, sem acesso aos produtos de
consumo e muitos sobrevivem nos bueiros da via urbana.

De acordo com Dornelles (2005), as crianças ninjas são aquelas que habitam os

esgotos, as marquises dos prédios, os viadutos e as pontes. Integram aquela infância que

está  diariamente  nos  sinaleiros  e  nas  esquinas,  vendendo  coisas  ou  suplicando  por

esmolas.  Certamente,  essas  crianças  evidenciam  um  modelo  de  infância,  aquela

concebida como marginal e perigosa, aquela que mesmo sem o amparo e a proteção dos

adultos, sobrevive diariamente nas ruas. 

Com uma realidade distinta, a cyber-infância é constituída por aquelas crianças que

têm acesso e são afetadas pelos múltiplos veículos que integram às novas tecnologias, é

aquela infância considerada como perigosa. Para Dornelles (2005, p. 80), é nas

[…] lan house informatizados que se produzem as infâncias globalizadas e este é
o espaço da cyber-infância, ou seja, da infância on-line, da infância daqueles que
estão conectados à esfera digital de computadores, da Internet, dos  games, do
mouse, do  self-service, do controle-remoto, dos  joystickes, do  zapping. Está é a
infância da multimídia e das novas tecnologias.

A cyber-infância é aquela que nos escapa, que é denominada pela autora como

“hiper-realizada”. Desse modo, a cyber-infância é integrada por crianças que têm acesso

a todos os dispositivos eletrônicos, assim como, as pedagogias culturais que competem

para  inventar  crianças  em  múltiplos  lugares  da  sociedade,  envolvendo,  mas  não

restringindo-se ao espaço escolar.

Entretanto,  as  crianças  como  produtoras  de  múltiplas  culturas  e  como  seres

participantes ativos da sociedade, que interagem e constituem relações com seus pares e

com o meio do qual fazem parte, por vezes são capazes de resistir diante do  modus

operandi dos modelos preestabelecidos pelo grande monopólio  mercadológico.  Assim,

temos  o  dever  de  contemplar  a  grandeza  com  que  as  crianças  frequentemente

reinterpretam os produtos industrializados. Elas consolidam-se em um determinado lugar,

entrelaçam com outras culturas de pares, de grupos ou da sociedade industrial. Mesmo

que de forma descompassada, as crianças do mundo todo consomem de alguma forma

esses bens, cada uma em concordância com seu modo de vida, sua cultura, sua infância.
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1.1 Os olhares sobre as diferentes infâncias

Com base nos pressupostos que norteiam as análises teóricas sobre as diferentes

infâncias e a concepção de que as crianças organizam métodos próprios de interpretar o

mundo, de significação das coisas e suas próprias linguagens, apontamos os estudos de

Sarmento (s/d), nos quais ele descreve a necessidade de caracterizar as diversas faces

que postulam as culturas da infância.

Para o autor, a Semântica, diz respeito à constituição autônoma de significações e

à atribuição dos métodos de representação subjetivas; a sentença “era uma vez” dita por

uma criança simboliza o momento atual, o presente. Não corresponde ao passado e/ou a

um período histórico, apenas o instante manifestado. A Sintaxe, é a locução dos princípios

indispensáveis  para  a  exposição  que  não  se  submete  à  coerência  do  método,  mas

corroboram para um desacordo com as teorias bem ajustadas, o autor utiliza o exemplo

de o “então eu era o herói” da criança, cantado por Chico Buarque da Holanda, no qual

exemplifica  a  questão do momento  transitório  entre  o real  e  o  imaginário,  em que a

criança  exprime  duplamente  o  ser  e  não  ser,  e  o  estar  e  o  torna-se.  Por  último,  a

Morfologia,  representada pelas características e a pela disposição dos elementos que

constituem as culturas da infância; os jogos, os brinquedos, os gestos e as palavras.

Os estudos de Sarmento (s/d), também postulam a lembrança que as culturas da

infância não se resumem a preceitos linguísticos, mas compõem os elementos concretos,

os rituais, os objetos, as regras e os arranjos. A catalogação dos elementos criadores das

normas  das  culturas  da  infância  são  ocupações  fundamentais  e  epistêmicas,  que

estabelecem um campo desafiador  aos teóricos que investigam as crianças,  sendo 4

categorias que estruturam o universo infantil.

A  primeira  categoria  consiste  na  interatividade,  que corresponde  à

heterogeneidade,  à  natureza  diversificada que  constitui  o  mundo  da criança.  Ela  é  a

referência de valores e estratégias que agregam na formação da sua identidade individual

e social. A construção desse desenvolvimento é acolitada por meio dos vínculos que a

criança estabelece com a família, com as interações escolares, com seus pares e quando

compartilha e constrói vivências na sociedade, na família e na escola; é deste modo que

as crianças instituem a cultura de pares. Para Sarmento (s/d, p. 14), a cultura de pares

possibilita à criança apoderar-se, recriar e reproduzir o universo que a circunda, e as

relações com seus pares por intermédio da prática de atividades e de normas. Consente-

lhes a coragem para afugentar seus temores, a simbolizar fantasias e cenas do dia a dia,
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as quais exercem a uma função terapêutica, para que possam suportar as experiências

negativas. Dessa forma, o compartilhamento de tempo, as atividades e as emoções são

fundamentais  para  a  completude  da  compreensão  do  mundo,  ou  seja,  constituem  a

evolução do desenvolvimento.

A segunda categoria  é  a  ludicidade,  pois  é  ela  quem estabelece algumas das

características essenciais das culturas infantis. A brincadeira não é uma prerrogativa da

criança, pois faz parte da natureza dos seres humanos, sendo considerada uma das suas

ações mais relevantes no âmbito da sociedade. Porém, para as crianças o brincar é uma

ação ininterrupta e desprendida de interesses, parte fundamental para sua dinâmica de

vida.

A terceira categoria se refere à  fantasia do real,  ou seja, ao “mundo de faz de

conta”,  é  o  modo  pelo  qual  a  criança  fantasia  seu  mundo,  apropria-se  e  confere

significação a ele. De acordo com Sarmento (s/d), o uso do conceito é inoportuno para

descrever a maneira particular das crianças de transformar o real em imaginário, mesmo

que  elas  incorporem  personagens  do  seu  mundo  imaginário  para  cotidiano  ou  para

fantasiar os acontecimentos e experiências que vivenciam. Para as crianças a fantasia do

real  é  parte  estruturante  para  a  constituição  do  esclarecimento.  O  deslocamento  da

imaginação de eventos, de pessoas, de objetos e de ocorrências, a falta de sentido literal,

representa  a  essência  da  constituição  das  particularidades  do  mundo  da  criança.  As

incertezas  e  a  heterogeneidade  que  sustentam o  universo  infantil,  são  componentes

indispensáveis para a disposição de resistir  diante das angústias e das circunstâncias

deploráveis da vida.

A estrela que transporta para o céu uma pessoa querida, a boneca com que se
brinca  no  meio  da  desolação  e  do  caos  provocados  pela  guerra  ou  por  um
cataclismo natural, a narrativa imaginosa com que se explica um insucesso, uma
falha ou até uma ofensa, integram este modo narrativo de estruturação não literal
das condições de existência. É por isso que fazer de conta é processual, permite
continuar o jogo da vida em condições aceitáveis para a criança (SARMENTO, s/d,
p. 16).

A reiteração é apontada como a quarta categoria. O autor utiliza o termo recursivo,

para descrever à heterogeneidade, somada à não sequência de tempo, resultando na

capacidade da criança de reconstituir, de regredir e de progredir infinitas vezes no tempo.

Seu tempo não possui medidas e padrões, não segue uma determinada lógica, nele, ela é

capaz de repetir suas ações seguidas vezes, pois na sua imaginação “[…] reinventa-se

um tempo habitado à medida dessas rotinas e dessas necessidades da interação, um
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tempo continuado onde é possível encontrar o nexo entre ao passado da brincadeira que

se repete e o futuro da descoberta que se incorpora de novo” (SARMENTO, s/d, p. 17).

Para sintetizarmos, no campo das culturas de pares, as crianças estabelecem um

dinamismo próprio, agregam significados e valores a seus companheiros (amigos) quando

partilham experiências (brincam). Comungam de territórios e brincadeiras distintas das

quais  estão  habituados,  deste  modo  interagem  com  outras  histórias  e  culturas,  e

conquistam a  capacidade de resistir  diante  das coisas que lhes causam desconforto.

Dispõem de sagacidade para se livrar de regras impostas a elas. Dessa forma, o brincar

se torna parte importante do processo de constituição de mundo para as crianças, todavia

caracteriza-se como sua ontologia.

A brincadeira torna-se relevante para as crianças, pois é por meio dela que elas

exercem atividades livres, manifestam e produzem. Para Fernando Pessoa2,

Quando as crianças brincam
E eu as oiço brincar,

Qualquer coisa em minha alma
Começa a se alegrar.

E toda aquela infância
Que não tive me vem,
Numa onda de alegria

Que não foi de ninguém.

Se quem fui é enigma,
E quem serei visão,

Quem sou ao menos sinta
Isto no coração.

Para Kishimoto (2010, p. 1), “O brincar é uma ação livre, que surge a qualquer

hora, iniciada e conduzida pela criança; dá prazer, não exige como condição um produto

final;  relaxa,  envolve,  ensina  regras,  linguagens,  desenvolve  habilidades  e  introduz  a

criança no mundo imaginário”. Portanto, o brincar livre lhes permite muitas possibilidades

e um tanto  mais,  pois  é  por  meio  da socialização,  da  interação com o outro que as

brincadeiras  são transmitidas  e  recriadas.  Assim,  essa  troca  de  diálogos no universo

infantil ocorre de forma simultânea, e ainda, estuda os fatos em conformidade com a sua

evolução no tempo,  ou  seja,  sua trajetória  histórica.  Desse modo,  “O jogo tradicional

infantil  é um tipo de jogo livre, espontâneo, no qual a criança brinca pelo prazer de o

fazer” (KISHIMOTO, 1993, p. 16). Expressa uma intencionalidade, um fim em si mesmo,

2 PESSOA,  Fernando.  Quando  as  crianças  brincam.  Revista  Pazes.  Disponível  em:
<https://www.revistapazes.com/8697-2/>. Acesso em: 20/11/2018.
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um componente  indispensável  na  constituição da existência  na  sociedade,  viabiliza  a

transformação, a invenção, as alterações e os arranjos dos jogos da atualidade com os

jogos clássicos e obsoletos.

A  compreensão  do  faz  de  conta  e  dos  jogos  simbólicos  como  instrumentos

essenciais para a constituição da fantasia, torna-se indispensável para a interpretação e

para  a  concepção  do  universo  irrefletido.  Promove  “[…]  autonomia,  a  criatividade,  a

exploração de significados e sentidos. Atua também sobre a capacidade da criança de

imaginar e de representar, articulada com outras formas de expressão” (OLIVEIRA, 2011,

p. 163). Para a autora, os jogos também podem atuar como ferramentas para o exercício

das normas da sociedade. Da mesma forma, ao brincarem, as crianças exprimem seus

sentimentos,  o  amor,  a  afeição  e  a  amizade,  e,  congregam  outras  funcionalidades

mentais, como a motricidade, a linguagem, a percepção e a memória.

As brincadeiras e os jogos são heranças culturais, deixadas por aqueles que um

dia foram crianças. Assim, é por meio da observação e depois da reprodução que os

conhecimentos, os ritos e os jogos são compartilhados de geração em geração, pois “A

cultura nasceria de uma instância e de um lugar marcados pela independência em face de

qualquer outra instância, sob a égide de uma criatividade que poderia desabrochar sem

obstáculos”  (BROUGÈRE,  2016,  p.  20).  Por  conseguinte,  mesmo com a  propagação

descontrolada de brinquedos industrializados em massa na contemporaneidade,  ainda

presenciamos, mesmo que em proporções reduzidas, algumas práticas com brincadeiras

(folclóricas  ou  não)  e  brinquedos  artesanais  como  carrinhos  de  rolimã,  pipas,  pião,

petecas dentre outros.

Para Oliveira (1989, p. 12), “Os brinquedos artesanais sempre terão espaço muito

importante  na  formação  social  das  pessoas.  São  insubstituíveis  justamente  porque

concebidos e  realizados na sua totalidade por  homens (não por  máquinas),  no  ritmo

humano”. São produzidos manualmente e sua aparência final depende, exclusivamente,

da destreza, da criatividade e da engenhosidade de cada pessoa, seja do artesão que

confeccionou ou da criança que desfrutará. Distinto dos brinquedos industrializados, que

proporcionam um brincar que não estimula a capacidade, a criatividade e a imaginação,

um brincar que permite o faz de conta.

A ludicidade que outrora era originária da dialogicidade que envolvia as relações

infantis e a cultura lúdica e que consiste em um componente indispensável do universo

infantil sofrem incursões pelo grande monopólio capitalista. Assim, a cultura lúdica passa

a ilustrar  as  frases de efeito  dos anúncios  publicitários  das grandes indústrias  e  dos
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produtos  para  crianças.  Os  brinquedos  oferecidos  por  essas  indústrias,  são

confeccionados por máquinas em larga escala, em fração de segundos produz-se uma

montanha de brinquedos. 

Essa produção em série barateia os custos dos brinquedos e confere a eles visuais

agradáveis e sedutores, logo, eles representam um elemento de “diferenciação” no âmbito

da  sociedade,  pois  quem  os  possui  está  antenado,  conectado  com  a  indumentária

imediata. Em suma, são brinquedos estereotipados, e sugestionam as ações no ato de

brincar e, em muitos casos, brincam sozinhos, tornando a criança um mero observador,

fomentando situações em que “[…] o brinquedo se opõe ao verdadeiro ato de brincar”

(BROUGÈRE,  2016,  p.  20).  No  entanto,  as  relações  compartilhadas  pelas  crianças

durante as brincadeiras, mesmo que com os brinquedos,  são partes integradoras das

culturas infantis e contribuem para que de desenvolvam e socializem.

A principal  característica desses brinquedos é a sua “demasiada” estruturação,
coarctora do imaginário infantil, como se o que fosse importante fosse o brinquedo
e não a brincadeira em si. No entanto, isso altera um traço central da brincadeira
das crianças ao longo da história (SARMENTO, s/d, p. 15).

A capacidade imaginativa da criança pode reportar-se à condições, às pessoas ou

a eventos,  da mesma forma que ao representar  e  ao  acomodar  objetos,  as  crianças

sempre atribuem valores e significados diferentes às coisas. Em seu livro “Quando eu

voltar a ser criança”, o autor Janusz Korczak (1981), descreve uma passagem de sua vida

de quando ainda criança. Certa vez, ganhou um par de patins de gelo, na época era algo

muito caro e incomum. No entanto, ele trocou o par de patins por um estojo de cerejeira

para guardar lápis, o estojo era arredondado e com um cachorrinho desenhado em cima,

o  cachorro  estava  zarolho,  havia  lhe  caído  um  olho,  mas  segundo  ele,  era  muito

simpático.  O fato é que o estojo  seria  utilizado por  ele  todos os dias,  mas os patins

somente quando tivesse neve. O inverno daquele ano estava muito brando, sem gelo.

Quando seus pais descobriram, o repreenderam e decretaram que troca fosse desfeita.

Korczak (1981) relata sua vergonha por ter que desfazer o seu negócio, pois afinal,

os patins eram dele e poderia fazer com ele o que bem quisesse: “[…] se eu prefiro um

estojo para lápis de madeira perfumada e com um cachorro zarolho em cima, ninguém

tem  nada  com isso”  (p.  100-101).  Certamente,  ele  sabia  que  o  colega  não  havia  o

enganado, ele sabia do valor do par de patins, mas o que ele realmente queria, era o

29



estojo. Com sua narrativa, o autor consegue aproximar-se do modo como as crianças

conferem importância às coisas,

Nós, crianças, somos diferentes de vocês, adultos. O valor mercantil de um objeto
pouco nos importa. Conhecemos os objetos necessários e os desnecessários, e
estamos sempre dispostos a trocar uma coisa cara e inútil  por uma que temos
muita  vontade  de  possuir.  Se  quiserem  inteirar-se  das  nossas  transações
comerciais,  perceberiam que tapeação, na nossa linguagem, tem outro sentido
(KORCZAK, 1981, p. 100).

As narrativas  que discorrem sobre  crianças  como exaltadas  e  excessivas,  não

compreendem que na verdade, sua confusão, suas balbúrdias, seus aborrecimentos e

angústias, representam uma “desordem organizada”, é seu modo de decifrar e conceber o

mundo, eles possuem uma lógica em sua bagunça. Uma forma de resistir diante de tudo

que lhes é imposto pelos adultos, das regras que são forçados a seguir, das coisas que

são obrigadas fazer, tudo em nome da boa educação e para atender a dinâmica de vida

que não lhes pertence.

O termo caçador é utilizado por Walter Benjamin (2002), para definir a criança, pois

ela está farejando sua presa, na tentativa de conhecer o mundo e se envolver com ele.

Enquanto caçadora, a criança é aventureira e se abre para as novas descobertas, seu

tempo  é  concebido  de  maneira  fluída.  Em seu  mundo  de  fantasias  ela  torna-se  um

viajante, que passa incontáveis horas na floresta dos sonhos a capturar qualquer objeto,

animal, coisas visíveis e invisíveis. O autor alerta para o fato de que a criança se constitua

o hóspede mais instável  e  belicoso em seu próprio  território  e  que seu ordenamento

significa sua aniquilação.

No aforisma “Lojinha de Brinquedo”, Adorno (2008, p. 224), declara que quando

nos tornamos adultos a vida perde os encantos, pois a “[…] diversidade do mundo se

dissolve numa uniformidade sem graça”. Quando crianças, vemos um mundo repleto de

cores,  com  sons  e  com  movimentos.  Quando  adultos,  tudo  se  empalidece,  pois

mergulhamos em um mundo cinza, no qual “A qualidade das coisas passa da essência à

aparência acidental de seu valor” (ADORNO, 2008, p. 224). Para o autor, não significa

que  as  crianças  estejam aprisionadas  em suas  fantasias,  mas  que  a  sua  percepção

espontânea não percebe a incompatibilidade entre o fenômeno e a fungibilidade, que a

compreensão conformada dos adultos não é mais capaz de alcançar.

Portanto, o ordenamento se constitui em uma ameaça às culturas infantis e à sua

subjetividade,  na  medida  em  que  destitui  a  capacidade  imaginativa,  desbravadora,
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investigativa e aventureira da criança. Essa tarefa é desempenhada com propriedade pela

indústria cultural. Diante disso, na próxima seção, discorreremos sobre como a indústria

cultural institui padrões e modelos a serem seguidos, e os mecanismos empregados para

ampliar  e  propagar  com  máxima  eficiência  seus  instrumentos  de  solidificação

mercadológico, atuando para subverter o senso crítico ainda na infância. 
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2. INDÚSTRIA CULTURAL E SEMIFORMAÇÃO

O termo indústria cultural  foi  anunciado por Adorno e Horkheimer, pela primeira

vez, em 1947, em um estudo denominado “Indústria Cultural: iluminismo como sedução

das massas”, publicado na obra Dialética do Esclarecimento, com o intuito de substituir o

termo cultura de massa, pelo conceito de “indústria cultural”, o qual expressa a intenção

planejada  de  sua  organização,  ao  invés  do  sentido  espontâneo.  Sob  o  poder  do

monopólio,  a  cultura  de  massa,  segundo  os  autores,  torna-se  idêntica,  ou  seja,

padronizada.

Adequando-se à lógica de produção e do consumo em larga escala, as pessoas

que contribuem para que toda esta estrutura se mantenha a pleno vapor, legitimam o seu

funcionamento.  Na  verdade,  “O  fato  de  que  milhões  de  pessoas  participam  dessa

indústria  imporia  métodos  de  reprodução  que,  por  sua  vez,  tornam  inevitável  a

disseminação  de  bens  padronizados  para  a  satisfação  de  necessidades  de  iguais”

(ADORNO;  HORKHEIMER,  1985,  p.  100).  Todavia,  esta  estrutura  da  sociedade  está

constantemente a serviço da constituição de sujeitos semiformados que exibem sempre

as  mesmas  carências,  preferências  e  vontades.  Ela  produz  desejos  e  escassez

semelhantes para uma sociedade homogênea e, consequentemente, convencendo-os a

presumir que são senhores de suas opiniões e acreditem que tudo o que está sendo

ofertado  é  resultado  de  suas  escolhas  e  daquilo  que  necessitam.  Contudo,  tais

deficiências são provenientes da manipulação da indústria do consumo que faz com que

tudo pareça ser indispensável, quando na verdade não passa de banalidade.

A administração  dos  produtos  culturais  é  viabilizada  pela  técnica,  que  permite

reproduzi-los e organizá-los em escala ampliada. Nesse sentido, “[…] o terreno no qual a

técnica conquista seu poder sobre a sociedade é o poder que os economicamente mais

fortes  exercem sobre  a  sociedade.  A racionalidade técnica  hoje  é a  racionalidade da

própria  dominação”  (ADORNO;  HORKHEIMER,  1985,  p.  100).  A  indústria  cultural

representa  a  face intrínseca,  desequilibrada e  desmensurada da sociedade,  todos os

artefatos  provenientes  da  irrestrita  engrenagem  econômica  do  capital,  como  os

automóveis, as bombas, os filmes, assim como todas as tendências lançadas no mercado

corroboram  para  a  aprazível  hegemonia,  aproximando  momentos  nos  quais  sua

composição adaptadora e conciliadora apresenta sua violência na disparidade na qual

alimentava.
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Para Adorno e Horkheimer (1985), até o momento, a laboriosa indústria cultural

impeliu somente uniformização e a produção em larga escala, aniquilando a diferença

entre a conexão da obra e da ordem social. Contudo, tal processo não deve ser imputado

à determinação do progresso da técnica em si, mas à incumbência da ordem atual das

coisas, pois é imprescindível manter o domínio subjetivo para subjugar o coletivo. Para os

autores, a transição do telefone para o rádio, evidentemente, apartou as funções, pois o

telefone, progressista, admitia exercer a participação como sujeito, já o rádio, popular,

converte a todos de forma semelhante a ouvintes, submetendo-os inquestionavelmente às

programações análogas, como se todos tivessem a mesma predileção. Tolhendo todas as

formas de resposta, se restringem ao poder ambíguo dos neófitos que respondem ao

corpulento sistema.

Nesta lógica, os consumidores são categorizados e simplificados, representados

por cores e números, os quais servem para demarcar territórios dentro de um sistema,

criado por gestores e executivos, para operar e medir a lucratividade do mercado, pois à

indústria  cultural,  interessa  somente  lucro,  criando  uma  distinção  ilusória.  Para

exemplificar, os autores da  Dialética do Esclarecimento,  citam duas grandes marcas a

Cherysler e a General Motors, pois apesar de atuarem no mesmo ramo, diferem-se pela

capacidade de oferecer alguns elementos distintos, que favorecem a concorrência e a

possibilidade  de  escolha.  Sendo  assim,  segundo  os  autores,  a  dicotomia  entre  os

protótipos mais luxuosos até os mais modestos se condensa apenas nas configurações,

na potência e no funcionamento.

A indústria cultural suprime com tamanha intensidade a crítica e a deferência, uma

converte-se  na  criação  autômata  de  decisões  em  análises  minuciosas,  a  seguinte  é

angariada por  intermédio  da adoração de um ego desatento.  Para  seus clientes  não

existe nada, tudo é dispendioso, simultaneamente, nada lhes desperta o ceticismo, com

relação àquilo que tem o menor valor, pois quase não lhes é presenteado. A díade da

descrença  que  refuta  a  cultura  clássica  na  qualidade  de  ideologias  incorpora-se  ao

ceticismo  da  cultura  industrializada  como  perversidade.  Consequentemente,  são

desfiguradas a singelas prendas, as obras de arte degeneradas são enigmaticamente

rejeitadas em prol daqueles admirados e que aproximam-se às quinquilharias, as quais

são introduzidas pelos anúncios publicitários.

Seu público necessita embriagar-se com o indumento que lhes apresenta inúmeros

recursos para contemplar  e escutar,  obstinadamente é capaz de dispor da totalidade.

Segundo Adorno e Horkheimer (1985), os screenos e vaudevilles no cinema (os intervalos
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durante os quais se organizavam concursos entre os espectadores), as coparticipações

de reconhecimento  de conteúdos  musicais,  os  exemplares  gratuitos,  os  brindes e  os

benesses  ofertados  ao  público-alvo  de  programas  de  rádio,  jamais  integram

circunstâncias triviais, todavia, somente ampliam aquilo que ocorre exclusivamente com

os bens culturais. Os autores também manifestaram suas análises acerca da conversão

das composições,  ao  servirem de recompensa com o objetivo  obtuso de apreciar  os

programas de rádio, e caso, o sistema conseguisse estabelecer seus caprichos, os filmes,

em pouco tempo seriam viabilizados em todos os lares, tal qual o protótipo do rádio.

As forças midiáticas totalitárias anunciam determinadas expressões ou jargões, e

imediatamente,  multidões  inteiras  estão  a  reproduzi-las.  O  simulacro  universal  de

vocábulos que caracterizam as sentenças acordadas torna-se habituais. Assim como no

período  do  comércio  independente,  em  que  a  exposição  e  a  difusão  do  nome  de

determinado  artefato  aumentavam  sua  vendagem.  A  repercussão  obcecada  e

ligeiramente propalada dos termos denominados, associa a propaganda às expressões e

aos jargões de estruturações despóticas. 

O gênero experimental que personificava as expressões unindo-as a todos que as

proferiam exauriu-se, e a organizada acomodação das locuções constitui a face cruel do

linguajar  que  era  inerente  a  ela,  unicamente  nas  propagandas  e  comunicados  das

gazetas.  Um  número  incontável  de  pessoas  profere  discursos  e  vocábulos  que  não

entendem, contudo os reproduzem de acordo com seu caráter comportamentalista. Do

mesmo modo que as marcas famosas,  mesmo que terminem resignados e,  de modo

intenso, obstinado a seus bens, irão se adaptar com a menoridade de sua significação.

De  acordo  com Adorno  e  Horkheimer  (1985),  os  sucessos  musicais  exprimem

ininterruptamente  rêverie  e  rhapsody (devaneios  e  rapsódias)  e  fundamentam  sua

notoriedade diretamente na magia do ininteligível classificado como o estremecimento de

uma existência excedente. Outras trivialidades, tal  como memória,  ainda são de certo

modo assimilados, todavia resistem à experiência, a qual  seria capaz de lhes conferir

significado. Assim como na Alemanha  hitlerista,  os programas de rádio proferiam para

todo o país um “Boa noite”, “Aqui fala a juventude Hitlerista” ou “O Führer”, com um tinido

reproduzido por milhares. Tais sentenças cessam com a última ligação entre a experiência

consolidada e a linguagem, a qual que ao longo do século dezenove, até então operava,

no âmago da linguagem um influxo conciliativo.

As expressões  tornaram-se  genéricas  e  autocráticas,  deste  modo é  impossível

captar  e  compreender  toda  a  crueldade  que  experimentam  e  são  submetidas,  o
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apresentador  não  necessita  mais  se  pronunciar  de  modo  empolado,  pois  seria

considerado incompreensível  se sua entonação não se reconhecesse com a de seus

receptores. Em contrapartida, o vocabulário e expressões gestuais dos ouvintes e dos

espectadores, mesmo nas minúcias ineficazes na conquista dos esquemas empíricos na

compreensão, até então, encontram-se mais do que nunca – insuflados forçosamente

pela  estruturação  da  indústria  cultural.  Esta,  que  na  atualidade,  contraiu  o  espólio

civilizador democrático de precursores e proprietários, os quais sequer esmiuçaram algum

entendimento na significação para as confusões espirituais.

Conforme Adorno e Horkheimer (1985), dentre os muitos malefícios decorrentes da

ação da indústria cultural, destacam-se, a depreciação dos produtos culturais e artísticos,

a  promoção  e  a  dissolução  de  suas  dimensões  críticas  e  de  suas  especificidades,

transformando-os em mercadoria. Ela ludibria e desvia a atenção dos sujeitos tornando-os

acríticos, como um simples acessório no lucrativo jogo de poder do sistema capitalista. A

todo momento a indústria cultural investe em novas técnicas para manter uma constante

reorganização das massas. Desse modo, ela deixa de produzir cultura e passa a produzir

somente a mercadoria. De acordo com Adorno (2008), na  Minima Moralia,  a cultura é

definida  pela  resistência  à  generalidade,  à  lógica  da  mercadoria,  à  adaptação,  à

totalidade, à autopreservação da vida e à conciliação entre o trágico e o divertido.

Para Adorno e Horkheimer (1985),  discursar  sobre a cultura,  geralmente fez-se

desfavorável a ela, porque ela não é definível, na medida em que sua lógica interna prima

pela tensão e pela distinção. Dessa forma, ela não pode ser categorizada e ajustada às

demandas do mundo exterior. Assim, como acontece com a indústria cultural, que calcula,

avalia  e  antecipa  o  gosto  e  a  percepção  dos  consumidores,  adaptando-os  à  ordem

vigente. Seu epítome antecede todas as outras designações tributadas aos clientes. Com

efeito,  “Na  alma  devia  atuar  um  mecanismo  secreto  destinado  a  preparar  os  dados

imediatos de modo a se ajustarem ao sistema da razão pura. Mas o segredo está hoje

decifrado”  (ADORNO;  HORKHEIMER,  1985,  p.  103),  tudo  já  está  classificado  e

profetizado. Ainda que, a indústria cultural se estruture sob a égide de uma sociedade

irracional, mesmo diante de toda a racionalização, como afirmam os autores, a propensão

funesta  é  dissolvida  em  sua  conjunção  com o  industriado  monopolista,  para  que  se

apresente como um empreendimento e com uma apreciável idoneidade.

O tempo destinado  ao  lazer  também é  ocupado  pela  indústria  cultural,  com a

finalidade  de  entorpecer  e  iludir  os  consumidores.  Assim,  ela  reorienta  lentamente  a
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capacidade  de  compreensão  dos  sujeitos,  para  que  só  compreendam  o  que  está

decifrado e que é previamente compreendido.

A constante reformulação de mecanismos da indústria cultural alimenta e conserva

nos trabalhadores o devaneio de que estão habitando em um universo extraordinário,

quando  na  verdade,  desfigura  sua  realidade,  entretendo-os.  A  diversão  remete  à

incessante abnegação dos infortúnios da vida e da reflexão sobre a condição de “[…]

esquecer o sofrimento até mesmo onde ele é mostrado. A impotência é a sua própria

base. É na verdade uma fuga, mas não “[…] uma fuga da realidade ruim, mas da última

ideia de resistência que essa realidade ainda deixa subsistir” (ADORNO; HORKHEIMER,

1985, p. 119).

A indústria cultural promove a integração, pois ela é a mais implacável de todas as

técnicas,  o  indivíduo  que  se  conserva,  é  aquele  que  se  enquadra  piamente  a  sua

totalidade. Seu mal-estar reside ante o domínio da cultura, sua “[…] tirania deixa o corpo

livre e vai direto à alma. O mestre não diz mais: você pensará como eu ou morrerá. Ele

diz: você é livre de não pensar como eu: sua vida, seus bens, tudo você há de conservar,

mas de hoje em diante você será um estrangeiro entre nós” (ADORNO; HORKHEIMER,

1985, p. 110). Com essa assertiva os autores denotam a perspicácia da indústria cultural

para  manter  todas  as  pessoas  muito  bem aprisionadas  em seu  sistema,  aquele  que

atreve-se a resistir, é punido e desprezado. Dessa forma, tolhido de quaisquer alternativas

sofrerá as consequências.

A educação adjacente a todos os conteúdos corrompidos, é dissipada por esse

ardiloso  sistema.  No  arquétipo  da  indústria  cultural,  a  formação  é  convertida  em

semiformação, que em alemão corresponde à palavra Halbbildung, isto é, o sucedâneo da

cultura. A primeira vez que Adorno discursou a respeito da teoria da Halbbildung, foi em

1959, no Congresso Nacional de Sociologia, em Berlim. O termo traduzido corresponde à

semieducação, à semicultura, ou ainda, à semiformação. Para Zuin e Zuin (2017, p. 421),

a predileção pelo termo semiformação apresenta-se mais oportuna, “[…] sobretudo pela

ênfase observada nos prejuízos na dimensão subjetiva, decorrentes da sociedade na qual

a indústria cultural se torna hegemônica”.

A semiformação  (Halbbildung)  expressa  a  antítese  da  formação  (Bildung),  que

consiste  na  apropriação  subjetiva  da  cultura  e,  assim,  da  existência  de  um  espaço

intervalar  entre  o  sujeito  e  a  apropriação  do  objeto,  de  tempo  e  de  memória  e  de

profundidade – o que não ocorre na semiformação, pois ela se caracteriza pela relação

superficial,  aligeirada e  simplificada com os objetos  culturais.  De acordo com Adorno
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(2010, p. 18), é “[…] a formação cultural tradicional, mesmo que questionável, o único

conceito que serve de antítese à semiformação socializada, o que expressa a gravidade

da situação que não conta com outro critério, pois se descuidou de suas possibilidades”.

Esse  pensamento  do  autor,  não  significa  a  defesa  da  volta  ao  passado  ou  o

abrandamento da crítica a ele,

O  que  agora  se  denuncia  no  domínio  da  formação  cultural  não  pode  ler  em
nenhum outro lugar a não ser em sua antiga figura, que, como sempre, também é
ideológica.  Potencialmente  foram cortados  os  petrificados recursos  com que o
espírito podia escapar da formação cultural tradicional e ultrapassá-la (ADORNO,
2010, p.18-19).

Para  Adorno  (2010,  p.  28),  “A alegre  e  despreocupada expansão da formação

cultural,  nas  condições  vigentes,  é,  de  modo  imediato,  sua  própria  aniquilação”.  A

popularização da educação contribui para a sua própria ruína, uma vez que ela passa a

oferecer  conteúdos formativos inassimiláveis  que contribuem para o fortalecimento de

uma consciência coisificada, posto que a “[…] semiformação não se confina meramente

ao espírito, adultera também a vida sensorial” (ADORNO, 2010, p. 25). Assim, estabelece

a interrogação sobre o conjunto de fatores psicodinâmicos, pois como pode as pessoas

enfrentarem uma lógica que, na prática, é intrinsecamente antilógica. A única coisa que a

indústria cultural tem a oferecer é uma pseudoformação cultural formalmente derrotada e

relações superficiais,  –  produto final  da destituição das manifestações e das relações

pessoais.  Uma vez  que,  as  organizações e  as  manifestações culturais  no  âmbito  da

indústria  cultural  estão  impregnadas  pela  necrose  que  assola  a  formação  cultural  na

modernidade.

2.1. A ação (des)educativa da Televisão

A  teoria  crítica  adorniana  fundamenta  os  estudos  a  respeito  dos  meios  de

comunicação,  como a  televisão,  assim como seu  poder  de  persuasão diante  de  seu

público  e  de  como  a  televisão  contribui  para  fortalecer  os  mecanismos  da  indústria

cultural. Para Adorno (1995), o conceito de formação possui um duplo significado ante a

televisão. É possível pensá-la enquanto sua prestabilidade direta para formação cultural,

ou  seja,  destinada  para  entremeios  pedagógicos,  com  programas  educativos  e  com

escolas de formação, dentre outras atividades formativas. Por outro lado, existe uma face

deformativa  operada  pela  televisão,  com  relação  à  consciência  das  pessoas.  Tal

suposição  se  dá  a  partir  de  estatísticas  que  apontam  o  desmedido  número  de

37



espectadores e da extensão do tempo dedicado, vendo e ouvindo televisão. Diante disso,

o autor chama a atenção para a seguinte pergunta: que efeitos a televisão provoca nas

pessoas? Quais os efeitos de suas programações sobre as pessoas? Nesse caso, do

desenho animado.

Adorno  (1995),  ressalta  seu  anseio  relacionado  aos  efeitos  provenientes  das

transmissões  sem  objetivo  educacional  explícito,  em  especial  das  representações

televisivas. Ressalta que não era contra a televisão propriamente dita, caso contrário, o

mesmo não  teria  participado  dos  programas  de  televisão.  Contudo,  suspeita  do  uso

excessivo  dela,  na  proporção  de  suas  representações,  pois  ela  “[…]  contribui  para

divulgar  ideologias  e  dirigir  de  maneira  equivocada  a  consciência  dos  espectadores”

(ADORNO, 1995, p. 77). Sem dúvida, a televisão possui uma grande potencialidade no

que concerne à  educação,  com objetivos  voltados para  a  difusão de informações de

esclarecimento.  Neste  sentido,  as  discussões que perfazem o universo  televisivo  são

constituídas  por  inúmeras  considerações,  existem  as  pessoas  que  controlam  a

classificação e os programas, o tempo, as emissoras e o horário de transmissão, de outro

existem aquelas que apreciam a televisão em todas as circunstâncias e não têm controle

algum sobre nada referente à televisão.

A  complexidade  que  envolve  o  universo  do  telespectador  está  vinculada,

sobretudo, à proibição e à abstenção do uso da televisão, com o intuito de precaver-se

das interposições advindas de seus programas.  Quando coibimos alguém de praticar

algo, aquilo torna-se mais interessante, pois é algo proibido e desconhecido, como afirma

Becker, no debate com Adorno, na conferência “Televisão e Formação”, a resistência das

pessoas,  principalmente os professores e outros intelectuais,  com relação à televisão,

conduzia  as  crianças  a  assistirem em outros  lugares,  o  que  era  feito  sem nenhuma

supervisão e sem preparo algum sobre este condutor.

Adorno  (1995)  considera  mais  oportuno  associar  o  conceito  de  informação  à

televisão, ao invés da concepção de formação. Uma vez que a última, demanda cautela

em seu emprego, devido aos conteúdos que são veiculados na televisão, mesmo porque,

é indispensável educar as pessoas para assisti-la. A relevância está em despertar nas

pessoas a capacidade de assistir a televisão sem serem ludibriadas, sem que se sujeitem

à  sua  ideologia  cegamente.  Tal  ensino  não  deve  se  fundamentar  apenas  no  ato  de

escolher o que é certo ou errado, mas deve desenvolver habilidades para descortinar

ideologias,  assim  como  “[…]  deveria  protegê-las  ante  às  identificações  falsas  e

problemáticas, protegendo-as, sobretudo, em face à propaganda geral de um mundo que
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a mera forma de veículos de comunicação de massa desta ordem já implica como dado”

(ADORNO, 1995, p. 80).

Adorno (1995)  compreende a  televisão como ideologia  devido  a  sua constante

iniciativa de inculcar nas pessoas uma falsa consciência e uma dissimilação da realidade,

assim como seu esforço em estabelecer um conjunto de valores como se fossem dogmas

positivos.  Uma vez que a formação crítica reside precisamente em analisar  de forma

problematizada,  com prudência  e  insubordinada a totalidade que envolve  a  televisão.

Outro aspecto importante a ser analisado é o “caráter ideológico formal” da televisão, ou

seja, no qual se desenvolve uma condição de dependência, de compulsão nas pessoas

pela televisão e por outros meios de comunicação, tornando-os obsoletos com relação

aos elementos da consciência “[…] desviando as pessoas por meio da fartura de sua

oferta daquilo que deveria se constituir propriamente como seu objeto e sua prioridade”

(ADORNO,  1995,  p.  80).  A  televisão  como  entidade  tão  estimada  pelas  pessoas,

obviamente encontra-se de modo particular envolvida em sua essência com a sociedade.

Conforme Adorno  (1995,  p  86),  “[…]  o  mundo  da  televisão  é  uma espécie  de

pseudorealismo, porque até mesmo o último detalhe da televisão é perfeito, e o público

reclamaria se em qualquer instrumento técnico algo não fosse exatamente perfeito […]”.

Certamente,  em  razão  disso  é  que  nas  transmissões  da  televisão  a  expectativa  de

provocar  a  compreensão  da  realidade  está  sujeitada  de  modo amplo  à  renúncia  em

conceber a superficialidade do mundo no qual habitamos. A televisão não deve ser vista

de forma isolada,  de  um modo que consigamos visualizar  apenas a  sua constituição

voltada  para  a  cultura  de  massa  na  modernidade,  inclinada  para  um  aspecto

mercadológico, no qual as pessoas são incessantemente acomodadas à qualquer revista

ou  noticiário,  nas  incontáveis  peripécias  da  vida.  Dessa  forma,  as  acomodações  do

consciente e do subconsciente apenas acontecerão com a intervenção dos dispositivos

de difusão massificadores.

As considerações do autor sobre a relação entre a televisão e a formação, levam-

nos a concluir que a formação cultural atravessa uma avassaladora deficiência, que vai

além  da  modesta  compreensão  dos  métodos  e  das  questões  pedagógicas,  pois  é

indissociável  da  constituição  da  sociedade.  A crise  e  o  colapso  da  formação  cultural

residem  justamente  na  incapacidade  do  sujeito  de  resistir  aos  constantes  apelos

semiformativos reproduzidos pelos “modos de produção”, de caráter coercitivo. Esses são

difundidos e propagados pela ordem vigente, a qual apresenta como princípio basilar –

irradiar  os  sintomas  da  maior  enfermidade  pela  qual  atravessa  a  humanidade,  a
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escuridão,  a  minoridade.  Nas  palavras  de  Immanuel  Kant  (1783,  p.  1),  “[…]  a

incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro”, citada

em  seu  trabalho  intitulado  Resposta  à  pergunta:  o  que  é  o  Esclarecimento?.  Nessa

conjectura, consiste justamente na incapacidade de pensar sem tutela de outro, o que não

acontece com o indivíduo semiformado, para quem falta autonomia e autodeterminação.

A semiformação  é  aquela  educação  genérica  ofertada  pela  indústria  cultural  e

convertida em mercadoria, é uma educação adulterada que aniquilou sua originalidade,

para aderir à lógica da totalidade do sistema, ou seja, a lógica do consumo.

Na  concepção  de  Adorno  a  semiformação  é  um substitutivo,  um arremedo  da

formação,  pois  ela  é  aprisionada  pelo  logro  das  exigências  sociais,  que  passam  a

determinar a finalidade da educação. A impotência é a base da semiformação, pois os

indivíduos semiformados se esquivam de sua culpa “[…] por não serem nem fazerem o

que, em seu próprio conceito, deveriam ser e fazer” (ADORNO, 2010, p. 32). Nesses

termos,  o  narcisismo  se  sobrepõe  ao  sentimento  de  vergonha  de  sua  impotência  e

incapacidade,  que bloqueiam o indivíduo da  realização da autocrítica  na  tentativa  de

aparentar “ser culto”.

Dessa forma, tudo é transformado, nada permanece o mesmo, tudo é convertido e

ampliado para gerar lucro e alimentar o grande monopólio, a indústria cultural. Segundo

Adorno (2010, p. 10), “[…] nos casos em que a formação foi entendida como conformar-

se à vida real, ela destacou unilateralmente o momento de adaptação, e impediu assim

que os homens se educassem uns com os outros”. Desse modo, a semiformação é um

poderoso e fundamental instrumento para o fortalecimento de uma sociedade arbitrária e

conformada. Aquela que rejeita, que exclui e que repudia tudo aquilo que não se encaixa

em seus padrões. Como resultado, suscita explosões de ódio contra grupos divergentes,

pois  as  pessoas  que  adequam-se  facilmente  e  de  modo  obcecado  a  coletivos,  têm

dificuldade em considerar aquelas que resistem diante de uma realidade programada e

padronizada.

Para Zuin e Zuin (2017), a semiformação ampara-se em dois pilares: o pensamento

estereotipado e o comportamento preconceituoso e delirante; ambos representantes da

tendência  paranoica  que  incide  sobre  a  subjetividade  contemporânea,  na  qual  a

incapacidade  dos  sujeitos  para  refletir  sobre  si  e  sobre  o  mundo,  leva-os  a  um

comportamento persecutório e intolerante.

A  corrupção  e  a  destituição  do  processo  formativo  produzem  subjetividades

danificadas em larga escala, produz pessoas que admitem, que espelham e transcrevem
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tudo o que foi oferecido e disponibilizado pela grande maquinaria, ou seja, um espírito que

abdica  da  autodeterminação,  enclausurando-se  de  modo  irredutível  nos  princípios

semiformativos.  Diante dos muitos  prejuízos,  advindos da reprodução ampliada dessa

pseudoeducação,  corrompida  e  deturpada,  fica  evidente  a  condução  de  todas  essas

subjetividades enfraquecidas à barbárie. Para Adorno (1995, p. 155), a barbárie é

[…]  algo  muito  simples,  ou  seja,  que,  estando  na  civilização  do  mais  alto
desenvolvimento tecnológico, as pessoas se encontrem atrasadas de um modo
peculiarmente disforme em relação a sua própria civilização – e não apenas por
não  terem em sua  arrasadora  maioria  experimentado  a  formação  nos  termos
correspondentes  ao  conceito  de  civilização,  mas  também por  se  encontrarem
tomadas por uma agressividade primitiva, um ódio primitivo ou, na terminologia
culta, um impulso de destruição, que contribui para aumentar ainda mais o perigo
de que toda a civilização venha a explodir, aliás uma tendência imanente que a
caracteriza.

Para Zuin (1999), o semiculto abstém-se daquele incômodo exercício de pensar

criticamente, visto que, é por intermédio dele que se consagra nossos protestos ante a

sociedade. A semiformação retrata uma condição de dominação, na qual a amplitude da

emancipação da razão é depreciada, prevalecendo uma perspectiva instrumentalizada,

orientada para a arbitrariedade e para a sujeição. Assim, as pessoas acreditam que já

possuem os conhecimentos cruciais, quando na verdade, vagamente “[…] se informam

sobre os mais variados assuntos. A supremacia do pensamento vazio sobre o raciocínio

crítico  conduz  necessariamente  à  reflexão  sobre  o  incentivo  à  ausência  de  reflexão”

(ZUIN, 1999, p. 65).

A formação cultural,  em sua lídima concepção, visa uma incansável busca pela

emancipação plena, pela autodeterminação e pela não adaptação. Diferente da educação

que  se  adapta  e  conduz  a  todos  para  o  empobrecimento  e  para  a  aniquilação  da

identidade.  O  adaptado  à  ordem  vigente,  transforma-se  em  um  sujeito  submisso  e

conformado, incapaz de transcender ao imediatismo do “estado atual das coisas”. Assim,

os semiformados passam a integrar o sistema industrial como objetos de manipulação.

Renunciam à autodeterminação e harmonizam-se com uma estrutura que incumbe-se de

nivelar a todos, como um amontoado amórfico.

Nesta  lógica,  aquele  que  não  se  ajusta  é  penalizado  com  uma  fragilidade

financeira, ampliada também para a alma, é banido do grande monopólio capitalista e

somente lhe restará a exclusão e a penúria. No âmbito da reprodutibilidade técnica, a

fragmentação  elementar  do  trabalho,  combinada  aos  dispositivos  de  controle,  de

promessa e demanda, que operam as leis do mercado em prol dos economicamente mais
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fortes,  edificam  o  grande  arcabouço  monopolista.  Por  conseguinte,  os  sujeitos  que

integram a superestrutura, são os que consomem e, ao mesmo tempo, trabalham para

sustentá-la.  Uma  vez  que  o  sistema,  sempre  opera  a  fim  de  acorrentar  de  forma

eloquente o espírito e o corpo, para que todos sejam condescendentes diante do que está

posto, assim “[…] como os dominados sempre levaram mais a sério que os dominadores

a moral que eles recebiam, hoje as massas logradas sucumbem mais facilmente ao mito

do sucesso do que os bem-sucedidos”  (ADORNO; HORKHEIMER, 1985,  p.  110).  De

modo  obstinado,  perseveram  nos  princípios  que  os  oprimem,  visto  que  são

acondicionados por uma relação de sadismo.

Esses acontecimentos ocorrem quando a educação passa a categorizar e fixar-se

em um pensamento único, meritocrático, com discursos que exaltam a subsistência do

mais  apto.  Sempre  beneficiando  e  favorecendo  o  predomínio  dos  mais  fortes  e,

disseminando  a  falácia  de  que  as  camadas  pobres  são  preguiçosas  e  que  não  se

esforçam o suficiente  para  conseguir  sair  do  estado em que se encontram,  e assim,

ascender  socialmente,  pois  para  Zuin  (1999),  o  progresso  sempre  esteve  ligado  à

“regressão das capacidades humanas”.

 O indivíduo subjuga sua existência ao que lhe é dado e oferecido, ao que não lhe

causa estranheza, ao que não necessita de muito esforço para analisar, pois viver no

âmbito do sistema capitalista é um ininterrupto ato de treinamento. Todas as pessoas

devem esboçar uma absoluta compatibilidade com as forças hegemônicas, as quais não

findam em disparar  choques  contra  elas.  Para  Adorno  (2010),  tais  condicionamentos

incidem  sobre  os  impulsos  humanos  como  ações  coletivas,  indispensáveis  para  o

funcionamento total da sociedade, pois a conformação não transcende a sociedade, que

se conserva irrefletidamente.

A conformação às relações debate-se com as fronteiras do poder.  Todavia,  na
vontade de organizar essas relações de uma maneira digna de seres humanos,
sobrevive o poder como princípio que se utiliza da conciliação. Desse modo, a
adaptação  reinstala-se  e  o  próprio  espírito  converte-se  em  fetiche,  em
superioridade do meio organizado universal sobre todo o fim racional e no brilho
da falsa racionalidade vazia (ADORNO, 2010, p. 12).

As pessoas tornam-se crédulas no sistema que as mantém sempre enclausuradas.

Todas têm a tal sonhada liberdade, porém, esta é assistida e regulada, pois, no âmbito da

sociedade capitalista impera uma contígua superficialidade, a qual fomenta convivências

administradas e fetichizadas, ambas provenientes da indústria cultural. Assim, tudo o que
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provém  do  método  organizacional  dela,  é  o  “[…]  entendido  e  experimentado

medianamente – semientendido e semiexperimentado – não constitui o grau elementar da

formação, e sim seu inimigo mortal” (ADORNO, 2010, p. 29). Deste modo, evita-se aquele

angustiante  ato  de  cultivar  uma subjetividade capaz de  intermediar  nossas  ações  na

sociedade, continuamente desarmônicas e com frequentes impulsos eufóricos.

O  mundo  inteiro  pode  incluir-se  na  comunhão  dos  onipotentes,  todos  têm

competências para exultarem a felicidade, sob a condição de alienar a carne e o espírito,

sob a condição de que abdiquem da satisfação, pois é na debilidade dos indivíduos que a

sociedade manifesta peculiarmente seu ímpeto e, a eles concede fragmentos dela, seu

abandono classifica-os como indivíduos confiáveis. Com tal característica, dissipa-se a

tragédia, no passado, a resistência do sujeito ante os aglomerados era inerente a sua

essência, no presente, a tragédia diluiu-se no vazio da personalidade adulterada, coletiva

e individual, da qual a repulsa ainda é capaz de descortinar a transitoriedade do aspecto

frívolo do trágico. No entanto, a “maravilha” da adaptação, o infindável rito de apreço pelo

domínio ao amparar  os desvalidos,  coagidos a suportar sua obstinação,  constituem a

expressão do autoritarismo.

Conforme Adorno e Horkheimer (1985, p. 128), a “[…] pseudoindividualidade é um

pressuposto para compreender e tirar da tragédia sua virulência: é só porque os indiví-

duos não são mais indivíduos, mas sim meras encruzilhadas das tendências do universal,

que é possível reintegrá-los totalmente na universalidade”. Dessa forma, a indústria cultu-

ral evidencia sua natureza efêmera, que a condição do ser de fato exprimiu no período

burguês, porém devido ao incomparável equívoco provém do enaltecimento em razão da

questionável simetria entre o universal e o particular – os fundamentos da identidade en-

contravam-se inundadas em controvérsias desde o princípio. Contudo, em tempo algum a

individualidade concretizou-se verdadeiramente. A personalidade característica da auto-

conservação acomoda qualquer um na condição de simples existência universalizada. To-

dos carregavam consigo, a vergonha, evidenciada em sua falsa independência, pois eles

são as ferramentas que sustentam a descomunal engrenagem da sociedade capitalista e

de sua economia. 

A semiformação  não  se  confina  meramente  ao  espírito,  pois,  segundo  Adorno

(2016), adultera também a vida sensorial, e a tecnologia contribui para intensificar esse

processo, na medida em que possibilita o recorte, a aceleração, o foco e a espetaculariza-

ção das imagens. Türcke (2010) denomina esse contexto de sociedade excitada. Em seus

estudos, ele postula alguns apontamentos sobre a “filosofia radical da sensação”, alertan-
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do para o duplo sentido desse termo, que pode se referir à sensação como percepção e

como o sensacional, relacionando a “proto-história” da fisiologia da sensação, mas que

perdura até o presente por meio do mecanismo sensacional da mídia, que converte todos

os acontecimentos em uma enxurrada de estímulos “excitantes e chamativos”.

De acordo com Türcke (2010), a intensificação dos estímulos sensoriais provoca

uma dormência nos sentidos, já que diante da sobrecarga do choque sensorial, nada se

retém, o que desenvolve o desejo e a efemeridade, cujas condições afetam a memória e

o tempo, que se constituem em condições formativas.

Posto que, a televisão é considerada um dos principais meios de divulgação de in-

formações, ela assume um relevante papel, pois tudo o que é divulgado por ela, institui

um modelo a ser seguido. Muitas pessoas passam mais da metade do seu dia em frente a

televisão, e parte delas ainda são bebês ou crianças das mais variadas idades. Essas cri-

anças têm acesso aos conteúdos veiculados pela televisão antes mesmo de aprenderem

a ler e a escrever, pois devido à classificação livre dos desenhos, grande parte dos pais

deixam seus filhos livremente na frente dela. No entanto, alguns desenhos animados dis-

ponibilizados pelos canais abertos de televisão, para entreter e divertir o público infantil,

podem veicular conteúdos não recomendados para crianças.

2.2  A  administração  do  universo  infantil:  uma  ação  promovida  pela  indústria

cultural

 De acordo com Adorno e Horkheimer (1985), é inevitável que todas as pessoas

sejam forçadas a passarem pelo crivo da indústria cultural, inclusive as crianças. Nesse

seguimento,  fomenta-se  um  aglomerado  de  sujeitos  incapazes  de  constituir  um  ego

autodeterminado, apto à autoconservação e para emancipação. Posto que, a indústria

cultural  tolhe  todas  as  possibilidades  de  resistência,  diante  de  sua  sistematização

programada, desde a infância.

A constituição da infância prescinde da comunhão, da socialização e da relação

das crianças com suas próprias culturas e com o meio, pois as culturas infantis não são

desconexas e sem relação com a sociedade do consumo e do mundo adulto, pois mesmo

que  às  crianças  sejam  produtoras  de  cultura,  ainda  são  persuadidas  da  ideologia

disseminada pela sociedade industrial, pela mídia, pelos dispositivos tecnológicos e pelos

adultos. Assim, é nesse universo impregnado pelos artefatos da indústria cultural, onde as

crianças crescem, interagem, constituem suas predileções, suas necessidades, ou seja,
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de onde as crianças tomam para si os elementos e as referências para incorporar à sua

cultura e ao seu mundo.

 As  crianças  são  introduzidas  cada  vez  mais  cedo  nesse  mundo  inteiramente

determinado  pelo  consumo,  pelos  aparatos  eletrônicos  e  pela  ideologia  advinda  e

propagada por estes meios. O acesso outorgado às crianças se amplia cada dia mais,

com  uma  velocidade  estarrecedora.  Elas  dispõem  de  múltiplos  dispositivos,  como

tabletes, celulares, televisão, computadores, videogames dentre outros, assim como a

internet, todos eles, pensados para suprir as necessidades suplantadas por uma lógica

administrada  pela  indústria  cultural,  por  meio  de  estratégias  desenvolvidas

especificamente para os pequenos.

As técnicas empregadas pelo marketing infantil empenham-se muito, para sempre

atender as demandas do mercado e, deste modo, solidificar-se cada vez mais, ampliando

sua ideologia, impondo hábitos, costumes, definindo padrões e moldando nas pessoas o

desejo de consumir desenfreadamente. A rotatividade desses produtos veiculados pela

sociedade do consumo é efêmera e exígua. Para Barcellos (2016, p. 38-39), “No caso das

tecnologias audiovisuais, elas se destacam com características como alta definição da

imagem  e  som,  a  produção  de  efeitos  especiais,  além  de  outros  aspectos,  como  a

mobilidade e a diversificação dos suportes midiáticos em que se apresentam”.

A  facilidade  e  rapidez  da  propagação  desses  meios  atingem  boa  parte  da

população mundial, sobretudo as crianças, ao amplificar seus vínculos de submissão e

interdependência. Nestas condições, as predileções de alguns hábitos produzidos pela

lógica industrial e seu marketing, conforme Barcellos (2016), legitimam uma logicidade de

que “ter” significa “ser”, assim como a caracterização do singular passa a ser estabelecido

pelos exemplares do mercado. A persuasão desses anúncios publicitários destina-se em

prol da preservação da eterna promessa de satisfação de desejos, contudo, o que de fato

se empreende é um infindável descontentamento, por vezes fomentando a constituição de

personalidades obsessivas compulsivas. Com o objetivo de fornecer e preencher essas

necessidades  instituídas,  e  alavancar  a  economia  desse  milionário  setor,  investe-se

bilhões em anúncios e propagandas desses produtos. Diante disso, a constituição das

subjetividades dos consumidores, ocorre por meio dos

[…] objetos de desejo e se nutre por falsas necessidades criadas pelas múltiplas
opções de compra oferecidas no mercado de bens de consumo. São objetos de
desejo  que  determinam a  subjetividade  ao  ditar  o  que  é  importante,  o  que  é
necessário, o que é fundamental para o ser humano e o meio em que ele vive
(BARCELLOS, 2016, p. 41).
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Os discursos apresentados pelos programas de televisão, pelos anúncios, pelas

mídias e por outros meios de comunicação, na maioria das vezes, conteúdos informativos

disfarçados de educativos, atuam como facilitadores para que as pessoas reconheçam e

conformem-se com a realidade imputada a elas. Da mesma forma, as ações destes meios

confundem a habilidade em diferenciar a realidade da imaginação. Conforme Barcellos

(2016), o uso inadequado dessas mídias pode conduzir as crianças e os adolescentes a

acreditar que os valores estão incorporados nos produtos, pois leva-os a conferir valor

simbólico aos objetos materiais.

Desse modo, elas podem se tornar incapacitadas para refletir  sobre aquilo que

escutam, assistem ou aquilo que experienciam, uma vez que são bombardeados pelo

excesso  de  estímulos  que  se  intensificam  nas  cores  e  na  velocidade.  A obviedade,

expressada  por  este  setor  preconiza  recursos  hostis  para  alimentar  sua  cultura  de

consumo, o qual não mede esforços para mantê-lo. Desse modo, para Barcellos (2016), o

consumo em excesso é naturalizado e admitido como algo orgânico, e, em razão disso, é

eficiente em conduzir à alienação, ao conformismo e à reificação.

Tais práticas da indústria  do consumo infantil  quase não enfrentam obstáculos,

posto que a legislação brasileira é ineficiente no controlar e  ao instituir  medidas,  fato

presumível  ante as sequelas da debilidade dos investimentos do setor público,  e sua

progressiva carência. Barcellos (2016), destaca alguns documentos legais que respaldam

a  regulamentação  das  mídias  e  preservação  dos  direitos  das  crianças  e  dos

adolescentes, como Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 (ECA3), o qual dispõe

em seu art. 2º, que “Considera-se criança, para os efeitos dessa Lei, a pessoa até doze

anos de idade incompletos, e o adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade”.

O art.  17º,  o qual  determina que “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, ideais e crenças, dos

espaços e objetos pessoais”.

Barcellos (2016,  p.  42),  também menciona o art.  71º,  o  qual  determina que “A

criança  e  o  adolescente  têm direito  a  informação,  cultura,  lazer,  esportes,  diversões,

espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em

desenvolvimento”. Com isso, essas disposições enfatizam que todos os conteúdos, aos

3 Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. Site do Planalto. Disponível em: <http://www.planalto.gov.-
br/ccivil_03/leis/l8069.htm >. acessado em: 19/08/2019.
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quais  às  crianças  são  expostas,  devem  coadunar  com  sua  faixa  etária,  visto  que  a

disposição dessa aquiescência, por mais insensata que possa parecer, deixa as crianças

desprotegidas.  A Resolução 163 de 13 de março de 20144 do Conselho Nacional dos

Direitos  da Criança e  do Adolescente  (Conanda),  também é citada  pela  autora.  Este

organismo  é  responsável  pela  fiscalização  da  eficiência  da  implementação  das

normatizações dispostas no ECA, assim como,  determina em seu objetivo estratégico

especificado como 3.8, que “Aperfeiçoar instrumentos de proteção e defesa de crianças e

adolescentes para o enfrentamento das ameaças ou violações de direitos facilitados pelas

Tecnologias da Informação e Comunicação” (BRASIL, 2014).

Sua deliberação dispõe sobre a “abusividade do direcionamento de publicidade e

de comunicação mercadológica à criança e ao adolescente” (BRASIL, 2014), a fim de

estipular algumas dissidências, como a definição da comunicabilidade do mercado e da

publicidade, encarregadas pela publicização dos produtos e dos serviços no âmbito da

sociedade,  nas  instituições  de  ensino,  na  internet,  na  televisão  e  outros  meios  de

comunicação.  Compreende-se  a  prática  dessa  publicidade  e  da  divulgação  desses

produtos,  como  arbitrária  e  propensa  a  condicionar  as  crianças  ao  consumismo

exacerbado e a outras práticas balizadas como censuráveis. Tais práticas são descritas

como:

I – linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores; II – trilhas sonoras de
músicas  infantis  ou  cantadas  por  vozes  de  crianças;  III  –  representação  de
criança;  IV  –  pessoas  ou  celebridades  com  apelo  ao  público  infantil;  V  –
personagens ou apresentadores infantis; VI – desenho animado ou de animação;
VII – bonecos ou similares; VIII – promoção com distribuição de prêmios ou de
brindes colecionáveis  ou com apelos ao público infantil;  e IX – promoção com
competições ou jogos com apelo ao público infantil (BRASIL, 2014).

Portanto, sendo a televisão, um dos dispositivos eletrônicos mais utilizados pelas

pessoas,  sobretudo  pelas  crianças,  existe  a  possibilidade de  encontrá-los  em grande

parte dos lares brasileiros. Os modelos ostentados modificam-se conforme as condições

materiais de cada família, desde o protótipo mais moderno existente no mercado até o

modelo mais ínfimo.

No que concerne ao uso excessivo e à exposição à televisão, o ECA, destaca que

a criança é retratada como um ser em “[…] desenvolvimento e, portanto, vulnerável à

persuasão  da  comunicação  mercadológica  que  pode  desrespeitar  o  seu  direito  à

4 Resolução  CONANDA nº  163/2014,  de  13  de  março  de 2014.  site  do  ministério  público  do  Paraná.
Disponível em:<http://www.crianca.mppr.mp.br/pagina-1635.html >. acessado em: 06/08/2019.
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inviolabilidade física e psíquica, sendo, por isso, necessário protegê-la” (BARCELLOS,

2016, p. 43). A autora também descreve em seu trabalho dois artigos da Constituição

Federal  de  19885.  O  art.  221,  o  qual  apresenta  as  normas  sinalizadoras  para  as

programações das emissoras de rádio e televisão:

I  – Preferência a finalidades educativas, artísticas,  culturais e informativas;  II  –
promoção da cultura nacional e regional e estímulo à produção independente que
objetive  sua  divulgação;  III  –  regionalização  da  produção  cultural,  artística  e
jornalística, conforme percentuais estabelecidos em lei; IV – respeito aos valores
éticos e sociais da pessoa e da família (BRASIL, 1988).

As normatizações, os parâmetros restritivos, as deliberações e as determinações,

são preocupações acerca dos direitos que existem em muitos países,  e atuam como

agentes desestruturantes dos mecanismos aplicados pelo marketing infantil, e afetam de

modo  direto  os  dividendos  das  indústrias.  Com  isso  se  constituem  muitos

desentendimentos e conflitos nos debates referentes ao marketing infantil, cujas práticas

reguladoras existentes nos documentos legais que amparam a supervisão dos conteúdos

veiculados para o público infantil, são insuficientes.

A comunicação mercadológica se utiliza de mecanismos para difundir suas ações

sobre as crianças, uma vez que as leis que deveriam resguardá-la, se omitem diante da

opulente indústria. Barcellos (2016), exemplifica: na divulgação de um carro categorizado

como premium, em um anúncio publicitário de uma rede automobilística para a televisão,

o comercial mostra uma câmera passando lentamente à frente de uma criança que está

sentada no banco de trás do carro, muito alegre, pois aparenta estar se divertindo ao

assistir desenhos em uma tela disposta no interior do veículo. Posteriormente, a câmera

se aproxima do rosto da criança para mostrar sua felicidade, cantando e dançando ao

som da música infantil  veiculada pelo desenho que está assistindo,  enquanto o carro

desfila com toda sua imponência à beira-mar.

Tais mecanismos operam para provocar na criança e nos adultos que assistem, a

identificação  e  o  surgimento  do  desejo  de  possuir  aquele  bem,  para  ter  a  mesma

experiência. Da mesma forma, sua estruturação opera para realizar os anseios imediatos

das pessoas,  os  quais  se  traduzem no pretexto  deturpado e  corrompido da indústria

monopolista  para  a  constante  reprodução  de  seu  sistema.  Seus  produtos  são

confeccionados para atenderem todas as preferências, ninguém passa despercebido, os

5 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. (1988). Disponível em: <http://www.planalto.gov.-
br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm >. Acessado em: 19/08/2010.
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arranjos  são  proeminentes  e  dispersos,  há  uma  hierarquização  no  provimento  dos

produtos, que serve para classificar e dividir ainda mais o público. Deste modo, cada

pessoa  se  ajusta  naturalmente  em  concordância  com  sua  categoria,  nesse  caso  as

crianças  identificam-se  com  o  lugar  confortável  em  que  poderão  desfrutar  de  seus

desenhos e programas preferidos, enquanto seus pais realizam o desejo de ostentar uma

bela máquina, seu carro.

A  criança  idealizada  pela  mídia,  não  existe,  pois  se  trata  de  uma  criança

generalizada  e  representada  aquém  da  diversidade  existente  na  sociedade  real.  No

momento em que a mídia banaliza a imagem da criança, ela institui estereótipos que as

retratam como “[…] aventureiras, curiosas, atraentes, meigas, felizes. As minorias étnicas

e linguísticas não são consideradas, e o destaque, em quase a sua totalidade, se volta a

crianças oriundas de classe social economicamente avantajada” (BARCELLOS, 2016, p.

43-44). Assim, a mídia interfere diretamente sobre as características dispensadas pelos

adultos sobre a imagem das crianças, na forma como eles enxergam as crianças. 

A outra forma de inculcar nas crianças o constante desejo pelo consumismo, é por

meio concessão de personagens das histórias em quadrinhos, dos desenhos animados e

de  seus  bonecos  que  compõem uma  enorme  coleção,  esses,  que  por  sua  vez  são

oferecidos  como brindes  das  comidas  servidas  em  fast-food  ou  em outros  alimentos

industrializados  e  processados.  Para  Barcellos  (2016,  p.  44),  “Estas  estratégias  de

marketing  alavancam as vendas independentemente da qualidade do produto, podendo

levar ao consumo exagerado já que a criança quer completar a coleção”, mesmo que

esses  alimentos  na  maioria  das  vezes  façam  mal  à  saúde  das  crianças.  Existe  um

dualismo  envolvendo  esses  alimentos,  pois  se  por  um  lado  o  marketing  encoraja  o

consumo  exacerbado  desses  alimentos,  por  outro  lado  temos  o  padrão  de  beleza

instituído pela indústria,  o  qual  estabelece modelos magros,  altos e estilo  europeu,  e

deprecia as pessoas que estão acima do peso ou que de alguma forma não atendem aos

padrões impostos.

As crianças permanecem no centro de um ambiente extremamente contraditório,

em que  ora  elas  são  incluídas,  sentem-se  participativas,  e  são  incorporadas  quando

consomem  os  produtos  ofertados,  ora  sentem-se  excluídas  e  não  se  encaixam  em

nenhum grupo, pois são proibidas pelos seus pais e responsáveis, ou então pela mesma

indústria  que lhes oferta  os  produtos  da moda,  mas com uma estética que não lhes

pertence.
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A indústria cultural tem um forte poder de persuasão, ela faz com que todas as

pessoas  acreditem  em seu  juramento  de  felicidade.  Nas  crianças  ela  promove  essa

sensação  por  meio  de  seus  personagens  alegres  e  coloridos,  aventureiros  e

desbravadores. Ela constitui um ambiente que inspira confiança, no qual se pressupõe o

poder  de  escolha,  a  autonomia,  a  liberdade  para  decidir  por  aquilo  que  consumirá,

contudo a possibilidade de escolha concedida pela  indústria  cultural  é  uma liberdade

vigiada,  na  qual,  segundo  Barcellos  (2016),  se  condiciona  à  dominação  do  aparato

ideológico estabelecido, e a tenacidade da atuação da indústria cultural inexiste. Para os

pais, ela se apresenta de uma forma cooperativa, como colaboradora, sempre solícita a

oferecer alimentos, produtos e serviços, que facilitam suas vidas. Os adultos, que por sua

vez,  já  foram  conformados  nesta  lógica  desde  sua  infância,  hoje  compõem  uma

comunidade de semiformados, frutos da coerção desse mundo administrado.

Para Freitag (1989, p. 74), a iniquidade proferida pela indústria cultural é maior nos

países de capitalismo periférico, visto que a população encontra-se menos preparada e

protegida diante dos incessantes apelos da indústria cultural. A autora discorre sobre um

comercial,  por  sinal  proibido  depois  de  um  certo  tempo,  devido  a  sua  falta  de

autenticidade, no qual veiculava-se a seguinte informação: Cada Danoninho vale por um

bifinho. Mesmo que nos dias de hoje não nos arrisquemos a substituir um alimento pelo

outro devido ao seu valor nutritivo, um anúncio como esse pode ser catastrófico. Algumas

mães,  pais  e  responsáveis  crédulos  nas informações  sugeridas  pelo  comercial,  eram

capazes de “[…] fazer enormes sacrifícios para conseguir o Danoninho para seu filho,

gastando em royalties, embalagem, em nome de uma marca de uma firma, muito dinheiro

para pouca comida e é capaz de negligenciar o bifinho” (FREITAG, 1989, p. 74).

Em seu texto “Mídia, Consumo e Infância na Contemporaneidade: reflexões sobre

o processo formativo e o desenvolvimento da autonomia”,  Barcellos (2016),  utiliza um

trecho do poema  Eu, Etiqueta,  de Carlos Drummond Andrade, para refletir sobre como

vivem os pais diante dessa pressão imposta pela sociedade administrada.

Em minha calça está grudado um nome/que não é meu de batismo ou de cartório,/
um  nome…  estranho./[…]  desde  a  cabeça  ao  bico  dos  sapatos,/são
mensagens,/letras falantes,/ […] e fazem de mim homem-anúncio itinerante,/ […]
Estou, estou na moda./É duro andar na moda, ainda que a moda/seja negar minha
identidade,/trocá-la por mil, açambarcando/todas as marcas registradas,/todos os
logotipos do mercado./Com que inocência demito-me de ser/eu que antes era e me
sabia/ tão diverso de outros, tão mim mesmo,/ser pensante, sentinte e solidário/[…]
Onde  terei  jogado  fora/meu  gosto  e  capacidade  de  escolher,/  minhas
idiossincrasias  tão  pessoais,/  tão  minhas  que  no  rosto  se  espelhavam/e  cada
gesto,  cada olhar/cada vinco da roupa/sou gravado de forma universal,/saio da
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estamparia,  não  de  casa,/da  vitrine  me  tiram,  recolocam,/objeto  pulsante  mas
objeto/que se oferece como signo de outros/objetos estáticos,  tarifados./Por me
ostentar assim, tão orgulhoso/de ser não eu, mas artigo industrial,/peço que meu
nome  retifiquem./Já  não  me  convém  o  título  de  homem./Meu  nome  novo  é
coisa./Eu sou a coisa, coisamente (DRUMMOND, 2001 apud BARCELLOS, 2016,
p. 47).

 Os trechos selecionados pela autora embasaram a análise, para retratar a visão

que as pessoas têm sobre si mesmas, a visão de um sujeito coisificado, objetificado. Um

errante sem identidade, em que nada se assemelham com aquilo que costumavam ser,

sem expressão, particularidades ou personalidade. Assim, sujeitadas, converteram-se em

“[…]  anúncio,  mercadoria,  vitrine  viva  de  uma  sociedade  excludente  e  autoritária”

(BARCELLOS, 2016, p. 45).

Elas integram uma totalidade que descarta todos que não se assemelham a ela,

aqueles que não se adaptam a sua racionalidade, ou seja, tudo que não concilia-se com

seu marasmo monótono e sem propósito estipulado pela indústria cultural. Um, dentre os

muitos motivos, daqueles que atuam para desumanizar os sujeitos, esses que apenas

estão à procura de algo que consiga por um fim em toda a angústia que os aflige. Deste

modo, estacionam em uma condição de comodidade.  Estas aspirações são as mesmas

que  eles  ambicionam  aos  seus  filhos,  desde  a  tenra  infância.  Essa  condição  é

consequência do infatigável exercício articulado pela indústria cultural,  para confinar o

espírito e adaptá-lo em sua lógica instrumentadora.

2.3 O declínio da Experiência

O  desenvolvimento  de  um  senso  crítico  nas  crianças,  capaz  de  torná-las

resistentes às práticas promovidas pela indústria cultural, requer o pensamento fora do

esquema de repetições. Visto que o advento da modernidade trouxe consigo inúmeras

transformações, as forças produtivas alienantes acometeram o convívio em sociedade,

como resultado, ocasionando a perda da experiência, caracterizada por Walter Benjamin

em  seus  textos:  “Experiência  e  Pobreza” (1994)  e  “Experiência” (2002).  O

desaparecimento da experiência é reforçado pela estruturação de uma sociedade em que

há muitos sujeitos informados e com muitas vivências, no entanto nunca ou raramente

ocorre a experiência. De acordo com Benjamin (2002, p. 21),

Travamos nossa luta por responsabilidade contra um ser mascarado. A máscara
do  adulto  chama-se  “experiência”.  Ela  é  inexpressiva,  impenetrável,  sempre  a
mesma. Esse adulto já vivenciou tudo: juventude, ideais, esperanças, mulheres.
Foi tudo ilusão. – Ficamos, com frequência, intimidados ou amargurados. Talvez
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ele  tenha razão.  O que  podemos objetar-lhe? Nós ainda não experimentamos
nada.

Na  tentativa  de  alçar  tal  dissimulação,  interroga-se  sobre  aquilo  que  fora

experimentado,  sobre  aquilo  que  se  deseja  comprovar.  Eventualmente,  outrora  esse

adulto já fora jovem, já ambicionou, o que agora a juventude anseia, da mesma forma

desacreditou  de  seus  progenitores,  apesar  disso,  a  vida  instruiu-lhes  que  igualmente

dispunham de compreensão. Assim, sorriem expressando sua superioridade, já que o

mesmo dar-se-á a nós, preliminarmente subestimam os momentos experimentados, estes

são  reduzidos  às  fases  das  afáveis  peraltices  empreendidas  na  juventude,  ou  no

entusiasmo meninil que antecede a desmedida austeridade da existência sisuda.

É  desta  forma  que  agem  os  misericordiosos  e  os  iluminados,  no  entanto,

identificamos outros mestres com a acidez que é capaz de tolher qualquer possibilidade

de que haja breves momentos da juventude – carrancudos e inflexíveis, se propõem a

todo custo impingir-nos a uma existência de servilismo, embora, os dois menosprezem e

dilapidem nossas etapas, assim  “[…] cada vez mais, somos tomados pelo sentimento de

que nossa juventude não passa de uma curta noite (vive-a plenamente, com êxtase!);

depois vem a grande “experiência”, anos de compromisso, pobreza de ideais, lassidão.

Assim é a vida, dizem os adultos, eles já experimentaram isso” (BENJAMIN, 2002, p. 22).

Nunca vivenciarão outra coisa,  além da ausência de significado em sua existência.  A

desumanidade,  ao  acaso  em  determinado  momento  nos  estimularam  a  empreender

grandes  conquistas,  no  presente  ou  para  futuridade,  pois,  na  verdade,  estamos

desautorizados a arriscar-se e a experimentar.

A totalidade daquilo que detém significação, o autêntico, a bondade, o formoso,

estão todos alicerçados intrinsecamente. Seu enigma está relacionado com a experiência,

uma vez que o desalmado não eleva seu olhar para os eventos magnificentes e absolutos

de  espírito,  a  experiência  modificou-se  em  sistema  (do  mesmo  modo  ocorre  com  a

experiência  no  âmbito  da  indústria  cultural.  É  desapropriada  pela  técnica  e  pela

mecanização),  transforma-se  na  informação de  uma  existência  insignificante,  jamais

soube da existência de um evento a não ser da experiência, ainda que haja regras que

não correspondem à experiência, mesmo que nos sujeitemos a elas (compreensão de

que  existem  acontecimentos  diferentes,  mais  à  frente  da  experiência,  princípios,

concepções e crenças que não possuem vínculo algum com a experiência). Em função

disso, a existência se torna intensamente pálida e sem razão ao facínora, isso porque

este jamais apreciou coisa alguma além da experiência,  motivo pelo qual  seu âmago
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permanece desprovido de compaixão e consciência,  assim como ele unicamente está

apto a preservar um vínculo de natureza recôndita com a frivolidade, o qual pertence

continuamente ao passado.

A compreensão das pessoas aos acontecimentos se dá de forma distinta, aquilo

que nenhuma experiência tem a capacidade de possibilitar ou impossibilitar, mesmo que

haja veracidade, independentemente de que a totalidade daquilo analisado e refletido até

o momento  seja  desconexo.  Compreendemos que é  indispensável  a  conservação da

integridade, embora, até este momento ninguém tenha conservado. Experiência alguma é

capaz de nos negar de tal desejo. No entanto, dar-se-á alguma ocasião em que os pais

terão sagacidade, unidos a seus trejeitos extenuados e suas descrenças, ou ainda, que a

imposição do motivo  da nossa experiência  seja  continuamente  melancólica,  sem que

conquistemos instituir a essência, a bravura e o ânimo, exceto noutro que jamais é capaz

de  ser  experimentado.  Nesta  conjuntura,  a  consciência  seria  emancipada.  Contudo,

haveria  uma  interminável  degradação  da  existência,  uma  vez  que  a  totalidade  da

experiência, – a singularidade da existência corresponderia ao sofrimento.

Por acaso guiamos a vida daqueles que não conhecem o espírito, daqueles cujo
“eu” inerte é arremessado pela vida como por ondas junto a rochedos? Não. Pois
cada uma de nossas experiências possui efetivamente conteúdo. Nós mesmos
conferimos-lhe  conteúdo  a  partir  do  nosso  espírito.   –  A  pessoa  irrefletida
acomoda-se no erro […] A experiência é carente de sentido e espírito apenas para
aquele já desprovido de espírito. Talvez a experiência possa ser dolorosa para a
pessoa que aspira por ela, mas dificilmente a levará ao desespero (BENJAMIN,
2002, p. 23).

Nesse  caso,  os  indivíduos  nunca  empreenderão  uma  conformação  inerte  ou

permitirão se esfalecer  ante ao movimento do facínora,  dado que,  este,  sem demora

observa e se satisfaz exclusivamente com um conjunto que corrobora, repetidamente com

a ausência de espírito. Assim, ele dispunha de sagacidade. Desta forma, declara-se que

na vida, a razão nunca existiu, porém nenhuma pessoa reivindica servidão intensamente

inflexível, devoção e adoração duramente intransigente ante a uma pseudoconsciência

(“espírito”)  do  que  a  si  mesmo.  Com  efeito,  caso  produzisse  considerações,  seria

compelido  a  envolver-se,  no  entanto,  não  possui  capacidade  para  tal.  Inclusive,  na

experiência da consciência, a qual ela exerce contra a vontade, não chega a apreciar o

espírito.

Para  Benjamin  (2002),  não há  nada mais  detestável  para  o  filisteu  do  que  os

“sonhos da sua juventude”,  pois preponderantemente,  para ele o sentimentalismo é a
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acomodação  do  desafeto,  uma  vez  que  aquilo  que  aparecia  em seus  sonhos  era  a

reivindicação de seu espírito,  aquele  que em algum momento  lhe  implorou,  tal  como

conjurou toda a humanidade. Sua juventude é a infindável recordação de sua inoportuna

súplica,  por  esse  motivo  ele  à  suprime.  Ante  de  você,  o  facínora  profere  sobre  a

experiência lívida e despótica, preconiza a juventude a escarnecer-se de si mesmo, posto

que “vivenciar” sem o espírito é cômodo e agradável, ainda que nefasto.

Novamente, admitidos uma experiência distinta, uma que “[…] pode ser hostil ao

espírito e aniquilar muitos sonhos florescentes” (BENJAMIN, 2002, p. 24), ainda assim,

pertence àquilo que persevera de mais gracioso e atraente, ilibado e inexprimível, nesse

caso ele  jamais viverá desprovido de espírito  já que o mundo inteiro  conserva-se na

juventude.  O  facínora  empreende  a  sua  experiência  infinitamente  da  mesma  forma,

demonstrando sua carência de essência. O púbere experimentará o espírito; e quanto

mais  árduo  for-lhe  o  triunfo  dos  eventos  que  lhe  são  sublimes,  mais  intensa  será  a

conquista  do  espírito  ao  longo  de  sua  jornada  e  em toda  a  humanidade,  pois  para

Benjamim  (2002),  o  jovem  se  tornará  generoso  quando  homem-feito.  O  filisteu  é

intransigente.

Para elaborar a questão, relembramos uma parábola citada por Benjamin (1994),

de  um senhor  que  à  beira  da  morte  relata  para  seus  filhos  a  existência  de  tesouro

enterrado em seus vinhedos. Em busca do tesouro, os filhos cavam, mas não encontram

nada, nem sequer um mínimo vestígio de que ali, houve algum tesouro. Quando chega o

outono, suas videiras produzem mais que todas as outras da região. Em razão disso, os

filhos compreendem a experiência transmitida pelo pai, “[…] a felicidade não está no ouro,

mas no trabalho” (BENJAMIM, 1994, p. 114).

As  experiências  sempre  foram  transferidas  para  nós  de  uma  forma

condescendente ou tempestuosa, conforme crescemos nos tornamos capacitados ou não

para  compreendermos as  coisas da vida,  ora  somos muito  novos para  determinadas

situações, ora somos muito velhos para outras. Compreendia-se com exatidão o sentido

da experiência, visto que esta continuamente era transmitida dos mais velhos aos mais

novos, de modo preciso, com anuência e senilidade, por intermédio de ditados, contos,

anedotas  ou  aforismas,  com  eloquência  e  verbosidade,  narrando  histórias  de  outros

povos  e  países.  Neste  sentido,  diante  disso  e  das  novas  interpretações  atribuídas  à

palavra  experiência na  modernidade,  nos  valemos  do  questionamento  levantado  por

Benjamin  (1994),  “Quem  tentará,  sequer,  lidar  com  a  juventude  invocando  sua

experiência?”.
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É evidente que as ações empreendidas e relacionadas à experiência encontram-se

enfraquecidas, o autor reitera que uma geração que viveu entre 1914 a 1918, período da

guerra,  testemunhou  uma  das  maiores  monstruosidades  históricas  em  forma  de

experiência. Nesse período, constatou-se as condições em que os soldados regressavam

dos  campos  de  guerra,  calados,  carentes,  desvalidos  de  experiências  transmitidas.

Certamente, tal  evento não causou espanto algum. Isso deve-se ao fato de nunca ter

ocorrido  experiências  tão  profundamente  ultrajantes  e  desumanizadoras,  aquelas

experiências táticas da disputa, do confronto, da batalha. As experiências inflacionárias de

uma economia decadente, a experiência de um corpo desnutrido pela míngua, de um

governo sem honra e despótico. Configura-se uma nova conjuntura, carente, miserável e

desmedida,  o  progresso  da  técnica,  eminentemente  mais  forte  que  o  ser  humano,

difundindo uma ampla difusão de ideologias sobre as pessoas, algumas modernizadas,

outras recém-criadas. Neste caso, certamente o que se constata é o nosso pauperismo

de experiência.

A horrível mixórdia de estilos e concepções do mundo do século passado mostrou-
nos com tanta clareza onde esses valores culturais podem nos conduzir, quando a
experiência nos é subtraída, hipócrita ou sorrateiramente, que é hoje em dia uma
prova de honradez confessar  nossa pobreza.  Sim,  é preferível  confessar  essa
pobreza de experiência não é mais privada, mas de toda a humanidade. Surge
assim uma nova barbárie (BENJAMIN, 1994, p. 115).

Ocorre  a  propagação  de  uma  barbárie  renovada  e  calculista,  dado  que  a

consequência  para  o  bárbaro  desvalido  de  experiência  é  a  compulsão  em  sempre

avançar e recomeçar, em alegrar-se na miséria, a planejar e estruturar com escassez, a

olhar  sempre  em frente,  nunca  para  os  lados.  Tal  descrição,  retrata  com exatidão  o

homem da moderna sociedade.

No pauperismo de experiência, jamais considera-se que os homens anseiam por

novas experiências, pois, na verdade sua ânsia consiste em se desvencilhar de qualquer

experiência, desejam um mundo no qual sejam capazes de exibir a obviedade e a clareza

de sua carência extrínseca e intrínseca, sem que exista a possibilidade de originar alguma

coisa  honrada.  Como  afirma  Benjamin  (1994),  nem  sempre  eles  são  ignorantes  ou

inexperientes, mas são justamente o oposto, são pessoas que consumiram tudo, a cultura

e os homens, e foram consumidos, exauridos e empachados, alcançaram a exaustão,

isso  porque,  não  aplicaram  e  dedicaram  suas  intenções  em  um  propósito  singelo  e

plenamente sublime.
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Na sequência  da  exaustão  advém o  devaneio,  todavia  não  é  incomum que  a

fantasia recompense a melancolia e o desalento presente, consumando uma existência

totalmente simplista e completamente exímia que não suporta existir no tempo presente,

devido  à  falta  de  força.  Para  Benjamin  (1994),  a  existência  do  camundongo  Mickey

representa os sonhos do homem contemporâneo, uma existência abarrotada de milagres,

os  quais  não  só  ultrapassam  as  dádivas  científicas,  mas  também  ridicularizam  os

mesmos. Nesse caso, o mais estapafúrdico nisso, é que todos eles, sem nenhum arranjo,

deixam o corpo do camundongo Mickey, e de seus companheiros ou de seus oponentes,

do mobiliário, dos arbustos, dos rios e do céu.

A essência e o sistema, a simplicidade e a comodidade, interligam-se por completo

e,  defronte  aos  homens  exauridos  pelos  inúmeros  contratempos  da  existência  diária,

aquelas que descortinam a finalidade da existência,  unicamente como mais longínquo

lugar de subterfúgio em uma infindável interpretação de recursos, manifesta-se uma vida

autossuficiente em qualquer situação. Percorrido o caminho, esmiuçasse a totalidade da

obra,  a  valer,  nos  tornamo-nos  desvalidos  e  mesquinhos,  renunciamos  a  todas  as

possibilidades e os recursos da herança humanitária. Para de modo sistemático, concedê-

las a troco de míseros tostões, para recebermos os numerários da ordem vigente.

Neste  sentido,  Walter  Benjamin  (1994),  aprofunda  sua  análise  a  respeito  do

declínio da experiência. Uma vez que esta, é inconciliável com a imutabilidade imposta

pela estruturação do trabalho no âmbito da sociedade industrial. A dureza decorrente do

processo  de  trabalho  e  da  nova  configuração  advinda  da  utilização  excessiva  dos

aparatos  tecnológicos,  consumou  também  as  relações  interpessoais,  tonando-as

insensíveis  e  superficiais.  Deste  modo,  substituindo a experiência,  pelas  vivências ou

experiências de choque.

A ampla produção no campo tecnológico, impactou diretamente a vida das pessoas

na moderna sociedade. Essa nova configuração, passa a propiciar a seus usuários um

novo  cenário,  recheado  de  inúmeras  facilidades,  basta  um  click  e  as  coisas  são

automaticamente reproduzidas. O que em outros tempos levava muito tempo, hoje basta

apertar  um  simples  botão  para  que  a  tarefa  se  realize  sozinha.  Contudo,  essa

consolidação  moderna  esboça  sua  outra  face,  a  denominada  por  Benjamim  como

perversa, pois o conforto isola. De acordo com Franco (2004), tal fenômeno ocorre devido

ao  fato,  de  que,  ao  mesmo  tempo em que  esses  objetos  tecnológicos  viabilizam as

pessoas a empregarem menos tempo em suas atividades fundamentais do dia a dia, o

que antes se dava por intermédio da relação mútua entre elas, agora minimizou de forma
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substancial  a  interdependência  entre  as  pessoas.  Deste  modo,  para  Franco  (2014),

percebe-se que o choque da tecnologia na vida das pessoas reduziria e enfraqueceria o

processo de socialização.

Nesta  perspectiva,  ocorre  a  ruptura  no  longo  processo  de  relações  de

dependência, na vida cotidiana das pessoas, na qual todos dependiam uns dos outros

para garantir sua subsistência. Na modernidade passam a depender cada vez mais dos

aparatos tecnológicos, assim, quanto maior a comodidade, a praticidade e a redução de

tempo  oportunizado  por  eles,  maior  é  o  enclausuramento  das  pessoas  em  suas

residências, o que fomenta uma progressiva fugacidade nas atitudes, nos sentimentos, na

conduta e na forma de pensar. Deste modo, as tarefas que anteriormente eram árduas e

vagarosas, e requeriam um acúmulo de gnose, para Franco (2004, p. 195), “[…] exigia

sabedoria cristalizada na forma de experiência”.

As inumeráveis invenções tecnológicas esboçam uma generalidade conciliadora,

pois todas são desenvolvidas a partir de uma organização que antecede a criação. Assim,

em todo o  caso,  se  a  definição  para  a  organização  não corresponder  àquilo  que  foi

exercido,  logo  não  houve  nada  a  priori  determinando  tais  inventos.  Tal  racionalidade

estabelece um modo de designar  a  organização desses aparatos tecnológicos,  essas

implicações são frutos das prescrições econômicas. No entanto, segundo Franco (2004),

não  apenas  delas,  mas  para  que  esses  aparatos  possam  tornar-se  proficientes  até

mesmo  para  aquelas  pessoas  que  de  algum  modo,  encontram-se  incapacitadas  de

empreender certos movimentos corporais, esforços físicos, ou para aqueles que ainda

não fixaram algumas formas de conhecimento, como as crianças e os idosos. Da ação de

acender um palito de fósforo ao pleiteado pelo computador,  o qual  é capaz de emitir

controle para qualquer parte do mundo, do ato de pressionar um botão de uma máquina

fotográfica  ou  de  um  micro-ondas,  são  todas  reações  automatizadas,  ou  seja,  o

predomina é a experiência de choque.

Dessa  forma,  a  tecnologia  possui  uma  lógica  impiedosa,  na  qual  encalça  o

progresso tecnológico a uma racionalidade hegemônica. Uma vez que, o confinamento

proveniente da ruptura das relações humanas contribui  para constituir  uma sociedade

individualista e despótica. Assim, ao contrário da realidade imputada pela racionalidade

técnica, poderia ela gerar objetos para um fim, que não o de eliminar a experiência? De

acordo  com  Franco  (2004,  p.  196),  “A  resposta  pode  ser  fornecida  pela  produção

industrial de  Kits  para montar: estes constituem hoje os vestígios de que a tecnologia

poderia  estar  a  serviço  da  experiência”.  De fato,  a  lógica  determinista  da  sociedade,
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aquela  que  estabelece  o  que  será  manufaturado  e  o  que  será  descartado,  na

modernidade, fundamenta-se na produção tecnológica, ela é a responsável pelo montante

acumulado pelo desenvolvimento econômico do capital. Apesar disso, esta estrutura não

liberta  ninguém, mas mantém todas as pessoas sempre servilistas,  sempre evoluindo

suas técnicas de controle social, e assim, moldando e prescrevendo o caminho de toda a

sociedade, denominada como projeto tecnológico.

Tal esquema encontra-se tão avançado no âmbito da moderna sociedade, que o

mesmo não pode ser considerado de outra forma, senão como “[…] um sistema que

determina, a priori, tanto o produto do aparato como as operações de sua manutenção e

ampliação” (FRANCO, 2004, p. 198). Neste sentido, a somatória de todos os aparatos

tecnológicos,  não  pode  ser  considerada  de  modo  isolado,  mas  com um conjunto  de

instrumentalização integrada às ações praticáveis,  pois a tecnologia é intrinsecamente

impositiva e prescreve suas finalidades e seus impactos da sociedade. A tecnologia, na

qualidade  de  esquema,  inviabiliza  que  cada  artefato  representativo,  proveniente  dos

mecanismos industriais disponha de motivações inesperadas, pois neste cenário ele seria

de antemão, eliminado ou suprimido nas limitações fixadas a priori pela esquematização

tecnológica.

Logo, seria capcioso considerar que a lógica particular da tecnologia estabelecesse

da mesma forma, as técnicas desenvolvidas no âmbito das comunicações de massa, pois

na  esfera  de  seus  procedimentos  elementares,  qualquer  produção  ou  transformação

incorporada,  são definidas aprioristicamente,  da mesma forma que cada nova criação

provinda desse meio. Nesta perspectiva, pressupõe-se que a

[…] reprodução técnica do som determina a produção do disco,  da eletrola e,
sucessivamente, toca fitas, dos CD-player e de outros, como o DVD. Da mesma
forma que a invenção da fotografia já continha o gérmem do cinema, assim como
estava inscrita a possibilidade da imagem se fundir ao som, fato que ocorreu com
cinema falado e, pouco mais tarde, de um modo inovador, com o aparecimento da
televisão (FRANCO, 2004, p. 199).

 Neste sentido, as inflexíveis implicações desta lógica apontam dois caminhos, de

um lado  a  alta  rotatividade  do  mercado  determina  o  aumento  da  produção  de  seus

produtos, sempre renovados com uma rapidez estonteante, e com o objetivo de causar

uma eterna comodidade para quem os adquire,  em alternativa,  os produtos ofertados

aproximam e intensificam a submissão de seus consumidores aos aparatos tecnológicos,

ocasionando a constituição de uma sociedade prostrada. Assim, as tecnologias atuam
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como geradoras de novos modelos, os quais se apresentam com uma fisionomia afável,

no entanto muito eficiente, tratando-se em regular a sociedade. A mesma metodologia é

empregada no campo das comunicações de massa, pois sua organização perpetua a

mesma racionalização.

Franco (2004) faz uma análise sobre as consequências da concepção de Marcuse

e Benjamin,  com relação à natureza da tecnologia e suas implicações na esfera das

tecnologias das comunicações comprometidas com a estruturação articulada que enreda

o intrincado sistema da indústria cultural.  O autor exemplifica que no momento de sua

criação, a imprensa desapropriou a autoridade do narrador, transfigurando-se a si mesma

em sucessora dessa autoridade. Deste modo, viabilizando o funcionamento exclusivo da

comunicação por  meio dos jornais,  como favoreceu o distanciamento da narrativa do

sujeito experiente em um elemento dispensável. Seu apoderamento é resultado de sua

compatibilidade com a racionalidade tecnológica, de sua criação e sua finalidade estarem

aguilhoadas à racionalidade capitalista. Nesta lógica, configuram-se os primeiros traços

do corpulento sistema da indústria cultural.

A globalização modifica a forma pela qual a indústria cultural se relaciona com seus

consumidores, ela passa a sustentar-se por múltiplas tecnologias interativas, inculcando

no  consumidor  uma  sensação  de  atuar  ativamente,  para  que  ele  não  sinta-se  mais

passivo.  No  entanto,  ela  passa  a  oferecer  “[…]  a  promessa  de  que  o  usuário  de

determinado equipamento irá conseguir interagir com ele de muitas maneiras, podendo

alcançar resultados criativos e originais” (FRANCO, 2004, p. 204). Essa novidade sobre a

interatividade  da  tecnologia,  remete  às  pessoas  a  ideia  de  que  elas  não  são  mais

passivas, pois elas se sentem participantes. No entanto, para o autor, essa novidade não

passa de mais um instrumento de justificação para a indústria cultural na modernidade.

Tal justificativa auxilia na ocultação da conjuntura que se delineou, pois ao fornecer aos

usuários a capacidade de interagir com o meio, ela cria de modo efetivo uma condição

propícia para a interiorização tecnológica, que agora, além dos movimentos corporais,

passa a  exigir  reflexos psicológicos e  intelectuais.  Para  Franco (2004,  p.  204),  neste

seguimento, a interatividade significa:

[…]  adequação  do  universo  mental  do  usuário  aos  processos  de  inteligência
artificial  programados  para  funcionar  no  equipamento.  A  interatividade,  ao
contrário, do que mostram as aparências, constitui hoje a ideologia da indústria
cultural.  Ela  aprofunda  a  passividade  e  a  submissão  do  usuário  ao  aparelho
consolidando  o  processo  inaugurado  em  tempo  remoto  pela  invenção  da
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imprensa,  o  qual  tende  incessantemente  a  expropriar  nossas  diversas
capacidades […]

  

Portanto, o processamento meticuloso da indústria cultural oferece incessantemen-

te modos de satisfazer e recompensar a consciência que foi expropriada.  Assim, dentro

da  sistematização  tecnológica,  aquele  que  consome  de  modo  compulsivo  é

automaticamente programado para esquecer enquanto diverte, anulando-se e abstendo-

se a ponto de reduzir seus sentidos.

No entanto, para Bondía (2002), a possibilidade de analisar e educação baseada

na associação de “experiência e sentido” parte do princípio de que as palavras constituem

uma logicidade, ou seja,  instituem verdades e ocasionalmente atuam como poderosos

dispositivos de subjetivação. As palavras conservam em si a capacidade e o poder para

que  com  elas,  possamos  conceber,  instituir,  implementar  e  formalizar  recursos.  Bem

como, a influência que estas exercem sobre nós. As palavras estabelecem a forma como

pensamos,  visto  que  não  refletimos  com pensamentos,  e  sim  com  palavras.  Jamais

baseada em uma hipotética intelectualidade ou perspicácia,  mas com fundamento em

nossas palavras.  O ato  de refletir  não limita-se unicamente no raciocinar,  calcular  ou

argumentar, como por exemplo, no modo que ocasionalmente nos instruíram, mas com o

pretexto  de  atribuir  significado  a  nossa  existência  e  aquilo  que  intercorre  conosco.

Portanto, a significação e/ou a não significação é algo que diz respeito às palavras, assim

como reflete nossa conduta ante nós mesmos, as pessoas e a nossa vivência no mundo,

ou seja, a forma como exercemos universalmente nossas ações.

Por essa razão, para Bondía (2002),  exercícios como refletir,  censurar,  nomear,

considerar, idealizar, brincar, treinar, estabelecer, reprimir e converter palavras, não são

em si, práticas fúteis e sem sentido, não são discursos triviais e banais. À medida que

exercemos tarefas com as palavras, o ocupar-se corresponde ao modo que atribuímos

finalidades  ao  que  nos  tornamos  e  aquilo  que  sucede  conosco,  o  modo  que

estabelecemos relação e nos correspondemos com os objetos e com as linguagens, da

maneira que classificamos e alcunhamos aquilo que enxergamos e experienciamos, ou

ainda, a forma como contemplamos e experimentamos aquilo que caracterizamos.

Classificar as coisas que empreendemos e praticamos, no âmbito educacional ou

em distintos  espaços,  enquanto  método empírico  ou como prática  reflexiva,  ou  como

experiência  comedida  de  logicidade,  e  não  simplesmente  como  um  problema  de

nomenclatura. A ação de instituir por meio de palavras a constituição do nosso ser, nossas

ações,  nossas  reflexões,  nossas  percepções  e  sentimentos,  tornam-se  mais  do  que
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meras palavras. Diante disso, os conflitos pelas palavras, pela definição e pelo domínio

delas, pela necessidade de algumas e a repressão ou anulação de outras, pertencem a

esforços para exercitar para além do que exclusiva e unicamente palavras.

Bondía (2002) estabelece o sentido da palavra experiência, explicitando que “[…] é

o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o que

acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, ao mesmo tempo,

quase nada nos acontece” (BONDÍA, 2002,  p.  21).  Poderíamos dizer que tudo o que

ocorre representa uma estruturação adequada para que nada aconteça conosco em um

mundo  miserável  de  experiências,  no  qual  intercorre  uma  abundância  de  eventos,

contudo a experiência em si, se torna um evento insólito. Primeiramente, em virtude do

descomedido acúmulo de informação, uma vez que esta não constitui a experiência, além

do mais, ela nega espaço à experiência, a informação representa a adjacência antagônica

da  experiência,  aproxima-se  da  antiexperiência.  Por  conseguinte,  a  relevância

contemporânea na informação, em manter-se informado e todo um discurso dedicado à

reproduzir-nos  como  sujeitos  “informantes  e  informados”,  todavia,  faz  qualquer  coisa,

menos permitir e propiciar a experiência.

De acordo com Bondía (2002), os sujeitos da informação sabem muitas coisas,

dedicam muito tempo buscando informação, porém a inquietação não está em dispor de

uma  abundância  de  informação,  sequer  dominar  maior  satisfação  ou  quantidade  de

informação, junto à compulsão pela informação e pelo saber – não aquele saber que

remete à sabedoria, mas fundamenta-se meramente em estar informado. O precedente

com relação à experiência é a relevância em desassociá-la da informação, assim como a

necessidade  em  separar  o  saber  de  experiência  do  saber  coisas,  tal  e  qual  se

compreende que à medida que desfruta da informação com relação aos assuntos, sempre

que encontra-se informado. Desta forma, após assistir uma aula ou a uma conferência, ler

um livro ou uma notícia, depois de uma viagem ou uma visita à lugares ou institutos,

somos capazes de afirmar que agora apreendemos o que anteriormente não sabíamos,

que neste momento dispomos de mais informação, contudo, simultaneamente, arriscamo-

nos expor que coisa alguma se passou conosco, que nada significou, depois de tudo que

assimilamos.

Novamente, é inquestionável que o mundo inteiro já considerou que subsistimos

em um corpo social  da  comunicabilidade,  e  de  antemão,  entendemos a questionável

representação que opera com o sentido aproximado de “sociedade conhecimento” ou,

ainda “sociedade de aprendizagem”. Neste sentido, subtende-se que o processo pelo qual
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ocorre  o  conhecimento  é  configurado  por  intermédio  da  informação,  assim  trata  a

aprendizagem como trivial, apenas como obter e contemplar informações, embora cada

vez mais expressões sociais organicistas já obsoletas, que muitas distrações legitimaram

um  sistema  autocrático  no  passado,  situam-se  em  um  processo  de  comutação  por

expressões  cognitivas,  consequentemente,  igualmente  autoritárias,  mesmo  que

ornamentadas com padrões progressistas modernos. Ainda que exista emergência em

questionar  tais  manifestações  lançadas  atualmente  sem  criticidade  alguma,

assustadoramente propagadas, as quais consideram a sociedade em consonância com

um  dispositivo  organizacional  da  informação,  todavia  destacamos  que  uma  “[…]

sociedade constituída sob o signo da informação é uma sociedade na qual a experiência

é impossível” (BONDÍA, 2002, p. 22).

O segundo ponto na argumentação de Bondía (2002), em relação à experiência, é

que ela trona-se cada vez mais atípica devido o excedente de ponto vista de valor, pois a

população que integra a modernidade, é constituída por pessoas informadas, as quais

também expõem e deliberam suas opiniões.  Elas  constituem grupos com posições e

princípios  individuais  e  particulares.  Na  maioria  das  vezes,  presume-se  que  sejam

“críticas” com relação a tudo que intercorre, ou seja, de tudo que contém informação. A

capacidade de opinar  e  a informação transformaram-se em prepotência,  a empáfia,  a

presunção  faz  com que  continuemos a  expressar  nossa  opinião  de  modo relativo,  a

respeito  de  qualquer  assunto,  pois  nos  percebemos  como  sujeitos  extremamente

informados. Não obstante, caso haja a recusa de alguém em esboçar sua opinião, ou a

posicionar-se  ante  a  eventos,  ou  ainda,  sobre  tudo  o  que  acontece  e  se  veicula  na

sociedade,  consideram-no espúrio,  como constantemente  carecesse de alguma coisa,

como se não fosse apto a enquadrar-se em tal sistema, por sua vez dissimulado.

Conforme Bondía (2002), usualmente, logo após a informação forma-se a opinião,

apesar  disso  a  compulsão  pela  opinião  também  suprime  nossas  possibilidades  de

experiência. Da mesma forma, que se estabelece as condições para que nada ocorra

conosco. A regularidade representa o descomunal mecanismo da modernidade para a

eliminação universal  da experiência,  seu ritmo compassado elimina a possibilidade da

mesma, certamente não resta dúvidas acerca de suas características, pois

[…] o periodismo não é outra coisa que a aliança perversa entre informação e
opinião. O periodismo é a fabricação da informação e a fabricação da opinião. E
quando a informação e a opinião se sacralizam, quando ocupam todo o espaço do
acontecer, então o sujeito individual não é outra coisa que o suporte informado da
opinião  individual,  e  o  sujeito  coletivo  […]  não  é  outra  coisa  que  o  suporte
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informado da opinião pública. Quer dizer, um sujeito fabricado e manipulado pelos
aparatos da informação e da opinião, um sujeito incapaz de experiência (BONDÍA,
2002, p. 22).

No entanto, o êxito do periodismo em anular a experiência é relativamente mais

complexo  e  abrangente,  que  os  efeitos  provindos  dos  impactos  dos  meios  de

comunicação de massa, com relação à estruturação e a constituição de subjetividades. A

díade “informação e opinião”, constituem uma extensão bem maior e, transpassam de

modo semelhante,  por  exemplo,  a  idealização de aprendizagem.  Inclusive  aquilo  que

educadores,  especialistas e estudiosos denominam como “aprendizagem significativa”.

De acordo com Bondía (2002), da infância até a universidade, em toda nossa jornada

pelos  mecanismos de  ensino,  somos sujeitados  a  instrumentos  que  operam junto  às

configurações que permanecem primeiro informando, para em seguida esboçar opinião,

precisamente nessa ordem, torna-se evidente que a opinião exprimida será pessoal e de

caráter crítico a respeito de qualquer assunto. 

Assim,  a  opinião  em  sua  proporção  significativa,  consiste  na  “aprendizagem

significativa”; a informação corresponde à finalidade, a opinião equivale à subjetividade,

ou seja, a nossa conduta particular diante da objetividade, e ainda, em virtude de que o

comportamento  particular,  origina  um  comportamento  mecanizado,  próximo  de  ser

refletido. Desta forma, nos tornamos sujeitos aptos e habilidosos em responder qualquer

pergunta, todas de acordo com o que foi  solicitado. Inquirições que progressivamente

refletem a ratificação de investigações e análises de opiniões.

A experiência também torna-se incomum, devido à carência de tempo, pois há um

excesso e uma velocidade vertiginosa de acontecimentos. Deste modo, restringe-se os

estímulos, que de imediato, são substituídos por outros diferentes ou por uma exaltação

com características semelhantes, súbita e momentânea. Os episódios são transferidos

para  nós  no  formato  de  compaixão,  de  incitamentos  e  de  sentimentos  legítimos  à

estruturação de uma existência efêmera, restrita e segmentada. A velocidade com que

são  transmitidos  os  acontecimentos  e  a  compulsão  pelo  novo,  constituem  as

características da modernidade, essas que impossibilitam o estabelecimento de relações

importantes com os acontecimentos.

Para mais que somente estar informado e emitir sua opinião, o sujeito cativo da

modernidade também é um dependente ávido e ganancioso, com um descontentamento

sem fim das inovações e dos acontecimentos, aspira incessantemente a euforia que já é

incapacitado a permanecer na tranquilidade. O sujeito impulsivo, de existência efêmera e
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diligente, perpassa a totalidade de estímulos, do entusiasmo, de impactos, apesar disso,

coisa alguma lhes ocorre. Por essa razão, a fugacidade e seus estímulos – a ausência de

atenção e da capacidade de refletir, pertencem, igualmente ao conjunto das adversárias

fatais da experiência.

Nesta perspectiva, na qual se dá o desmantelamento vulgarizado da experiência,

alguns dos muitos recursos pedagógicos também exercem uma função desagregadora,

não exclusivamente devido à performance impiedosa e totalitária da díade “informação e

opinião”, mas similarmente aliados a sua velocidade. O tempo dedicado às instituições de

ensino é cada vez maior,  no entanto dispomos a cada dia  menos dele.  Para Bondía

(2002,  p.  23),  o  “[…]  sujeito  da  formação  permanente  e  acelerada,  da  constante

atualização, da reciclagem sem fim, é um sujeito que usa o tempo como um valor ou

como uma mercadoria, um sujeito que não pode perder tempo”, é aquele que faz bom

proveito  do  tempo,  aquele  que  nunca  adia  nenhum  evento,  aquele  que  se  mantém

constantemente em um compasso fugaz, aquele que nunca limita-se à retaguarda (ficar

para trás), e, desse modo, torna-se um sujeito escravizado pelo tempo.

A superfluidade de tarefas também contribui para que a experiência se torne a cada

dia  mais  insólita,  requisito  relevante,  já  que,  por  vezes  há  um  equívoco  associando

experiência com trabalho, por exemplo, a existência da visão estereotipada a respeito da

dicotomia entre teoria e prática, aquele que sugestiona uma visão de que nas instituições

de ensino se leciona a teoria (conteúdos, fundamentação teórica) e que no âmbito do

exercício e da prática se conquista a experiência. Assim, nesta perspectiva, o trabalho

também se caracteriza como oponente inflexível da experiência.

A  modernidade,  composta  por  sujeitos  informados  e  que  também  opinam,

continuamente ansiosos e impulsivos, são pessoas que ocupam os espaços públicos e

compõem  o  quadro  de  funcionários  de  empresas  privadas,  pessoas  que  tencionam

acomodar-se no mundo, adequando-se à natureza extrínseca e intrínseca, de acordo com

sua compreensão, capacidade e aspirações, dado que o trabalho não é outra coisa senão

a ação decorrente de suas intenções.

As pessoas da moderna sociedade são seres entusiasmados, exibem um misto de

euforia e tendências hostis, acreditam que são capazes de realizar qualquer coisa, para

tanto não se constrangem em arrasar com tudo e todos que representam uma ameaça a

sua superioridade. De acordo com Bondía (2002), são pessoas que se inter-relacionam

com a interpretação resultante  do que ocorre,  justificações imprescindíveis  para  suas

ações, a todo momento investigando algo novo, para empreender e tencionar a produção
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de alguma coisa, ainda que suas intenções não apresentem declaradamente motivações

bem-intencionadas ou perversas, elas se defrontam com uma exaustão em transformar as

coisas.

Integramos  uma  sociedade  de  pessoas  com  excesso  de  informação,  que

extravasam  suposições  demasiadamente  estimuladas,  e  que  a  todo  instante  são

bombardeadas com uma enxurrada de mensagens, de imagens, de filmes, de jogos, de

notícias e de propagandas. Todas integram um conjunto de mecanismos empenhados na

constituição de sujeitos hiperativos, com subjetividades enfraquecidas, incapacitadas à

experiência. Uma vez que, para que a experiência ocorra, é necessário que haja uma

intermitência  em  nossas  ações  reflexivas,  apreciativas,  auscultatórias,  é  necessário

tranquilidade e serenidade para pensar, olhar, escutar e sentir, é fundamental estender-se

as minúcias, interromper pensamentos

[…] suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação,
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que
nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro,
calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço (BONDÍA, 2002, p. 24).

Para  se  conceituar  à  experiência  e  sua  aniquilação,  faz-se  necessário  a

compreensão do sujeito da experiência. Ele que não é o sujeito informado, da opinião, do

trabalho, do saber, do julgar, do fazer ou do poder, sequer o do querer. De acordo com os

estudos de Bondía (2002), o significado da palavra experiência possui um sentido em

cada  idioma,  no  espanhol  é  o  que  nos  passa  (o  que  nuestra  passa).  O  sujeito  da

experiência corresponde a um estado de transição, como uma dimensão sensível, fruto

daquilo que impressionou de alguma forma, gera ligação e imprime memórias, possibilita

lembranças e sequelas. 

No francês, é o que nos acontece (ce que nous arrivé), o sujeito da experiência é

aquele que determina o ponto de chegada, é aquele que recebe o que chegou e atribui

posição aquilo que foi recebido. No português, no italiano e no inglês, a experiência é

anunciada como aquilo que nos acontece, aquilo que nos sucede (aquilo che il  nostro

acontece, il nostro sucede – happen to us), assim, o sujeito da experiência representa,

especilamente o lugar em que são vivenciados os fatos.

Seja qual for o acontecimento, seja como espaço transitório ou espaço de chegada,

ou ainda, como território de realizações. O sujeito da experiência é elucidado não devido

as suas funções, mas devido sua displicência, pelo seu acolhimento e pela sua acessibili -
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dade. Contudo, refere-se à desatenção que precede à objeção, entre o participante e o

displicente, de uma negligência ocasionada de emoções, amor, sofrimento, serenidade,

dedicação, aceitação e liberdade indispensáveis. O sujeito da experiência é aquele exteri-

orizado. 

Na perspectiva da experiência, a relevância não serve de acomodação, da oposi-

ção, da instituição ou de recomendação, mas da manifestação, devido sua relação com a

precarização e a fragilidade. Em função disso, há uma desqualificação da experiência

para aquele que se posiciona, aquele que confronta, que determina e tenciona, porém ja-

mais se apresenta. Aquele, cuja coisa alguma acontece, ocorre ou sobrevém, alcança ou

ascende, comove ou intimida, pois está inapto à experiência.

De acordo com Bondía (2002), a experiência, no latim experiri,  experimentar, es-

sencialmente é a união e/ou a associação com aquilo que se experimenta, aquilo que se

vivencia. O sujeito da experiência dispõe de uma natureza pitoresca que se expressa per-

correndo um lugar impreciso e arriscado, questionando-se e obtendo possibilidades e mo-

mentos em seu meio. A experiência é a transição da existência, o deslocamento de um

ser sem essência e sem razão, sem princípios; no entanto, apenas subsiste em uma con-

formação continuadamente individualizada, limitada, indissociável e circunstancial.

O sujeito da experiência é aquele conquistado, deprimido, destruído e danificado,

isto é claro, se analisarmos sob a perspectiva de Heidegger, como sugere Bondía (2002),

jamais aquele que se mantém perenemente em pé, equilibrado e firme, mantendo-se ina-

balado, aquele sujeito que nunca conquista seus objetivos, aquele que nunca conquista o

que deseja, é o oposto daquele delineado por seus êxitos e competências, ou seja, aque-

le que declina de sua autoridade, exatamente para que aquele que concebe à experiên-

cia, dele apropria-se. Por outro lado, o sujeito da experiência resume-se naquela figura

desafortunada,  sacrificada,  passível  e  vulnerável,  conformado,  censurado e obediente.

Em oposição, o sujeito incapacitado à experiência é aquele obstinado, firme, destemido,

enigmático, eminente, insensibilizado, indiferente e autônomo, determinado pelo seu co-

nhecimento, autoridade e aspirações.

Uma vez que a experiência corresponde a tudo o que ocorre conosco, dado que o

sujeito da experiência corresponde a uma zona de transição, logo a experiência corres-

ponde a um afeto apaixonado. Não é possível a compreensão da experiência baseada em

elementos dinâmicos, fundamentados em uma autorreflexão, na qualidade de sujeito pro-

dutor e de uma perspectiva de conjunturas viáveis, porém assentado em uma congruên-

cia fraternalista e em uma análise de si como sujeito afetuoso. Preliminarmente, existe
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uma angústia ou um tormento, com o sofrimento não acontece a participação, contudo

não consiste exclusivamente em submissão. O sujeito sentimental não é o impulsor, mas

o adaptado, porém existe um certo fascínio em apropriar-se dos mecanismos, tal e qual,

conservar-se, desfrutar, consentir, empregar o sofrimento que não corresponde simples-

mente à dependência, como se o sujeito impulsivo instituísse alguma coisa ao declarar

sua devoção. Ocasionalmente, mesmo um ato social, político ou global, assim como ação

de assistir  algo  publicamente,  dito  de  outra  forma,  a  demonstração compartilhada de

eventos, a angústia coletiva em prol de um fenômeno, mesmo que tal participação ocorra

no mais austero isolamento.

O fascínio também remete a uma determinada dependência, ou precisamente, a

obrigação associada ao outro, apesar disso, não é discordante da autonomia e da inde-

pendência, apesar de consistir, de modo seguro a uma independência divergente, da qual

uma pessoa estabelece para si mesmo – o fascínio constitui especialmente uma autono-

mia vigiada, combinada e fixada, compulsória e estabelecida, instituída não em si, mas

em uma aquiescência preexistente, extrinsecamente fora do ser, de um acontecimento, de

um evento ou um episódio, que não pertence a mim, e assim, apto a despertar desejos. 

No entanto, a paixão também pode ser responsabilizada pela experiência do amor,

aquele bajulador, distinto e externo, tencionado como propriedade e constituído de um

sentimento que insiste e persiste em manter-se como tal, uma tensão genuína e insacia-

da, com o propósito indefinido e inacessível. Nela, o sujeito fascinado não desfruta do ob-

jeto estimado, porém por ele é dominado. Em consequência disso, “[…] o sujeito apaixo-

nado não está em si próprio, na posse de si mesmo, no autodomínio, mas está fora de si,

dominado pelo outro, cativado pelo alheio, alienado, alucinado” (BONDÍA, 2002, p. 26).

No afeto há uma relação de tensão entre autonomia e servilismo, assim aquilo que

o sujeito deseja é justamente, preservar-se no enclausuramento, ou seja, conservar essa

sua clausura e a sua submissão, por aquele que está fascinado. Assim, existe uma tensão

entre prazer e sofrimento, alegria e angústia. Significando que as pessoas apaixonadas

alcançam sua felicidade, isto é, no mínimo a efetivação de sua dependência no tormento

que seus desejos conferem a eles, tudo o que o sujeito idolatra, justamente a seu respec-

tivo desejo. Contudo, ainda que o sujeito fascinado não deseje ou não signifique outra coi-

sa senão o amor, a tensão e o afeto intenso são conservados entre a existência e a mor-

te. O amor desfruta de ligação particular com a morte, contudo aquela morte que é ansia-

da e apreciada, assim como a autêntica existência.
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Após as considerações a respeito daquilo que se considera como experiência e

como sujeito da experiência, encaminha-se para o “saber da experiência”. Determinar o

sujeito da experiência, como impulsivo não quer dizer que precisemos analisá-lo como

desqualificado para o saber, para compromissos ou comportamentos. A experiência esta-

belece,  identicamente,  uma organização epistêmica e  ética,  o  indivíduo impulsivo,  da

mesma forma, dispõe de um potencial intrínseco, que se manifesta sob a condição de co-

nhecimento e da práxis. Consiste em um conhecimento de diferenciado e que não se as-

semelha à ciência, à informação ou a uma prática diversa da sistematização e do sistema

fabril. Todavia, para Bondía (2002, p. 26 – 27), “O saber de experiência se dá na relação

entre o conhecimento e a vida humana […] é uma espécie de mediação entre ambos. É

importante, porém, ter presente que, do ponto de vista da experiência, nem ‘conhecimen-

to’ nem ‘vida’ significam o que significam habitualmente”.

Na contemporaneidade, o conhecimento representa, basicamente, a ciência e a

tecnologia, uma condição substancialmente imensurável, o qual unicamente é capaz de

se multiplicar, algo global,  abrangente e intencional,  com aspecto um tanto superficial,

subsiste extrinsecamente, é aquilo que controlamos, manipulamos e adequamos. Corres-

ponde essencialmente aquilo que é aproveitável, sua logicidade serve ao pragmatismo,

exclusivamente instrumental. Neste sentido, o conhecimento, essencialmente transforma-

se em mercadoria, lucrativa e imparcial, substituível e com fluxo, com uma rotatividade

vertiginosa, assim como o dinheiro. Sob outra perspectiva, a existência resume-se, por

sua vez à condição biológica, no sentido de saciar os desejos, esses frequentemente pro-

movidos e administrados pela indústria cultural, para que as pessoas sejam capazes de

adaptar-se e encaixar-se no modelo atual de sociedade. Assim, a qualidade de vida re-

sume-se em acumular as bugigangas, patrimônios e sustentar uma estrutura adequada

ao exibicionismo da ordem vigente.

Diante desta conjuntura,  fica evidente que a ligação entre o conhecimento e a

existência  não  é  nada  mais  que  a  adaptação  prática,  aquela  comodidade  que  se

manifesta  como  saber  defronte  as  insuficiências  que  caso  nos  concedessem  como

existência e que são totalmente imprecisas daquelas do capitalismo e do Estado. Com

intuito  de  compreender  qual  é  a  natureza  da  experiência,  é  indispensável  relembrar

momentos  precedentes  à  ciência  contemporânea  –  junto  ao  seu  propósito  de  saber

pragmático,  bem  como  o  corpo  social  do  capital,  onde  se  engendrou  a  acepção

contemporânea do sustentáculo da existência como “vida burguesa”. O conhecimento da

experiência  é  aquele  que  se  conquista  mediante  a  maneira  com  que  as  pessoas
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contestam as coisas que lhes acontece no decorrer de sua existência e na forma como

dão significado as ocorrências, daquilo que lhes ocorreu. Dado que, no conhecimento da

experiência não interessa a exatidão dos eventos, e sim da significação ou da falta de

significação daquilo que lhes ocorre, porém, esse conhecimento exprime particularidades

fundamentais e antagônicas a respeito daquilo que compreendemos como saber.

A experiência  equivale  aquilo  que  no  ocorre,  e  se  o  conhecimento  exprime  a

estruturação da significação ou da falta dela, então representa um conhecimento efêmero,

conectado à vida do sujeito ou das especificidades de um povo, isto é, com um aspecto

ainda mais conspícuo, concernente a um conhecimento que denota um ser papável e

exclusivo, compreendido singular ou de grupo, na falta ou na existência de significação da

vida, da sua limitação. Em razão disso, o conhecimento da experiência é o conhecimento

sui generis, subjetivo, incalculável, inesperado e exclusivo, visto que a experiência não é

aquilo que ocorre, mas aquilo que acontece conosco, ainda que o mesmo episódio ocorra

da  mesma  forma  à  duas  pessoas,  não  constituirão  a  mesma  experiência,  pois  a

ocorrência acontece coletivamente, no entanto a experiência será individual, inigualável e

de reincidência impraticável.

De acordo com Bondía (2002),  a  nota preliminar  sobre o saber  da experiência

destaca a sua característica existencial, ou seja, a sua ligação com a existência, com a

vida exclusiva e com a tangibilidade de uma verdade única e palpável. A experiência e o

conhecimento  que  dela  advém,  é  o  que  nos  possibilita  assumir  nossa  própria  vida.

Desfrutar de uma existência particular, individual e própria. Esta, em que sua essência vai

se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, desmantelando-se ao existir, assim, arriscamo-

nos  a  cogitar  que  o  que  torna  a  experiência  inviável,  igualmente  torna  a  existência

inconcebível. Posto que, o conhecimento da experiência é derrotado e desprezado e, por

conseguinte,  desprende o conhecimento da existência humana, pois  dispomos de um

contexto incompatível. Constituindo, assim

Uma enorme inflação de conhecimentos objetivos, uma enorme abundância de
artefatos técnicos e uma enorme pobreza dessas formas de conhecimento que
atuavam na vida humana, nela inserindo-se e transformando-a. A vida humana se
fez pobre e necessitada, e o conhecimento moderno já não é o saber ativo que
alimentava, iluminava e guiava a existência dos homens, mas algo que flutua no
ar, estéril e desligado dessa vida em que já não pode encarnar-se (BONDÍA, 2002,
p. 28).

A experiência  objetiva,  desvia-se  do  equívoco  existente  entre  experiência  e  a

relação  do  experimento,  ou  ainda,  aspira  purificar  a  palavra  “experiência”  de  suas
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incursões experimentais empiristas e seus conteúdos organicistas e estruturantes.  Em

virtude da imprecisão do experimento,  a  experiência torna-se exclusiva – no caso do

método do experimento gerar conciliação, anuência ou uniformidade entre os sujeitos. A

dialética da experiência provoca a distinção, a contradição e a diversidade. Deste modo,

no compartilhar a experiência, sugere mais uma disformidade do que uma semelhança,

ou ainda, corresponde mais a uma diáfora que exerce uma função mais heteróloga. No

caso do experimento se repetir de modo sistemático, a experiência torna-se incomparável.

A apreensão pela perda da experiência, também é assinalada por Adorno e Becker6

(1995),  em uma conferência radiofônica intitulada como  Educação para quê?.  Nela os

discursantes,  sobretudo  Adorno,  discorrem  a  respeito  da  perda  da  experiência  e  da

relevância de formar pessoas com uma consciência verdadeira. 

Adorno (1995) compreende a experiência formativa como a não identificação entre

a realidade e o pensamento, pelo esforço em transcender a realidade e pela amplitude do

distanciamento e a resistência. Assim, a experiência formativa desloca-se à frente dos

processos mentais/cognitivos, dado que sua estruturação constitui a oportunidade para a

experiência moral e, também, para as forças que não se reconciliam são exclusivas da

experiência formativa, que renuncia a uma subjetividade enfraquecida que não resiste

frente  a  generalidade  fraudulenta.  Os  prejuízos  provenientes  do  enfraquecimento  da

experiência formativa se acometem já na infância,  deste modo torna-se indispensável

orientar as crianças para a resistência, visto que é nessa fase que ocorre a constituição

da personalidade.

 De acordo com Adorno (1995), as crianças de sua época tinham dificuldades para

aprender,  visto  que  o  empobrecimento  do  repertório  de  imagens,  de  linguagem e de

expressão, e ainda, que tais episódios transcorriam também, nas classes mais abastadas,

na época entendidas como cultas. As imposições do mundo administrado exprimem um

sistema  civilizatório,  o  qual  abstém  a  apropriação  tangível  à  natureza  e  a  mimese

projetiva,  esta  que  é  substituída  pelo  pensamento  regulado.  A  ausência  de  um

pensamento que é crítico a si  mesmo e o desprendimento viabilizam uma conjuntura

propícia para o estabelecimento dos modelos antidemocráticos, esses que por sua vez

findam na  incapacidade  das  pessoas  à  experiência  formativa  e  na  aversão  contra  a

formação.

Diversamente, a instituição da capacidade para a experiência formativa requer a

consolidação  de  um eu  apto  à  dissipação  das  engrenagens  coercitivas  e  das  forças

6 ADORNO, W. T. Educação e Emancipação. Trad. Wolfgang Leo Maar. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.
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totalitárias, que agem sobre a constituição do subconsciente, incapacitando o sujeito de

instituir a distinção entre o intrínseco e o que é extrínseco. Para Adorno (1995, p. 150), “A

constituição da aptidão à experiência consistiria essencialmente na conscientização e,

dessa forma, na dissolução desses mecanismos de repressão e dessas formas reativas

que deformam nas próprias pessoas sua aptidão à experiência”. O autor também explica

o processo de diferenciação, este característico da consciência, tal como a associação

entre as fisionomias e disposições do pensamento e aquilo que ele jamais será. Desta

forma,  a  consciência  se  estabelece  como  contradição  circunspecta,  da  qual  a

manifestação situa-se no indivíduo que tem mundo exterior naturalizado na consciência,

porém não se identifica a ele.

De acordo com Neuvald (2015, p. 29), “A consciência pressupõe o pensamento no

qual o indivíduo acolhe o mundo e relaciona-se de forma interrogativa e negativa com o

conteúdo dele proveniente. Esse processo de irreconciliação entre o sujeito e o mundo é

o substrato da formação”. Nesse sentido, os pressupostos de Adorno sustentam-se na

experiência estética e nas obras de arte, as quais acomodam um instante prático, nunca

se reconciliam com este, porém transcendem sua reificação. Para ele as obras de arte

não representam o sentido  próprio  daquilo  que  retratam,  uma vez  que  sua condição

tangível emana da dissolução da condição interrogativa para aquilo que se origina do

exterior. Por isso, as dissidências reais não ajustadas ressurgem nas obras de arte na

forma de perturbações relativas à sua forma.

Nos  pressupostos  adornianos as  obras  de arte  constituem a  representação  da

antítese  social  no  âmbito  da  sociedade  industrial,  contrapõem-se  à  sistematização

generalista concernentes à indústria cultural – na qual intercorre a dissolução da cultura e

da formação, visto que a indústria cultural elimina a diferença entre a relação da obra e da

complexidade social, reprime a capacidade imaginativa, decifra a totalidade e incorpora a

cultura  ao  entretenimento,  assim,  seus  elementos  cômicos  designam  a  tudo  uma

aparência  simétrica,  familiar,  eventualmente  por  meio  da  eliminação  do  trágico,  e

consequentemente, oportuniza às pessoas esgueirar-se de uma realidade insatisfatória, e

assim, reprimir o sofrimento oriundas das ações reflexivas.

As  obras  de  arte  transformam-se  no  sustentáculo,  no  refúgio  da  experiência

formativa, ao contestarem a indústria cultural, elas preparam as pessoas para distinguir-

se da realidade, para declinar ante aos estímulos e aos conhecimentos adquiridos, sem

que haja a necessidade de experiência e de acomodação do pensamento,  no qual  a

expectativa exige um ambiente intermediário em que as pessoas no lugar de converter a
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obra análoga a  si  mesmas,  tencionam adaptar-se à obra.  Para  a teoria  adorniana,  o

objeto  da  obra  de  arte  é  inexplicável,  “negativa”.  Tal  compreensão  assinala  que  se

exteriorização  das  obras  de  arte  é  efêmera,  se  elas  exprimem  mais  que  a  figura,

tencionam  o  incompreensível  e  o  inexprimível  nos  objetos.  Elas  não  reivindicam  a

renúncia da condição hipotética, porém não minimizam sua configuração argumentativa.

Da mesma forma, o elemento formativo da estética admite a compreensão da arte como

condição  de  gnose,  distinta  daquela  engendrada  nos  padrões  científicos  e  da

racionalidade instrumental.

A essência da obra de arte oriunda da erudição é sensível e irracional, integra a

imitação  e  desloca-se  para  adiante  do  seu  reconhecimento  na  mitologia.  Não  têm

correspondência semelhante da singularidade entre o real  e sua reprodução, não é o

desfecho das intangibilidades,  da amplitude dos processos investigativos,  imateriais  e

categorizadas, direcionada para a dominação da natureza. Neste sentido, a consciência

incorpora  as  conveniências  personificadas de ligar-se  com a natureza,  apreciá-la  sob

todos os aspectos. Aquilo que na infância é desempenhado com muita  determinação.

Apesar disso, a ordem civilizadora, privilegia a acomodação, a inteligência tangível e os

fundamentos  do  instrumento,  reivindicando  já  na  primeira  infância,  a  limitação  da

originalidade e dos estímulos característicos e o declínio da capacidade imaginativa. Essa

limitação  inculcada  nas  pessoas,  ainda  na  infância,  é  caracterizada  como  uma

manifestação  da  deformidade  proveniente  da  sociedade  capitalista,  acentuando  a

conexão entre a limitação e à capacidade criativa, a adaptação das pessoas na sociedade

e o  pauperismo no ínterim de seu tempo livre.  Nesse contexto,  tolhe  as  pessoas de

empreenderem alguma coisa relevante em seu tempo livre, posto que elas não estão

aptas para uma possibilidade formativa.

Para Adorno e Horkheimer (1985), a própria conjuntura da civilização desabitua as

crianças a viverem à infância. A educação societária e a particular fortalecem nas pessoas

uma atuação objetiva como operários, deste modo, impossibilitando-lhes de imergir nas

inconsistências da natureza ambiente. O lazer, a deserção desfrutam de um momento de

mimese. Fora deste modo que o ego se constituiu – pelo fortalecimento. Incapacitadas de

efetivar  suas  vontades,  as  pessoas  aceitam-na  como  uma  configuração  irrisória  e

desvirtuada,  facultando  aos  objetos  seus  impulsos,  considerados  como transgressões

perante a sociedade.  Assim, elas apreciam e degustam maliciosamente a posição de

conformados ao ambiente, com base em mecanismos pelos quais o ser humano atribui a

outra pessoa seus próprios sentimentos doentios e motivações mórbidas. Essa patologia,
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revela a inabilidade para a particularização e a renúncia das pessoas, impedindo-lhes de

diferenciar  aquilo  que lhes é  particular  e  aquilo  que é  de outrem,  nos elementos  de

projeções. Sob esta perspectiva, o processo civilizatório, impõe às crianças a renúncia de

suas particularidades na “[…] constituição infantil, pressupõe a repressão dos processos

miméticos e dos processos de conhecimento acolhedores do objeto, pois esses permitem

explorá-lo com todos os sentidos, ao invés de enquadrá-lo em esquemas conceituais que

tendem à unidade e à identidade” (NEUVALD, 2015, p. 30).

 A experiência com essas características, somente é legítima no âmbito da estética,

no  qual  proporciona  um  pensamento  sensível  do  real  e  um  vínculo  aversão  e

deslocamento que constitui a experiência ética – esta, oportunizadora da capacidade de

se colocar no lugar do outro na relação interpessoal na sociedade.

A reflexão  sobre  o  significado  de  experiência  compreende  o  estímulo  de  uma

observação e de uma percepção crítica, de resistência diante do mundo programado e

administrado,  ou  seja,  de  uma  análise  intrínseca  da  totalidade.  Compreende  um

posicionamento altruísta, um saber consciente e o enaltecimento de uma subjetividade

autodeterminada,  livre  dos  instrumentos  de  manipulação  empregados  pela  indústria

cultural. A experiência se constitui como uma exigência prévia para o entendimento da

perspectiva/dimensão  estética,  ela  fornece  os  subsídios  necessários  para  analisar

criticamente  as  técnicas empregadas para  dominar  aos sujeitos,  assim como,  para  o

fortalecimento da imaginação e da emancipação.

A experiência favorece o protagonismo do sujeito na progressão criativa, tornando-

o  capaz  de  desvendar  os  recursos  empreendidos  pela  indústria  cultural,  pois  ao

descortinar, caracterizar e diferenciar esses recursos se torna crítico e resistente a eles,

revigora sua subjetividade, e ainda, enriquece a experiência. Para Barcellos (2016, p. 47),

“Se existe uma possibilidade, um caminho reconhecido como possível, ele emerge de

ações de sujeitos criativos e com autonomia para decidir,  para fazer escolhas livres e

cientes de que, ao criar, podem romper com as regras, com padrões e imposições”.

Desse  modo,  para  que  a  constituição  de  sujeitos  frios  e  embrutecidos  não

prospere, faz-se necessário ponderar a magnitude da experiência para a formação desde

a infância. Educar para a emancipação, e torná-los aptos a investigar e a examinar as

representações concebidas e veiculadas pela  comunicação mercadológica.  A pensar e

ponderar a respeito do porquê e para quê estruturadas, mesmo que se trate de uma “[…]

propaganda,  um  programa  de  entretenimento  ou,  ainda  mesmo,  um  programa  que

pretende ser educativo” (BARCELLOS, 2016, p. 47). Instigar nas pessoas a capacidade
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de identificar,  a configuração das imagens reproduzidas pela mídia sugestiona a todo

momento,  experiências  que  abstêm-se  e  são  suprimidas  em  prol  de  exercícios

transientes.

Uma formação orientada para a emancipação, consiste em instigar nas pessoas

habilidade de “[…] procurar conteúdos autênticos e interessantes, deixando-se tocar pela

experiência  tendo,  assim,  condição  de  superar  obstáculos  para  que  ela  ocorra”

(BARCELLOS,  2016,  p.  47).  Torná-las  capazes  de  compreender  e  reconhecer  os

processos empregados pela indústria cultural para administrar seus gostos, seus hábitos,

sua criatividade e sua capacidade de sensibilizar-se, são ações imprescindíveis para que

a racionalidade técnica mantenha-se no controle, assegurando a ascendência econômica

capitalista mediante a regressão dos sentidos.

Espera-se que, na experiência formativa, o sujeito experimente o objeto estudado.
Para  que  se  obtenha  respostas  para  esses  questionamentos,  é  importante
compreender  que o processo formativo tem como objetivo integrar  o  sujeito  à
sociedade, entretanto, não basta adaptá-lo para fazer parte dela. Muito mais que
isso, espera-se que isso possa conduzi-lo à contradição e à resistência. Pretende-
se que isso possa ser um caminho para a sua emancipação (BARCELLOS, 2016,
p. 49).

Nessa  lógica,  as  práticas  da  educação  incorporam-se  aos  interesses

mercadológicos, os quais desprezam por completo as determinações legais que amparam

e preservam os direitos das crianças e dos adolescentes em consequência da influência

das programações veiculadas pela mídia em geral. Assim, torna-se urgente a dissolução

do transcurso de vivências efêmeras.

Para Adorno (1995), é necessário desenvolver nas crianças, já na primeira infância,

uma autorreflexão crítica, para que estas consigam ascender as limitações provindas de

um impiedoso processo semiformativo. Uma vez que, a semiformação é perversa porque

impossibilita que o autêntico processo formativo aconteça. As crianças são tomadas por

uma infantilidade que as proíbe de inteirar-se da existência real, esta, que muitas vezes

apresenta uma realidade cheia de contradições, desencantos, insatisfações, violência e

barbárie  –  uma  realidade  desumana.  Os  estereótipos  retratados  pelos  meios  de

comunicação,  para  fins  publicitários,  destinam-se  a  um  único  propósito,  elevar  sua

audiência e divulgar seus produtos, de uma forma sedutora, incontestável e com uma

estética agradável, pois, aquilo que não lhes causa espanto, angústia ou estranhamento,

não é estimado, uma vez que “A consciência reificada só reconhece variações do próprio

reflexo como possível, consequência da crise do sentido ético e estético subjacente ao

74



processo formativo” (BARCELLOS, 2016, p. 49). Afinal, a todo momento, deparamo-nos

com uma realidade implacável, frágua e amarga, com intempéries e perversão. Assim, as

crianças que são resguardadas em excesso não se preparam para tais adversidades, não

aprendem a contestar, a lutar por aquilo que acreditam.

Portanto,  para  que  a  experiência  formativa  seja  oportunizada  de  uma  forma

genuína,  devemos  possibilitar  ambientes  que  favoreçam  a  constituição  de  uma

subjetividade fortalecida. Uma subjetividade que resista aos mecanismos utilizados pela

indústria cultural para inibir a capacidade de um pensamento crítico nas pessoas, ainda

na  infância.  Como a  televisão  e  suas  programações,  destacamos aqui,  os  desenhos

animados. Tema que será abordado no próximo tópico. Dado que, a  com instituição da

modernidade,  todas  as  pessoas  foram  absorvidas  para  o  mundo  da  tecnologia,  e

consequentemente,  desencadearam  uma  forte  dependência  por  seus  dispositivos

eletrônicos.

2. 4 Indústria cultural e desenhos animados no contexto da infância

De acordo com Fusari (2002), os primeiros telespectadores usufruíram da chance

de assistir a uma apresentação pública de televisão em 1925, em uma loja em Londres, a

Selfridges,  exposta por Jonh Logie Baird,  um cientista escocês que realizava estudos

sobre o dispositivo. O fato ocorreu há 94 anos, desde então, as pesquisas, as criações e

a evolução na área avançaram absurdamente. Nas décadas de 1960 e 1970, houve o

avanço no sistema de videoteipe, uma fita magnética usada para armazenar imagens em

movimento e, geralmente, som. Simultaneamente, os televisores a cores e os sistemas

para transmissão via satélite, os avanços, não findaram aqui. Em 1968, foram vendidos

68  mil  aparelhos  de  televisão  a  cores  no  Brasil,  em oposição  a  1  milhão  e  100  mil

televisores  preto  e  branco.  Pesquisas feitas  pela  autora,  também apontaram que em

1980, na Grande São Paulo, 2 milhões e 74 mil  casas nas áreas urbanas e rurais já

estavam providas com aparelhos de TV, um público bem extenso e variado, composto

inclusive por crianças.

Atualmente,  no  Brasil,  momento  em  que  as  pessoas  se  despedem  do  sinal

analógico para dar lugar ao sinal digital, permanecem duas realidades distintas, de acordo

com os dados apontados pelo site do IBGE (2019), no ano de 2017, 20,6 milhões de

pessoas de 10 anos ou mais conectaram-se com a internet por meio das  smart TVs.

Houve um crescimento significativo do acesso à internet utilizando o aparelho de TV, pois
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em 2016, 13,1 milhões, enquanto, em 2017 o número passou para 20,6 milhões, houve

um acréscimo de mais de 7 milhões de usuários. 

No entanto, mesmo com o progresso do aparelho de TV, o número de pessoas ex-

cluídas pela extinção do sinal analógico, é grande. No ano de 2017, 79,8% das casas ti-

nham TVs com conversores (embutidos ou não), dispositivo que permite a sintonização

do sinal digital, sem que haja a necessidade de outro meio. As pessoas que não possuí-

am o conversor eram 6,2%, dos domicílios com televisão. A pesquisa não aponta outros

dados referentes somente ao uso do aparelho comum, mas indica que cerca de 4,2 mi-

lhões de domicílios deixarão de utilizar com o desligamento do sinal analógico. Podemos

observar alguns dados na figura abaixo.

Fonte da imagem: Site Agência IBGE. Rodrigo Paradella. Atualizado em 17/05/2019 14h02. Disponível
em:<https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias>. Acesso em: 06/08/2019.

Desde então, as pessoas tornaram-se exímias peritas na instalação de televisores

e antenas, e programadores especialistas na configuração de seus aparelhos, do mesmo

modo  que  se  tornaram dependentes  e  obcecados  pelos  programas  veiculados  pelas

emissoras de TV. 

Existem  dois  perfis  de  telespectadores,  os  críticos  –  aqueles  que  elegem

rigorosamente os programas que assistirão; da mesma forma que escolhem um bom livro

pelo  seu  conteúdo  cultural,  analisam  a  classificação,  à  qual  público  é  destinado  o

programa, se toda a família assistirá, se tem violência ou não, enfim, fazem uma análise

detalhada do programa ou da programação veiculada; e existem aqueles considerados

não  críticos  –  que  simplesmente  debruçam-se  em  frente  a  TV,  e  assistem  qualquer

programa indiferente das pessoas que estão presentes e da classificação apresentada.
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Estes últimos, normalmente compõem o grupo de pessoas que procuram a TV para que

possam escapar da realidade, esquecer o dia ruim e as atribulações do trabalho, essas

pessoas que são facilmente  fisgadas por  qualquer  programa constituem o grupo que

consome programas com repertório pobre e de fácil entendimento.

Dentro desse grupo de não críticos, existem também os telespectadores que são

constantemente  condicionados  a  seguir  rigorosamente  programas  como  telenovelas,

séries, programas de auditórios, programas esportivos, sessões de filmes e tantos outros.

Assim como a programação destinada ao público adulto, temos também os programas

infantis  que,  na  maioria  das vezes,  em nada se diferenciam dos adultos.  As equipes

técnicas das empresas televisivas perfilam e classificam por meio de números levantados

em  pesquisas.  Isso  nos  faz  atentar  para  algumas  questões,  esses  programas  são

educativos ou informativos? Quais são os conteúdos apresentados por eles, para que

sejam caracterizados assim?

As programações oferecidas pelos meios de comunicação,  são cautelosamente

trilhadas para anular a espontaneidade e para absorver e governar seu público. Conforme

Adorno e Horkheimer (1985, p. 101), “Os talentos já pertencem à indústria muito antes de

serem apresentados por ela: de outro modo não se integrariam tão fervorosamente”. Da

mesma forma que  os  programas de  TV  e  rádio,  os  produtos  criados  e  lançados  no

mercado pela indústria já são prósperos antes mesmo de sua estreia, tudo é previamente

projetado e calculado para obter nada a menos que o sucesso.

Fusari (2002), cita em seu livro O educador e o desenho animado que a criança vê

na televisão, a pesquisa do autor Marques de Melo publicada em 1981, na qual expôs que

para cada 10 horas de programação, 8% era destinada aos programas de entretenimento,

incorporado a este índice 22% eram filmes, 14% seriados, 12% novelas, 7% desenhos

animados, 6% variedades, 3% programas de auditório, 2% música popular, 2% de humor,

4%  infantis  e  4%  considerados  programas  culturais.  Na  mesma  época,  a  pesquisa

também evidenciou que de todos os programas televisivos exibidos no Brasil, 48% eram

de procedência estrangeira, 34% de origem nacional e o restante era fracionado em 14%

local,  4%  regional.  Desses,  83%  eram  gravados  antecipadamente  e  17%  eram

transmitidos ao vivo.

Desse  modo,  as  emissoras  ampliaram  seus  índices  de  audiência,  com  a

participação efetiva dos telespectadores. No período de 1979, os dados apontam que a

maior  audiência  ocorria  no  estado  de  São  Paulo,  durante  o  dia,  englobando  tanto  o

público adulto quanto infantil, sobretudo nos finais de semana. O estudo mostrou que 40%
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da  carga  horária  semanal  consistia  em  programas  infantis,  destes  11%  programas

nacionais e 89% estrangeiros. No meio destes 40% destinados à oferta de programas

infantis, o desenho animado ocupava 15% do tempo destinado às crianças.

Atualmente,  estatísticas  semelhantes  são  apontadas  pelo  Projeto  Criança  e

Consumo,  desenvolvido  pelo  Instituto  Alana,  disponíveis  no  site  Criança  e  Consumo

(ALANA, 2015), e revelam que em 2014 o tempo médio de exposição por dia foi de 5h35

minutos, conforme o levantamento do Ibope em 15 regiões metropolitanas do Brasil. As

pesquisas também apontam que nos últimos 10 anos aumentou consideravelmente o

tempo que as crianças e adolescentes passam em frente à TV diariamente. Registrou-se

um aumento de 52 minutos. Para o levantamento de dados contou-se com a participação

de crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos, de todas as classes sociais, em 15 regiões

metropolitanas do Brasil. Diante disso, nota-se que houve um aumento considerável do

tempo em que as crianças gastam junto à TV, pois em “[…] 2004 o tempo médio por dia

de exposição a TV foi de 4h43, ao longo dos anos esse número aumentou e em 2014

chegou a 5h35, mais tempo que uma criança passa por dia na escola que é cerca de

3h15” (ALANA, 2015).

Os dados apontados indicam que as crianças dedicam grande parte de seu dia em

frente à TV, e que um dos seus programas prediletos, é o desenho animado, dado que,

ele tem a capacidade de despertar a atenção das crianças e dos adultos. De acordo com

Oliveira (2011), o que motiva as crianças a gostarem de certos desenhos é o fato deles

serem  divertidos  e  legais,  porque  são  coloridos,  apresentam  conteúdos  cheios  de

aventuras radicais e brincadeiras, e algumas crianças se identificaram com o personagem

do  desenho.  No  que  concerne  à  predileção  de  alguns  personagens  em  específico,

preferência das crianças destacam aqueles que possuem superpoderes, aqueles que são

inteligentes, engraçados, têm poder e beleza.

De  acordo  com  Fusari  (2002),  o  desenho  animado  sob  a  forma  de  filme,  foi

inventado por Émile Reynaud, no dia 1º de dezembro do ano de 1888, com um dispositivo

nominado  de  “teatro  óptico”.  O  aparelho  exibia  as  cenas  animadas  de  tempo

indeterminado, as imagens eram projetadas em uma tela alojada defronte ao público. A

primeira projeção para o público foi no ano de 1892, pelo diretor do museu Grévin, situado

na França. Contudo, a criação do cinematógrafo pelos irmãos Lumière, no ano de 1895,

tolheu as possibilidades de Émile Reynaud de ampliar suas experiências. Em 1907, Émile

Cohl, continua o trabalho de Reynaud, divulgando seus desenhos animados no “Folies

Bergêres” em Paris.
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O  ilustrador  do  desenho  animado  tornou-se  um  perspicaz  gnóstico  do  vasto

dinamismo  que  permeia  o  universo,  pois  ele  é  um  especialista  e,  por  conseguinte,

desenha  e  ilustra  a  cinesia,  a  qual  ele  incorpora  à  exteriorização  e  às  técnicas

cinematográficas. Os desenhos animados exprimem, predominantemente, o movimento

dos objetos, pessoas, animais, eventos, ações e comportamentos, sempre representados

com aspectos e com traços demasiadamente carregados e com uma caricatura grotesca

e disforme. Especialmente no caso dos “cartoons”, em que o ilustrador dos desenhos

deve  ter  a  mesma  perícia  do  cartunista  para  produzir  seus  “[…]  personagens  em

movimento, a habilidade de expressão dramática e rítmica numa perfeita sincronização de

imagens móveis e sons” (FUSARI, 2002, p. 33).

 A dinâmica imagética de movimento e de tempo constitui o princípio elementar do

filme  de  animação.  O  método  e  a  técnica  pessoal  de  cada  profissional  também são

primordiais para o desenvolvimento e criação do mesmo. Suas particularidades também

são definidas pelos excessos, pelas formas e pelos traços deformados, uma vez que não

interessa reprisar as mesmas técnicas aplicadas em um filme comum, assim como “[…]

as leis da física devem ser criativamente alteradas, caricaturadas, exageradas” (FUSARI,

2002, p.  34).  Combinado a uma colossal  esquipe de artistas, técnicos, cinegrafistas e

especialistas, responsáveis pelas funções de animação, cenário e de plano de fundo, de

câmera, de áudio, edição e composição. A autora destaca também, que em 1910, houve a

incorporação do celuloide nas produções de filmes de animação, deste modo, simplificou

as atividades e propiciou aos desenhistas uma maior dedicação nos movimentos e na

composição dos personagens, esses desassociados de seu fundo e dos cenários. Assim,

os personagens passaram a ser ilustrados separadamente, em uma base densa e turva.

Os  filmes de animação  no  formato  celuloide  viabilizaram uma nova  técnica  de

interpretação, uma maior autonomia de expressão, até mesmo com relação à aceleração,

aos padrões e ao movimento dos personagens. A caricaturização e o abuso de formas e

medidas passaram a ser empregadas nas histórias de animação, posto que o processo

de construção dos filmes de animação não se baseia na reprodução dinâmica autêntica

da realidade, mas baseia-se na compreensão e na dominação dos processos naturais, e

em elucidá-los com uma configuração arrojada e inovadora. É notável que grande parte

das  produções  de  animações  estadunidenses  retrata  os  personagens  com  cabeças

desproporcionais aos de tamanho real, os olhos e outras partes do corpo também são

representadas com uma disformidade significativamente deturpada.
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Para Fusari (2002), os desenhos animados associam-se à técnica e à expressão,

e, de modo preciso, ao desenho de imagens, ao movimento, à transcrição de som, de

diálogos  e  das  composições  musicais.  As  fotografias,  “escrita  da  luz”,  constituíam  e

fixavam  as  imagens  em  um  líquido  sensível  à  luz.  A cinematografia,  a  “escrita  do

movimento”, registrava e projetava, no formato de foto, cenas cômicas em deslocamento,

sua  ascensão  ocorreu  no  ano  de  1895,  com  os  irmãos  Lumière,  e  com  os  filmes

sonorizados em 1928. A televisão recebe e transmite imagens e sons, por meio de ondas

eletromagnéticas.

O movimento passou a representar os fundamentos e a notável dicotomia entre a

fotografia  e  o  cinema.  Nesse  último,  o  ato  de  deslocar-se,  a  ação  e  o  movimento,

conferem  às  coisas  uma  corporeidade  e  uma  liberdade  que  sua  figura  inerte  não

possibilita, desprende-os do espaço localizado no qual permaneciam coadunados, lhes

proporcionando a capacidade de desvencilhar-se de forma satisfatória de um “fundo como

figuras”.  Libertando-se  de  seu  pedestal,  as  coisas  se  corporificam  e  sua  mobilidade

transfere a relevância, esta por sua vez carrega a existência.  O movimento do cinema

constitui parte essencial, pois consegue se anunciar ao telespectador, que capta no filme,

o movimento como algo presente e não como evidência daquilo que já ocorreu. Assim, o

mistério do cinema consiste na verdade em introduzir na ficção da imagem a veracidade,

o real existente no movimento, e desta forma, remodelar o imaginário com tal intensidade

jamais conseguida anteriormente.

Fusari  (2002),  destaca  que  a  interpretação  do  percurso  cinematográfico  se

submete ao tempo de duração, de exibição do filme, e que todos os filmes têm um início e

um fim, que desloca-se da primeira imagem até a última. Dessa forma, a realidade torna-

se disforme ao integrar a estruturação dos desenhos animados, a fim de manifestar sua

narrativa, que é composta, principalmente, pela tríade: “imagem em ação, diálogos e som.

As vozes dos diálogos e o som (efeitos sonoros e música) fazem parte da trilha sonora”

(FUSARI, 2002, p. 36).

De acordo com Halas e Manvel (1979 apud FUSARI, 2002, p. 36), “[…] as vozes

dos personagens dos desenhos animados são tão  importantes  na concepção desses

personagens, têm relação tão íntima com o desenhista” que Walt Disney, como se sabe

decidiu fazer, ele mesmo, a voz do Mickey, e a mulher de Walter Lantz é quem fazia a voz

do pica-pau maluco criado pelo marido. Os desenhos Popeye, Magoo, Sylvester e Pica-

pau, exemplificam as vozes caricatas.  Elas são bem-aceitas nos desenhos animados,
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devido seu ajustamento ao excesso e disformidade na aparência dos personagens. Os

autores indicam os principais períodos, pelos quais o cinema de animação percorreu:

1.ª) época de iniciação, com o cinema de truques e magia; 2.ª) películas curtas de
desenhos animados, complementando os programas de longa-metragem (anos 20
e 30); 3.ª) época das experiências e novas técnicas, simultaneamente à introdução
do desenho animado em películas de longa-metragem (anos 1930 a 1950); 4.ª)
época atual, com a grande expansão do cinema animado em televisão comercial e
películas  técnicas  de  aula  de  especialização  (HALAS;  MANVEL,  1979  apud
FUSARI, 2002, p. 37).

Desse  modo,  no  ano  de  1950,  o  cinema  de  animação  passou  a  exibir  uma

velocidade  frenética  em  seus  movimentos,  para  atender  às  determinações  de

comercialização  na  sociedade  industrial,  em  especial  da  televisão.  Conforme  Fusari

(2002), em 1920, as películas animadas eram representadas com riscos na cor branca em

um fundo preto. Da mesma forma, ocorre um progresso na transição de filmes mudos

para os sonoros. Antes disso, as falas dos personagens eram organizadas iguais às de

uma história em quadrinhos, com balões sobre a cabeça dos personagens.

Fusari  (2002)  descreve  os  escritos  de  Halas  e  Manvel,  em  que  eles  citam  a

aparição dos desenhos: Chapeuzinho Vermelho (Walt Disney, 1923), Mickey Mouse, Pato

Donald, Sinfonias e o primeiro longa-metragem, Branca de Neve e os sete anões (Walt

Disney, 1928-1938).  No período pós-guerra (1940), intensificam-se os comerciais e os

anúncios publicitários, conferindo aos desenhos animados um contraste em sua natureza.

Sua transição deslocou-se de um “estilo detalhista” no qual esboçava uma regularidade

em  seus  contornos,  assim  como  as  produções  de  Walt  Disney,  para  formas  mais

espontâneas e com menos propriedades,  com origens ligadas às obras de Matisse e

Picasso.

Peary e Peary (1980 Apud FUSARI, 2002) declaram que mesmo que o estúdio da

Walt Disney tenha se revelado como o mais engenhoso em termos de produções, existem

muitos outros animadores a serem classificados, como: em 1910, de Jonh Randolph Bray

à  United  Productions  of  America  (UPA),  com as produções  Coronel  Heezalier,  Mister

Magoo  dentre outros.  Em 1920, de Walter Lantz e Hanna-Barbera –  Weakheart, Dinky

Doodle, Osmald, Woodpeacker, Andy Panda, Chilly Willy, Tom e Jerry, Fritz the cat, The

Flintstones. Em 1930, de Paul Terry e Ralph Bakshi com os “Terrytoons” – Nighty Mouse,

Dinky, Flebus, Tom Tarrific, The Nighty heroes e The Juncker’s robots. Outras produções

destacam-se como:  Porky Pigs,  Daffy  Duck,  Bugs Bunny and Elmer Frudd,  Tweety  e
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Speed Gonzales da Warner Brothers. Em 1933, Popaye the sailor de Max Fleischer (King

Features Syndicate). Em 1963, a The Pink Panther, de Friz Freleng e David H. de Partiee.

Em 1940, ocorre a personificação do Pica-pau (Woody Woodpcker), sua aparição

aconteceu em um desenho animado de Andy Panda – intitulado Knoch Kinoch, diferente

de  tantos  outros,  ele  já  apresentava  uma  configuração  colorida.  Assim,  o  Pica-Pau

adentra para o universo dos desenhos animados representado de forma engraçada, com

uma expressividade persuasiva, audaciosa, maluca, melodramática, sortudo e equipado

de um deslumbramento excêntrico. Inicialmente, dono de uma aparência bizarra,  com

uma fisionomia desajeitada e com cores intensas, com o tronco azul, a barriga vermelha,

os olhos verdes, com os pés e o com bico amarelo, com um corpo magro, com as pernas

gordas, com os pés e com o bico compridos. Mais tarde, nos anos de 1941, 1945, 1953 e

1960,  passou  a  esboçar  algumas  transformações,  como  encurtamento  do  bico,  a

simplificação e alteração das cores: cabelo vermelho, barriga branca e bico amarelo.

No período de 1951 a 1972, inaugurou-se a segunda fase do personagem do Pica-

Pau,  na  qual  ele  passou  novamente  por  reconfigurações.  Sua  fisionomia  passou  a

apresentar  uma  cabeça  mais  arredondada,  com  um  corpo  mais  avantajado,  de

proporções maiores. No entanto, no início da década de 1950, os desenhos animados

esboçavam uma qualidade inferior com relação aos que antecederam esse período. Essa

segunda fase também foi marcada pela promoção de Paul J. Smith, diretor de 1955 a

1972,  responsável  pela  produção  de  107,  dos  1947 episódios  da  série  do  desenho

animado Pica-Pau. De acordo com Fusari (2002), Smith também trabalhou nos estúdios

da Walt Disney, no final da década de 20, em seguida na Warner Brothers, na década de

30, e finalmente com Lantz a partir de 1940. Em 1957, Walter Lantz, criou seu primeiro

Pica-Pau Show para a televisão, os shows seriam transmitidos em um período de 8 anos.

Posteriormente, houve rumores sobre seus conteúdos com fortes cenas de violência, o

que culminou na censura nos episódios em que o Pica-Pau aparece com armas de fogo

ou atacando outro personagem.

No Brasil, a prática do cinema de animação compreendeu de modo particular, uma

organização de projetos solitários e com muitos contratempos em sua produção e em sua

concessão. De acordo com Fusari (2002), teve início a partir das histórias em quadrinhos,

no ano de 1959, com Bidu e Franjinha, divulgados na Folha da Manhã. Em 1966, Maurício

de Souza criou  sua  própria  distribuidora  e  a  empresa  Maurício  de  Souza Produções

(MSP), esta que conquistou sucesso rapidamente. Em 1979, Maurício de Souza, cria a

7 Atualmente, existem 196 episódios.
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personagem Mônica, veiculada na história em quadrinhos, publicada pela Editora Abril,

acompanhada de outros personagens, como Cebolinha, Cascão, Magali, Tina, Pelezinho

entre outros. Atualmente são conhecidos no mundo todo, devido à conquista do prêmio

Yellow Kid – no Congresso Internacional de Histórias em Quadrinhos, em 1971.

Na década de 1970, Maurício de Souza, também realizou produções no setor de

cinema de animação, suas aspirações visavam obter espaço, em especial, na televisão

brasileira. Em 1976, foi transmitido o primeiro filme de curta metragem para a televisão

brasileira, O Natal da Turma da Mônica, assim como, Mônica e o Invasor das Estrelas e

Mônica e a Sereiazinha. Fusari (2002) destaca os apontamentos de Moreno, sobre outros

trabalhos  de  cinema  de  animação  desenvolvidos  no  Brasil:  caricaturas  animadas  de

políticos  da  época,  em  1917,  por  Álvaro  Martins;  no  mesmo  ano,  surgiram  os

personagens  da  revista  Tico-Tico,  no  filme  de  caricaturas  animadas  Traquinices  de

Chiquinho e seu inseparável amigo Jagunço, originado pelo inglês Outeault e ilustrado

pelos brasileiros Loureiro e Storni. Em 1918, aparecem Gilberto Rossi e Eugênio Fonseca

Filho, com Aventuras de Bille e Bolle. Em 1928, Luiz de Barros com Operação Estômago.

De 1929 a 1933, Luiz Seel e João Stamato com o Macaco Feio, Macaco Bonito. Em 1938,

As aventuras de Virgolino e Virgolino Apanha,  de Luiz de Sá. Em 1942,  O Dragãozinho

Manso,  de Humberto Mauro,  seguidos de tantos outros nomes da história  do cinema

brasileiro, como Rui Pieroti, Roberto Miller e Amélio Lattini Filho, com o primeiro longa-

metragem no Brasil, denominado Sinfonia Amazônica.

Transcorrendo a história do desenho animado no Brasil, ainda na década de 1970,

verificou-se  o  primeiro  filme  O  Que  é  Que  Há com  Seu  Peru, e  o  personagem  de

destaque  Asdrubal, da série animada realizada para a televisão,  de autoria de Stil.  A

trajetória levantada por Moreno (1978  Apud  Fusari, 2002), acentua algumas produções

mercadológicas e no âmbito publicitário, como no ano de 1966, de Jorge Bastos, com “A

Inflação”;  Wilson Pinto com “Um Rei  Fabuloso”  e  “A máquina das Maravilhas”.  Assim

como, os mais de 800 filmes comerciais de Walbercy Camargo e a baratinha do Rodhox,

com inúmeras premiações,  e  os  anúncios  da Sharp.  Todos motivados por  produções

europeias.

No decorrer dos anos, a produção desses desenhos sofreu muitas modificações,

na forma, na técnica, na origem, nas cores e nas características. Assim, na atualidade, a

produção de desenhos animados de longa-metragem diminui consideravelmente, apesar

disso, houve um crescimento em produções de desenhos de curta-metragem, sobretudo

na televisão e na indústria do cinema, bem como, aqueles desenvolvidos como pesquisa
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por  estudantes,  com  uma  variedade  que  estende-se  do  tradicional  até  os

computadorizados. No entanto, mesmo sendo construídos a partir de softwares, há toda

uma complexidade envolvendo a produção desses desenhos animados. 

De acordo com as informações disponíveis no site “Super interessante”8, o primeiro

passo é a definição da história que será contada. Na segunda etapa, é necessário criar

um roteiro, pois é ele que conterá todas as falas do desenho, assim como as orientações

técnicas da produção: como será cada cena, o que cada personagem vai fazer e assim

por diante. Na terceira etapa, é necessário transformar o roteiro no chamado storyboard, é

como se fosse uma história em quadrinhos, porém remete à ideia do que será processado

no  decorrer  em  cada  quadro  do  desenho.  Após  a  confecção  no  storyboard,  os

desenhistas, os diretores de arte e os dubladores dedicam-se à composição da “mágica

da animação”.

A estruturação desses desenhos animados exige o emprego de muitas técnicas e

de muitos  profissionais.  Para exemplificar,  o  site  apresenta  os dados empregados no

desenho “A Turma da Mônica”, exibido no canal de TV a cabo  Cartoon Network e TV

Cultura. Para a produção de um episódio de sete minutos, os desenhistas utilizam mais

de 200 mil folhas ilustradas e fazem parte do processo de produção mais de 20 artistas, e

cerca de trinta dias para montar cada episódio. No entanto, mesmo que seja dispensada

muita  energia,  mão  de  obra  e  gasto  nas  produções  de  animações,  todo  o  emprego

justifica-se pela alta  demanda no mercado,  pois  como todo o artefato produzido para

gerar lucro na indústria cultural,  os desenhos animados, os filmes e as programações

veiculadas  pelos  meios  de  comunicação,  perversamente,  atuam  em  prol  de  seus

despropósitos.

De acordo com Adorno e Horkheimer (1985),  os  filmes de animação eram, no

passado, representantes da imaginação (fantasia) em objeção à razão. Eles estabeleciam

equidade  aos  animais  e  a  objetos  encantados  por  seus  dispositivos,  oferecendo  aos

maltratados uma ressignificação da existência. No presente, apenas atestam a conquista

da racionalização mecânica em relação à autenticidade, até pouco tempo, as histórias

tinham enredos coerentes e se degeneravam no turbilhão dos instantes finais dos filmes.

Sua metodologia  se  parecia  com o estilo  arcaico  da “comédia-pastelão”.  No entanto,

recentemente modificarem os seus vínculos temporais. As séries iniciais dos filmes de

animação,  até  então,  apresentavam  uma  sequência  em  seus  temas,  mas  era

8 As informações foram retiradas do site devido à escassez de referencial teórico.  SILVA, Cíntia Cristina.
Como é feito o desenho animado?. Super interessante. Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-
estranho/como-e-feito-um-desenho-animado/>. Acesso em: 19/11/2018.
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desconstruída no decorrer da exibição, diante da balbúrdia dos espectadores, o herói é

lançado  de  um lado  a  outro  aos  frangalhos.  Deste  modo,  a  dose  de  entretenimento

produzida é transfigurada tendencialmente na disposição da desumanidade.

Aqueles que são eleitos para serem postos à prova pela indústria cinematográfica,

estão  atados  e  conformam-se  as  suas  designações,  controlam  o  prolongamento  da

transgressão e a prolixidade da coação. As gargalhadas cessam o deleite de um episódio

que retrata uma manifestação de afeto, o qual seria capaz de viabilizar a prorrogação do

entusiasmo diante da perseguição organizada. Para Adorno e Horkheimer (1985, p. 114),

os filmes de animação

[…] fazem mais do que habituar os sentidos ao novo ritmo, eles inculcam em todas
as cabeças a antiga verdade de que a condição de vida nesta sociedade é o
desgaste contínuo, o esmagamento de toda resistência individual. Assim, como o
Pato Donald nos cartoons, assim também os desgraçados na vida real recebem a
sua sova para que os espectadores possam se acostumar com a que eles próprios
recebem.

A satisfação ante a brutalidade imputada ao protagonista é convertida em agressão

contra o espectador,  uma distração e encorajamento. Coisa alguma deve esgueirar-se

das vistas exauridas daquele que assiste,  principalmente aquilo que os peritos cogitam

como motivação, a nenhuma pessoa é permitida a demonstração de ignorância frente a

encenação,  é  imprescindível  testemunhar  integralmente  e  responder  prontamente

conforme a atração se apresenta e se vulgariza. Logo, interpelamos se a indústria cultural

precisamente perfaz o trabalho de divertir e vangloriar-se por ser tão persuasiva. 

Os autores da Dialética do Esclarecimento, relatam que se a maioria dos meios de

comunicação,  rádios  e  cinemas  fossem  fechados,  certamente  seus  usuários  não

notariam,  pois  o  caminho  que  conduz  até  eles,  sem  dúvida  deixará  de  existir,  os

devaneios de sua presença que compelia seus préstimos, já não existem mais. Contudo,

o fechamento desses meios comunicativos não preocuparia e nem causaria alarde como

o desmantelamento revolucionário do aparelho que reproduz e propaga a exploração. No

entanto, quanto mais se ampliam as técnicas, mais facilmente se torna o devaneio no qual

o mundo exterior se converte em uma extensão da narrativa fílmica, pois desde a

[…] súbita introdução do filme sonoro, a reprodução mecânica pôs-se ao inteiro
serviço desse projeto. A vida não deve mais, tendencialmente, deixar-se distinguir
do filme sonoro. Ultrapassando de longe o teatro de ilusões, o filme não deixa
mais à fantasia e ao pensamento dos espectadores nenhuma dimensão na qual
estes possam, sem perder o fio, passear e divagar no quadro da obra fílmica,
permanecendo, no entanto,  livre de controle de seus dados exatos,  e é assim
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precisamente que o filme adestra o espectador entregue a ele para se identificar
imediatamente  com  a  realidade.  Atualmente,  a  atrofia  da  imaginação  e  da
espontaneidade do consumidor cultural não precisa ser reduzida a mecanismos
psicológicos (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 104).

Os  artefatos  da  indústria  cultural,  sobretudo  os  tecnológicos,  como  os  filmes

sonoros,  entorpecem  as  faculdades  do  desenvolvimento  cerebral  devido  às  suas

características  intencionais,  pois  apresentam uma  sequência  demasiada  de  imagens.

Deste modo, se exigem olhares atentos e competência essencialmente disciplinada para

capturar a composição do enredo. Dessa forma, obtêm sucesso ao inibir os processos

mentais das pessoas com uma sucessão de imagens exibidas. 

O  telespectador  que  se  entrega  profundamente  às  fantasias,  às  atitudes  e  às

analogias  dos  discursos  cinematográficos,  não  necessita  ampliar  seu  repertório,  nem

deduzir  por  completo  a  lógica  dessa  grande  engrenagem.  Basta  que  aprecie  e  se

dedique,  de  forma  persistente  aos  filmes  e  aos  produtos  culturais,  habitualmente

difundidos pela indústria cultural.

A  indústria  cultural  obteve  seu  sucesso  com  o  poder  de  seus  ajustes,  o

desempenho palpável  e  a minuciosidade da técnica convalescendo sobre a arte,  que

outrora  era  condutora  da  reflexão  e,  em  companhia  dela,  fora  extirpada.  Assim,  em

liberdade, os pormenores rebelaram-se, o sentimentalismo a cores fortes e efeitos de luz,

com tons firmes e marcantes, exprimem-se como irredutíveis diante da dependência do

organicismo mercadológico, que a tudo extirpou – na música, na cultura irrefutável da

totalidade, a extraordinária composição de cores das telas, as combinações pitorescas, da

sagacidade dos romances até as composições arquitetônicas.

 Para Türcke (2016, p. 18), “Os homens são reincidentes. E mais: somente pelo

fato de serem reincidentes tornaram-se homens”.  O conhecimento que temos sobre a

origem da humanidade é algo ínfimo e complexo perto de sua totalidade. Esse universo

ínfimo e complexo esboça suas criações, seus costumes, seus rituais e sua fé. Práticas

como  rituais,  costumes,  gramáticas,  leis  e  instituições  solidificam  a  “compulsão  pela

repetição”.  A compulsividade pela repetição torna-se algo horrendo.  Todas as culturas

constituem  suas  normas,  suas  regras  e  seus  hábitos,  as  quais  representam  o

sustentáculo  para  um  desenvolvimento  particular  e  autônomo.  No  início  dos  tempos

modernos a reincidência representava o mesmo que limitação e repouso. Posteriormente,

houve  a  invenção  revolucionária  da  máquina.  De  fato,  desde  que  existe  o  homem,

existem os instrumentos  – esses automáticos,  sempre constantes e com movimentos
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repetitivos. Muitos assumiram as funções que em outros tempos eram exercidas pelos

homens, a “[…] máquina a vapor assumiu os processos de movimentação. A máquina de

imagem assumiu os processos de percepção. Assim como o olho, na retina, faz surgir

imagens,  a  câmera  o  faz  mediante  superfícies  quimicamente  preparadas”  (TÜRCKE,

2016, p. 19).

Essas  superfícies  possibilitam  à  máquina  de  imagem  a  captação  de  luz,

conservando-as, e assim, tornando-as uma composição. São idealizadas, em seu sentido

literal e em suas dimensões, e depois, tornam-se acessíveis a todos. Tal invento delineou-

se como um progresso na história da criatividade, à medida que as pessoas transitavam

da infância para vida adulta, necessitam de muito esforço para deslocar-se das

[…]  impressões difusas  à  percepção distinta,  da percepção à imaginação,  até
precisar  aprender  a  conservar  e  modificar  o  imaginado  como  representação
interna  e,  além disso,  poder  partilhar  suas  representações  somente  de  modo
indireto  através de gestos e palavras,  a  câmera consegue isso tudo de forma
direta  e simultânea – graças a um novo e fundamental  poder:  a faculdade de
imaginação técnica (TÜRCKE, 2016, p. 19).

Desse  modo,  tornou-se  compreensível  o  reconhecimento  de  tal  fenômeno.

Especialmente, a imaginação dos percursores do cinema e de seus espectadores, que

obteve muitos estímulos, por meio da produção da imaginação técnica. Assim, surgiram

novos modelos de compreensão e de significação, as imagens pareciam apropriar-se de

potência inesperada.

No  início,  os  filmes  eram projetados  em datas  festivas  ou  em acontecimentos

esporádicos, ou seja, era algo extremamente raro. No intervalo de um filme para o outro,

tinha-se muito tempo para se consolidar o que fora experienciado, sequer lançava-se de

forma  repentina  outra  faixa,  outra  notícia,  outra  programação  ou  uma  apresentação

subsequente. Para Türcke (2016), o público perfeito para os filmes são os receptores

anacrônicos, ou seja, pessoas capacitadas para narrar por completo o filme visto, aptas à

reflexão e de argumentar  sobre ele,  e  “[…]  até  de resenhar,  em suma, pessoas que

acompanham com perseverança e o cercam com comportamentos que aprenderam por

meio de trabalhos manuais e jogos infantis, por observação e pintura de imagens, por

leitura e escrita de textos, não com filme mesmo” (TÜRCKE, 2016, p. 20).

No entanto, as telas tornaram-se onipresentes, mesmo que a cada ablação nas

imagens  opere  como  um  choque  visual  irradiando  e  aplicando  para  o  espectador,

pequenas  doses  de  atenção,  como  pequenos  disparos  de  adrenalina.  Desse  modo,
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deformando a atenção devido à constante incitação. O impacto causado pelas imagens,

provoca  um  estado  de  fascinação  na  visão  durante  a  súbita  substituição  das  luzes.

Comprometendo-se  com  a  incessante  e  progressiva  atualidade  de  imagens,  aquelas

nunca vistas, consagrando-se na ubiquidade mercadológica. Uma vez que, a tela passou

a pertencer ao computador e à televisão, da mesma forma passou a ocupar não apenas o

trabalho e o tempo livre, mas perpassa toda a existência, visto que para Türcke (2016) o

choque  imagético  e  a  atividade  do  trabalho  coincidem.  As  informações  acessadas

inicialmente  apropriam-se  da  consciência  de  forma  retroativa,  assim  impelindo  a  sua

operação.

Desse  modo,  o  choque  imagético  torna-se  o  centro  da  administração  de

concentração  global,  a  qual  enfraquece  a  compreensão  mediante  uma  euforia  de

permanente eclosão.  De acordo com Türcke (2016),  os  projetistas  dos programas de

televisão  não  consideram  mais  a  possibilidade  de  que  um  espectador  regular  siga

programações extensas do princípio até seu término, mas computam que ele mudará de

modo sistemático  de um canal  para  o  outro,  assim que  crescer  sua inquietação.  Os

projetistas satisfazem-se em controlar esse espectador, mesmo que provisoriamente, nos

programas  de  maior  relevância.  Esse  espectador  é  a  representação  do  “regime  de

atenção do choque imagético”. 

Nos  últimos  decênios,  até  os  jornais  mais  desenvolvidos  têm se  nivelado  aos

modelos de apresentação das revistas ilustradas, pois sem essa nova configuração, na

qual são ostentadas grandes imagens, eles se tornariam obsoletos. Os programadores

visuais, já presumem que todas as pessoas não têm a capacidade de concentrar-se e

nem determinação o suficiente para analisar toda a redação, cada linha do início ao fim.

Para Türcke (2016), esse prognóstico configura a manifestação do transtorno do

deficit de atenção com hiperatividade (TDAH). No entanto, o estudo do TDAH, requer um

estudo teórico-prático mais amplo, pois está relacionado com fatores ambientais.  Para

ele, trata-se de crianças que não são capazes de se concentrar em nada, permanecer em

alguma  atividade  por  muito  tempo,  constituir  amizades,  participar  de  atividades  em

conjunto, ou seja, aquelas crianças que não conseguem concluir atividade alguma. São

impulsionadas por uma excitação ininterrupta. São crianças que não encontram refúgio

em lugar algum. São crianças, que por vezes, são caracterizadas como um permanente

obstáculo para a escola, para a família e para seus colegas. Contudo, de acordo com os

apontamentos  de  Türcke  (2016),  para  pô-las  em  silêncio,  existe  um  método  muito
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eficiente,  basta que lhes posicione em frente a uma tela para que seus olhos fiquem

“claros e fixos”.

Os estudos de Türcke (2016), sugerem que as crianças que apresentam danos no

cérebro,  transtornos  psicóticos  axiomáticos  ou  com  experiências  traumáticas

comprovadas – sofrem do deficit  de atenção grave. No entanto, o questionamento do

autor, assinala que a falta de concentração de uma criança, pode ser proveniente de um

acidente  de  carro  ou  de  um  abuso  sexual,  e,  nesse  caso,  essa  criança  pode  ser

diagnosticada com TDAH grave. Nessa situação, torna-se evidente o ponto de origem do

deficit  de atenção. Entretanto,  a denominação do TDAH não emergiu por acaso, mas

enquanto tais motivos não fossem claros e cognoscíveis, em que o próprio Türcke (2016),

declara ser duvidoso tratar-se de uma enfermidade, na qual, seus sintomas se alastraram

rapidamente em todas as camadas da sociedade, mesmo que de um modo disforme. A

representação de sua prognose é a “fixação de imagem”.

Os bebês não compreendem o significado do “regime de atenção”,  porém eles

apresentam uma percepção altamente sensível para situações de concentração. Mas, no

caso, de toda a sua existência “[…] infantil  que já se passou cercada pelo cenário da

televisão, todos eles têm a chance vivenciar cedo, traumaticamente, como a atenção se

dispersa entre o círculo de pessoas próximas e este cenário” (TÜRCKE, 2016, p. 22).

Para o autor, a atenção exigida de modo contínuo neste contexto, torna “superficial  e

irreal” a devoção empreendida pelas pessoas que prestam os cuidados com o bebê. O

trauma resultante da falta de atenção na primeira infância, pode ser gerado por muitos

fatores, contudo não existe a possibilidade de evidenciá-lo por meio de uma investigação

experimental. Da mesma forma, que não há como saber qual é o impacto causado nas

crianças, pelas mães, que falam ao telefone enquanto amamentam seus filhos ou de pais

que trabalham em computadores enquanto brincam com suas crianças.

Muitas  vezes,  as  crianças  com  deficit  de  atenção  não  apresentam  nenhum

ferimento,  sequer  são  negligenciadas  ou  zeladas  de  modo  excessivo  por  seus  pais.

Apesar  disso,  algo  lhes  aconteceu  “[…]  algum tipo  de  privação  vital  eles  devem ter

sofrido, caso contrário não haveria agitação motora contínua, busca constante por algo

que ainda não adotou a forma de um objeto perdido” (TÜRCKE, 2016, p. 22). Somente,

mais tarde, caso os envolvidos circundem de modo coletivo os aparelhos de imagem,

tornar-se-á  irrefutável  de  qual  lugar  deriva  o  transtorno.  Na  realidade,  antes  que

conseguissem compreender os aparelhos imagéticos e suas telas como instrumento, as

pessoas foram absorvidas e neutralizadas, pela sua encantadora luminosidade – como
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“privação”. Esta abstinência reclama pela reiteração sistemática para tornar-se obsoleta,

ela busca alcançar suas ambições regressando ao seu ponto de origem. Por isso, essas

crianças  que  buscam  a  calmaria  nas  máquinas,  essas  que  já  haviam  se  tornado

inquietantes reluzentes de sua tenra infância.

De  acordo  com  Türcke  (2016,  p.  22),  essas  pessoas  são  como  “Criaturas

profundamente traumatizadas, que procuram proteção contra o que é terrível com o que é

terrível,  que  são  empurradas  pela  pressão  de  transformar  a  repetição  em  força

salvadora”. Assim, os homens imediatamente empenharam-se na tentativa de domesticar

os  temores da natureza.  Com relação às  crianças com TDAH,  a reincidência  desses

esquemas retrógrados é memorada com a elevação tecnológica. Para o autor, é evidente

que o evento difuso, no qual o TDAH corresponde mais a uma significação vexatória do

que a uma patologia precisa, não pode ser compreendida sem uma concepção teórico-

cultural mais ampla. Longe disso, apenas nos lugares em que já existe uma cultura de

deficit  de  atenção,  existe  o  TDAH.  São  microscópicos  e  incontáveis  “choques

audiovisuais” impulsionando a atenção das pessoas repetidas vezes, e assim, exaurindo-

a. Esse é o “regimento” do deficit de atenção, da qual a ação transpassa toda a nossa

cultura.

Esse regime de atenção excessivo e sistematizado da atenção tecnológica, deve-

se encaminhar para a compreensão de uma cultura globalizada, no sentido de demonstrar

qual  “corte  epocal”,  incorpora  em  sua  trajetória  a  reincidência  da  humanidade.  Na

qualidade de recidivo, os homens foram capazes de aperfeiçoar um modo particular de

organizar os processos de excitações. Diante dos incontáveis impulsos de repetência, os

quais  reclamam fragmentos  do período  pré-histórico,  o  homem impulsionou  de  modo

intenso  a  solidificação,  a  transferência  e  a  transformação  sem  precedentes,  com  a

finalidade  de  “[…]  formar  alguma  imagem  mental  dos  terrores  traumáticos,  para

amortecer, restringir, contornar sua imagem difusa com várias outras subsequentes, para

sintetizar  tais  imagens  e,  finalmente,  desenvolver  o  mundo  interior  da  imaginação”

(TÜRCKE, 2016, p. 23).

 Então, surgiu a “maravilha” da imaginação técnica, o advento de tal fenômeno,

efetivou-se rapidamente, de modo extraordinário e descomplicado, como afirma Türcke

(2016,  p.  23),  “[…]  pela  captura  da  luz  em superfícies  químicas  preparadas”.  Como

consequência, um novo formato compulsório reiterativo se apropriou da humanidade: o

atraente mecanismo audiovisual. Um sistema que trabalha de modo ininterrupto, um dia

após o outro, propagando seus persistentes estímulos de atenção, porém ele não reitera

90



mais aquele modelo dinâmico que consolidou seus hábitos e seus padrões. Longe disso,

ela os dissolveu.

A excitação traumática, que impulsionou outrora a formação e repetição de rituais,
o desejo de se livrar dessa excitação e buscar a paz,  tudo isso é estranho à
compulsão à repetição técnica. Ela se desenrola de modo meramente mecânico;
sem dor,  sem cansaço,  sem desejo,  sem objetivo.  E  o  poder  imenso  de  seu
desapego e autosuficiência não se segue nada a menos do que a inversão da
lógica da repetição humana (TÜRCKE, 2016, p. 23).

Nesse  sentido,  a  imaginação  técnica  seduz  as  pessoas  devido  a  sua  perfeita

simetria com aquilo que representa, pois suas representações são sedutoras e vistosas,

uma imitação impecável do real. Por essa razão, a capacidade imaginativa humana é tão

menosprezada,  a  ponto  de  ser  anulada.  A imaginação  é  inibida,  e  padece  com  a

palescência e a falta de representação ante a técnica. No entanto, seus inconvenientes

não  cessam  em  razão  disso,  pois  “[…]  ela  retira  uma  das  maiores  conquistas  da

imaginação humana: a diferença entre alucinação e representação. As imagens mentais

só  tornaram-se  profundamente  pálidas  e  abstratas  quando  elas  se  destacaram  da

alucinação” (TÜRCKE, 2016, p. 23).

Nessa lógica, os conteúdos imagéticos dos filmes entorpecem seus espectadores,

com a força de um agente alucinógeno, não importa o gênero. O espectador testemunha,

de forma consentida ou não,  por  intermédio do “olho mecânico da câmera”,  que não

determina  aquilo  que  é  percepção  e  o  que  é  representação.  A não  diferenciação  de

ambos simboliza a constituição da alucinação. Conforme Türcke (2016, p. 24), “O olho da

câmera funciona, de certo modo, em nível psicótico. Quem entrega seu olhar à câmera,

introduz-se numa perspectiva óptica exteriorizada, num cenário de sonho tecnicamente

preciso – um cenário que já foi prontamente sonhado por ele”. 

Sem  dúvida,  os  filmes  estabeleceram  uma  nova  perspectiva  na  humanidade,

mediante  ilustração  de  características  semelhantes  ao  sonho.  A capacidade  criativa

sistematizada, da mesma forma, não distingue à percepção e a representação em suas

produções, uma vez que ela dedica-se por completo, para enfraquecer e desabituar a

capacidade imaginativa. Assim, na próxima seção realizaremos a descrição e a análise

dos  desenhos  O  Show  da  Luna,  Blaze  And  The  Monater  Machines e  Peppa  Pig,

veiculados pela emissora TV Cultura.
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3. DESENHOS ANIMADOS: EDUCATIVOS OU INFORMATIVOS? 

A  organização  metodológica  dessa  seção  consiste  na  seguinte  forma,

primeiramente,  listamos  três  desenhos  animados  veiculados  pela  TV  Cultura,  uma

emissora  aberta  e  que  se  denomina  como  educativa,  o  que  sugere,  que  suas

programações também possuem um caráter educativo. Os desenhos escolhidos foram:

Peppa Pig, Blazes and the Monsther Machines e Show da Luna. Em seguida, elencamos

alguns episódios de cada desenho, para que fossem analisados em suas especificidades

e,  para  isso,  empregamos algumas categorias,  como a  música,  estereótipos,  relação

entre  ficção  e  realidade,  relação  entre  ficção  e  imaginação,  jargões,  ordem  fixa

(padronização), pseudointeração, descontinuidade, ambiguidade e ausência de conceitos,

com o objetivo de estabelecer os mecanismos empregados pela indústria cinematográfica

para fortalecer a corporação da cultura de massa e constituir subjetividades adaptadas e

conformadas.

3.1 O Show da Luna: uma contextualização

Fonte: O Show da Luna. TV Brasil. Disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br/oshowdaluna >. Acesso em:
08/07/2019.

O desenho Show da Luna é veiculado pela TV Brasil desde agosto de 2015 e em

outubro de 2018, passou a ser exibido na Cultura, ambos canais abertos. O desenho é de

origem  brasileira,  criado  e  produzido  por  Célia  Catunda  e  Kiko  Mistrorigo,

respectivamente,  os mesmos criadores do desenho "Peixonauta".  O desenho também

conta  com  a  participação  de  Paulo  Tatit,  integrante  do  grupo  Palavra  Cantada,

responsável pela composição da melodia da música tema criada para “O Show da Luna”.

No entanto, o responsável pela direção musical do desenho é André Abujamra, músico e

compositor. De acordo com informações disponíveis no site da TV Brasil, o programa foi

produzido  pela  TV  Pinguim9 e  lançado  em  2014.  Atualmente,  está  em  sua  quinta

temporada,  veiculada  pelo  canal  fechado  Discovery  Kids. O  lançamento  do  desenho

9 Informações  retiradas  do  site  TV  Brasil,  disponíveis  em:  <http://tvbrasil.ebc.com.br/oshowdaluna>.
Acessado em: 20/03/2019.
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ocorreu primeiro nos Estados Unidos, na versão em inglês  Earth to Luna10, fora exibida

pela  primeira  vez  em  agosto  de  2014  na  NBC,  ao  término  das  férias  de  verão

estadunidense. 

No Brasil, a animação foi ao ar dois meses depois, em 12 de outubro, no canal

fechado  Discovery  Kids.  Segundo  Silva  (2017),  os  autores  da  personagem  Luna,

escolheram seu nome por ser simples e para que não houvesse dificuldades para traduzi-

lo, uma vez que o desenho é veiculado em mais de 74 países. Conforme as informações

fornecidas no site da emissora TV Brasil, Luna é retratada como uma 

[…] garotinha curiosa e alegre, que está sempre às voltas com perguntas sobre o
mundo.  Para  ela,  o  planeta  Terra  é  um  laboratório  gigante  e  todos  os
acontecimentos  são  fenômenos a  serem investigados.  Ao  lado  do  irmãozinho,
Júpiter,  e  de  Cláudio,  o  furão  de estimação da  família,  ela  protagoniza  o  seu
próprio show (TV BRASIL, 2019).

A imagem ilustrada da personagem principal,  Luna, é de uma criança que está

sempre em correspondência com a ciência e que constantemente viaja para o mundo da

imaginação. Em suas incursões ela geralmente está acompanhada de seu irmão Júpiter e

do furão de estimação,  Cláudio. A Ciência,  a  curiosidade,  o faz de conta e a música

constituem os pressupostos principais de cada episódio, pois para Luna a Terra é um

laboratório  com recursos ilimitados,  com incontáveis possibilidades de experimentos e

novas descobertas. Na TV Cultura, a apresentação do desenho animado descreve Luna

como:

[…]  uma  menina  de  6  anos  completamente  apaixonada  por  ciências,  é  a
personagem principal do programa. Aquilo que a maioria ignora, Luna quer saber.
O desenho incentiva a curiosidade infantil  em torno das ciências e encoraja as
crianças a investigarem como o mundo funciona (TV CULTURA, 2019). 

As histórias  de  cada  episódio  do  desenho  animado  apresentam uma narrativa

motivada a partir  das curiosidades de Luna e retratam temas de diferentes áreas. As

ideias para perguntas de Luna sempre surgem como consequência da prática de suas

tarefas e de suas ações do dia a dia, desempenhadas no quintal da sua casa, na fazenda

do vovô, no zoológico, na praia ou e em outros passeios e atividades com sua família. De

acordo  com  Silva  (2017),  a  construção  do  desenho  contou  com  a  assessoria  de

10 Entrevista  “Sucesso na TV e 'made in Brazil',  Luna é o fenômeno infantil da vez”, divulgada pelo G1.
Disponíveis  em:  <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/02/sucesso-na-tv-e-made-
brazil-luna-e-o-fenomeno-infantil-da-vez.html>. Acesso em: 20/03/2019.
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psicólogos, escritores, educadores, físicos, astrônomos e biólogos, com ênfase nas áreas

de Biologia e Astronomia.

O objetivo principal do programa, é demonstrar que os ambientes explorados por

Luna e seus companheiros de aventura, fornecem uma vasta diversidade de ideias para

suas pesquisas.  Tornando-se um riquíssimo campo de descobertas,  de  ampliação de

suas experiências e de formulação de suas hipóteses. Assim, a partir das perguntas que

Luna  faz,  ela  embarca  numa  aventura  para  obter  as  respostas  para  seus

questionamentos: “O que está acontecendo aqui? Eu quero saber! Eu preciso saber!”.

Essas interrogativas compõem temática da música Eu quero saber,

Eu quero saber/Por que o gato mia/Verde por fora/Vermelho por dentro/É a melan-
cia/Eu quero saber/Não quero dormir/O que tá acontecendo/Eu vou descobrir/Eu
quero saber/Pra que serve a lua/Eu tenho tantas perguntas/Por que a pulga pula?/
Eu quero saber/Não quero dormir/O que tá acontecendo/Eu vou descobrir! (ABU-
JAMRA, 2014)11

Para realizar e investigar seus experimentos, Luna utiliza uma espécie de aparelho

eletrônico que tira fotos e escaneia os objetos e os animais. De acordo com o site “Bom

para  Criança12”,  o  aparato  tecnológico  utilizado  por  Luna  para  a  realização  de  suas

pesquisas chama-se “[…] AHA,  um equipamento supertecnológico que funciona como

uma câmera, um computador, uma lente de aumento e uma caixa de som. Ela sempre

carrega o AHA e um bloquinho de notas em suas aventuras para registrar todas as suas

perguntas  e  descobertas”  (BOM  PARA  CRIANÇA,  2015).  Diante  do  exposto,

selecionamos para a nossa análise, os seguintes episódios: Luna-Sauro Rex, Olha o Tatu-

bola e Choro, Chorinho, Chorão.

 
3. 1.1 Episódio: LUNA-SAURO REX

O desenho inicia  com a música  tema de  abertura  O Show da Luna (anexo1),

enquanto passa um pequeno clip que envolve os assuntos relacionados à música e aos

conteúdos propostos pelo desenho. O episódio Luna-sauro Rex13 foi exibido no dia 13 de

11
 Eu Quero Saber.  Show da Luna. Letras – Infantil. Disponível em: <https://www.letras.mus.br/o-show-da-

luna/euquero-saber/>. Acesso em: 19/02/2019.
12Tag:  Show  da  Luna.  Bom  para  criança.  Disponível  em:
<http://www.bomparacrianca.com.br/tag/showdaluna/>. Acesso em: 26/02/2019.
13 Show da Luna. Episódio Luna-Saurus Rex. Criação e direção: Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. Roteiro:
Marcela Catunda. Informações disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=VfB5-o4Vxgo&t=31s     >.
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junho de 2018, na emissora TV Brasil, das 12 h e 30 minutos às 12 h e 45 minutos, com a

duração de 15 minutos. O desenho mostra um carro rosa e no seu interior Júpiter, o irmão

mais novo de Luna e Cláudio, o animal de estimação da família. Sentado em uma cadeira

para crianças, Júpiter reclama pela demora e chama seus pais e a irmã. Em seguida,

Luna entra no veículo e coloca o cinto de segurança e expressa suas desculpas e justifica

sua demora: ela não encontrava seu chapéu de exploradora. O episódio segue com o

papai perguntando, quem quer ir ao zoológico. As crianças respondem em coro: eu! 

Chegando  ao  zoológico,  Luna  observa  os  animais  e  faz  anotações  em  seu

caderninho. Júpiter diz que quer ir  ver os dinossauros, no entanto, Luna responde ao

irmão que ainda tem muitos animais para serem vistos antes dos dinossauros, como as

aves, as tartarugas e os sapos. Luna pergunta ao Cláudio, se há algum furão ali? O

mesmo responde com alguns resmungos, os quais parecem corroborar com as dúvidas

de Luna. Júpiter insiste em ver os dinossauros, pois ele quer muito ver o Tiranossauro.

Luna cede aos apelos do irmão e todos seguem em busca dos dinossauros. Ao chegarem

na  área  destinada  aos  dinossauros,  deparam-se  com vários  esqueletos.  Júpiter  logo

questiona:  cadê  os  dinossauros?  Luna  responde  que  aqueles  são  os  dinossauros  e

aponta para os esqueletos. Júpiter recusa a explicação da irmã: não mesmo!

Nesse momento, Luna, Júpiter e Cláudio escutam alguns grunhidos vindos do outro

canto da sala. Então, Júpiter saí em busca do autor dos grunhidos, Luna e Cláudio o

seguem. Os três se deparam com vários espécimes de dinossauros. No entanto, Júpiter

questiona o fato de todos estarem imóveis, pergunta se estão dormindo e convida Luna e

Cláudio para acordá-los. Júpiter segue em direção a um dos animais e começa a sacudi-

lo, com a intenção de despertá-lo. 

Um  dos  olhos  do  animal  pula  de  sua  face  e  sai  saltitando  pelo  chão,  nesse

momento, Júpiter se dá conta de que todos os animais são réplicas das espécies, como

ele  diz,  são  de  “mentira”.  Após  a  descoberta,  Júpiter  questiona  o  porquê  de  os

dinossauros não estarem ali. Luna explica que se deve ao fato de os dinossauros não

existirem mais, estarem extintos. Júpiter novamente questiona Luna: se eles não existem

mais, porque a gente veio vê-los? Luna responde ao irmão que achou que ele queria ver

os  bonecos  dos  dinossauros,  as  ossadas,  os  fósseis!  Mas  Júpiter  é  firme  em  sua

resposta, ele não queria ver nada disso do que ela disse. Ele queria ver os dinossauros

de verdade, andando e comendo árvores e rugindo – gesticula e reproduz uns grunhidos.

Acesso em: 11/06/2019.
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Nesse momento, desfila entre eles um animal com características bem peculiares e

deixa-os intrigados. Júpiter aponta para o animal e diz que sabia que eles estavam aqui,

que aquilo era um dinossauro! Luna diz ao irmão que o animal é pequeno demais para ser

um dinossauro. Mas Júpiter insiste em dizer que pode ser só um filhotinho. Então, Luna

questiona: será? “Será que encontramos um filhote de dinossauro? Mas eu achei que eles

nem existiam mais!  Ah não  ser  que,  talvez  eles  estejam nascendo  de  novo!”  Júpiter

responde que é como uma fazenda de dinossauros! 

Luna questiona novamente: será? Em seguida, faz a sua famosa pergunta: “o que

é que está acontecendo aqui?” Dando início à música  Eu quero Saber. A melodia toca

todas as vezes em que Luna tem dúvidas a respeito de determinado assunto e busca por

respostas. Enquanto a música toca, Luna aparece dançando ao som da melodia, Júpiter

dançando e perseguindo o animal pelo parque para observá-lo e Cláudio aparece ora

dançando, ora fazendo caretas e indo ao encontro do animal. 

Luna,  Júpiter  e  Cláudio  observam  o  animal  desconhecido  com  o  dispositivo

eletrônico que ela sempre carrega, acompanhado do seu bloco de notas – o “AHA”. O

dispositivo tira fotos, escaneia as coisas e também possuí várias funções que facilitam as

suas investigações. Após  observar  o  animal,  Luna  sugere  que  ele  parece  com  o

dinossauro  de  um  filme.  Júpiter  concorda  com  a  irmã  e  diz  que  o  animal  é  um

Dilofossauro14, e que o mesmo é muito perigoso. Em seguida, Júpiter o fotografa com o

dispositivo “AHA”, disparando muitos  flashes contra o animal,  assustando-o.  O animal

apavorado abre uma espécie de “super gola” ao redor de seu pescoço, deixando seus

observadores todos perplexos. Luna afirma para Júpiter e Cláudio, que nesse dia seu

experimento  será  de  observação,  pois  deveriam investigar  esse  dinossauro  de perto,

assim iniciam uma perseguição pelo animal que corre e se esconde em um tronco de

árvore. Nesse instante, aparece o pai de Luna e Júpiter e questiona-os, sobre para onde

eles  pensam que vão.  Júpiter  responde rapidamente  que irão atrás  de um filhote  de

Dilofossauro.  Luna  mostra  a  foto  do  animal  para  seu  pai,  que  explica,  que  lamenta

informá-los, mas aquele não é um dinossauro, e sim um lagarto de gola. 

14 O dilofossauro foi um dos dinos terópodes primitivos mais famoso. Era um dinossauro bem aterrorizante.
Apareceu  nos  filmes  de  JURASSIC  PARK.  Ficha  Técnica  –  Nome  científico:  Dilophosaurus
wertherilli;Significado: Lagarto com duas cristas; Tamanho: 6 m de comp. e 2 m de alt.; Peso: 1 tonelada;
Comia: Carne; Onde: Estados Unidos; Quando: De 200 a 190 maa, no período jurássico. ALMEIDA, Felipe.
Dilofossauro.  Planeta  dos  dinossauros.  17  de  janeiro  de  2019.  disponível
em:<http://planetadinossauros2018.blogspot.com/2019/     >. Acesso em: 01/03/2019.
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De acordo com as informações disponibilizadas pelo site “ZOO Virtual15” (2019),

seu nome científico é  Chlamydosaurus kingii ou lagarto de gola, pertence à família dos

Agamidae, habitantes dos desertos da Austrália, popularmente chamado de lagarto de

gola ou “Lagarto dragão australiano”. É a única espécie do gênero Chlamydosaurus. A

espécie é conhecida pela sua extensão de pele, sustentada por estruturas de cartilagem

que saem da parte de traz da sua cabeça, usada pelo animal para parecer superior e

mais assustar para seus predadores. Existem relatos de que sua estrutura também auxilia

na preservação de temperatura corporal do “Lagarto dragão australiano”. Ele permanece

a maior parte do tempo em árvores, por isso é considerado um Arbóreo, seu tamanho é

relativamente grande, chegando a 91,4 cm. O “Lagarto dragão Australiano” não possui cor

padrão, mas é caracterizado por ter o corpo mais escuro que a sua gola.

Figura 1 – O Show da Luna

Fonte: Show da Luna. Episódio Luna-Sauro Rex. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?
v=VfB5-o4Vxgo&t=31s>. Acessado em: 11/06/2019.

Figura 2 – ZOO Virtual

Fonte: ZOO Virtual. Lagarto dragão australiano. Disponível em:
<http://zoovirtualbr.blogspot.com/2011/03/lagarto-dragao-australiano.html>. Acessado em 06/03/2019.

15 ZOO Virtual.  Disponível  em:  <http://zoovirtualbr.blogspot.com/2011/03/lagarto-dragao-australiano.html>.
Acessado em 06/03/2019.
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Após ouvirem o nome do animal, as crianças perguntam em coro: um o quê? O pai

responde que é um tipo de lagarto. Em seguida adverte as crianças, para que não saiam

pelo zoológico sem avisar,  e diz que está de olho neles. Júpiter e Cláudio sentem-se

desapontados,  questionam que talvez os dinossauros nunca existiram. Luna responde

que os dinossauros existiram sim, só que foi muito, muito, muito, mas muito tempo atrás.

Mas Júpiter é firme e aposta que eles nunca existiram. Luna se prontifica a provar a

existência  dos animais,  e  convida-os  para  uma viagem no tempo,  para  a  época dos

dinossauros.  Luna  afirma  que  eles  farão  de  conta  que  são  dinossauros,  para  que

consigam encontrar outros dinossauros. 

Em seguida, adentram para o mundo da imaginação.Nele,  Cláudio  se  transforma

em  um  Triceratope16 (marrom)  e  consegue  falar  como  uma  pessoa,  Luna  em  um

Braquiossauro17 (roxo) e Júpiter em um  Velociraptor18 (verde). Segundo ele é perigoso,

terrível e faminto! Então, os três saem em busca de outras espécies e encontram um

Apatossauro19, que afirma que nunca viu uma espécie de dinossauros como eles. Cláudio

16 O  Triceratope foi um dinossauro herbívoro e quadrúpede, pertencente aos  Ceratopsídeos,  cujo nome
significa “Cara com três chifres”, que viveu há aproximadamente 65 milhões de anos atrás, na América do
Norte. Pesava 5 toneladas e alcançava comprimento de aproximadamente 9 metros. O nome é devido aos
seus enormes chifres, que tinham 1,5 de altura e 30 cm de largura. Era um animal muito poderoso, capaz
de matar  muitas  espécies  de  dinossauros,  inclusive  o  Tiranossauro  Rex.  Informações  disponíveis  em:
<https://escola.britannica.com.br/artigo/triceratope/482706#toc-292740>. Acesso em: 10/07/2019.
17 O  Braquiossauro  foi  um dinossauro mais altos,  com um pescoço extremamente longo. O seu nome
significa “lagarto braço”, devido as suas longas patas dianteiras (os tais “braços”). Pertence ao grupo dos
dinossauros conhecidos como Saurópodes. Esses animais, além de ter pescoço longo, comiam plantas e
tinham corpo gigantesco. Viveram há cerca de 150 ou 130 milhões de anos e seus restos deles foram
encontrados na Europa,  na África e na América  do Norte.  Eles  viviam em áreas  com muitas  plantas,
especialmente árvores muito altas. Um Braquiossauro podia medir mais de 23 metros de comprimento e
pesar mais de 80 toneladas. Da sua cabeça até o chão, sua altura chegava à cerca de 12 metros, ele vivia e
viajava  em bando.  Os  cientistas  acreditam que  ele  podia  se  deslocar  a  uma  velocidade  de  19  a  31
quilômetros  por  hora.  Informações  disponíveis  em:
<https://escola.britannica.com.br/artigo/braquiossauro/480835>. Acesso em: 10/07/2019.
18 O Velociráptor viveu de 99 milhões a 65,5 milhões de anos atrás. Seus fósseis foram encontrados na
Ásia. Na Mongólia, cientistas desenterraram um esqueleto de Velociráptor engajado em uma batalha com
um  dinossauro  chamado  Protoceratope.  Essa  descoberta  traça  um  quadro  da  violenta  luta  pela
sobrevivência durante a pré-história. O nome “Velociráptor” significa “caçador rápido”, chamado assim, por
causa da sua velocidade ao caçar. Ele pertence ao grupo dos dinossauros chamados de Dromeossauros,
ou “répteis corredores”. O Velociráptor era um dinossauro pequeno que corria com as duas pernas traseiras.
Ele chegava a medir 2 metros e a pesar 45 quilos. Sua característica mais marcante, era a garra curvada
em cada pé. Ele possuía pernas e braços longos e musculosos. Sua cabeça era baixa e alongada, e seu
focinho era achatado. Os maxilares continham dentes afiados como lâminas, úteis para rasgar a carne de
suas presas. O Velociráptor era um dinossauro carnívoro e caçava em bandos para abater dinossauros
maiores. Informações disponíveis em: <https://escola.britannica.com.br/artigo/velocir%C3%A1ptor/482780>.
Acesso em: 10/07/2019.
19 O Apatossauro era um dinossauro enorme que pesava mais do que cinco elefantes adultos. Era um dos
maiores animais terrestres de todos os tempos, atingia 21 metros de comprimento e 4,6 metros de altura,
pesando entre 30 e 36 toneladas. Tinha pescoço e cauda compridos e andava sobre quatro patas, com
grandes pés dotados de garras. A cabeça era pequena e semelhante à de um cavalo, com dentes longos
em forma de pregos. A palavra “apatossauro” vem do grego Apatosaurus, que significa “lagarto enganador”.
Antes  conhecido  como  brontossauro  ou  Brontosaurus,  que  quer  dizer  “lagarto-trovão”.  O  apatossauro
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responde, afirmando ser um “furãonossauro”. Enquanto Júpiter dá pulos superempolgado,

e diz a sua irmã, que ela estava certa. Luna reforça sua opinião de que os dinossauros

realmente existiram. O Apatossauro complementa: Mas é claro que existimos, há milhões

e milhões de anos atrás, em seguida inicia uma música (anexo 3), com a temática sobre

os dinossauros. 

Quando a canção chega ao fim, Júpiter diz que é uma pena que eles não podem

mais vê-los. O dinossauro lhe responde que podem sim! Que existem muitos dinossauros

em museus pelo mundo, e que lá é possível ver como eles eram, ver os seus fósseis ou a

sua ossada! Luna afirma já ter visto vários fósseis.  Outro dinossauro reitera que e os

fósseis são a maior prova da sua existência. 

Nesse momento, a mãe de Luna e Júpiter os chama para um lanche, o qual ela

descreve como um sanduíche de “queijossauro com tomatossauros e batatossaurinhas”.

Na cena seguinte aparece toda a família lanchando uma torta de chocolate, em uma das

mesas da área de descanso do zoológico, quando Luna anuncia, que Júpiter e ela têm

um  show  para  preparar.  Após  apresentação  do  show,  Luna  encerra  o  episódio

questionando seu pai sobre a existência dos dinossauros, e já que eles não existem mais,

será que existem parentes deles na terra. Será que algum animal no zoológico é primo

dos dinossauros. A mãe também interroga a respeito dessa possibilidade. Luna reitera,

fazendo suas perguntas de costume: será? São tantas perguntas. (a profundidade das

imagens do desenho é mais simples, não alcançam uma distância muito grande).

3. 1.2 Episódio: OLHA O TATU BOLA

O episódio Olha o Tatu Bola20 foi exibido na TV Brasil, no dia 29 de agosto de 2018,

às 10 h, com duração de 13 minutos. Posteriormente, também foi exibido na TV Cultura.

O episódio inicia com apresentação da música tema O Show da Luna, em seguida mostra

Luna e seu pai limpando um canteiro de verduras no jardim, enquanto Júpiter e Cláudio

juntam  as  folhas  do  chão.  O  pai  alerta  Luna,  que  as  ervas  daninhas  terão  que  ser

arrancadas pela raiz,  senão elas acabam voltando.  Luna consegue remover da forma

correta e seu pai diz que ela nasceu com dom para jardinagem. Ela responde o elogio

pertence ao grupo dos saurópodes, do qual também faz parte o Braquiossauro. O Apatossauro existiu de
147 a 137 milhões de anos atrás. Vários fósseis foram encontrados na América do Norte, em especial nos
estados  estadunidenses  de  Wyoming,  Utah,  Oklahoma  e  Colorado.  Informações  disponíveis  em:
<https://escola.britannica.com.br/artigo/apatossauro/480628 >. Acesso em: 10/07/2019. 
20 Episódio Olha o Tatu Bola. Criação e direção: Célia Catunda e Kiko Mistrorigo. Roteiro: Camille Helms.
Informações disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=JHsrznx_CrE     >. Acesso em: 28/03/2019.
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afirmando que puxou dele. Júpiter ao fundo, juntando as folhas, pergunta, eu também né

pai.  O  pai  sorrindo  responde  que  sim,  que  ele  também  nasceu  com  o  dom  para

jardinagem, e complementa, parece que essa família toda nasceu para jardinagem.

A história segue com Júpiter apanhando as folhas secas do quintal e apanhando

um maço que estava aos pés de uma árvore, onde encontra algumas bolinhas roxas.

Rapidamente ele sussurra: Uau. Em seguida, chama Luna para ver o que ele encontrou.

Luna começa a  observar  a  descoberta  através das lentes  de seu aparelho  “AHA”,  e

deduz,  são  “Tatu  bolinhas”.  O  animal  tem uma  cor  roxa  e  sua  estrutura  corporal  se

assemelha com um camarão, pois o tatu bolinha é conhecido como um parente próximo

do camarão, um crustáceo terrestre. Júpiter leva o dedo em direção ao animal com o

objetivo  de  tocá-lo,  mas  ao  perceber  a  intenção  de  Júpiter,  o  animal  se  fecha

rapidamente,  envolvendo-se  em  uma  espécie  de  casca,  transformando-se  em  uma

pequena bolinha. Júpiter se surpreende e Cláudio fica assustado. Luna acalma Cláudio e

afirma que é isso que os “Tatus bolinhas” fazem, eles gostam de virar bolinhas. 

De acordo com as informações disponíveis no site “Biboca Ambiental21” (2019), o

“Tatu Bolinha” é o representante mais notável da classe dos pequenos seres, e a cada dia

se torna mais difícil encontrá-los. Seu desaparecimento pode causar uma disfunção em

jardins e hortas. Eles são crustáceos e não insetos, pertencentes ao subfilo  Crustácea.

Eles respiram através de brânquias e necessitam de ambientes úmidos para respirar,

porém não podem sobreviver se forem submersos em água. As mães carregam seus

ovos em uma bolsa, assim como os caranguejos e outros crustáceos, os tatus bolinhas

levam seus ovos consigo. Eles possuem placas torácicas sobrepostas, que formam uma

bolsa especial, chamada Marsupium. As imagens a seguir retratam o animal ilustrado no

desenho e o animal verdadeiro.

21 FÜRST,  Omar.  Tatu  Bolinha.  Biboca  Ambiental.  Disponível
em:<https://bibocaambiental.blogspot.com/2017/08/tatu-bolinha.html>. acesso em: 12/06/2019.
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Figura 3: Show da Luna

 

 
Fonte: Show da Luna. Episódio Olha o Tatu Bola. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?

v=JHsrznx_CrE >. Acesso em: 28/03/2019.

Figura 4: Biboca Ambiental 

Fonte: FÜRST, Omar. Tatu Bolinha. Biboca Ambiental. Disponível em:
<https://bibocaambiental.blogspot.com/2017/08/tatu-bolinha.html>. acesso em: 12/06/2019.

Em seguida, o pai das crianças reaparece e diz que adora “tatu bolinhas”, Júpiter

concorda, diz que também gosta. Luna pergunta ao pai se os animais são chamados de

“tatus bolinha” porque eles gostam de virar bolinhas. O pai responde que eu nunca havia

pensado sobre isso antes, mas acha que ela tem razão. Que deve ser por isso mesmo.

Luna faz outro questionamento, por que será que os “tatu bolinhas” viram bolas desse

jeito.  Enquanto  ela,  Júpiter  e  Cláudio  ajoelham-se  no  chão  em  torno  dos  pequenos

animais. Júpiter diz que vai ver, é porque eles querem jogar bola com eles, mas eles

querem ser as bolas. Luna sorri e responde que talvez, ou então é porquê eles ficam com

muito medo. Em seguida, Luna faz a sua famosa pergunta: Eu quero saber, o que está

acontecendo aqui? A pergunta sempre vem acompanhada da música tema  Eu Quero

Saber, que sempre toca quando Luna tem alguma pergunta e procura por respostas.
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O desenho segue e Luna relata que quando um caracol22 fica com medo ele se

esconde em sua concha, Júpiter coloca a cabeça por dentro da gola de sua camiseta, na

tentativa de demostrar como o caracol se esconde. Luna concorda com o irmão e diz

achar que os tatus bolinhas fazem a mesma coisa, só que quando ficam com medo eles

se enrolam e viram bolinhas. Júpiter pergunta à irmã o por quê. Luna afirma que é porque

eles  se  escondem e  ficam protegidos.  Ela  sugere  o  que  eles  devem fazer  e  Júpiter

pergunta se é hora do experimento. A irmã, toda empolgada, confirma que sim, que é hora

do  experimento.  Então,  Luna  diz  para  Cláudio  que  eles  precisarão  de  alguns  tatus

bolinhas, e a Júpiter que também precisarão de lanterna e de alguma coisa assustadora.

Enquanto Júpiter e Cláudio saem em busca dos pedidos de Luna, ela diz que encontrará

um lugar para colocar os animais. 

Luna, Júpiter e Cláudio colocam os tatus bolinhas dentro de uma caixa com terra,

sobre uma mesa no jardim. Luna sugere que eles tentem assustar os animais de várias

formas, para que depois possam ver se é por isso que eles se enrolam e viram bolinhas.

Cláudio  resmunga,  como  se  estivesse  participando  da  conversa.  Luna  explica,  que

primeiro eles usarão a lanterna, que está nas mãos de Júpiter (a lanterna está acoplada

ao dispositivo “AHA”), e pede que ele a ligue, para que possam ver se a luz assusta os

animais. Júpiter dispara um flash de luz em direção aos tatus bolinhas, mas os animais

continuam imóveis (não se fecham de medo). 

Luna  declara  que  é  um fato  interessante  e  seguem com o  experimento.  Luna

sugere que eles testem algo bem barulhento, então, Júpiter faz uns barulhos com a boca,

bate palmas e grita  ao mesmo tempo, com o intuito de assustar  os animais,  mas os

animais permanecem tranquilos e não se fecham. Luna faz anotações em seu bloco com

um lápis e considera ser um fato muito interessante.

Cláudio quer tentar também, Luna diz  para ele prosseguir.  Então,  ele  solta  um

grunhido bem alto em direção aos tatus bolinhas, o que faz os animais se fechem na

mesma hora. Júpiter vibra por ter dado certo. Em seguida, anuncia que também teve uma

ideia, mostra a página de um livro de história, no qual tem uma bruxa vestida de preto,

com cabelos arrepiados e segurando uma vassoura em uma das mãos. Ele afirma que

22 O caracol pertence ao grupo dos animais de corpo mole, chamados  moluscos, entre os quais estão a
ostra, o marisco e a  lula. Difere-se da lesma pela sua concha, pois a lesma não tem. Os Caracóis são
encontrados  no  mundo todo.  Alguns  vivem no  solo  ou  em árvores,  enquanto  outros  moram na  água.
Existem também aqueles que passam o inverno debaixo da terra. No geral, são animais são pequenos e
têm cor parda. Seu corpo e a sua concha são enrolados em espiral. A concha o protege do calor e dos
predadores e aumenta de tamanho conforme o caracol cresce. Ele se locomove deslizando sobre um pé e
secretam um fluido viscoso que ajuda o pé a deslizar. Se alimentam de plantas. Informações disponíveis
em: <https://escola.britannica.com.br/artigo/caracol-e-lesma/482525 >. Acesso em: 10/07/2019.
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aquela bruxa dá muito medo. Mas os animais não esboçam atitude alguma, continuam

imóveis. Luna leva a mão em direção de um dos animais e ele se fecha imediatamente,

ela diz ter assustado o animal. Júpiter pede para tentar, leva o dedo em direção a um dos

animais para poder tocá-lo, o animal se fecha imediatamente. Júpiter pergunta à Luna se

eles causam medo nos tatus bolinhas.  Ela responde que acha sim, e pega uma das

bolinhas fechadas. Júpiter questiona se é por isso que eles viram bolas. Luna responde

que tem quase certeza, mas, só tem um jeito deles descobrirem isso – fazendo de conta!

Nesse instante, todos vibram demonstrando muita alegria. 

Júpiter pergunta o que eles farão e Luna diz que eles farão de conta que são tatus

bolinhas, para que possam descobrir se eles viram bolas porque estão assustados. Em

seguida, os três dão as mãos, flutuam e viajam para o mundo da imaginação. Nesse

universo,  eles  se  transformam em tatus  bolinhas,  Cláudio  consegue  falar  como  uma

pessoa, afirma que são todos tatus bolas. Luna comemora. Os três saem andando pelo

lugar imaginário, ele é cheio de grama e de arbustos verdes. De repente algo os assusta

e eles  se  fecham,  assim como os tatus  bolinhas.  O motivo  do susto,  é  que eles  se

depararam com outro tatu bolinha (cinza e de bigodes). Luna tranquiliza a todos dizendo

que é só outro tatu bolinha, e, em seguida se apresenta dizendo seu nome. O outro tatu

bolinha cumprimenta-a e diz que se chama “tatu bolão”. 

Luna tenta apresentar Júpiter e Cláudio, que continuam envoltos em suas bolinhas,

pede para que eles cumprimentem o senhor tatu bolão. Cláudio se apresenta e diz seu

nome, Júpiter o acompanha. O seu “tatu bolão” pede desculpa se os assustou.  Luna

constata, que é isso, pois quando Júpiter e Cláudio ouviram o barulho do senhor “tatu

bolão”, se assustaram e viraram bolinhas. Luna garante, que não tem porquê eles se

assustarem,  pois  o  senhor  tatu  bolão  é tão  legal.  Cláudio  concorda.  Em seguida,  se

assusta e se envolve em sua casca,  tornando-se uma pequena bolinha marrom. Seu

susto foi  motivado pela senhora “tatu bolona”,  que chega repentinamente.  Cláudio se

desculpa por ter se assustado. Sorrindo, dona “tatu bolona” lhe responde que está tudo

bem, pois ela também se assusta fácil, e chama as crianças para dar oi. O que causa

espanto em Luna, Júpiter e Cláudio.

Um monte de pequenos tatus bolinhas saem debaixo da dona “tatu bolona”, e vão

deslizando em direção aos visitantes, sobem em seus corpos. Seu “tatu bolão” apresenta

Luna e Júpiter, e diz que a bolinha fechada, é o Cláudio, pois o mesmo se fechou de

medo dos pequeninos. Animadas, as crianças dizem: sai da bola seu Cláudio. A gente não

assusta. Vem, tá tudo legal. Vamos brincar. Luna vai em direção da dona “tatu bolona” e
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pergunta se ela carrega seus bebês num bolso. A Dona “tatu bolona” responde que sim,

até que eles estejam crescidos para sair. Cláudio diz que é como um canguru e acha

muito legal. 

A Dona “tatu bolona” explica que é o melhor jeito de proteger os seus bebês, que

ao sinal  de qualquer perigo,  ela se enrola e vira uma bola, e que assim estão todos

seguros. Então Luna deduz, que é por isso que os tatus bolinhas, viram bolinhas, para se

proteger de algo perigoso. Seu “tatu bolão” responde que é por isso mesmo, pois os seus

cascos  são  bem  fortes,  e  assim,  eles  ficam  bem  protegidos.  Dona  “tatu  bolona”

complementa, diz que é tão forte que nem os pássaros e nem as aranhas conseguem

atravessar os seus cascos. Luna pergunta se é para proteger-se, que os tatus bolas ao se

enrolarem, ficam endurecidos.  Cláudio sugere,  que bem que os furões poderiam virar

bolas também.

Júpiter afirma que os tatus bolinhas são os insetos mais legais que tem, nesse

momento, seu “tatu bolão” contesta, diz que eles não são insetos. Os três perguntam em

coro, não são. Seu “tatu bolão” explica que eles são crustáceos, assim como o camarão e

a lagosta (nesse momento é exibido a imagem de um camarão e de uma lagosta, ambos

feitos em animação). Cláudio fica espantado. Luna diz que essa é a melhor experiência

de todas. Em seguida, começa a tocar música Olha o Tatu Bola (anexo 4), junto de uma

pequena apresentação de dança, com os tatus bolas dispostas ao fundo, entrando em

suas cascas e rolando. A cantoria se encerra com Júpiter dando um susto em Luna e

Cláudio, e os dois se fechando em suas cascas.

Os três voltam para a realidade, e Júpiter afirma que os tatus bolinhas são tão

legais. Cláudio resmunga, pois agora ele já não consegue mais falar. Luna sugere que

eles têm que criar um show para o papai, para contar tudo sobre os “tatus bolinha”, que

viram bolas. Júpiter complementa, que para a mamãe também. As cortinas vermelhas se

fechem e se abrem novamente. Os pais de Luna e de Júpiter aparecem sentados no

jardim, a mãe em banquinho e o pai na grama. Eles serão o público do show. Em seguida,

mostra  o  cenário  montado  para  o  espetáculo,  uma  cortina  vermelha  sustentada  por

estrutura,  com  as  imagens  de  uma  cobra,  de  um  sapo  e  de  uma  aranha,  todos

pendurados com barbantes. 

Júpiter se apresenta e cumprimenta a sua mãe e o seu pai, em seguida, anuncia

que vai começar o show do “tatu bolão”. Luna pergunta ao público se eles sabem por que

os tatus bolinha viram bola. O pai de Luna faz uma piada e diz que é porque eles adoram

bater uma bolinha. As crianças riem. Júpiter fala que seu pai é tão bobinho. Luna explica
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que é para se proteger, já que, por fora, o corpo deles é duro, não passa nada. Júpiter

completa a explicação, diz que quando eles viram bolinha, não tem pássaro, nem cobra e

nem aranha que consiga bicá-los. A mamãe se surpreende. O papai diz que é muito legal.

A mãe relata que os “tatu bolinhas” são insetos superinteressantes. Júpiter contesta e diz

à mãe, que não são não. A mãe fica curiosa, pergunta se eles não são interessantes.

Júpiter  esclarece,  que  eles  não  são  insetos.  Luna  informa  que  eles  são  crustáceos.

Júpiter diz que são como as lagostas. Em seguida, toca novamente a música Olha o Tatu

Bola, agora apresentada por Luna, Júpiter e Cláudio. 

Após  terminarem  a  apresentação,  Luna  faz  alguns  questionamentos,  pois  se

quando  estão  com medo,  os  tatus  bolinhas  viram bolas,  o  caracol  e  a  tartaruga  se

escondem no casco. O que será que os outros animais fazem quando estão com medo.

Será que todo bicho fica assustado. Até os bichos bem grandes como o leão e até mesmo

os elefantes. Em seguida lança sua frase habitual: ah, são tantas perguntas. O episódio

se encerra, com mais uma pergunta de Luna sem resposta.

3.1.3 Episódio: CHORO, CHORINHO, CHORÃO.

O episódio Choro, Chorinho, Chorão23, foi exibido pela emissora TV Brasil, no dia

19 de fevereiro  de 2019,  às 10 h,  com duração de 15 minutos.  Diferente dos outros

episódios, esse se passa em uma fazenda, por isso logo no início, apresenta um vasto

campo  verde,  com  algumas  vacas  pastando.  Em  seguida,  mostra  um  lago,  no  qual

aparece um sapo sentado sobre a folha de uma vitória-régia24. 

Após o clip de abertura, aparece Luna, com o rosto encostado na parede da casa,

contando, pois estão brincando de pique-esconde. Júpiter, aparece escondido dentre os

bancos e uma mesa no jardim. Enquanto Cláudio, brica em um balanço de pneu. Luna

23 Show da Luna. Episódio Choro, Chorinho, Chorão. Criação e direção: Célia Catunda e Kiko Mistrorigo.
Roteiro:  Rita  Catunda.  Informações disponíveis  em:  <https://www.youtube.com/watch?v=XH1oQ9LeG9I>.
Acesso em: 15/04/2019.

24 A vitória-régia (Victoria amazonica) é uma planta aquática. Tem uma grande folha circular, verde-escura,
possui uma dobra em toda a borda, parecida com o formato de uma bandeja rasa. Típica da região Norte do
Brasil, é encontrada na bacia amazônica. Tornou-se símbolo da Amazônia. A planta chega a medir 2 metros
de diâmetro e suporta o peso de até 40 quilos, se bem distribuídos em sua superfície. Sua flor floresce bran -
ca e, depois de um período, torna-se rosada. A flor se abre à noite e libera um delicioso e adocicado perfu-
me. As raízes da vitória-régia soltam um suco que os índios usam para tingir de negro os cabelos. Já suas
folhas têm propriedades laxantes e cicatrizantes, sua semente é comestível. A vitória-régia também é co-
nhecida como jaçanã, irupé, uapé, aguapé e nampé entre os índios e os habitantes da região amazônica.
Informações  disponíveis  em:<https://escola.britannica.com.br/artigo/vit%C3%B3ria-r%C3%A9gia/483642>.
Acesso em: 10/07/2019.
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encerra  a  contagem  no  número  dez  e  anuncia,  que  prontos  ou  não,  ela  está  indo

encontrá-los. Sai na ponta dos pés em busca dos companheiros, passa por Júpiter como

se não o tivesse visto. Ele fica aliviado.

Luna volta e cutuca o irmão com dedo, e continua à procura de Cláudio, que já está

bem no alto de uma árvore. Júpiter segue a irmã, que continua sua busca. Ele para atrás

da irmã, olha para cima e diz a Luna, que Cláudio se escondeu na árvore de novo. Luna

lembra,  que  eles  já  haviam  falado  que  aquilo  não  valia.  Cláudio  desce  da  árvore

lamentando e resmungando. Jorge, o amigo entra em cena. Ele aparece com um cão

grande e branco, o Capitão. 

O cachorro desfila animado entre as árvores, dá voltas pelo quintal, parece farejar

algo. Luna, Júpiter e Cláudio observam o cachorro. Nesse momento aparece um menino

negro de cabelos cacheados escondido atrás dos arbustos. O cachorro o encontrou, o

menino passa a mão na cabeça do cão e o cumprimenta, chamando o animal pelo nome,

Capitão.  O cachorro  late  sem parar  para  o menino,  que sussurra para  que ele  fique

quieto. De repente, Luna surge em cima do arbusto e diz que “pegou” o amigo. Rindo, o

menino contesta, pois afirma que Capitão o entregou.

Figura 5: Show da Luna

Fonte: Show da Luna. Episódio Choro, Chorinho, Chorão. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=XH1oQ9LeG9I     >. Acesso em: 15/04/2019.

O desenho segue, e aparece um senhor na cozinha picando alguns legumes, é o

avô de Luna e Júpiter. A cozinha é ampla e bem equipada, ao fundo, atrás do avô aparece

outro cômodo da casa, parece ser uma sala com uma enorme estante do chão ao teto,

cheia de livros. Em seguida, as crianças e os animais entram na cozinha. Luna diz olá

para seu avô, e pergunta o que ele está fazendo para o almoço. O avô olha para o relógio

em seu pulso, e muito calmo responde que sim, pois já é quase meio dia.
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Figura 6: Show da Luna

Fonte: Show da Luna. Episódio Choro, Chorinho, Chorão. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=XH1oQ9LeG9I     >. Acesso em: 15/04/2019.

Jorge arregala os olhos e vai saindo da cozinha, diz que sua mãe o deve estar

esperando. O cão sai atrás de Jorge choramingando e senta do lado de fora da porta.

Luna e Júpiter o seguem e ficam parados atrás dele. Jorge volta, acaricia a cabeça do

Capitão e o consola, diz ao cachorro, para não ficar triste, pois mais tarde eles se verão

novamente.  Capitão  continua  choramingar.  Então,  Jorge  repara  que  o  cachorro  está

chorando. Júpiter, intrigado, acena com os braços e questiona onde estão as lágrimas do

cão. Jorge responde que o choro de cachorro é assim, sem lágrimas mesmo. Capitão

deita  no  chão,  com uma  expressão  triste.  Luna  acha  estranho  e  fica  curiosa,  então

pergunta,  por  que  será  que  o  Capitão  não  chora  com  lágrimas  que  nem  a  gente?

Cismado, Jorge concorda, e diz que nunca havia pensado nisso antes. Se despede e sai.

Todos acenam e se despedem de Jorge. Luna diz para o amigo voltar mais tarde, Júpiter

consola Capitão, acariciando as suas costas, fala para ele que não precisa chorar. 

Em seguida Luna, Júpiter e Cláudio, olham para dentro da cozinha e percebem que

o  avô  também parece  chorar.  Luna  vai  até  seu  avô  e  pergunta  o  porquê  dele  está

chorando. Júpiter o consola, diz para o avô não chorar, pois Jorge logo voltará. Cláudio

resmunga algo, parece também consolar o avô, que sorri, seca os olhos por debaixo dos

óculos e diz que não é nada, o motivo de suas lágrimas se deve ao fato dele cortar as

cebolas.  Júpiter pede ao avô que não fique triste,  pois tem muitas cebolas no cesto.

Aponta para o cesto sobre a mesa, cheio de cebolas. Aos suspiros, o avô concorda e

agradece o neto. Júpiter conta ao seu avô, que Capitão também estava chorando, só que

ele não tinha nenhuma lágrima.

Luna, Júpiter e Cláudio voltam para o quintal. Júpiter pergunta a irmã, por que as

cebolas deixaram seu avô triste. Curiosa, Luna coloca a mão na cintura e pensa, será que
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é porque seu avô não gosta de cebola? Júpiter suspeita, que talvez seja porque o avô

queria brincar com eles lá fora. Cláudio bota a mão na cintura e acena com a mão, parece

concordar. Luna faz alguns questionamentos, mas afinal, como é que a gente chora? E

lança sua famosa pergunta: “O que tá acontecendo aqui? Eu quero muito saber?”. Nesse

momento, inicia o clipe musical que sempre é tocado quando Luna tem alguma pergunta,

com a música Eu quero saber. (Com a variação de cenário nesse episódio).

Após a apresentação da música,  Júpiter  diz  a  irmã que às  vezes,  quando ele

boceja, sai uma “lagriminha” do seu olho também. Luna concorda, e lembra que eles nem

estão tristes quando isso acontece. Luna pergunta ao irmão se ele já chorou de tanto rir.

Júpiter responde que sim, e relembra a vez que Cláudio se fantasiou de minhoca. Júpiter

e Cláudio caem na gargalhada. Luna pega seu bloquinho e toma nota: então, existem

vários tipos de choro, de tristeza, de alegria, por causa da cebola, e será que dá pra gente

chorar  de  propósito.  Júpiter  responde  que sim.  Entusiasmada,  Luna sugere  que eles

tentem. 

No entanto, Luna lembra que eles não estão tristes. Júpiter indaga, e agora? Luna

diz que sabe o que fazer, sugere que ao invés deles ficarem tristes, que tentassem chorar

de tanto rir. Júpiter e Cláudio abrem os braços como sinal de aceitação. Então, Luna diz

que agora eles só precisam de uma coisa muito engraçada. Júpiter sugere, que brinquem

do jogo do sério. Luna gosta da ideia, recorda que o jogo dá mesmo vontade de rir. A

mudança de cena acontece com a passagem de uma folha com rabiscos pela tela. 

A cena seguinte mostra Luna, Júpiter e Cláudio fazendo uma expressão séria, um

olhando para o outro, se encarando. De repente, surge uma mosca sobrevoando entre

eles, os três ficam apreensivos, a mosca senta no nariz de Luna, depois no nariz de

Cláudio,  que sente cócegas e começa a sacudir  a cabeça rindo. Júpiter sorri  e diz a

Cláudio que a sua risada é muito engraçada. Todos riem muito, até que sai uma lágrima

do olho de Luna. Ela enxuga os olhos e diz que está chorando de tanto rir. Júpiter com os

olhos cheios de lágrimas, passa o dedo na lágrima e leva à boca, conta que também está

chorando  e  que  sua  lágrima  é  salgada.  Luna  às  gargalhadas,  comemora,  pois

conseguiram chorar de tanto rir. Cláudio resmunga passando as patas nos olhos, como se

estivesse chateado, pois não saiu uma lágrima sequer de seus olhos. 

Júpiter comenta que Cláudio ficou chateado porque ele não tem lágrima. Cláudio

acena com a cabeça confirmando a suposição de Júpiter. Luna consola Cláudio, diz para

ele  que  não  fique  triste,  pois  pensando  bem,  o  Capitão  também não  tinha  lágrimas.

Cláudio  resmunga  e  gesticula,  ainda  esboçando  um  ar  de  chateado.  Luna  continua,
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lembra que Jorge disse, que o choro de cachorro é assim mesmo, sem lágrimas. Júpiter

concorda, e relata que ele também disse que isso é bem normal. Em seguida, Luna retira

de seu vestido uma lupa e sugere,  que talvez os animais não chorem com lágrimas.

Júpiter questiona a irmã a respeito de como o olho deles, sabia que eles estavam rindo.

Luna diz  ao  irmão que é  uma boa pergunta,  e  questiona de onde será  que vem as

lágrimas.

Todos parecem estar curiosos, então Luna sugere que eles façam de conta que

são lágrimas, para que possam investigar tudo isso de perto. Júpiter vibra. Em seguida os

três flutuam para o mundo da imaginação, no qual Cláudio, o furão tem capacidade de

falar  como os seres humanos.  Luna,  Júpiter  e  Cláudio aparecem caricaturados como

gotas, para representar as lágrimas (Figura 7). Cláudio observa que todos são lágrimas.

Júpiter quer saber, se ele é salgadinho. Lambe a si mesmo, confirmando a sua suspeita,

ele é salgadinho. Luna também lambe a si mesma para conferir, olha ao redor e pergunta

que lugar é aquele. 

Figura 7: Show da Luna

Fonte das imagens: Show da Luna. Episódio Choro, Chorinho, Chorão. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=XH1oQ9LeG9I     >. Acesso em: 15/04/2019.

Em seguida, aparecem muitas gotículas de lágrimas percorrendo rapidamente um

trajeto, o mesmo se assemelha a túneis, envoltos por uma parede rosada e com várias

células (figura 8). Júpiter quer saber se eles sairão logo. Cláudio diz não saber, e então,

pergunta  se  eles  já  estão  no  olho.  De  repente,  outras  lágrimas  se  aproximam  e

respondem aos questionamentos levantados por Luna, Júpiter e Cláudio. A dona lágrima

diz que ali não é o olho, que eles estão esperando para ir para o olho. Luna pergunta a

ela se vai demorar muito. A dona lágrima responde que somente o olho sabe isso. Luna

continua, pergunta a dona lágrima se ela também é salgada. A dona lágrima lhe responde
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que  sim,  todas  elas  são  salgadas.  Outra  lágrima  explica  que  é  por  causa  dos  sais

minerais,  que  elas  têm  um  em  especial  que  é  bem  salgadinho.  No  entanto,  não  é

especificado qual é o sal mineral responsável pelo fenômeno.

Figura 8: Show da Luna

 

Fonte das imagens: Show da Luna. Episódio Choro, Chorinho, Chorão. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=XH1oQ9LeG9I>. Acesso em: 15/04/2019.

Enquanto todos conversam, sentem um tremor, como se estivesse acontecendo

um turbilhão e o espaço que ocupam vai lotando de gotículas de lágrimas, o que faz com

que todos fiquem bem apertados. Luna se surpreende com a quantidade de lágrimas.

Júpiter  concorda,  diz  que  está  ficando  muito  cheio.  Dona  lágrima  avisa  que  está

começando.  Curioso,  Cláudio  pergunta,  se  eles  vão  para  o  olho  agora.  Enquanto  o

espaço fica cada vez menor, dona lágrima avisa que logo, logo, eles vão. Uma lágrima

avisa  que está  escorregando.  Imediatamente,  todas as  lágrimas começam a deslizar,

enquanto deslizam para o olho gritam em coro: o olho!

A cena seguinte mostra as lágrimas deslizando por um canal e quando avistam o

olho gritam novamente, todas ao mesmo tempo. O desenho mostra um olho começando a

lacrimejar. A dona lágrima avisa que o choro está começando. Amontoada em meio as

lágrimas, Luna pergunta a dona lágrima se existem vários tipos de choro. E se ela sabe o

motivo desse. Uma lágrima responde, que acha que é uma emoção forte, porque tem

muitas lágrimas.  Outra  lágrima avisa que estão chegando e  pergunta  se  estão todos

prontos, em seguida, adverte para que apertem os cintos. As lágrimas saem e escorrem

pelo rosto, ao descer elas parecem estar animadas, pois descem gritando. Luna diz que

esta é a melhor experiência de todas. Em seguida começa a música Lágrimas (anexo 5).

Posteriormente, aparece o olho de Luna, cheio de lágrimas, o motivo é que Cláudio

está fazendo cócegas nela e em Júpiter. Então, aparece o avô, servindo suco de laranja
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na mesa do jardim e perguntando às crianças, quem vai querer. Luna, Júpiter e Cláudio

abrem as mãos para dizer que sim. Enquanto tomam o suco de laranja, Luna diz ao seu

avô que eles têm um show muito bom pra apresentar para ele. Surpreso, o avô responde

que quer ver. 

As cortinas vermelhas se fecham, Luna abre uma fresta da cortina e pergunta se

estão todos prontos. O avô aparece sentado no banco e encostado na mesa do jardim,

Jorge retorna com Capitão e pergunta o que eles estão fazendo, e se estão prontos para

quê.  Luna  explica  que  Jorge  chegou  bem  na  hora  de  começar  o  show.  O  avô

complementa, que Jorge chegou bem na hora. Jorge vibra. Quando as cortinas se abrem,

Luna aparece com roupa de banho deslizando por um escorrega, caindo dentro de uma

piscina cheia de água, Júpiter vem logo atrás com os óculos de mergulho, seguido de

Cláudio. Os três saem da piscina e começam a dançar ao som da música Lágrimas. Eles

escorregam mais  umas três  vezes,  na  última  ficam dentro  da  piscina  e  dançam em

círculos. Mergulham, levantam e continuam a cantar a música. O avô aparece dançando

também. Quando a música acaba os três já estão fora da piscina. O avô, Jorge e Capitão

aplaudem o show.

Jorge diz à Luna, que ela sabe tanta coisa. O avô diz que eles foram muito bem, e

parabeniza-os. Os aplausos são encerrados com a presença de uma pata e seus filhotes,

todos andando em fila, desfilando na frente das crianças. Jorge mostra a mamãe pato e

seus patinhos, todos seguindo-a. Curiosa, Luna quer saber, se eles estão indo para o

lago. Por que será que eles andam em fila? Por que os patinhos são amarelos e a mamãe

pato é branca? Será que eles já nascem sabendo nadar? Em seguida, exclama a sua

famosa frase: ai,  são tantas perguntas.  O desenho termina com Luna, Júpiter,  Jorge,

Cláudio e Capitão correndo atrás da mamãe pato e seus filhotes. 

3. 1.4 Eu preciso saber: uma diagnose

De  acordo  com os  criadores  do  programa  O  Show da  Luna,  a  pretensão,  as

estratégias e os mecanismos empregados no desenho, foram constituídas com o objetivo

de projetar e instigar a curiosidade, a imaginação e a aprendizagem de seu público. Outro

ponto, é a visibilidade dada à personagem Luna, a protagonista, como uma menina forte

que é cientista e investigadora. Inclusive, o nome foi escolhido para ser simples, para que

não houvesse a necessidade de tradução em outros idiomas. Em entrevista concedida ao

G1, em 2016, o produtor Kiko Mistrorigo, descreve Luna como uma “[…] menina sem

frufru. A série não tem nenhum adulto, máquina ou Google que tira as dúvidas. É ela que
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vai  atrás  e,  pela  imaginação,  consegue  formular  as  próprias  hipóteses  e  tirar  as

conclusões25”. 

No entanto, essa afirmação, nos instiga a pensar o que é ser uma “menina com

frufu”.  O fato de a personagem possuir  um papel  de liderança entre os personagens,

significa  que  ela  deve  ser  menos  feminina  por  isso?  E  ainda,  para  representar  uma

menina empoderada, ela precisa abrir mão de delicadeza ou de suas características, de

suas especificidades que a definem? 

A tentativa é de romper com a estereotipificação presente em muitas animações,

nas quais a figura do cientista é sempre retratada por um menino, muito solitário,  na

maioria  das  vezes  trancado  em  seu  laboratório,  de  óculos  e  jaleco  branco.  Para

exemplificarmos, citamos alguns personagens, como o Dexter (O Laboratório de Dexter),

o  Heinz  Doofenshimirtz  (Phineas e  Ferb),  o  Professor  (As  meninas  superpoderosas),

Jimmy Neutron (Jimmy Neutron) e as garotas Susan e Mary (Johnny Test).  No último

exemplo,  mesmo que as  irmãs Susan e  Mary  sejam as cientistas,  o  protagonista  do

desenho é o irmão Johnny, que sempre é usado como cobaia para seus experimentos.

O desenho acaba reforçando outros estereótipos, por exemplo, como a menina da

sociedade contemporânea deve ser e se portar, como ela deve se vestir, quais condutas

deve seguir para que não perca sua feminilidade. O foco central de nossa análise não

está  pautado  na  distinção  de  gênero,  sequer  no  aprofundamento  de  questões  sobre

sexismo,  mas  na  atribuição  do  termo  sobre  a  personagem,  mais  precisamente  na

estereotipificação empregada pelos meios de produção cinematográficos. 

As configurações do  desenho animado  O Show da Luna,  são  semelhantes  às

empregadas  pela  indústria  cinematográfica,  aquelas  utilizadas  no  ininterrupto

esquematismo, que apresenta sempre o mesmo, encouraçado do novo. Uma vez que, o

próprio nome do desenho utiliza a palavra “show”, o que remete à espetacularização, ao

espetáculo. O sentido e contexto referentes ao termo – show – são irreconciliáveis com a

formação,  conforme  a  teoria  adorniana.  O  show  caracteriza-se  pela  leveza,  pela

simplificação,  pelo  aspecto  divertido  e  comercial;  enquanto  a  formação  pressupõe  a

profundidade, a angústia, o aspecto trágico e desprovido de interesses econômicos.

A composição do desenho também apresenta sempre a mesma fórmula e não

demonstra uma fundamentação em suas temáticas. As respostas aos questionamentos

25 ALVARENGA, Darlan. Sucesso na TV e 'made in Brazil', Luna é o fenômeno infantil da vez. G1 Mídia e
Marketing.  São  Paulo,  2016.  Disponível  em:
<http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2016/02/sucesso-na-tv-e-made-brazil-luna-e-o-
fenomeno-infantil-da-vez.html >. Acesso em: 18/07/2019.
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são vagas e reducionistas. No caso do episódio Olha o Tatu bola, não se explica o que é

um artrópode, não se instiga a criança a observar e a investigar de uma maneira não

imaginária. O tatu-bola, segundo o episódio, é encontrado em todos os quintais – o que

nem sempre é uma regra,  pois  o  desaparecimento  desse ser  vivo  é sintomático das

agressões do homem à natureza e também demonstra que o solo é fértil. Nesse sentido,

uma série de possibilidades surgem do desenho, cuja temática exigiria uma continuidade.

A ciência é abordada do ponto de vista da neutralidade, cuja concepção também é

válida  para  outros  aspectos  do  desenho,  que  não  atenta  para  a  diversidade  e  as

contradições sociais, por meio da etnia, cultura, condições econômicas e das relações

entre as pessoas e o meio ambiente. Esse por sua vez, aparece de maneira idealizada.

O mesmo comentário é válido para o episódio que se refere às lágrimas, no qual o

questionamento não é respondido por inteiro, uma vez que se restringe à incursão fictícia,

nos canais lacrimais. Não explica, por exemplo, porque a cebola faz chorar, pois nesse

caso há uma especificidade. Tal fato expressa com maestria o nivelamento e o aspecto

genérico dos conteúdos veiculados pela indústria cultural. 

Trata-se de um desenho brasileiro, mas o cenário, os personagens, os aspectos

sociais  e  culturais  não se relacionam com os do nosso país.  De modo semelhante a

outros desenhos que não são caracterizados como educativos, o programa O Show da

Luna, foi criado para fins lucrativos, para ser comercializado, sobretudo em outros países.

Nesse sentido,  sua ilustração retrata um ambiente familiar,  social  e cultural  de outros

países, muito diferente da realidade da maioria dos brasileiros. Exibe o retrato de uma

família  que  mora  me  uma  casa  luxuosa  (a  casa  se  assemelha  aos  modelos

estadunidenses) com uma constituição nuclear, na qual possibilita a seus filhos passeios

em parques, teatros, museus, zoológicos, praias e em muitos outros lugares. Uma família

que tem acesso irrestrito a livros e a outras formas de aprendizagem. Muito contrastante

com a realidade do Brasil, na qual a maioria das pessoas sequer dispõe de condições

mínimas para  subsistência,  em que  as  escolas  públicas  estão  sucateadas,  e  que se

investe cada vez menos em pesquisa e em educação. 

Todos os episódios tendem a banalizar a ciência, retirando do trabalho científico a

sua seriedade e aplicação. Nesse sentido, o desenho corrobora para reforçar a ilusão do

saber, expressa na personagem “sabichona”, que não precisa de ninguém para auxiliá-la,

pois ela pode contar com sua esperteza e com seus equipamentos.

No decorrer da análise, verificamos que a configuração do desenho  O Show da

Luna exibe sempre o mesmo formato, pois os episódios sempre iniciam com a mesma
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música tema de abertura “O Show da Luna”, às vezes com variação de cenário, como no

episódio “Choro, Chorinho, Chorão”. Em seguida, algo desperta sua curiosidade, o que

nos leva ao próximo passo, o emprego de palavras chaves e jargões, que constituem as

frases de efeito do desenho, como por exemplo: O que está acontecendo aqui? Eu quero

saber! Eu preciso saber! Logo após a formulação das perguntas, toca a música “Eu Quero

Saber”. A frase de efeito também é empregada no final de cada episódio: ah, são tantas

perguntas.

Na sequência, Luna, sempre acompanhada de Júpiter e Cláudio, investiga e tenta

realizar alguns experimentos sobre o objeto pesquisado, às vezes faz anotações em seu

caderno,  outras observa, escaneia e fotografa com seu dispositivo tecnológico “AHA”.

Suas  perguntas  iniciais,  sempre  a  levam  a  muitas  outras,  então  Luna  e  seus

companheiros  viajam para  o  mundo  da  imaginação,  para  que  possam “investigar  de

perto”.  Nesse  faz  de  conta,  eles  se  transformam no  ser  ou  no  objeto  investigado,  e

dialogam com outros personagens,  que também estão caricaturados daquilo que está

sendo investigado. O diálogo é sempre sobre a temática do episódio.

No  entanto,  algumas  perguntas  permanecem  sem respostas,  assim  como,  em

outros momentos surgem algumas questões que também não são esclarecidas, como

exemplo, no episódio “Choro, Chorinho, Chorão”, não é especificado qual é o sal mineral

responsável por deixar as lágrimas salgadas. Em outro episódio, “Olha o Tatu Bola”, no

início Luna diz que o caracol se esconde em sua concha, no final, quando ela, Júpiter e

Cláudio apresentam o show, Luna menciona que, assim como a tartaruga, o caracol se

esconde em seu casco.

Nesse caso, gera uma confusão ao não especificar como se chama a estrutura do

animal. Assim, como no final de cada episódio sempre surge alguma coisa ou alguém que

desperta novos questionamentos, como quando a mamãe pato desfila na frente de Luna e

de  sua  turma,  com  seus  patinhos  todos  enfileirados,  despertando  novamente  a

curiosidade da menina. Luna faz novas perguntas, mas não há uma continuidade, uma

sequência do novo tema.

O desenho também utiliza outras técnicas na animação,  como cores vibrantes,

para  chamar  atenção  das  crianças.  O  movimento,  para  ressaltar  a  aventura  e  a

brincadeira. A música, que está sempre presente em vários momentos do desenho, pois

tem uma música  para  cada  tema.  A linguagem coloquial,  empregada  para  facilitar  a

compreensão das temáticas por parte de seu público, para que não necessitem de muito

esforço.
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O  programa  O  Show  da  Luna,  é  bastante  conhecido  por  ser  uma  produção

brasileira, no entanto, os cenários apresentados durante os episódios, exibem um grande

e extenso jardim verde, cheio de flores e de árvores. O quintal da casa de Luna, também

parece não tem cercas, pelo menos não visíveis, remontando um cenário das casas dos

estadunidenses.  Assim, mesmo que seja uma produção brasileira,  possui  os mesmos

interesses mercadológicos que os outros desenhos, pois a constituição de cenário busca

a identificação com a arquitetura de outros países.

No episódio “Choro, Chorinho, Chorão”, quando o avô de Luna aparece atrás de

uma  bancada  da  cozinha,  picando  cebolas,  atrás  dele  aparece  uma  sala,  com uma

estante do chão ao teto, cheia de livros. Novamente, remonta um contexto bem distante

da realidade da maioria dos brasileiros, que não possuem biblioteca em casa, nem ao

menos possuem o hábito de ler, devido a vários fatores, como alto custo dos livros, a falta

de incentivo por parte  das políticas públicas, entre outros.  São barreiras que acabam

causando uma aversão à leitura. 

3. 2 BLAZE AND THE MONSTER MACHINES

Fonte: Blaze And The Monster Machines. Google imagens. Disponível em:
<https://www.google.com/search?q=imagens+do+desenho+blaze+se+transformando>. Acessado em:

08/07/2019.

O desenho animado  Blaze and the Monster Machines  é uma série de animação

computadorizada, originalmente estadunidense. Sua estreia ocorreu no dia 13 de outubro

de  2014,  pela  emissora  Nickelodeon,  em seu  país  de  origem.  No  Brasil,  o  desenho

animado estreou no dia 16 de março de 2015, pela Nickelodeon, também é veiculado pela

TV  Cultura.  Em  Portugal,  estreou  em  2  de  setembro  de  2016,  no  Canal  Panda,  e

posteriormente, pela  Nick Jr. Sua primeira temporada estava prevista para conter vinte

episódios,  no  entanto,  foi  dividida  em  duas  partes.  Renovada  para  uma  terceira

temporada em 15 de junho de 2015, e para uma quarta temporada em junho de 2016. 

 O  protagonista  Blaze  é  o  maior  herói  da  cidade  Eixo  (Axle),  os  temas  dos

episódios sempre envolvem supercorridas em várias pistas diferentes,  na maioria das

vezes Blaze e seu piloto AJ, são sempre os vencedores. A temática também é rodeada

por muita aventura, manobras radicais e alguns empecilhos no percurso. Para resolvê-los,
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Blaze necessita pensar com rapidez e se valer de muita criatividade para adaptar sua

estrutura e construir as peças/partes de que ele necessita para superar os obstáculos que

vão surgindo em seu caminho. Para isso, ele sempre solicita a ajuda dos telespectadores,

para que repitam com ele as palavras que ele necessita para construir os objetos, como a

frase “Vai Blaze!”  – Jargão principal do desenho animado.

O  desenho  também  conta  com  a  participação  de  outros  personagens,  como

Gabby, Derington, Zeg, Stripes, Starla, Esmagador e Picles. Esses personagens integram

as  aventuras  e  os  dilemas,  que  Blaze busca  solucionar  na  animação.  É  importante

salientar que em nossa pesquisa, não foi possível descrever maiores informações sobre o

desenho animado Blaze and the Monster Machines, devido à escassez de referências e à

inexistência de fontes confiáveis.

A TV Cultura, um dos nossos principais focos de análise, veicula o desenho Blaze

and the Monster Machines, duas vezes ao dia. Na parte da manhã às 10 h e 55 minutos e

à tarde às 15 h e 10 minutos. Conforme as informações disponibilizadas pela emissora

“Blaze é o maior herói da cidade de Axle e um corajoso campeão de corridas. Em suas

aventuras, ele tem de pensar rápido para resolver os problemas” (TV CULTURA, 2019).

As informações dispostas sobre a animação, são organizadas na grade de programação,

com um botão para “maiores informações” sobre o programa. Os episódios selecionados

para a nossa análise foram os seguintes: Resgate Dinossauro (Dino Dash) e Bombeiro

Blaze (Fired Up).

No decorrer do desenho animado, são feitas algumas perguntas relacionadas aos

conteúdos de cada episódio. Logo após as perguntas, existe uma pausa, o que sugere

que  é  o  tempo  disponibilizado  para  que  seu  público/telespectadores  respondam  as

perguntas feitas por Blaze e AJ.

3. 2.1 Episódio: RESGATE DINOSSAURO

O episódio Resgate Dinossauro26 (Dino Dash) foi exibido no dia 14 de setembro de

18,  das  15 h  e  15  minutos  às  15  h  e  45 minutos,  na  TV Cultura.  O episódio  inicia

mostrando o que se assemelha com uma floresta/selva, uma mata com uma diversidade

de árvores e um terreno cinzento irregular (Figura 9). Em seguida aparece Blaze (carro

vermelho) e Zag (carro verde) correndo um ao lado do outro, então param no topo do que

26 Criação:  Jeff  Borkin  e  Ellen  Martin.  Informações  disponíveis  no  Site  Nick  Jr. Episódio Dino  Dash.
Disponível em: <http://www.nickjr.com.br/blaze-and-the-monster-machines/videos/dino-jogos/>. Acesso em:
22/04/2019.

116

http://www.nickjr.com.br/blaze-and-the-monster-machines/videos/dino-jogos/


parece ser um penhasco. Blaze pergunta à Zag, se ele está preparado. Zag responde que

sim (fala de si em terceira pessoa). Então,  Zag se dirige até a beira do penhasco, fica

parado atrás de uma pedra enorme (maior que ele), e os dois começam a contar. Contam

até número três, e em seguida dizem ao mesmo tempo: empurrar. Zag faz tanta força que

chega a derrapar os seus pneus. 

Zag joga a pedra ladeira abaixo, que cai sobre um buraco, logo o chão começa a

tremer e Zag avisa, que lá vem ele. A pedra é arremessada com muita força para o alto e

para muito longe, com a força da água que sai do buraco, pois a pedra caiu sobre um

gêiser27. Os carros vibram. A cena seguinte mostra Blaze, AJ (seu piloto) e Zag no topo do

penhasco.  Blaze se apresenta, diz oi e o seu nome, seguido por  AJ,  que aponta para

Blaze e diz que é seu motorista. Blaze explica, que estão jogando um jogo de dinossauro

com o amigo  Zag.  Ele se chama explosão do  Gayser (Gêiser).  Nesse momento,  Zag

retorna para o lado de Blaze e  AJ, trazendo a pedra que havia arremessado, e diz que

agora  é  sua  vez.  Blaze agradece  e  explica  como o  jogo funciona,  que para  jogar  a

explosão do Gayser, deve-se empurrar uma pedra grande montanha abaixo. Então, Blaze

faz força e empurra a pedra montanha abaixo, para demonstrar. Seu motorista AJ vibra,

dizendo: vai pedra, vai. A pedra faz o mesmo trajeto, cai novamente sobre o Gayser, que

a arremessa para o alto. Zag diz que essa é sua parte favorita. Enquanto comemoram o

lançamento, escutam alguns grunhidos ao fundo, eles vêm de alguns carros dinossauros

(Figura 10) que chegaram, amigos de Zag. Os Anquilossauros28.

27 Os gêiseres são uma fonte de água quente, que entra em erupção de tempos em tempos, lançando um
jato de vapor e água para o alto. Sua piscina de água quente é conhecida como fontes de águas termais. A
palavra “gêiser” vem do islandês  geysir,  que significa “esguichar”. A maioria dos verdadeiros gêiseres do
mundo estão localizados na Islândia, na Nova Zelândia e nos Estados Unidos. O gêiser Velho Fiel, é um dos
mais famosos gêiseres, conhecido por suas erupções muito regulares. Estima-se que cada erupção projete
entre 15 mil e 30 mil litros de água. Os jatos podem alcançar mais de 55 metros de altura. Informações
disponíveis em: <https://escola.britannica.com.br/artigo/g%C3%AAiser/481369 >. Acesso em: 24/07/2019.
28 O dinossauro de couraça conhecido como anquilossauro tinha na ponta da cauda,  uma espécie  de
marreta, constituída de ossos. O anquilossauro podia medir até 10 metros de comprimento por 1,2 metro de
altura e pesava mais de 4 toneladas.  Seu corpo era coberto por placas ósseas.  A cabeça era larga e
pequena, as mandíbulas tinham pouca força e os pés eram largos. As duas patas traseiras eram mais
longas que as dianteiras. Pertencia a uma família de dinossauros herbívoros, que andavam sobre quatro
patas e era protegida por uma pesada carapaça. Seu nome também é conhecido como “ancilossauro”. O
Anquilossauro viveu entre 70 e 65,5 milhões de anos atrás. Muitos fósseis foram encontrados na América do
Norte – Canadá e nos estados de Montana e Wyoming, nos Estados Unidos. Habitava áreas ricas em
vegetação,  próximo  de  lagos  e  rios.  Informações  disponíveis  em:
<https://escola.britannica.com.br/artigo/anquilossauro/480615 >. Acesso em: 24/07/2019.
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Figura 9: Blaze and the Monster Machines

Fonte das imagens: Site Nick Jr. Episódio Dino Dash. Disponível em: <http://www.nickjr.com.br/blaze-and-
the-monster-machines/videos/dino-jogos/ >. Acesso em: 22/04/2019.

Figura 10: Blaze and the Monster Machines

Fonte das imagens: Site Nick Jr. Episódio Dino Dash. Disponível em: <http://www.nickjr.com.br/blaze-and-
the-monster-machines/videos/dino-jogos/ >. Acesso em: 22/04/2019.

Após apresentar seus amigos, Zag explica que eles são muito bons em explosão

do  Gayser,  pois, eles têm grandes caudas, cheia de pontas, as quais  Blaze chama de

caudas ossudas, por isso a facilidade em bater nas pedras e arremessá-las para muito

longe. O Anquilossauro faz um grande arremesso, Blaze o parabeniza. Nesse momento,

aparece um bebê Anquilossauro, e  AJ diz que ele também quer tentar o arremesso. O

bebê vai para trás da pedra e começa a empurrá-la com sua cauda, mas a pedra não se

move, depois ele sobe em uma pedra ao lado para continuar. Então, Zag se aproxima e o

adverte para tomar cuidado, pois a pedra é muito grande. O bebê Anquilossauro pega

impulso, dá um rodopio e cai em cima da pedra que ele estava tentando empurrar. A

pedra desce ladeira abaixo com o bebê em cima dela.

Zag desce correndo atrás da pedra para resgatar o bebê Anquilossauro, quando a

pedra está quase chegando no Gayser, Zag para na sua frente e começa a fazer força

para segurá-la.  Zag consegue parar a pedra bem próximo da saída de água, o bebê
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desce e o agradece por tê-lo salvo. Então, Zag sente a terra tremer. Nesse momento, ele

percebe  que  está  em  cima  do  Gayser,  que  está  pronto  para  jogar  água.  Zag é

arremessado para o alto  e para longe,  para trás das montanhas.  Seus amigos ficam

preocupados. AJ sugere que eles descubram para onde o Gayser arremessou Zag. Para

isso, AJ utiliza como recurso um visor de seu capacete. Ele aciona o dispositivo, dizendo

a frase acionando o visor.

AJ aperta um botão do lado de seu capacete e aparece uma tela no visor de seu

capacete, no qual é possível visualizar o terreno para o qual Zag foi arremessado (Figura

11). O terreno possui uma grande área coberta por uma lama marrom e espessa (Figura

12), e  Zag caiu bem no meio dela.  Blaze pergunta no que  Zag caiu (as perguntas são

direcionadas ao público/telespectadores). Após um tempo de pausa, Blaze responde, na

lama, isso. Para reafirmar sua resposta, ele diz que Zag está na poça de lama. 

Figura 11: Blaze and the Monster Machines

Fonte das imagens: Site Nick Jr. Episódio Dino Dash. Disponível em: <http://www.nickjr.com.br/blaze-and-
the-monster-machines/videos/dino-jogos/>. Acesso em: 22/04/2019.

Figura 12: Blaze and the Monster Machines

Fonte das imagens: Site Nick Jr. Episódio Dino Dash. Disponível em: <http://www.nickjr.com.br/blaze-and-
the-monster-machines/videos/dino-jogos/ >. Acesso em: 22/04/2019.
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A cena seguinte, mostra Zag, submerso na lama. Ele relata que sua aterrissagem

foi macia, mas que precisa sair de lá. Começa a fazer força para sair de dentro da lama,

mas percebe que está preso, pois a lama é muito grudenta, então ele diz que precisa de

ajuda.  Do  outro  lado  das  montanhas,  aparece  Blaze, que  exclama,  “parafusetas”,  e

constata que Zag está preso naquela enorme poça de lama, supergrudenta. Todos ficam

apreensivos, então AJ pergunta o que eles irão fazer. Blaze responde, que eles precisam

ir  até  a  poça  de  lama  para  ajudar  o  amigo.  Diz  aos  Anquilossauros  para  não  se

preocuparem, pois ele e AJ vão resgatar o Zag. AJ diz sua famosa frase: pé na tábua. Em

seguida, saem em busca de  Zag, ao som da música que anima a aventura pela busca

(anexo 6).

No decorrer da música,  Blaze e AJ fazem muitas manobras radicais, passam por

túneis dentro de cavernas e atravessam cachoeiras. Quando a música termina, a cena é

direcionada para o meio da floresta. Então entra em cena o Esmagador, passeando por

entre as árvores, com as folhas esbarrando em seu rosto, ele procura por Picles. Quando

encontra o amigo pergunta o que eles estão fazendo ali, e aonde Picles estava.  Picles

aparece todo animado em cima de uma pedra, e convida Esmagador, para conhecer seu

novo amigo, o Fofolino. Esmagador logo pergunta, Fofolino, quem é esse? Picles diz ao

amigo Fofolino, que pode sair.

Nesse momento, o  chão começa a tremer,  a  poça d’agua a tremelear,  eis  que

aparece o Fofolino – um Tiranossauro Rex, enorme. Sua cor tem tons de laranja com o

peito  amarelo.  Esmagador fica assustado.  Então Picles explica, que é isso mesmo, o

Fofolino é  um  Tiranossauro, muito  amigável  e  inteligente  também.  Conta,  que  está

ensinando truques para ele. Com todo seu tamanho,  Fofolino é muito desajeitado e fica

com a língua para fora, igual a um cão. Para demonstrar o que ensinou, Picles dá os

comandos ao Tiranossauro, pede para que ele role. Fofolino obedece e rola em direção à

Esmagador, que fica todo amedrontado. Picles continua, pede para o Tiranossauro falar.

Fofolino vira para  Esmagador e solta um enorme grunhido, acompanhado de um forte

bafo. Esmagador reclama: eca, eca, duplo. 

Picles  comenta,  que o  engraçado,  é  que a  única  coisa  que ele  não consegue

ensinar a  Fofolino,  é sentar.  Então,  Esmagador sugere que  Picles, simplesmente diga

para  Fofolino sentar. No mesmo instante,  Fofolino vira a cauda para  Esmagador e se

senta sobre ele. Animado, Picles comemora, diz que Fofolino aprendeu e o parabeniza.

A cena seguinte mostra a busca de Blaze e AJ, pelo amigo Zag, eles passam por

um terreno bem extenso e irregular,  com terra, árvores e pedras. Saltam por cima de
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alguns carros mamutes, que estão tomando água em um rio. Então, a cena se fecha em

Blaze, que diz para AJ que fique firme, pois eles terão que passar por uma caverna para

chegar até a poça de lama. A dupla entra na caverna e se depara com um rio e uma

cachoeira de lava29, com corredores e pontes estreitas de pedra para atravessar, Blaze e

AJ continuam o trajeto realizando algumas manobras radicais. Quando pensam que estão

terminando  o  caminho  e  adentrando  em  um  terreno  liso  e  firme,  desmorona  uma

cachoeira de lava quente bem na frente deles, impossibilitando-os de concluir a travessia.

AJ desce e observa, que é um rio gigante de lava e não tem nenhuma ponte. Então,

Blaze sugere,  que  terão  que  fazer  uma  ponte,  se  desloca  um  pouco  para  frente  e

encontra uma pedra enorme, com um formato quase retangular.  Blaze aponta para a

pedra e diz, a pedra pode ser uma ponte para eles, pois se ele a derrubar, ela pode ficar

em cima da lava para que eles atravessem. 

Blaze começa a fazer força para derrubar a pedra, mas mesmo derrapando seus

pneus não consegue movê-la. Então, exclama: calotas. Em seguida, explica que a pedra

é muito pesada para ele empurrar. AJ sugere, que eles projetem alguma coisa para ajudá-

los a derrubar. Blaze, explica que projetar é quando você imagina uma forma de resolver

um problema e depois  constrói.  AJ  comenta,  que se  Blaze tivesse uma calda,  como

aquelas dos Anquilossauros, pois as caldas deles são ótimas para derrubar pedras. Em

seguida,  AJ  aponta com o dedo e o desenho da cauda aparece na tela, e aparece a

simulação de um Anquilossauro derrubando uma pedra (Figura 13).

29 A lava é uma rocha liquefeita quente que flui de um vulcão ou de outro buraco na superfície da  terra.
Quando a rocha líquida ainda está embaixo da terra, é conhecida como magma. Quando a lava esfria e en -
durece, forma-se a rocha ígnea. A lava é muito quente, podendo atingir temperaturas de até 1.200°C. Sua
cor transita entre o vermelho e o alaranjado; quando extremamente quente, pode adquirir uma tonalidade
branca. A velocidade com que a lava flui depende de sua temperatura e composição. Alguns tipos são tão
líquidos que podem chegar a 55 quilômetros por hora em um declive. Outros se deslocam apenas poucos
centímetros por dia. Todas as lavas contêm alto percentual de sílica, um complexo formado pelos elementos
químicos silício e oxigênio. São classificadas em três tipos: as riólitos, as andesinas e os basaltos (tipo mais
comum). Os lugares próximos aos vulcões correm sempre o risco de ser destruídos pelo escoamento de
lava  ou  das  cinzas.  Informações  disponíveis  em:  <https://escola.britannica.com.br/artigo/lava/481709 >.
Acesso em: 24/07/2019.
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Figura 13: Blaze and the Monster Machines

 

 

Fonte das imagens: Site Nick Jr. Episódio Dino Dash. Disponível em: <http://www.nickjr.com.br/blaze-and-
the-monster-machines/videos/dino-jogos/ >. Acesso em: 22/04/2019.

Então, Blaze sugere que pensem em uma forma de construir uma cauda daquela

para ele, diz que para começar, eles poderiam usar um cabo correia de arrasto. Explica,

que o  cabo se  move para  os  lados igual  a  uma cauda.  Nesse momento,  aparece a

estrutura de um cabo na parte de trás de sua estrutura, para exemplificar. Em seguida,

Blaze sugere que para fazer um cabo correia de arrasto, os telespectadores devem dizer:

cabo correia de arrasto. 

Toda  a  vez  que  Blaze quer  construir  alguma  coisa,  ele  sugere  que  os

telespectadores repitam o nome daquilo que será construído. Blaze continua, diz que para

o próximo passo, eles terão que colocar alguma coisa pesada na ponta do cabo, para que

possam bater nas pedras, como um peso de metal. Então, diz novamente, que para fazer

o peso de metal,  todos devem dizer:  peso de metal.  O peso de metal  surge em sua

estrutura  e  ele  comemora,  gira  batendo-a  no  chão  e  diz  que  agora  ele  é  um

Anquilossauro Monster Machine (Figura 14).

Figura 14: Blaze and the Monster Machines

Fonte das imagens: Site Nick Jr. Episódio Dino Dash. Disponível em: <http://www.nickjr.com.br/blaze-and-
the-monster-machines/videos/dino-jogos/ >. Acesso em: 22/04/2019.
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Após a construção da cauda,  AJ embarca em seu amigo Blaze e sugere que ele

experimente sua nova cauda projetada. Blaze bate uma vez na pedra, sua base racha e

ela e começa a balançar. AJ pede para que ele bata novamente, pois está funcionando.

Blaze bate novamente e diz: batida de cauda. Então, bate mais uma vez e acontece o

mesmo, balança, mas não cai. AJ comenta que foi quase, que se bater mais uma vez, vai

funcionar. Nesse momento,  Blaze mais uma vez, pede a ajuda dos telespectadores, diz

para que ajudem ele a derrubá-la, pronunciando: batida de cauda.

Blaze rodopia e bate com força na pedra, que cai sobre o rio de lava. A cauda

funcionou, eles comemoram e atravessam a ponte. Mais à frente, na saída da caverna,

encontram uma porta obstruída com várias pedras amontoadas,  Blaze libera o caminho

com sua supercauda. Logo depois ele volta à sua forma original e continuam o percurso,

chegam à beira de um precipício,  no qual  também buscam formas de atravessar.  AJ

desenha  novamente  uma  rampa  de  impulso,  sem  demora,  aparece  Blaze

confeccionando-a, enquanto toca outra música tema (Anexo 7). 

No decorrer da música,  Blaze e  AJ imaginam e constroem o que eles precisam

para prosseguir sua busca. Uma rampa para saltar de um lado ao outro do penhasco e

uma  jangada  com  troncos  para  atravessar  o  rio.  Enquanto  isso,  aparece  Picles,

Esmagador e Fofolino, conversando na floresta. Picles diz à Esmagador, para olhar o que

Fofolino consegue fazer. Ligeiramente cético,  Esmagador  responde que é legal.  Picles

continua, explica que a mandíbula de Fofolino é muito forte, e que ele consegue mastigar

quase tudo. Picles demonstra, jogando um graveto para Fofolino, que o esmaga com sua

mandíbula  superforte.  Picles  comemora.  Fofolino retribuí  fazendo  carinho  em  Picles,

enquanto recebe elogios. Então, Picles pede para Esmagador olhar, pois aquilo é incrível.

 Esmagador comenta, que a mandíbula de Fofolino não parece tão forte assim, e

sugere que ele mastigue um galho bem grandão, para que eles possam verificar. Em

seguida, traz um galho bem grande para Fofolino quebrar, que é destruído rapidamente.

Então, Esmagador começa a trazer muitas coisas para que Fofolino quebre, inclusive um

coco gigantesco. Fofolino consegue destruí-lo e sua polpa cai toda sobre Esmagador, que

fica todo melecado e começa a se balançar para se livrar da sujeira. Enquanto ele se

sacode, Fofolino começar a lambê-lo. Esmagador responde, com a frase: eca, eca duplo.

Enquanto isso,  Zag liga para AJ  e  Blaze para pedir ajuda, diz aos amigos que a

lama é supergrudenta, e falando de si mesmo em terceira pessoa, afirma que  Zag não

conseguir sair. Continua fazendo força para sair, mas não consegue se mover. Blaze diz
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para  Zag não se preocupar, pois  AJ e ele estão a caminho. Então,  Blaze diz à AJ, que

eles precisam se apressar para salvar o amigo, e avisa: pé na tábua. Enquanto aumenta a

velocidade. 

Blaze  e  AJ seguem  em  alta  velocidade  e  fazendo  muitas  manobras  radicais,

passam um caminho que tem uma grande vala de pedras, entre o que parece ser alguns

pequenos Geysers, no entanto eles jogam pedras coloridas, em vez de água.  AJ alerta

Blaze sobre o perigo, que desvia três pedras enormes, uma vermelha, uma verde e uma

azul. Após desviá-las, ainda assustado, Blaze para e diz a AJ, usa palavra “parafusetas”,

que é sempre empregada por ele para expressar espanto, e diz que essa foi por pouco.

Enquanto isso,  Blaze observa que as pedras gigantes continuam saindo dos buracos,

enquanto espia de traz de paredão, outra pedra rolar. AJ diz ao amigo, que eles têm um

problema, pois se uma pedra gigante daquelas os acertar, eles serão esmagados.

Então, Blaze explica que para passar pelas pedras, eles precisarão projetar alguma

coisa. Uma coisa forte o suficiente para quebrá-las.  AJ  comenta, que se  Blaze tivesse

uma mandíbula enorme, como um  Tiranossauro, ele poderia mastigar pedras enormes.

Enquanto isso, desenha um Tiranossauro à sua frente, no ar, seu dinossauro tem uma

boca superforte, que destrói duas pedras grandes (Figura 15).

Figura 15: Blaze and the Monster Machines

Fonte das imagens: Site Nick Jr. Episódio Dino Dash. Disponível em: <http://www.nickjr.com.br/blaze-and-
the-monster-machines/videos/dino-jogos/ >. Acesso em: 22/04/2019.

Blaze concorda com AJ, e pede ajuda aos telespectadores, para que o ajudem a

projetar uma mandíbula poderosa de Tiranossauro. Ele explica, que primeiro, precisão de

uma peça para fazer o corpo do Tiranossauro, algo como um braço hidráulico. Para fazer

um braço hidráulico, pede para que os espectadores digam: braço hidráulico. Em seguida,

dá-se  um tempo de  pausa.  Então,  surge  o  braço  hidráulico  no  corpo  de  Blaze,  que
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explica, que agora só precisarão de uma mandíbula poderosa. Para fazê-la, eles usarão

garras de demolição, pois elas têm forma de mandíbula e são ótimas para mastigar as

coisas.  Assim,  para  fazer  garras  de  demolição,  Blaze  pede  que  digam:  garras  de

demolição.  Novamente,  há  um  tempo  de  pausa.  Animado,  Blaze diz  que  ele  é  um

Tiranossauro Monster Machines, enquanto pula e gira no ar, exibindo sua nova forma

(Figura 16).

Figura 16: Blaze and the Monster Machines

Fonte das imagens: Site Nick Jr. Episódio Dino Dash. Disponível em: <http://www.nickjr.com.br/blaze-and-
the-monster-machines/videos/dino-jogos/ >. Acesso em: 22/04/2019.

Na cena seguinte, aparece AJ embarcando no Tiranossauro Monster Machines, e

convidando  Blaze  para testar o projeto deles.  Blaze  sai  em alta velocidade,  enquanto

anuncia que é hora de mastigar.  AJ avisa para  Blaze se preparar, pois está vindo uma

pedra gigante. Nesse momento vem em direção a eles uma pedra enorme e verde, mas

Blaze  a  destrói  com sua  supermandíbula.  AJ  comemora,  afirma  que  o  projeto  deles

funcionou. Blaze alerta, para que fiquem preparados, pois tem mais pedras gigantes vindo

em direção a eles, uma azul e uma verde. Em seguida, pergunta quantas pedras estão

vindo (tempo de pausa). Após confirmar o número de pedras que vem em direção a eles,

avisa para que preparem-se para duas grandes mastigadas.

AJ e  Blaze contam  as  pedras  juntos,  enquanto  a  supermandíbula  quebra  as

pedras. Apreensivo, AJ avisa que parece que tem mais pedras vindo em direção a eles.

Então,  aparecem  outras  três  grandes  pedras  vindo  na  direção  de  AJ e  Blaze,  uma

vermelha, uma roxa e uma verde. Blaze pergunta, quantas pedras são desta vez (tempo

de pausa), e confirma que são três. Ele as destrói, assim como fez com as outras. Então,

surgem mais cinco pedras, uma verde, uma vermelha, duas azuis e uma roxa. AJ avisa,
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que agora são muitas pedras. Blaze questiona, quantas pedras são desta vez (tempo de

pausa), em seguida responde que são cinco.

Enquanto vão dando saltos e realizando manobras, vão destruindo e contando as

pedras. Então, Blaze e AJ comemoram por destruído todas as pedras. Mais adiante, eles

saem do canal  com “Geysers de pedras” e entram em outro terreno, parecido com o

anterior, cheio árvores e relevos. Blaze volta à sua forma original e para na ponta de um

rochedo, onde é possível visualizar uma grande área, inclusive a poça de lama.  Blaze

avista a poça de lama e mostra para  AJ. O Zag está nela. Comenta  Blaze, enquanto a

imagem vai se aproximando de um pontinho verde no meio da lama, o Zag, que fala de si

em terceira pessoa:  Zag ainda preso. Enquanto tenta se soltar da lama.  AJ  afirma que

eles  têm  que  correr  e  tirar  o  Zag de  lá.  Blaze  recomenda  que  eles  usem  a

supervelocidade,  para  que  possam  ir  super-rápido.  Então,  projeta  para  fora  de  sua

estrutura alguns tubos, que dão a ele a propulsão para a supervelocidade. Blaze explica,

que para dar a ele a supervelocidade, todos têm que dizer: vai Blaze (a frase é muito

utilizada  durante  os  episódios  do  desenho).  Blaze e  AJ saem  em  alta  velocidade,

realizando muitas manobras radicais. Quando estão se aproximando da poça gigante de

lama, Zag os avista e diz que está feliz em vê-los.

Blaze diz ao amigo para aguentar, pois estão chegando para ajudá-lo.  AJ indaga

Blaze, a respeito de como eles chegarão até  Zag, diz que não poderão dirigir na lama,

pois  ficarão  presos  também.  Blaze  sugere,  que  eles  projetem  uma  solução,  que  só

precisarão  imaginar  uma  maneira  de  chegar  até  Zag,  sem  tocar  na  lama.  Nesse

momento, avistam alguns “carrodatílos”, sobrevoando por eles. AJ comenta, que se Blaze

tivesse asas grandes como a dos “carrodatílos”, eles poderiam voar até Zag e puxá-lo de

lá.

AJ propõe que imaginem uma maneira de construir asas, para que ele consiga voar

como um “carrodatílo”.  Blaze  concorda, e explica que para o projeto, precisarão de um

suporte  para  dar  forma  as  asas.  Então,  diz  que  para  fazer  o  suporte,  todos  digam:

suportes (tempo de pausa). Em seguida, os suportes aparecem em sua estrutura. Blaze

continua, diz que agora, as asas precisarão de uma película superfina. Explica que a

película superfina empurra o ar e ajuda a voar.  Blaze  pede para que digam: película

superfina (tempo de pausa). Logo após, aparece a película superfina nas estruturas de

Blaze, que afirma que agora ele é um “carrodatílo Monster Machine”. Blaze gira, flutua e

gira no ar com sua nova estrutura (Figura 17).
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Figura 17: Blaze and the Monster Machines

Fonte das imagens: Site Nick Jr. Episódio Dino Dash. Disponível em: <http://www.nickjr.com.br/blaze-and-
the-monster-machines/videos/dino-jogos/ >. Acesso em: 22/04/2019.

AJ elogia  Blaze, diz que ele tem belas asas e o convida para testá-las. Então, a

dupla sai voando em direção à Zag. Blaze comemora, pois ele está voando. Animado, AJ

diz que o projeto deles está funcionando, enquanto o amigo rodopia pelo céu com suas

novas asas, e saem para resgatar Zag. Quando estão quase se aproximando do amigo,

começa a levantar bolhas enormes de lama. Zag confirma, são bolhas de lama. Perplexo,

Blaze pergunta, ele acabou de dizer bolhas de lama. Nesse momento, uma bolha de lama

enorme  estoura  bem  na  sua  frente,  desequilibrando-o.  Muitas  outras  vem  logo  em

seguida.  AJ avisa que  Blaze  tem que ficar longe daquelas bolhas de lama grudentas.

Blaze pede ajuda para estourar as bolhas, para que elas os acertem. Ele diz, que quando

os  telespectadores  verem bolhas  chegando,  digam:  bolhas  de  lama.  Então,  com um

super-rodopio, ele estoura a bolha. AJ elogia a manobra de Blaze.

As bolhas continuam chegando, Blaze pede ajuda dos espectadores para toda vez

que verem as bolhas, que avisem: bolhas de lama. Então, Blaze as estoura, assim como

todas as outras que virão depois delas.  AJ  avista  Zag,  avisa  Blaze  que ele está bem

abaixo deles. Enquanto se aproximam,  Zag continua tentando se desvincilhar da lama,

sem sucesso. Blaze anuncia que estão chegando. Em seguida, joga um cabo de aço que

se prende à  Zag,  e o retira da lama. Abismado,  Zag comenta:  Blaze,  você voando. E

agora, Zag voando também. Blaze faz muitas manobras no ar com Zag preso a ele, então

voa para perto dos Anquilossauros.  Blaze acalma Zag, diz que eles conseguiram e que

agora ele está a salvo.

AJ diz para Zag olhar para baixo, pois lá estão todos os seus amigos dinossauros.

Enquanto isso, aparecem os dinossauros pulando de alegria, estão comemorando a volta

de Zag. Todo animado, Zag diz olá aos amigos dinossauros, e acena para seus amigos do

alto. Blaze pousa no meio dos dinossauros e suas asas desaparecem. Zag comenta, que
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está feliz em estar de volta, graças ao Blaze a ao AJ, pois eles o regataram. Rindo, Blaze

diz que não foi nada. O motivo do riso, é que os dinossauros estão felizes e o estão

abraçando. Os dinossauros pulam e grita algo em coro. Então, AJ pergunta a Zag, o que

eles estão dizendo.  Zag  responde, que os dinossauros querem  Blaze e  AJ para jogar.

Blaze  responde, que jogar mais jogos de dinossauro, parece ótimo, e avisa para que

contem com eles. AJ vibra.

Todos saem correndo e comemorando para jogar. Enquanto isso, aparecem Picles

e Esmagador, que ainda estão no meio da floresta, à espera de Fofolino, que faz o chão

tremer com seus passos, enquanto se aproxima com uma bola na boca e a entrega à

Picles, que celebra. Então,  Picles anuncia à Esmagador, que ensinou Fofolino a brincar

de buscar.  Esmagador  duvida,  diz  que até parece,  pois,  dinossauros não brincam de

buscar.  Picles  contesta, diz que Fofolino brinca sim, e manda Esmagador  experimentar,

jogando a bola para ele, que a arremessa para bem longe. Enquanto  Fofolino sai em

busca da bola,  Esmagador diz à  Picles,  que ele disse, não tem como um dinossauro

brincar de… antes que Esmagador termine a frase, surge Fofolino com a bola na boca.

Picles  comemora,  diz  que  Fofolino parece  estar  muito  feliz  pela  brincadeira.

Esmagador desafia,  diz que dessa vez jogará a bola tão longe,  que  Fofolino não vai

conseguir buscar. Enquanto pega impulso dando giros para arremessar a bola com força.

A bola para muito longe, bate em um coqueiro, volta e cai ao lado de Esmagador. Fofolino

surge todo alegre e Esmagador fica apreensivo, pede para ele esperar e ir para trás. Mas,

Fofolino dá  um  salto,  pega  a  bola  na  boca  e  cai  sentado  sobre  Esmagador.  Picles

comemora  e  parabeniza  Fofolino,  pois  ele  conseguiu.  Fofolino fica  todo  feliz  e  dá

lambidas em Esmagador, que diz: eca. O desenho termina com a imagem de Esmagador.

3. 2.2 Episódio: BOMBEIRO BLAZE 

O episódio Bombeiro Blaze (Fired Up), foi exibido no dia 24 de junho de 2019, pela

TV Cultura, às 15 h e 10 minutos. O desenho inicia com Blaze, Gabby e Stripes em cima

de  uma plataforma.  Em seguida,  aparece  Blaze descendo  uma rampa em espiral,  e

dizendo  lá  vou  eu.  Após  descê-la,  ele  para  olha  para  a  câmera  e  diz  que  para  os

telespectadores que eles estão fazendo manobras na garagem da cidade do eixo. Logo

depois,  vem  Gabby  com  seu  triciclo,  seguida  por  Stripes.  Todos  fazendo  muitas

manobras, quando terminam a descida ficam parados no piso debaixo da garagem, então,

aparece  Picles,  e avisa que agora é sua vez de descer.  Ele faz uma superdescida e

aterriza perto de seus companheiros, todos riem. Picles diz que aquilo foi incrível. Em
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seguida  aparece  Esmagador,  ele  está  em  um  canto  da  garagem,  próximo  de  umas

prateleiras e de um fogão com forno, Picles olha para ele e o chama. Animado, Picles diz

à Esmagador, que ele têm que ir no escorregador, pois é tão divertido (Figura18).

Figura 18: Blaze and the Monster Machines

Fonte das imagens: Site Nick Jr. Episódio Bombeiro Blaze (Fired Up). Disponível em:
<http://www.nickjr.com.br/blaze-and-the-monster-machines/videos/dino-jogos/ >. Acesso em: 22/04/2019.

 Cantarolando, Esmagador responde que chegará lá em um segundo, pois ele está

fazendo uma pizza e que só precisa colocá-la no forno para assá-la. Então, ele coloca sua

pizza no forno, e diz que muito bem, está na hora de escorregar e vai para o topo da

rampa. Blaze diz comenta que agora é a vez do Esmagador,  que está muito animado e

pede para que todos cheguem para trás, pois essa será a melhor escorregada que eles já

viram. Enquanto fala, Esmagador se aproxima da beira da rampa, tomba e desce rolando,

bate em uma prateleira de pneus, que caem em cima dele, quando a imagem fecha em

seu  rosto  de  desânimo,  cai  mais  um  pneu  em  sua  cabeça.  Desorientados,  todos

observam Esmagador.

A cena seguinte mostra uma fumaça sobre a cabeça de Stripes, que logo avisa que

está sentindo um cheiro estranho, enquanto respira forte e se esforça para identificar o

cheiro, depois de respirar fundo, ele constata que é fumaça. Nesse momento uma luz

vermelha começa a piscar e a tocar um alarme, a garagem já está com muita fumaça

(Figura 19). Picles pergunta, que som é aquele. Enquanto a imagem se aproxima do sinal,

vermelho e com uma imagem de chama no meio, que está fixado na parede.  Gabby

comenta, que é o alarme de fumaça e toca para avisar que pode haver um incêndio.

Esmagador se desespera, e começa a gritar: minha nossa um incêndio, o que faremos?

Blaze explica, que primeiro eles precisam ficar calmos, pede para que todos façam uma

fila, para depois segui-lo.

129

http://www.nickjr.com.br/blaze-and-the-monster-machines/videos/dino-jogos/


Figura 19: Blaze and the Monster Machines

Fonte das imagens: Site Nick Jr. Episódio Bombeiro Blaze (Fired Up). Disponível em:
<http://www.nickjr.com.br/blaze-and-the-monster-machines/videos/dino-jogos/ >. Acesso em: 22/04/2019.

Os carros formam uma fila para sair da garagem, Blaze é primeiro a deixar o local,

ele sai e para de frente para a porta e começa a observar, para ver se todos os seus

amigos  sairão  em segurança.  Então,  seus  amigos  começam a  sair,  Blaze  começa  a

contar.  Gabby é a primeira a sair,  Stripes  o segundo,  Picles  o terceiro e  Esmagador  o

quarto. Blaze confirma, os quatro estão bem, saíram em segurança. Picles comemora, diz

que Blaze levou todos para fora sãos e salvos. Stripes parabeniza o amigo. Em seguida,

eles ouvem uma sirene vindo em direção a eles.  Gabby  pede a todos que ouçam, e

continua,  são  os  bombeiros  (figura  20).  Todos  avistam  os  carros  dos  bombeiros  se

aproximando, são três veículos menores e um caminhão, o comandante. Ele comenta,

que aquilo parece ser uma emergência e pede para que os bombeiros preparem seus

equipamentos.

Figura 20: Blaze and the Monster Machines

Fonte das imagens: Site Nick Jr. Episódio Bombeiro Blaze (Fired Up). Disponível em:
<http://www.nickjr.com.br/blaze-and-the-monster-machines/videos/dino-jogos/ >. Acesso em: 22/04/2019.
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Nesse momento, um todos os carros apontam suas mangueiras, e o comandante

pede que todos o sigam. Todos obedecem a ordem: sim senhor, comandante. Os carros

entram em fila para o interior da garagem. Enquanto isso, aparece Blaze e seus amigos,

todos  admirados,  observam  o  trabalho  dos  bombeiros.  Picles comenta,  que  aqueles

bombeiros são tão corajosos. Blaze conta, que ele gostaria muito de ser um bombeiro um

dia.  AJ diz ao amigo que ele seria um ótimo bombeiro, pois ele é om melhor  monsther

machine que  ele  conhece.  Gabby  chama  a  atenção  de  todos,  para  mostrar  que  os

bombeiros  estão  saindo.  O  comandante  sai,  seguido  dos  outros,  e  explica  que

encontraram o que causou toda aquela fumaça. Alarmado,  Esmagador se aproxima do

comandante,  e  pergunta  se  era  um  incêndio,  um  incêndio  enorme  e  com  labaredas

grandes e quentes. 

O comandante conta que não tem nada de incêndio, e mostra a todos uma pizza

queimada, e diz que era aquilo apenas. Ele explica que alguém esqueceu a pizza no forno

por muito tempo. Todos olham para a pizza torrada e dizem: eca. Picles se aproxima, e

pergunta para Esmagador se aquela não era pizza que ele estava assando. Com um ar

de tristeza, Esmagador diz: a minha pizza. Comenta que agora ele não poderá comê-la,

pois  ninguém  comeria  aquilo.  Picles  se  aproxima  da  pizza,  que  está  nas  mãos  de

Esmagador, dá uma mordida, e diz que ela está crocante. 

 A cena seguinte mostra o comandante conversando com Blaze, diz a ele, que ele

tem o que é preciso para se tornar um bombeiro um dia. Muito animado, Blaze responde

que isso seria incrível, e pergunta o que seria preciso para ele se tornar um bombeiro. O

comandante explica, que para começar, ele precisa de uma insígnia de bombeiro. Mostra

à  Blaze  uma, que vibra ao vê-la. Ela tem um símbolo de chama no centro, com quatro

estrelas em volta (figura 21). 

Figura 21: Blaze and the Monster Machines

Fonte da imagem: TV Cultura. Episódio Bombeiro Blaze (Fired Up). Acesso em: 22/04/2019.
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Em seguida, o comandante pergunta a Blaze, se ele está vendo aquelas estrelas,

pois sempre que ajudar em uma emergência, uma se acende. Então, uma das estrelas se

acende e o comandante passa a insígnia para Blaze. AJ comenta, que Blaze conseguiu a

sua  primeira  estrela.  O  comandante  concorda,  mas  explica  que  para  se  tornar  um

bombeiro,  Blaze  precisará  conquistar  as  quatro  estrelas.  Entusiasmado,  Blaze  presta

atenção na explicação do comandante. Em seguida, convida  AJ para partirem, pois ele

quer um bombeiro. AJ concorda.

Enquanto a dupla parte em velocidade (Blaze usa sua frase de efeito, pé na tábua

enquanto  sai),  os  amigos  incentivam  e  comemoram.  Durante  o  percurso,  toca  uma

música, que compõe a temática da busca (anexo 8). De repente, uma gosma rosa cai do

céu, bem à frente de Blaze e AJ, impedindo-os de prosseguir.  Blaze desliza por ela.  AJ

pergunta ao amigo que coisa é aquela, Blaze lambe sua roda e reponde que tem gosto de

iogurte de morango, que continua a cair pelo chão. AJ aponta para uma fábrica, e diz que

está vindo de lá. Nesse momento, saem vários carros com chapéus de operário correndo

lá de dentro,  avisando a todos para que saiam da frente e pedindo que alguém faça

alguma coisa.

Blaze  sugere que aquilo parece uma emergência, que é melhor eles darem uma

olhada, e seguem para o interior da fábrica, que agora jorra iogurte de outras cores. Após

entrarem,  AJ  comenta  que aquele  lugar  está uma bagunça,  pois  tem vários jatos  de

iogurte jogando alguns carros para cima.  Blaze  explica que o iogurte tem que passar

pelos canos, mas alguns estão quebrados e estão lançando iogurte por toda a parte, e diz

que aqueles trabalhadores precisam de ajuda.  Blaze  segue em direção a um cano que

está lançando iogurte de morango (na cor rosa) e lançando um trabalhador para o alto .

Blaze se aproxima e diz para ele não se preocupar, pois eles irão ajudá-lo. 

AJ sugere que eles têm que pensar em uma forma de fazer o iogurte parar de sair

do cano que está quebrado.  Blaze diz que ele sabe como, ele se aproxima do cano e

explica que eles podem usar uma válvula (vermelha), pois ela funciona como uma porta,

quando ela está aberta todo o iogurte pode passar por ela, mas quando é fechada ela

impede que o iogurte passe pelo cano. Então, Blaze fecha a válvula e corta a passagem

do iogurte.  AJ diz à  Blaze que ele conseguiu. O trabalhador fala que está salvo.  Blaze

avisa para eles se apressarem, pois eles têm mais carros para salvar. AJ observa que o

próximo trabalhador está sendo lançado por dois canos que tem duas válvulas, uma azul

no cano de cima e uma vermelha no cano de baixo. Então, Blaze pergunta se para parar
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o iogurte é necessário fechar a válvula azul ou a vermelha. Enquanto ele faz a pergunta,

aparecem os canos e as válvulas, elas piscam como uma luz quando são destacadas. 

Após alguns segundos de pausa, Blaze responde, a válvula vermelha isso. Eles a

fecham e o iogurte para de jorrar.  O próximo trabalhador está em dois canos, um na

direita com a válvula vermelha e outro à esquerda com a válvula azul. Novamente, Blaze

pergunta qual válvula deve ser fechada para que o iogurte pare de jorrar. Após o tempo de

pausa,  ele  reponde  que  é  a  válvula  azul.  Ele  a  fecha  e  o  iogurte  para  de  jorrar.  O

trabalhador fica aliviado.  AJ anuncia que ainda tem mais carro para ser resgatado, ele

está sendo arremessado por três canos, um à esquerda com a válvula vermelha, um no

meio com a válvula verde e um à direita com a válvula azul.  Blaze diz que aquele cara

realmente  precisa  da  ajuda  deles,  e  pergunta  qual  válvula  deve  ser  fechada  para  o

iogurte. Após o tempo de pausa responde que é verde. Toda as vezes que Blaze faz a

pergunta  sobre  qual  válvula  deve  ser  fechada,  ela  se  acende  para  facilitar  que  o

espectador a identifique. 

Os operários se reúnem e dizem que Blaze os salvou. Blaze sorri e diz que não foi

nada, ele está feliz por todos estarem bem. Nesse momento, acende mais uma estrela na

insígnia de bombeiro de Blaze, que está nas mãos de AJ. Blaze fica muito feliz, e diz que

ganhou  mais  uma  estrela  por  ajudar  em  uma  emergência.  Então,  pergunta  quantas

estrelas ele tem agora. Após o tempo de pausa, ele responde, que são duas. Explica que

só faltam mais duas para que ele se torne um bombeiro. Os trabalhadores o incentivam,

dizem que vai conseguir, Blaze agradece e parte em busca de novas emergências.

A cena seguinte mostra outro trabalhador, ele está em outra fábrica, semelhante a

uma usina, ele está abrindo uma válvula em um cano que tem o que parece ser um gás

vermelho  com  tons  em  laranja.  Em  seguida,  aparece  Blaze,  ele  salta  por  cima  das

chaminés da fábrica, que estão jogando fumaça nas cores vermelha, amarela e verde.

Nesse  momento,  começa  a  tocar  a  música  tema “Válvulas”  que  compõe o  percurso

(anexo 9). A música para e Blaze continua sua busca.

 Blaze passa correndo por uma praça, na qual está Picles e Esmagador brincando

com uma bola. Picles comenta, que com certeza Blaze tem o que é preciso para ser um

bombeiro. Nesse momento,  Esmagador  deixa a bola que ele está jogando cair, e diz à

Picles  que isso não é justo, pois ele quer ser um bombeiro também.  Picles  consola o

amigo, diz que ele também pode ser um bombeiro, que ele só precisa ajudar em uma

emergência,  exemplifica,  diz que ele pode resgatar um gato que ficou preso em uma

árvore.  Esmagador concorda, mas pergunta aonde ele achará um gato que ficou preso
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em uma árvore. Para ajudar, Picles se fantasia de gato e sobe em uma árvore e começa

miar.  Esmagador pergunta o que  Picles está fazendo.  Eles respondem que ele é um

filhote de gatinho, então ele olha para Esmagador e sussurra: sou só eu  Esmagador,

estou fingindo.

Picles aumenta  o  tom de  voz  e  pergunta,  se  alguém pode  resgatá-lo  daquela

árvore.  Esmagador meio tímido diz que pode. Então ele se anima, melhora seu tom de

voz e diz: eu posso sim gatinho, eu vou resgatar você.  Esmagador pega uma escada

apoia no galho da árvore e comenta, que ele só precisa subir naquela escada velha e

bamba. Enquanto isso,  Picles continua miando e chamando por  Esmagador.  A escada

continua a balançar.  Picles sugere,  que parece que aquela escada não parece muito

segura. Com um tom enfático,  Esmagador  diz para o gatinho não se preocupar, pois é

subir um pouquinho mais alto e ele será um super herói. Enquanto ele sobe, aparece um

degrau  da  escada  com a madeira  quebrada.  Quando  Esmagador termina  de falar,  a

escada se parte em duas, todos os degraus se quebram e Esmagador cai em uma poça

de lama. Picles continua no alto da árvore imitando um gato.

Em seguida aparece Blaze, em alta velocidade e realizando algumas manobras em

uma estrada no meio de uma floresta. De repente, eles chegam em terreno irregular, com

uma espécie de penhasco.  Blaze ouve um barulho,  AJ pergunta  o que está  fazendo

aquele barulho. Blaze observa e encontra algumas ovelhas berrando, o barulho vem dela.

Blaze afirma que elas parecem estar preocupadas, então ele se aproxima e pergunta o

que está acontecendo. A ovelha se dirige para a ponta do penhasco, e aponta para baixo.

Blaze usa a palavras “rebimbocas”,  e diz  que o pequeno bebê ovelha está preso na

pedreira e não sabe como subir de volta.  AJ complementa: pobre ovelha, parece estar

com muito medo.  Blaze diz que eles precisam resgatar aquela bebê ovelha, e aquilo é

uma  emergência.  Então,  ele  vai  até  um  trilho  de  trem,  engata  um  cabo  em  alguns

carrinhos, semelhantes aqueles de mineração, diz às ovelhinhas que elas podem subir, e

desce para resgatar o filhote. 

Durante o percurso,  Blaze avisa  AJ para se segurar,  pois está descendo muito

rápido.  Enquanto descem todos vibram pela aventura.  AJ avisa para que  Blaze tome

cuidado, Blaze para bruscamente, pois o trilho está quebrado (usa uma de suas palavras

de feito:  calotas).  Ele  diz  que precisam encontrar  um jeito  de  consertar  o  trilho  para

resgatar a bebê ovelha (figura: 22).  Nesse instante,  as ovelhas que estão dentro dos

carrinhos, puxados por Blaze, começam a berrar, como se quisessem falar alguma coisa.

Uma delas, encontra um pedaço de trilho e mostra à  Blaze.  AJ  comenta, que a ovelha
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encontrou pedaços velhos de trilho.  Blaze diz que uma delas pode ser a peça que eles

precisam para consertar o trilho.

Figura 22: Blaze and the Monster Machines

Fonte da imagem: TV Cultura. Episódio Bombeiro Blaze (Fired Up). Acesso em: 22/04/2019.

Em seguida, AJ aciona o visor de seu capacete, e explica que o espaço vazio tem

sete metros de comprimento, e que isso significa que eles precisam de uma peça que

tenha  sete  metros  de  comprimento  para  que  possam  concertá-lo.  Nesse  momento,

aparece uma espécie de régua verde e luminosa para demarcar o espaço vazio (Figura

23).  Blaze diz  para  eles  medirem  as  peças.  Uma  ovelha  levanta  a  peça  que  está

segurando para alto. Blaze explica que quando se mede, começa no número zero, depois

é só olhar o número em que a peça termina. Enquanto isso, aparece uma régua luminosa

sobre a peça que a ovelha está segurando, ela marca do número zero até o dois. Blaze

pergunta, com qual número a peça termina, após o tempo de pausa, ele confirma, é o

número dois, pois ela tem dois metros de comprimento. AJ diz que ela é pequena demais,

pois para consertar o trilho eles precisam de uma peça de sete metros de comprimento.

Blaze sugere que eles meçam a outra peça, a ovelha a pega na mão e estende para o

alto, novamente aparece sobre a peça uma régua luminosa.

Figura 23: Blaze and the Monster Machines
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Fonte da imagem: TV Cultura. Episódio Bombeiro Blaze (Fired Up). Acesso em: 22/04/2019.

Blaze pergunta, qual é o número que aparece na régua, ela vai do zero ao número

cinco. Blaze confirma a resposta, a peça tem cinco metros. AJ diz que aquela peça não é

longa o suficiente, que as duas são pequenas. Blaze diz que teve uma ideia, sugere que

coloquem a peça de cinco e a de dois, juntas. Nesse momento, aparecem as ovelhinhas

com as peças estendidas para o alto. A régua luminosa marca do zero ao número sete.

Blaze pergunta se agora a peça mede sete metros. Após o tempo de pausa, ele confirma

a resposta,  diz que dois mais cinco,  é igual  ao sete.  Eles encaixam a peça no trilho

quebrado e seguem viagem, e conseguem resgatar a bebê ovelha, que entra em um dos

carrinhos puxados por Blaze.

AJ afirma que o bebê ficou feliz em ser resgatado. Blaze diz que vai tirar todos de

lá, inicia o percurso de volta, leva todos para cima em segurança, e ganha mais uma

estrela em sua insígnia de bombeiro. A bebê ovelha agradece.  Blaze fica feliz com sua

terceira estrela, e pergunta quantas estrelas ainda eles precisam. Em seguida, confirma a

resposta, uma. Eles só precisam de mais uma, e aí ele será um bombeiro. Então,  AJ o

convida para conseguir a última estrela. A dupla se despede das ovelhas e partem em

busca da estrela.

Enquanto  isso,  aparece  Picles na  árvore  imitando  um gatinho,  esperando  pelo

resgate. Esmagador diz para Picles não se preocupar, depois corrige, quer dizer pequeno

gatinho. Diz que tem a coisa certa pra trazê-lo para o chão. Então, Esmagador aparece

com um trampolim de regate. Picles fica feliz, e diz que aquilo, com certeza, vai funcionar.

Esmagador começa a pular. Picles diz a ele, que ele vai conseguir, só precisa pular um

pouquinho mais alto. Então,  Esmagador escuta o conselho, e começa a pular cada vez

mais  alto,  até  chegar  nas  nuvens.  Picles diz  que  agora  foi  alto  demais,  enquanto

Esmagador cai rodopiando na poça de lama. 

Em seguida, Blaze e AJ surgem com suas manobras radicais, eles param quando

escutam um barulho parecido com sirenes.  AJ avista muita fumaça atrás de um morro.

Blaze diz que é melhor eles irem até lá para darem uma olhada. Quando chegam no local,

identificam vários focos de fogo.  Blaze diz que é um incêndio florestal  (Figura 26).  O

barulho, é a sirene dos bombeiros que estão lá para apagar o fogo. O comandante instrui

os bombeiros para que abram as suas válvulas, diz para que as mantenham abertas.

Enquanto Blaze e AJ observam o trabalho dos bombeiros, o comandante avisa que para

uma emergência  daquelas  eles  precisarão de cinco carros  de bombeiros  trabalhando
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juntos. Um dos carros avisa, que eles só têm quatro deles lá, que eles precisam de mais

um carro de bombeiro. AJ diz que eles têm que ajudá-los, Blaze diz saber como.

Figura 24: Blaze and the Monster Machines

Fonte da imagem: TV Cultura. Episódio Bombeiro Blaze (Fired Up). Acesso em: 22/04/2019.

Blaze sugere,  que  ele  seja  transformado  em  um  carro  de  bombeiro,  nesse

momento, sua estrutura muda de forma e fica semelhante a um carro de bombeiro. Diz

que primeiro, eles precisam fazer uma mangueira para tirar a água, diz que para fazer

uma mangueira,  todos dever dizer: mangueira.  A mangueira surge. Então, ele diz que

agora precisam de uma válvula, pois quando abrirem a válvula, a água poderá passar

pela mangueira, e para fazer a válvula, basta que todos digam: válvula. Então, a válvula

aparece.  Em  seguida,  Blaze  avisa  que  agora  eles  só  precisam  de  uma  escada

telescópica, que possa mover a mangueira para cia e para baixo, e para fazê-la, basta

dizer: escada telescópica. Então, a escada aparece. Blaze anuncia que ele é o carro de

bombeiro monster machine, salta e rodopia no ar, no meio de um show de luzes e cores

(figuras 25).

Figura 25: Blaze and the Monster Machines

Fonte das imagens: TV Cultura. Episódio Bombeiro Blaze (Fired Up). Acesso em: 22/04/2019.
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Com um salto,  AJ embarca em  Blaze, diz ao amigo que aquilo é incrível, e que

agora eles vão ajudar aqueles bombeiros.  Blaze vai até o comandante e diz: carro de

bombeiro Blaze se apresentando para o dever comandante, eu estou pronto para ajudar a

apagar o incêndio. O comandante responde que tudo bem, e que quer ver o que ele pode

fazer, e continua a jogar água no fogo. Blaze sai para iniciar seu trabalho, ele se aproxima

de um dos focos de incêndio,  em seguida  AJ que está  em pé na escada de  Blaze,

segurando a válvula, diz aos telespectadores que precisa de ajuda para abrir a válvula,

para que água possa sair da mangueira, para abri-la, é necessário dizer: abrir a válvula.

Então, a válvula se abre, a água sai pela mangueira e apaga o fogo. Blaze vibra, pois está

funcionando. 

O fogo é apagado, os bombeiros se reúnem e comemoram, o comandante diz que

foi  um bom trabalho,  pois  eles  conseguiram apagar… antes  dele  terminar  a  frase,  é

interrompido por um dos bombeiros, que avisa que tem mais fogo na parte de baixo da

floresta,  outro  complementa,  que  está  indo  em  direção  às  árvores.  Blaze diz  ao

comandante para não se preocupar, pois ele pode apagar o fogo antes que ele chegue

nas árvores. Ele usará a supervelocidade, para chegar até lá super-rápido. O comandante

autoriza.  Blaze se  prepara,  acionando  seus  tubos,  e  avisa,  que  para  dar  a  ele  a

supervelocidade é só dizer:  vai  Blaze!  Os bombeiros  também ajudam,  repetem todos

juntos: vai Blaze!

Blaze ganha a supervelocidade e sai as pressas para apagar o fogo, ele segue por

dentro da floresta.  AJ avisa  Blaze para se preparar, pois o incêndio está logo mais a

diante. Blaze pede ajuda aos telespectadores para acertar o fogo com água, para apagá-

lo.  Pede para que cada vez que o espectador  ver fogo,  digam: fogo.  Então,  Blaze o

apaga. À medida que vão aparecendo outros focos de incêndio, Blaze solicita a ajuda do

público. Isso se repete por mais três vezes. Após apagar todo o fogo, a dupla comemora,

Blaze diz  que  eles  apagaram todo  o  fogo  e  acabaram com  o  incêndio  florestal.  AJ

comemora e diz à Blaze que ele conseguiria. 

Em seguida, aparecem todos os bombeiros e elogiam Blaze, dizem a ele que foi

muito bem, que ele foi um herói. Nesse momento, acende mais uma estrela na insígnia de

bombeiro de Blaze, o amigo AJ o avisa, que ele está ganhando a sua última estrela. Blaze

fica muito feliz e comemora, diz que conseguiu. O comandante parabeniza  Blaze, diz a

ele, que ele provou que consegue lidar com qualquer emergência. Enquanto, AJ coloca a

insígnia no capacete de bombeiro, que o comandante está segurando. O comandante

coloca o capacete  de bombeiro  à  Blaze,  e diz  que agora  ele é um bombeiro  oficial.
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Extasiado, Blaze diz: uau, meu próprio capacete de bombeiro. Em seguida, agradece ao

comendante, que diz a todos os bombeiros para parabenizarem Blaze, o novo bombeiro

da cidade do eixo. Todos parabenizam Blaze e esguicham água de suas mangueiras para

o alto, para comemorar.

A cena seguinte, mostra Picles, ainda na árvore, diz que ainda está esperando para

ser  resgatado,  e  Esmagador,  que está debaixo da árvore,  e  bem desanimado.  Diz à

Picles,  que  desiste,  que  nunca  conseguirá  tirá-lo  de  lá,  pois  já  tentou  a  escada,  o

trampolim,  que  já  tentou  de  tudo.  Picles responde,  que  ele  ainda  não  tentou  tudo.

Esmagador pergunta, o que mais seria possível. Picles diz, que ele ainda não tentou me

pegar. Esmagador pergunta, tentar te pegar. Nesse momento, Picles salta da árvore e cai

em cima de  Esmagador.  Picles diz à  Esmagador,  que ele o pegou. Dá um abraço no

amigo  e  o  chama  de  meu  herói.  O  desenho  termina  com  Picles  sobre  Esmagador,

miando. 

3. 2.3 Algumas considerações sobre o desenho

O desenho  Blaze And The Monster Machines, possui uma qualidade de imagem

bem significativa diante dos outros desenhos analisados. Ele é bem colorido e com uma

grande diversidade de elementos estéticos,  pois  apresenta em sua profundidade uma

perspectiva  rica  em  detalhes,  configurado  para  apresentar  uma  perfeição  até  nos

pequenos detalhes, reafirmando o mundo pseudorealista da televisão. O que presume

que a sua elaboração necessita de muitas técnicas e um alto investimento financeiro. Por

isso, sua veiculação não é tão acessível como os demais desenhos analisados, pois os

episódios dos mesmos encontram-se disponíveis no You Tube, o que não acontece com o

Blaze And The Monster Machines.

Os episódios apresentam uma velocidade vertiginosa, tudo se passa tão rápido

diante dos olhos que é impossível apreciar determinados detalhes. O desenho preconiza

o uso de jargões e frases de efeito, segue uma sequência em seus temas, apresenta

conteúdos que não coadunam com os conteúdos formativos, como egoísmo, trapaça, fins

lucrativos,  a  realidade  apresentada  no  desenho  não  corresponde  à  realidade  dos

espectadores,  reforça estereótipos (principalmente na questão que liga o masculino a

carros supervelozes e a manobras radicais), dentre outros. 

O desenho destaca o protagonismo das máquinas, que aparecem como uma coisa,

cuja existência não se relaciona com o trabalho e a criação humana; pelo contrário, os
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humanos,  trabalhadores  braçais,  é  que  dependem  das  máquinas  para  salvá-los.  Ao

reforçar o papel salvacionista da técnica, o desenho corrobora para a constituição do que

Adorno  (1995)  chama  de  “véu  tecnológico”,  que  encobre  as  causas  da  injustiça  e  a

responsabilidade humana por essa condição. Sob essa condição,

Os homens inclinam-se a considerar a técnica como sendo algo em si mesmo,
uma força própria, esquecendo que ela é a extensão do braço dos homens. Os
meios ----  e a técnica é um conceito de meios dirigidos à autoconservação da
espécie humana ---- são fetichizados, porque os fins ---- uma vida humana digna
----encontram-se  encobertos  e  desconectados  da  consciência  das  pessoas
(ADORNO, 1995, p. 132).

O desenho promove a estereotipia e a padronização, revelando a tendência social

objetiva que busca unificar a realidade e conferir um ar de semelhança a tudo, conforme

Adorno e Horkheimer afirmam na Dialética do esclarecimento (1995). Essa característica

aparece no desenho por meio dos personagens e do cenário, cuja diversidade é ocultada.

3. 3 PEPPA PIG

Fonte das imagens: Peppa Pig. Site oficial. Disponível em: <https://br.peppapig.com/ >. Acesso em:
26/07/2109.

No  Brasil,  o  desenho  Peppa  Pig é  veiculado  desde  2013,  pelo  canal  a  cabo

Discovery Kids, está entre os desenhos mais prestigiados da emissora. Em maio de 2015,

passou a ser transmitida pela  TV Cultura. Segundo o site  Astley Baker Davies Ltd30,  a

série de animação foi criada e dirigida por  Neville Astley e Mark Baker, e produzida por

Phil Davies. O desenho também contou com a participação dos escritores: Neville Astley,

Mark Baker, Phil Parker, Parker Chris, Alison Snowden. A animação é considerada um

sucesso mundial, pois é transmitida em mais de 180 países.

O desenho conta a história de uma porquinha, a  Peppa Pig. Ela mora com seus

pais,  Mamãe Pig e Papai  Pig,  e seu irmão caçula George,  em uma cidade britânica.

Outros personagens também compõem elenco da animação, como a Vovó Pig, o Vovô

30 Peppa  Pig.  Site  Astley  Baker  Davies Ltd.  Disponível  em:
<https://www.astleybakerdavies.com/peppa.html>. Acesso em: 26/07/219.

140

https://pt.wikipedia.org/wiki/TV_Cultura
https://www.astleybakerdavies.com/peppa.html
https://br.peppapig.com/


Pig, a Candy Gato, a Danny Cão, a Emily Elefante, o Freddy Raposo, o Gerald Girafa, o

Pedro Pônei, a Rebecca Coelho, a Susie Ovelha, a Zoe Zebra e a Molly Toupeira. 

De  acordo  com  as  informações  disponibilizadas  pela  emissora  TV  Cultura,  o

desenho  Peppa  Pig,  ensina  por  meio  de  suas  histórias,  alguns  princípios,  como  a

importância da amizade e do companheirismo no dia a dia. As últimas temporadas do

desenho,  também  demonstram  que  Peppa "[…]  aprende  um  pouco  mais  sobre  os

encantos  de ser  criança:  brinca de esconde-esconde,  tenta descobrir  os mistérios do

assobio, anda de bicicleta e, sobretudo, encara qualquer de desafio com o apoio de sua

família e amigos". (TV CULTURA, 2019)31. 

A TV Cultura exibe o desenho Peppa Pig, uma vez ao dia. De segunda a sexta às 7

h e 30 minutos, com horários alternativos aos sábados e domingos, às 14 h e 14 h e 30

minutos, respectivamente. O desenho tem duração de quinze minutos, no entanto durante

esse  tempo,  veicula  três  episódios  por  blocos,  pois  cada  um tem duração  de  cinco

minutos  cada.  Assim,  como  o  desenho  Blaze  and  the  Monster  Machines,  também

encontramos algumas dificuldades em nossa pesquisa, com relação aos dados técnicos

do desenho animado Peppa Pig. Embora, dos três desenhos analisados, ele seja o único

que a emissora disponibiliza um botão de direcionamento para o site oficial em sua grade

de  informações,  ainda  existe  uma  grande  escassez  de  informações  e  referências

confiáveis sobre a animação. Focamos nossa análise nos seguintes episódios: O carro

novo (The New Car), Neve (Snow), A Câmera nova do Papai (Daddy's Movie Camera), A

casa na árvore (The Tree House) e Bolhas (Bubbles).

3. 3.1 Episódio: O CARRO NOVO (The New Car)

O episódio “O carro novo32” (The New Car), foi exibido na TV Cultura, no dia 13 de

junho de 2018, às 13 h e 30 minutos, com quinze minutos de duração. O episódio inicia

mostrando a casa de Peppa, que está localizada no alto de um morro bem íngreme, com

um carro vermelho estacionado ao lado. À medida que a imagem vai se aproximando da

casa, aparece Peppa e  George saindo de dentro da casa, sorrindo e correndo. Os dois

vão em direção ao carro e entram. A Mamãe Pig, vem logo em seguida e entra pela porta

do passageiro, localizada na frente do veículo. O Papai Pig sai da residência e para atrás

31 Peppa Pig.  TV Cultura. Acontece. Infantil.  Disponível em: <https://tvcultura.com.br/acontece/767_com-
mais-brincadeiras-e-aprendizados-peppa-pig-estreia-nova-temporada-na-tv-cultura.html >.  Acesso  em:
26/07/2019.
32 Episódio: O Carro  Novo.  Peppa Pig.  Criação e direção: Mark  Baker  e  Neville  Astley. Informações
disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=6Gl5Tm5U5uI >. Acessado em: 29/03/2019.
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do carro. Nesse momento o narrador inicia seu relato, conta que hoje, a  Peppa e sua

família vão dar uma volta no carro vermelho deles.

Então,  o Papai  Pig,  grunhe e sugere:  que tal  arriar  a  capota.  Animada,  Peppa

responde, que sim, e pede por favor. Logo após, o Papai Pig, desce a capota do veículo,

e as crianças riem. O narrador continua, diz que a  Peppa e o  George adoram o carro

deles. Em seguida, o papai entra no carro e pergunta, se estão prontos. A resposta vem

em coro: prontos. O Papai  Pig liga o carro e avisa que estão indo, e sai com o carro.

Desce a ladeira da casa da família Pig.

A medida que o carro vermelho da família Pig vai rodando, vai passando pelo que

parece  ser  algumas  árvores  e  alguns  morros  que  se  mexem  ao  fundo  para  dar  a

impressão de que o carro está andando. Nesse trecho, o céu é representado com uma

cor azul levemente mais escura e com nuvens brancas. Se parece com uma bolinha de

algodão. As cores empregadas no desenho são mais tons pastéis, cores mais suaves.

Figura 26: Peppa Pig

Fonte: O Carro Novo. Peppa Pig. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=6Gl5Tm5U5uI >.
acesso em: 29/03/2019.

Enquanto o carro anda, o desenho mostra Peppa e George no banco traseiro do

carro, que está com a capota aberta e é possível visualizar os porquinhos sentados em

suas cadeirinhas, com o cinto de segurança, assim, como seus pais. Peppa grunhe e diz,

que adora o carro deles. O Papai Pig, sorri e afirma que o carro também “os adora”. Como

se estivesse perguntando ao carro ele diz, não é mesmo, e aperta a buzina do automóvel.

A família toda ri e grunhe com a ação do papai. 

A cena seguinte, volta a mostrar o carro trafegando pela rua, ao fundo aparecem

alguns morros verdes com pequenas árvores e um céu azul bebê, com poucas nuvens

arredondadas e fofinhas. Como se tivessem sido desenhadas por uma criança, assim
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como o sol que aparece ao fundo da casa de Peppa no início do desenho. Então, o carro

parece passar por cima de alguma coisa, o que parece ser uma pedra grande, o que faz

com o automóvel dê um pulo e emita um som semelhante quando algo se quebra. A

família para de rir e todos esboçam um ar de preocupação. O narrador diz que o carro

não parece estar muito bom.

O carro deixa de funcionar aos poucos, até parar de andar, finaliza com um pulo e

um barulho de molas saltando. O Papai Pig desce do veículo, vai para frente do carro e

abre o capô. Então,  Peppa pergunta ao pai o que foi. Em seguida, aparece uma peça

parecida com um motor girando de forma lenta, até parar. Meio atordoado, o Papai  Pig

coloca a mão no queixo e responde, que não sabe. A Mamãe Pig, sugere para levem o

carro para a oficina do Vovô Cão, pois ele consertará. Papai Pig responde que é uma boa

ideia, fecha o capô, entra no carro e sai dirigindo o veículo, que sai dando pequenos

pulos, demonstrando que está prestes a parar de funcionar. 

O Vovô entra  em cena latindo,  ele  tem uma cor  acinzentada e seu corpo tem

características semelhantes à da família  Pig,  no entanto seu focinho é arredondado e

protuberante. Ele usa um boné rosa, com uma estampa branca e redonda, com um carro

na cor laranja no centro. O narrador explica, que o Vovô Cão cuida da oficina e sabe

consertar  carro muito  bem. Em seguida,  aparece a oficina do Vovô,  sua aparência é

semelhante à de um posto de gasolina, com duas bombas amarelas de combustível e

sobre o telhado uma placa enorme, com o mesmo logo do boné do Vovô Cão. 

A cena seguinte, mostra a família Pig se aproximando com carro o e buzinando. O

carro ainda está dando pulos como se fosse parar de funcionar a qualquer momento. O

Vovô Cão se aproxima do veículo, late, abre o capô e diz: poxa Papai Pig, o seu carro não

me parece muito bom. O Papai Pig grunhe e pergunta ao Vovô se ele pode consertar o

carro. O Vovô Cão responde que sim, mas levará o dia todo. Então, a família toda grunhe

e esboça um ar de frustração. Peppa comenta que eles queriam dar uma volta no carro

deles. O Vovô Cão diz que tudo bem, que ele pode emprestar um carro novo enquanto

conserta o da família  Pig.  Em seguida,  mostra um carro azul,  novinho e brilhando. A

família toda vibra e salta do veículo vermelho. O Papai Pig agradece.

O Vovô Cão pergunta se eles querem arriar a capota. Peppa responde que sim e

pede por favor. O Vovô Cão aponta para o painel do veículo novo e explica, que para

abrir a capota e os vidros, é só apertar o botão vermelho e eles se abrirão sozinhos. O

painel tem vários botões, um azul, um vermelho, um laranja, um verde, um amarelo e um

roxo. O narrador diz que o carro é inteligente. A família se surpreende. O Vovô cão late e
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continua, diz que quando a família voltar, ele já terá consertado o carro. O Papai Pig liga o

carro novo e agradece o Vovô cão, em seguida diz adeus. A mamãe Pig e Peppa também

se despedem. Peppa diz tchauzinho. A família Pig sai para passear com seu novo carro

azul. O narrador diz que Peppa e sua família gostam do carro azul novo.

A cena seguinte mostra o painel do carro novo, bem próximo ao volante. O Papai

Pig comenta que tem tantos botões no carro novo. Então, Peppa pergunta ao seu pai, o

que é que o botão verde faz papai. O Papai aperta o botão e responde: vamos ver. Após

apertá-lo, os vidros do carro novo sobem todos ao mesmo tempo. Peppa abre os braços e

diz que as janelas são mágicas. A família toda ri. Peppa continua, pergunta ao seu pai se

ele pode abaixar as janelas mágicas. O Papai Pig atende seu pedido e todos riem. Peppa

faz outra pergunta ao seu pai, sobre o que o botão azul faz. Novamente, o Papai  Pig

aperta o botão e responde que não sabe, mas que verão.

O botão azul faz com que apareça uma antena na frente do veículo e liga um som

muito alto. O carro começa a sacolejar, chacoalhando todos dentro dele. A família parece

não ter gostado do efeito, então Papai Pig aperta o botão novamente que volta ao normal.

Todos riem.  Peppa diz: adorei o carro novo e pergunta se eles podem ficar com ele. A

Mamãe Pig responde que não, pois só o pegaram emprestado por um dia. Os porquinhos

lamentam.

Nesse momento, o céu azul escurece e começa relampejar, a Mamãe Pig olha para

o céu e diz que parece que vai chover. O Papai grunhe e responde que sim, diz que vai

levantar a capota. Em seguida, começa a chover e o Papai  Pig ainda não levantou a

capota. Confuso, olha para o painel cheio de botões e indaga qual é o botão que levanta a

capota. Ele aperta o roxo, mas o carro emite uma buzina bem alta e se treme todo. A

família ri. O Papai Pig fala de si mesmo: poxa, mas que bobo. O pai de Peppa continua,

aperta o botão laranja, diz que deve ser aquele. O carro liga os limpadores de vidro e joga

água no rosto do papai Pig. O narrador ressalta, fala que o carro novo joga água no papai.

As crianças riem e Peppa diz que o Papai é bobinho, pois isso não é a capota.

O Papai continua, aperta o botão amarelo, que faz com que o carro novo abra o

capô, enquanto continua chovendo. Então diz que não é aquele. Aperta outro, e o carro

começa a sacudir, a tocar os alarmes, a buzinar, a tocar o som bem alto e sobe e desce

os vidros. Os porquinhos riem muito. O narrador comenta que o papai esqueceu qual é o

botão que levanta a capota. Enquanto todos riem, o papai se desespera e diz que acha

que aquele carro não gosta dele. Com muita calma, a Mamãe sugere que tentem o botão
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vermelho.  Apertando-o.  Funcionou,  o  carro  levantou  a  capota  e  os  vidros.  A família

comemora: viva. 

Na sequência, rindo, a Mamãe avisa que agora parou de chover. Pois a chuva vai

embora e o sol reaparece. Então, Peppa pergunta se podem arriar a capota de novo. O

Papai olha para o painel e responde sim, e pergunta qual era mesmo o botão. A família

em coro:  o vermelho.  Em seguida,  a  capota se abre novamente e família  comemora

esticando os braços para o alto. Todos retornam para a oficina do Vovô Cão. 

O Papai Pig buzina para avisar que chegaram. O Vovô Cão entra em cena, ele está

com a capota do carro da família Pig aberta, está arrumando o motor. O narrador comenta

que o Vovô Cão arrumou o carro. Nesse momento, o Vovô avisa a família que o carro

deles está pronto. A família comemora: viva. O papai Pig paga pelo conserto e agradece,

diz  obrigado ao Vovô Cão,  e  pede para  que ele  fique com o troco.  Latindo,  o  Vovô

agradece e diz adeus. A família também se despede: adeus! tchau! tchauzinho!

Enquanto  pegam  a  estrada  para  a  casa,  pelo  mesmo  caminho,  o  Papai  Pig

comenta que é bom estar de novo com o carro deles. Peppa diz, que ela gostou do carro

novo, mas que gosta muito mais do carro velho deles. O Papai responde que acha que o

carro deles, também gosta da família. Como se estivesse perguntando ao carro diz: Não é

mesmo. Em seguida, aperta a buzina para afirmar a sua fala. A família toda comemora

rindo.

3. 3.2 Episódio: Peppa Pig – Neve (Snow)

O episódio Neve33 (Snow) foi veiculado pela TV Cultura, no dia 13 de junho de

2018, das 13 h e 30 minutos às 13 h e 45 minutos. O episódio inicia com a aproximação

da câmera na janela casa de  Peppa.  Através dela é possível ver  Peppa e  George no

interior  da casa, do lado de fora aparece o telhado e o jardim cobertos de neve. Em

seguida, aparecem os porquinhos sentados próximos a janela, Peppa em uma cadeira e

George em uma cadeirinha de alimentação infantil. O narrador diz que Peppa e o George

estão muito  animados hoje,  pois  está nevando lá  fora.  A cena seguinte exibe toda a

família,  a  Mamãe  Pig,  o Papai  Pig, eles estão sentados à mesa na frente dos filhos

(Figura 27). Grunhindo, Peppa pergunta a sua mãe se eles podem ir brincar na neve. A

mamãe grunhe e responde sim, mas está muito frio lá fora, então tem que se agasalhar.

33 Peppa  Pig.  Episódio  Neve.  Criação  e  direção:  Mark  Baker  e  Neville  Astley.  Produção:  Phil  Davies.
Informações disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=jvE0brIdiK8 >. Acesso em: 01/04/2019.
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Peppa  sorri  e  comemora  com  o  irmão:  viva.  O  Papai  Pig alerta,  para  que  não  se

esqueçam de botar o chapéu, o cachecol e as luvas. As crianças saem correndo e dando

pulos de alegria.

Figura 27: Peppa Pig

Fonte: Neve. Peppa Pig. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jvE0brIdiK8>. Acesso em:
01/04/2019.

O narrador ressalta que está fazendo muito frio lá fora, a  Peppa e o George têm

que botar seus chapéus, seus cachecóis e suas luvas. Em seguida, os porquinhos se

vestem e saem felizes para neve, Peppa abre a porta e salta para o lado de fora da casa

sobre a neve e chama o irmão George. Ele sai com pressa atrás da irmã, acompanhando-

a na corrida sobre a neve, descem uma ladeira enquanto correm, deixando pegadas na

neve. O narrador comenta que a Peppa e o George estão deixando pegadas na neve. Diz

que a  Peppa e o  George adoram deixar pegadas na neve. Enquanto os dois brincam,

Peppa faz um círculo de pegadas na neve e George dá pulos sobre a neve fofinha e

afunda seu corpo na nela. Peppa começa a dar saltos na neve até cair, seu corpo todo,

inclusive sua cabeça fica sob a neve. 

Então, Peppa se levanta com o rosto todo cheio de neve, seu irmão começa a rir.

Peppa sacode-se e diz que não tem graça nenhuma. O irmão ri ainda mais, então ela

começa rir com ele, em seguida convida George, para brincar de bola de neve. Ele olha

para ela pensativo e fica quieto. Peppa faz uma bola de neve e joga em seu irmão, que ri

e faz outra bola e joga na irmã. O narrador diz que a  Peppa fez uma bola de neve.

Comenta que a Peppa e o George estão se divertindo muito. Enquanto isso, a brincadeira

continua,  Peppa pega mais bolas e começa a correr atrás do irmão, diz para  George:

volta aqui seu porquinho. Logo após, ela acerta outra bola de neve nas costas de George,

os dois riem. George revida acertando outra na irmã. 
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Peppa faz uma bola gigante e joga sobre o George, que fica escondido embaixo da

grande bola de neve, ele empurra a bola de neve para o lado, se levanta e chora. Peppa

olha assutada. O narrador lamenta, diz achar que o jogo está ficando um pouco violento

demais.  Peppa grunhe e pede desculpas à George. Ele para de chorar. Então,  Peppa

convida George para fazer um boneco de neve. George grunhe e acena com a cabeça,

faz sinal para confirmar a brincadeira.  Peppa sorri e se diverte enquanto empurra uma

“bolona” de neve.

O narrador diz que a Peppa e o  George estão fazendo um boneco de neve, que

primeiro eles fazem o corpo.  Peppa diz à  George  que esse é o corpo do boneco. O

narrador continua, diz que agora eles irão fazer a cabeça do boneco de neve. Nesse

momento, George faz uma bola menor e coloca sobre a bola maior. Peppa diz que agora

o boneco precisa de braços, de olhos e de uma boca. As crianças saem em busca dos

materiais para montar o resto do corpo do boneco. O narrador explica que George achou

uns gravetos para os braços do boneco de neve. Em seguida, o porquinho se aproxima e

coloca  dois  gravetos  no  corpo  do  boneco  para  representar  os  braços.  Peppa acho

algumas pedras, para representar os olhos e a boca do boneco de neve. Então,  Peppa

coloca as pedras na cabeça do boneco de neve e diz que é o rosto dele. George grunhe e

confirma balançando com a cabeça.

Peppa diz ao irmão que agora o boneco precisará de um nariz. Corre e pega uma

cenoura e a coloca no lugar do nariz. O narrador diz que Peppa pegou uma cenoura para

fazer o nariz do boneco de neve. Os porquinhos grunhem para comemorar. O narrador

continua, comenta que o boneco de neve parece bastante feliz, mas talvez ele esteja com

frio. Então, Peppa diz que o boneco tem que ter roupas, para ficar quentinho. George sorri

e corre para dentro da casa, em seguida volta com uma touca, um cachecol e um par de

luvas verdes em suas mãos, entrega-os à Peppa que coloca no boneco para decorá-lo. O

narrador diz que George achou umas roupas para manter o boneco de neve aquecido. O

narrador explica que o boneco de neve está usando chapéu, cachecol e luvas. Rindo

muito, os porquinhos terminam de enfeirar o boneco. Peppa chama a Mamãe e o Papai

para ver. A mamãe chega primeiro, bem agasalhada. O narrador diz que a mamãe está

usando o seu chapéu, o seu cachecol e as suas luvas. 

A mamãe diz que este é o melhor e mais bonito boneco de neve que ela já viu. As

crianças esboçam um ar de convicção diante do comentário da sua mãe. De repente,

aparece o Papai  Pig,  batendo os queixos de frio, pois está sem o seu chapéu, o seu

cachecol e as suas luvas, apenas com o seu casaco. O narrador comenta que o papai
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parece estar com muito frio, pois ele não está usando o seu chapéu, o seu cachecol e as

suas luvas. Nesse momento, o Papai dá um espirro bem alto e se aproxima da família Pig

(Figura 28). 

Figura 28: Peppa Pig

 

Fonte: Neve. Peppa Pig. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=jvE0brIdiK8     >.
Acesso em: 01/04/2019.

Peppa vê seu pai e pergunta: papai por que você não está usando o seu chapéu, o

seu cachecol e as suas luvas. O Papai  Pig grunhe e responde que ele não sabe onde

estão, pois não conseguiu achar em lugar algum. A Mamãe Pig responde que ela acha

que sabe onde está o chapéu, o cachecol e as luvas do papai. A câmera se afasta e

mostra uma visão integral, que aparece o boneco de neve no centro e a família ao redor.

Então, o narrador diz que o chapéu, o cachecol e as luvas do papai estão no boneco de

neve. O Papai olha e sussurra espantado: oh! A família ri muito e todos caem na neve.  

3. 3.3 Episódio: A Câmera nova do Papai (Daddy's Movie Camera)

O episódio “A Câmera nova do Papai34” (Daddy's Movie Camera), foi exibido na TV

Cultura, no dia 13 de junho de 2018, das 13 h e 30 minutos às 13 h e 45 minutos. Como

todos os episódios, logo no início o desenho mostra o lado de fora casa de Peppa, com

uma  paisagem  com  cores  em  tons  pastel,  a  voz  da  Peppa (dublagem  brasileira),

apresenta o nome do episódio em português. Na tela o nome aparece escrito em Inglês.

O episódio começa com a chegada de um carro amarelo, e o narrador dando início a sua

fala, diz que o Senhor Zebra, o carteiro, está entregando um pacote na casa da Peppa.

34 Peppa Pig. Episódio A Câmera nova do Papai (Daddy's Movie Camera). Criação e direção: Mark Baker e
Neville  Astley.  Narrador:  John  Sparkes.  Informações  disponíveis  em:  <https://www.youtube.com/watch?
v=7Pmpf-CHLBk     >. Acesso em: 03/04/2019.
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Figura 29: Peppa Pig

Fonte: A Câmera Nova do Papai. Peppa Pig. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7Pmpf-
CHLBk>. Acesso em: 03/04/2019.

O Senhor Zebra tem riscos nas cores preta e branca, usa um chapéu azul com um

envelope na frente,  a parte debaixo do seu corpo é da cor azul,  como se sua roupa

também fosse azul, combinando com o chapéu. A caricatura do corpo do Senhor Zebra

tem  os  mesmos  contornos  da  família  Pig e  do  Vovô  Cão,  mas  sem  os  focinhos

protuberantes no lugar do nariz iguais ao da família Pig. 

O Senhor Zebra se aproxima da porta da casa e toca a campainha (um botão

amarelo), o Papai  Pig sai  para recepcioná-lo. Então, o Senhor Zebra diz que tem um

pacote para senhor Pig. O Papai Pig diz muito obrigado ao senhor zebra, e diz adeus. O

Senhor Zebra entra em seu carro, buzina e vai embora. O Papai  Pig entra em casa e

chama à família, que está toda envolta da mesa na cozinha, diz para todos que recebeu

um pacote pelo correio, e pergunta se alguém adivinha o que tem no pacote.  George

responde  que  é  um  dinossauro.  Peppa  contesta,  diz  que  o  George sempre  fala

dinossauro para tudo. O Papai Pig sorri e diz que o pacote é muito pequeno para ter um

dinossauro.

Peppa tenta a sorte, diz que é um novo brinquedo. O Papai grunhe e responde que

é quase isso. A Mamãe arrisca, diz que sabe o que é, uma filmadora. O novo brinquedo

do Papai. Em seguida, o Papai rasga o pacote e responde que é isso mesmo. É uma

filmadora. Tira a filmadora da caixa e mostra a todos, ela é quadrada, cinza, com uma

lente no formato de cubo e com um botão verde na parte de cima. O Papai explica que

eles poderão fazer filmes com ela e depois assisti-los na TV. Peppa fica animada, grunhe

e pergunta ao seu pai se pode ser a primeira a usar. O Papai Pig sorri e responde que é

muito difícil para uma criança usar, pois até ele terá que ler as instruções. O manual da
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filmadora é um caderno azul, com uma filmadora na capa. O Papai Pig o abre e aperta os

olhos, como se estivesse se esforçando para entender o que está escrito (Figura 30).

Figura 30: Peppa Pig

Fonte: A Câmera Nova do Papai. Peppa Pig. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=7Pmpf-
CHLBk>. Acesso em: 03/04/2019.

Após olhar as instruções no manual, o Papai  Pig confessa que é um pouco mais

difícil  do  que  ele  pensou.  Peppa comenta  que  a  mamãe da  Suzy também tem uma

filmadora, e que ela liga a filmadora dela assim. Ela leva o dedo em direção ao grande

botão  verde  localizado  na  parte  de  cima da  câmera  e  o  aperta.  A filmadora  faz  um

barulho, acende uma luz vermelha e liga. O Papai se surpreende, diz: muito bem Peppa.

A filmadora liga e emite um recado: obrigado pela aquisição da filmadora três mil, ela está

pronta para gravar seu primeiro filme. A mamãe Pig pergunta se tem jeito de desligar essa

voz. Enquanto todos olham para a filmadora que está sobre a mesa, o Papai diz não

saber muito bem.

A filmadora repete a mensagem: obrigado pela aquisição da filmadora três mil.

Então,  Peppa explica que na filmadora da mãe da  Suzy, é só apertar esse botão para

parar de falar. Enquanto a filmadora inicia a frase novamente, Peppa aponta para o botão

verde e aperta-o.  Peppa diz que agora parou de falar. A Mamãe Pig parabeniza Peppa.

Em seguida, o Papai Pig segura a filmadora nas mãos e pergunta o que ele deve filmar

primeiro.  Peppa pula da cadeira, grunhe e diz para seu pai filmá-la. O Papai concorda,

aponta a filmadora para a porquinha e aperta o botão para iniciar a filmagem. Peppa se

apresenta: olá, eu sou a  Peppa! A porquinha mostra a língua para a câmera. Enquanto

grava Peppa, o Papai ri de sua atitude. Depois de filmá-la, ele leva a filmadora para perto

da TV e a pluga com um cabo, e diz: vamos lá pessoal.
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A família toda se senta no chão para assistir a filmagem. O Papai Pig liga a TV com

um controle  remoto  e surge uma imagem cheia  de chuviscos,  de  repente  aparece a

gravação de  Peppa.  Ela se apresenta e mostra a língua. Após assistir  à gravação, a

família se joga no chão de tanto rir dela. Em seguida, Peppa se levanta e diz: de novo, de

novo. O responde que está bem, aperta o controle para rebobinar a imagem (a gravação

aparece sendo rebobinada). Então, novamente, a família ri deitada no chão. Peppa pede

outra  vez:  de  novo,  de  novo.  O  papai  rebobina  a  gravação  para  que  possam  vê-la

novamente. Então, Peppa pede que seja passada mais uma vez. O papai sorri e sugere

para que filmem outra coisa. A mamãe sugere que o papai saia da sala, para que eles

possam fazer um filme para ele.

Peppa empurra seu pai pela porta da sala, levando-o para a cozinha e diz para ele

ir para lá. O narrador diz que o papai tem que esperar na cozinha, enquanto a mamãe, a

Peppa e o George fazem um filme secreto. Após deixar o Papai  Pig na cozinha,  Peppa

volta correndo para a sala. A mamãe avisa o papai que não vale espiar. Na cozinha, o

Papai  Pig sorri, enquanto as crianças sorriem na sala. A mamãe fala baixinho com as

crianças, diz que eles têm que fazer uma coisa. Ela grunhe e pergunta à George se ele

quer ser o primeiro.  George acena com a cabeça que sim. A mamãe aponta filmadora

para ele e começa a filmar. Nesse momento, aparece o papai na cozinha, enquanto todos

riem na sala. Então, o papai pergunta se estão prontos, e se ele já pode ver o filme.

A Mamãe Pig responde da sala que acabaram, que agora ele pode ir. O papai volta

para a sala e encontra a família à sua espera, a mamãe diz que George fez um filme e a

Peppa também. O Papai se senta no sofá e convida a família para ver o filme de George.

A mamãe pega o controle da TV e inicia a apresentação. A gravação mostra  George

grunhindo e depois dizendo: “dinossaulo, ual”.  Então,  Peppa explica que  George está

fingindo  que  é  um  dinossauro.  Enquanto  a  filmagem  mostra  George imitando  um

dinossauro.  O Papai  Pig  comenta:  mas  que  medo  enorme  desse  dinossauro.  Nesse

momento,  aparece  George se  aproximando  da  câmera  e  fazendo  grunhidos  ferozes,

como se fosse um dinossauro. Ao assistir sua gravação, George começa a chorar. 

O narrador diz, puxa o George ficou com medo. A mamãe tenta acalmá-lo, diz para

que não fique com medo, pois não é um dinossauro de verdade na TV, é ele mesmo.

George sorri e vai para perto na tela da TV para olhar de perto. O porquinho se acalma e

volta  a  grunhir  para  sua  filmagem,  dizendo:  “dinossaulo”.  Todos  riem.  A Mamãe  Pig

grunhe, aponta o controle para a TV e diz que agora verão o filme da Peppa. A gravação

mostra  Peppa mostra dizendo: oh-oh-oh. O Papai pergunta: quem será esse aí. Então,
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Peppa continua: eu sou o papai oh-oh-oh. O Papai diz que já sabe. Nesse momento,

Peppa dá pulos e se aproxima da lente da filmadora, passa as mãos na barriga e com

uma voz bem grossa, diz: minha barriga é muito grande, porque eu como muito biscoito.

A Mamãe, a Peppa e o George riem bastante, já o papai fica sério, passa a mão

em sua barriga,  grunhe e diz  que ela  não é grande.  Mas que ele  gosta  de biscoito,

mesmo. Peppa diz ao seu pai que quanto mais come, maior fica sua barriga. Enquanto dá

tapas na barriga de seu pai. Todos riem. O papai pega o controle aponta para a TV e diz

que está bem. Em seguida, começa a rodar outra filmagem da família. O filme mostra

Peppa apontando  para  seu  irmão  e  falando  (a  medida  em  que  ela  apresenta  os

personagens vão entrando em cena): esse é meu lindo irmãozinho George. Esta é minha

Mamãe e esta sou eu (dá um enorme grunhido, de tremer a tela da TV). Todos riem.

Então o Papai se levanta, estende os braços e diz: e este é o papai de verdade. Dá um

grunhido tão alto e forte, que a família toda cai deitada no chão. 

3. 3.4 Episódio: A Casa na Árvore (The Tree House)

O episódio “Casa na Árvore35” (The Tree House), foi exibido no dia 22 de agosto de

2018, das 13 h e 30 minuntos às 13 h e 45 minutos, na TV Cultura. Logo no início do

episódio, aparece à chegada da família Pig na casa da Vovó e do Vovô Pig, todos estão

dentro do carro (Figura 31). Em seguida, saem e se dirigem à porta. O narrador comenta

que Peppa e George vão visitar a vovó e o vovô. Então, Peppa bate na porta da casa e a

Vovó à abre. Muito feliz,  Peppa diz oi para a vovó.  George também cumprimenta, diz

“bobó”. A Vovó grunhe e diz: olá meus queridinhos, antes de entrar devem tirar as botas

sujas de lama. Peppa responde a vovó que sim. Os porquinhos tiram as botas e saltam

para dentro da casa da Vovó  Pig, rindo de felicidade. Os pais de  Peppa também tiram

seus sapatos e também entram, se dirigem para a sala da casa da Vovó. 

35 Peppa Pig. Episódio A Casa na Árvore (The Tree House). Criação e direção: Mark Baker e Neville Astley.
Narrador: John Sparkes. Informações disponíveis em: <https://www.youtube.com/watch?v=UjQPyaLdayo     >.
Acesso em: 09/04/2019.
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Figura 31: Peppa Pig

Fonte: A Casa na Árvore. Peppa Pig. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=UjQPyaLdayo>.
Acesso em: 09/04/2019.

Enquanto conversam, a Vovó diz à Peppa e à George, para olharem o que ela fez.

São cortininhas. Em seguida, ela mostra uma cortina pequena, na cor rosa, com alguns

corações em tons mais claros de rosa. Os porquinhos ficam felizes. Peppa pergunta para

a vovó para quê servem as cortininhas. A vovó responde que é uma surpresa, ao mesmo

tempo que fecha as cortininhas. Logo após a vovó pergunta se os porquinhos querem ver

o  que  o  vovô  fez  para  eles  no  jardim.  Entusiasmada,  Peppa responde  que  querem.

George grunhe e gesticula com a cabeça que sim. Os porquinhos saem da casa, calçam

suas botas e saem correndo e rindo pelo jardim, os pais e a vovó vão logo atrás. 

Na cena seguinte, aparece a Vovó Pig no quintal, ele está pregando o telhado de

uma casa, Peppa o encontra e diz: vovô. George resmunga: “bobô”. Oh é uma surpresa

Vovô para de martelar e os cumprimenta, diz olá para  Peppa e  George, e fala para os

porquinhos olharem o que ele fez para eles. Nesse momento, o Vovô pega o telhado e

coloca sobre a carcaça de uma casinha na árvore e explica, que é uma casa na árvore.

Feliz, Peppa grunhe e comenta, que é uma casa na árvore para o George e pra ela. Em

seguida,  os  pais  e  a  Vovó  Pig se  aproximam  da  casa  na  árvore,  a  Vovó  com  as

cortininhas na mão diz que elas são para colocar na janela. O Vovô levanta o telhado da

casa e a Vovó arruma as cortinas na janela da casa. As crianças vibram de felicidade:

viva!
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Figura 32: Peppa Pig

Fonte da imagem: A Casa na Árvore. Peppa Pig. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?
v=UjQPyaLdayo>. Acesso em: 09/04/2019.

O narrador relata que a  Peppa e o  George adoraram a casa na árvore. Então,

Peppa agradece, diz obrigada ao Vovó e à Vovô.  George agradece grunhindo. O Vovô

sorri e pergunta quem vai entrar na casa por primeiro. Peppa pula e diz que é ela. O Vovô

diz para entrar.  Peppa salta para a escada, abre a porta da casa na árvore, olha para

todos e avisa: antes de entrar na minha casa, tenho que tirar minhas botas sujas de lama.

Então, ela tira as botas e as joga escada abaixo. Entra na casa, abre as cortinas e diz ela

está na casa dela. Fecha as cortinhas, sorri e diz novamente que ela na casa dela. Do

lado de fora da casa,  George grunhe. Enquanto o Papai  Pig pergunta à George, se ele

também quer entrar na casa da árvore. George grunhe e acena com a cabeça que sim. O

Papai vai até a porta da casa e bate.  Peppa sai na janela e pergunta quem é. O Papai

grunhe e responde que um porquinho chamado George quer lhe visitar, e pergunta se ele

pode entrar.

Peppa sai na janela e responde que pode, mas só se tirar suas botas sujas. O

Papai alerta George para tirar as botas, e aí pode visitar a Peppa na casa. George tira as

botas e sobe as escadas da casa sorrindo e bate na porta. Peppa sai na janela e pergunta

quem é.  George grunhe.  Peppa pergunta novamente: George. O irmão responde: ronc,

ronc. Então, Peppa reconhece o grunhido do irmão e abre a porta. George entra e os dois

vão para a janela sorrindo.  Em seguida,  os pais  se aproximam da porta  da casa na

árvore, e a Mamãe bate na porta. Peppa e George aparecem do lado de dentro da casa e

os pais do lado de fora. Após ouvir as batidas na porta, Peppa pergunta quem é. A Mamãe

grunhe e responde que a Mamãe, e pergunta se tem lugar pra mais visitas. Na janela,

Peppa responde que tem que dizer as palavras secretas. Depois pode entrar na casa

deles.
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George ri, como se gostasse da ideia. A mamãe responde que entende, e pergunta

quais são as palavras.  Peppa abre a porta  e diz  no ouvido da mamãe que tem que

sussurrar  elas  pra  você.  As  palavras  secretas  são:  o  barrigão  do  Papai.  A mamãe

responde que entende. Então, as crianças aparecem rindo no interior da casa, enquanto

isso, do lado de fora, a Mamãe se aproxima e bate na porta. Peppa do lado de dentro diz

para que diga as palavras secretas. A mamãe do lado de fora fala: O barrigão do papai.

Peppa abre a porta e diz que é isso aí, as palavras são: o barrigão do papai. Enquanto as

crianças riem, o Papai fica com uma expressão séria, leva às mãos na barriga, grunhe e

diz  que  acha  essas  palavras  secretas  bobas.  Toda  a  família  ri,  enquanto  o  Papai

permanece sério.  Peppa em pé na porta diz para mamãe, que antes de entrar na casa

deles, tem que tirar as botas.

A mamãe responde que é claro. Tira as botas e entra na casinha da árvore. Após a

Mamãe entrar,  Peppa diz que tem lugar para o Papai também. Então, o Papai bate na

porta, Peppa à abre e pede para que ele diga as palavras secretas. O papai pergunta se

ela pode dar a ele outras palavras secretas e pede por favor. Rindo no interior da casa, a

Mamãe, a Peppa e o George respondem em coro que não. Com um ar de desânimo, o

Papai responde que está bem. Em seguida diz as palavras secretas: o barrigão do Papai. 

Todos caem na gargalhada, inclusive os avós. Peppa abre a porta e diz que é isso

mesmo e que agora o Papai pode entrar. Logo depois, pede para seu pai que tire as suas

botas (apontando com dedo para os pés de seu pai). O Papai tira as botas e vai para a

porta para entrar na casa. No entanto, fica preso na porta por ser maior que ela (Figura

33). O desenho mostra o Papai  Pig preso na porta da casa na árvore, em seguida ele

comenta que não pode passar pela porta. 

Figura 33: Peppa Pig

Fonte: A Casa na Árvore. Peppa Pig. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?
v=UjQPyaLdayo>. Acesso em: 09/04/2019.
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Enquanto  o  Papai  Pig desce  da  casa,  após  não  conseguir  passar  pela  porta,

Peppa dá gargalhadas e diz que é porque a barriga de seu pai é grande demais. Toda a

família ri, menos o Papai. Então o Vovô ergue o telhado da casa e sugere que o Papai Pig

pode entrar por cima. Então, o Papai pula e entra pelo telhado da casa. O narrador diz

que a Peppa, o George, a Mamãe e o Papai estão todos na casa na árvore. Pela janela é

possível  ver  a família  toda amontoada no interior  da cada.  O Papai  fica feliz  quando

consegue entrar na casa. Então, Peppa diz para o Vovó que adorou a casa deles. Afirma

que nunca mais quer sair dali. A Vovó responde: que bom Peppa, mas tem certeza de que

não quer me visitar na minha. Peppa responde que não, e diz obrigada Vovó. Em seguida,

fecha a cortina da casa, após a reação de Peppa, a Vovó sai andando em direção a sua

casa e diz que então, nesse caso, o Vovô e ela terão que comer sozinhos, todos os

biscoitos que ela fez.

Após ouvir  o que sua avó disse, rapidamente,  Peppa abre a porta da casinha,

grunhe e diz: biscoitos. Em seguida, sai correndo em direção aos avós. A Mamãe, o Papai

e George vão logo atrás. Peppa chega na porta da casa da sua avó, bate na porta e diz

para a Vovó abrir. A Vovó atende a porta com um prato de biscoitos na mão, mostra a

família Pig e diz que aqueles são os biscoitos que ela fez, no entanto se quiserem entrar,

terão que dizer as palavras secretas. Peppa responde: é fácil, o barrigão do papai. A Vovó

responde que é isso mesmo. A  Peppa,  a Mamãe e o  George riem e entram na casa,

enquanto o Papai  Pig fica do lado de fora e comenta, que ele ainda acha que essas

palavras secretas são bobas. O desenho termina com todos rindo, grunhindo e comendo

biscoitos na sala da casa da Vovó e do Vovô Pig. 

3. 3.5 Episódio: Bolhas (Bubbles)

O episódio “Bolhas36” (Bubbles), foi exibido no dia 22 de agosto de 2018, das 13 h

e 30 minutos às 13 h e 45 minutos, na TV Cultura. Logo no início, o episódio mostra o

lado externo da casa de Peppa, à medida que a câmera vai se aproximando da janela da

cozinha, aparece a família Pig (modelo padronizado, nuclear), todos sentados em volta da

mesa na cozinha.  O Papai  lendo o jornal,  a Mamãe e as crianças com um copo de

refresco nas mãos. O narrador inicia sua fala, diz que a Peppa e o George estão tomando

suco de laranja. Os porquinhos estão com canudos em seus copos, que são usados para

fazer  bolhas  nos  copos.  O  Papai  olha  pra  eles,  grunhe  e  diz:  mas  que  porquinhos

36 Peppa Pig. Episódio Bolhas (Bubbles). Criação e direção: Mark Baker e Neville Astley. Narrador: John
Sparkes.  Disponível  em:  <https://www.youtube.com/watch?v=B3FHc0gpkkQ&t=950s     >.  Acesso  em:
09/04/2019.
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barulhentos. As crianças riem. Peppa observa o seu copo e fala à George, para ele olhar

quantas bolinhas. O irmão responde com um grunhido. Peppa continua, diz à George que

ela sabe fazer bolhas maiores. Então, pega o copo e começa assoprar o líquido com o

canudo. 

O narrador diz que a  Peppa está fazendo bolhas no seu suco.  Enquanto isso,

George observa, sorri e diz: bolha. O narrador continua, explica que o  George também

quer fazer bolhas. Então, George enche os pulmões de ar, pega o copo e assopra bem

forte o líquido de dentro, faz muitas bolhas. Peppa também pega seu copo e assopra. O

Papai abaixa o jornal e diz para Peppa e George, que eles sabem que com comida não se

brinca.  A porquinha  pede  desculpas  para  seu  pai.  George  grunhe. Enquanto  isso,  a

Mamãe sugere à Peppa, que já que ela gosta de bolhas, porque não brinca com líquido

de bolhas. Em seguida, a Mamãe dá um frasco à  Peppa para que ela possa brincar.

Peppa pega o frasco que está na mão da sua mãe, ele é roxo, com um rótulo verde e tem

bolhas desenhadas. Peppa grunhe e fala que aquele é seu líquido de bolhas. 

Em seguida, convida George para fazer bolhas no jardim. Os dois saem correndo e

sorrindo para o jardim. O narrador diz que a Peppa vai ensinar o George a fazer bolhas.

Então, Peppa tira a tampa do frasco, ela tem uma haste longa com um círculo na ponta.

Peppa pede para que o irmão que à observa atentamente, ela explica que primeiro ele

deve colocar a varinha no líquido, depois deve respirar fundo e então assoprar.  Peppa

segue as instruções e faz uma bolha, soprando-a em direção à George.

A bolha  vai  na  direção  do  porquinho  e  estoura,  ele  fica  muito  animado  e  diz

sorrindo: bolha. Os dois sorriem. Peppa entrega o frasco para o irmão e diz que agora é

vez dele. George acena com a cabeça fazendo sinal que sim. Então, Peppa diz à George,

para colocar a varinha no líquido e depois tirar, em seguida respirar fundo e assoprar. O

irmão segue todas as instruções sugeridas por Peppa. O narrador comenta que o George

está  se  esforçando,  mas  está  ficando  sem fôlego.  George tenta,  mas  não  consegue

formar a bolha, pois o líquido acaba espirrando em seu rosto. Os porquinhos riem. Então,

Peppa diz  que  George  não  soprou  muito  forte  ainda.  George expressa  um  ar  de

insegurança diante da irmã. Então, a Mamãe e o Papai Pig entram em cena. A Mamãe diz

que ela  sabe como o  George pode fazer  bolhas.  Ela explica que ele  deve colocar  a

varinha no líquido e depois levantá-la e balançar.  George segue as instruções de sua

mãe, e consegue fazer muitas bolhas, todos ficam felizes. George diz: bolha.

Em seguida, o Papai diz que fica até melhor se George correr. Então, o porquinho

sai correndo com o líquido de bolhas na mão, e consegue fazer muitas bolhas enquanto
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corre,  assim como o Papai  sugeriu.  Peppa sai  correndo atrás do irmão e os dois  se

divertem juntos. Peppa diz para que George esperar por ela. O narrador diz que George

está  se  divertindo  fazendo  bolhas,  e  a  que  Peppa está  se  divertindo  estourando-as.

Peppa grunhe e comenta que adora as bolhas. Nesse instante,  George para de correr,

vira o vidro com a boca para baixo e o narrador exclama: poxa vida, o líquido de bolha

acabou. Então, George começa a chorar, em seguida joga o vidro no chão. Peppa pega o

vidro e sai correndo em direção aos pais e explica que o líquido de bolha acabou. O Papai

acalma a porquinha,  diz  que não tem problema,  pois  ele  teve uma ideia.  Diz  para a

Mamãe, para por favor, pegar um balde. A Mamãe responde: claro Papai! Em seguida, vai

em busca do balde. Enquanto isso, o Papai pede à  Peppa,  para pegar sabão.  Peppa

obedece e vai buscar o sabão. 

Então, o Papai pede à  George  para pegar à sua raquete de tênis. O porquinho

sinaliza com a cabeça que sim e sai em busca da raquete. Logo após, a Mamãe retorna

com o balde, Peppa com o sabão e George com a raquete de tênis. O narrador questiona:

um balde, um pouco de sabão, uma raquete de tênis, o que o Papai vai fazer. O Papai

explica, que primeiro ele precisará da água. (vai até uma torneira e coloca água no balde).

Depois do sabão. (Peppa coloca o sabão na água de dentro do balde). Por último, da

raquete de tênis, e pede por favor. A raquete está nas mãos de  George,  ele a entrega

para seu pai. O Papai pega raquete, mergulha no balde com sabão e diz que para todos

olharem. 

Em seguida, o Papai retira a raquete do balde e à assopra bem forte, então, sai

uma bolha gigante, a família toda fica admirada. A mamãe fala: oh, nossa! O narrador diz

que o Papai fez a sua própria bolhinha de sabão. O Papai mergulha novamente a raquete

no sabão para  fazer  outra  bolha.  Em seguida,  sai  correndo com o  balde  nas mãos,

fazendo muitas bolhas. Então, ele convida: vamos lá pessoal. A Mamãe reocupada diz

para o Papai tomar cuidado, pois pode escorregar e cair. O Papai diz que está bem! Logo

após,  escorrega  e  cai  sentado  no chão.  A raquete  e  o  balde  caem em sua  cabeça.

George, Peppa e a Mamãe correm em direção ao Papai. A Mamãe pergunta se o Papai

está bem. Com o balde na cabeça e de braços abertos o Papai responde que sim, que

está ótimo. Em seguida, o Papai dá um espirro e solta uma bolha gigantesca do nariz

(Figura 34). Boquiabertos, a família diz em coro: ual! 
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Figura 34: Peppa Pig

Fonte: Bolhas. Peppa Pig. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=B3FHc0gpkkQ&t=950s>.
Acesso em: 09/04/2019.

A bolha gigante sobe e explode, transformando-se em várias pequenas bolhas. O

narrador explica que o Papai fez a maior bolha de todas. A família ri da situação. O Papai

retira o balde da cabeça e diz: poxa vida! Entornei todo o líquido de fazer bolhas. Peppa

diz que agora não poderão mais fazer bolhas. O Papai olha para o balde vazio e lamenta.

A Mamãe grunhe e sugere que eles poderão brincar de pular nas poças de lama. Diz a

todos para olhar. Pois, a água que o papai derrubou, formou uma poça de lama no chão.

O narrador explica que o líquido de bolhas do Papai formou uma poça grande de lama. A

família olha para poça de lama e vibra: viva!  Peppa pula na poça e dá muitos pulos. O

narrador diz que a Peppa adora ficar pulando em poça de lama. Então, Peppa dá muitos

pulos dentro da poça de lama. 

Em seguida, começam a subir várias bolinhas, Peppa diz para todos olharem, pois

o  líquido  da poça fez  um monte  de bolhas.  Peppa continua pulando,  cada vez mais

rápido. O narrador diz que a Peppa adora ficar pulando em poças de lama que faz bolhas.

A família toda vai para dentro da poça de lama e começam a dar pulos. Então, começa a

levantar muitas bolhas. O narrador continua, diz que todos adoram ficar pulando em poça

de lama que faz bolhas.

 

3. 3.6 Tecendo algumas considerações sobre Peppa Pig

O desenho animado  Peppa Pig,  apresenta uma representação estética com uma

qualidade e uma profundidade mais elementar diante dos outros desenhos analisados.

Uma vez que, os detalhes imagéticos do desenho são mais modestos e apresentam cores

mais suaves, sempre em tons pastéis, tanto do lado externo quanto no interior da casa.

Os  objetos,  os  móveis,  o  jardim  e  outros  elementos  que  compõem  o  cenário  dos

episódios, não exibem muita complexidade gráfica, pois parecem ter sido desenhados por
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uma  criança.  No  entanto,  isso  não  significa  que  a  animação  não  segue  o  mesmo

esquema empregado em outros pela indústria cinematográfica.

A animação sempre inicia mostrando a casa da família Pig, em seguida aparece o

nome do episódio em inglês na tela, no entanto a voz que faz a dublagem brasileira de

Peppa, anuncia o nome do episódio em português. A casa da Peppa está localizada sobre

um morro verde, com um formato oval e muito íngreme, e não tem cercas ao redor da

casa. No plano de fundo da casa, sempre aparece um céu azul com duas nuvens e o sol.

A casa dos avós de  Peppa é representada de modo semelhante à da  Peppa,  com o

mesmo morro, o mesmo céu e o mesmo tamanho e cores empregadas.

Os episódios selecionados para a análise, em sua totalidade esboçaram a mesma

configuração,  ou  seja,  os  episódios  sempre  se  iniciam  da  mesma  forma,  a  melodia

empregada apresenta somente é sempre a mesma, com os mesmos toques e sem letra

alguma.  Apesar  de  haver  a  participação  de  um narrador  nos  episódios,  a  linguagem

utilizada é coloquial, com um repertório bem trivial, pois não expressa uma sequência nos

diálogos, eles são fragmentados, não existe uma continuidade.

 A representação de  Peppa,  apesar de ser uma porquinha, é feita como um ser

feminino que usa vestido vermelho, enquanto seu irmão  George, usa azul. Sua família,

tem uma configuração tradicional, com a mamãe, o papai, os filhos e os avós. Com tais

representações o desenho contribui para reforçar vários estereótipos.

A Peppa Pig é veiculada na TV Cultura, um canal educativo, no entanto, o desenho

promove comportamentos grosseiros, incentivo à intimidação e à perseguição, que ferem

a dignidade do próximo, como por exemplo, quando Peppa diz que seu pai não consegue

fazer as coisas porque ele tem um barrigão, e quando afirma que sua barriga é grande

porque ele como muitos biscoitos. O que sempre causa um desconforto em seu pai, mas

isso não impede que todos riam. São comportamentos que se contrapõem ao processo

formativo, pois desumanizam.

Nos episódios selecionados, percebe-se que a narrativa se desenvolve em torno de

objetos que se constituem no sonho de consumo das famílias, dentre eles o carro e a

câmera  fotográfica,  sendo  que  o  primeiro  desses  objetos  aparece  em dois  episódios

analisados.  A fala  da  personagem  Peppa  expressa  a  humanização  do  carro,  que  se

integra à família,  demonstrando uma tendência da sociedade tecnológica, para a qual

Marcuse já alertava, ou seja, a absorção e a interceptação da libido.
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O homem médio dificilmente se importa com o outro ser vivo com a intensidade e
persistência que demonstra por seu automóvel. A máquina adorada não é mais
matéria morta, mas se torna algo semelhante a um ser humano. E devolve ao
homem  o  que  ela  possui:  a  vida  do  aparato  social  ao  qual  pertence.  O
comportamento humano se reveste da racionalidade do processo da máquina, e
esta racionalidade tem um conteúdo social bem definido (MARCUSE, 1999, p. 81).

O  papai  personifica  a  figura  daquele  que  não  se  enquadra  no  parâmetro  da

sociedade, pois seu barrigão o denuncia. Sua forma física é motivo de riso, assim como a

sua personalidade não autoritária, faz com que sua filha o desafie, chegando a zombar

dele. Portanto, o desenho promove a personalidade dominadora, capaz de passar por

cima dos outros.

3. 4 Análise Dos Desenhos: desconstruindo padrões 

O objetivo do nosso estudo consistiu na análise dos desenhos animados  Peppa

Pig,  Blazes  and  the  Monsther Machines e  Show da  Luna,  todos  veiculados  pela  TV

Cultura, uma emissora que se qualifica como educativa, e também como uma TV distinta

de todas as outras, pois  “[…] ela é amiga, professora e mãe. Ela diverte, cuida, educa e

faz crescer”  (TV CULTURA, 201937).  Neste sentido,  o  estudo buscou identificar se os

desenhos selecionados são educativos ou se apresentam e alguns elementos formativos

compatíveis com as categorias de análise da teoria crítica adorniana.

Para  a  análise  empregamos algumas categorias,  como a  música,  estereótipos,

relação entre ficção e realidade, relação entre ficção e imaginação, jargões, ordem fixa

(padronização), pseudointeração, descontinuidade e ambiguidade, ausência de conceitos,

a  fim  de  determinarmos  os  mecanismos  de  controle  ambicionado  pela  inflexível

institucionalização da cultura de massa, sobre as pessoas, e sua “[…] natureza repetitiva,

a mesmice e a ubiqüidade da cultura de massa moderna tendem a provocar reações

automatizadas e a debilitar as forças da resistência individual” (ADORNO, 1954, p. 548). 

Conforme os  autores  Adorno e  Horkheimer  (1985),  as  modificações técnicas e

sociais constituíram uma confusão cultural, ou seja, conferiram a tudo ar de semelhança.

Os meios de comunicação, a TV, o rádio, o cinema e os dispositivos eletrônicos nada

mais possuem de autêntico, pois “A verdade de que não passam de um negócio, eles a

utilizam como uma ideologia destinada a legitimar o lixo que propositalmente produzem”

(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 100). Todos integram um conjunto de mecanismos, e

37 TV Cultura 50 anos. Cultura. TV Cultura. Disponível em:<https://tvcultura.com.br/50anos/ >. Acesso em:
02/08/2109.
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simultaneamente, dispõem de uma lógica entre eles. Logo, os programas veiculados por

estes meios também dispõe de uma engrenagem, uma estrutura e um padrão. 

Os  desenhos  animados  também  não  escapam  dessa  lógica.  Nessa  efêmera

estrutura de funcionamento moderna, tudo é substituível e descartado velozmente. Nesse

sentido,  as  produções  culturais  que  são  planejadas  e  orquestradas  pelo  monopólio

capitalista,  são idênticas, pois exibem sempre os mesmos traços. Sua configuração é

sempre programada para exibir o mesmo revestido do “novo”.

A realização dos anseios imediatos das pessoas se traduz no pretexto deturpado e

corrompido  da  indústria  monopolista,  para  sua  constante  reprodução.  Seus  produtos

atendem  todas  as  preferências,  ninguém  passa  despercebido,  seus  arranjos  são

acentuados  e  difundidos,  também  existe  uma  hierarquização  no  fornecimento  dos

produtos, que serve para classificar e dividir ainda mais o público, desse modo, cada

pessoa se ajusta naturalmente em concordância com sua “categoria”. 

Na indústria cinematográfica, a classificação corresponde aos prêmios, no requinte

das técnicas empregados no trabalho, nos equipamentos e nos grandes efeitos utilizados

para  hipnotizar  seus  telespectadores.  A conjectura  da  unidade  valorativa  da  indústria

cultural,  não  relaciona  sua  fartura  objetiva  com a  significação  de  seus  produtos.  Da

mesma forma,  a  reprodutibilidade  também tende  a  se  homogeneizar.  Para  Adorno  e

Horkheimer  (1985),  a  televisão  tenciona  um  compêndio  entre  rádio  e  cinema,

procrastinada  conforme  a  falta  de  interesse  daqueles  que  desejam,  apesar  da

contingência interminável, garantir a ampliação da pauperização dos conteúdos estéticos,

contribuindo para a proliferação do simulacro dissimulado da indumentária da indústria

cultural. 

Nesse  sentindo,  a  conciliação  do  discurso,  a  melodia  e  a  representação

conquistam  um  sucesso  absoluto,  pois  os  princípios  melindrosos  que  inscrevem  a

prolixidade  da  sociedade,  são  os  mesmos  que  integram  os  fundamentos  da

reprodutibilidade  técnica  e  enunciam seus  exemplares  como  genuínos.  Esse  sistema

complementa um conjunto de elementos que integram todas as produções, desde um

romance até os efeitos sonoros de um comercial, acrescendo a representação do êxito

funesto da grande maquinaria. 

As fórmulas são sempre as mesmas e os detalhes tornam fungíveis. Assim, como a

brevidade sequencial de intervalos, facilmente recordável, o momentâneo insucesso do

mocinho,  o  qual  ele  é  capaz  de  suportar  como  bom  perdedor,  são  todos  clichês

prontamente  empregados  de  modo  arbitrário  em  todas  os  segmentos  da  indústria
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cinematográfica, cada qual cumpre o papel que lhe é atribuído dentro do esquematismo.

Tal como, no desenho  Blaze And The Monster Machines,  a cada episódio assistido, é

possível compreender que  Blaze sempre será o vencedor de todas as corridas, assim

como é ele quem resolverá todos os impasses e as tramas ocasionadas pelos ciúmes ou

pelas trapalhadas de Esmagador. 

O  desenho  O  Show  da  Luna,  também segue  um  padrão,  pois  a  animação

demonstra a mesma configuração em todos os episódios, uma ordem fixa no início, no

meio  e  no  fim.  Ele  denota  certa  distinção  somente  em suas  temáticas.  No  caso  do

desenho  Peppa  Pig,  a  fala  do  narrador,  os  comentários  indelicados  com  relação  à

estrutura corporal do Papai Pig, a anulação dos adultos diante dos comentários impolidos

da personagem, a descontinuidade nos temas e a linguagem coloquial,  configuram a

indumentária  do  esquematismo  padronizado  da  indústria  cultural.  Essa  forma  de

organização da indústria cultural, se fundamenta nas combinações estipuladas de seus

produtos,  ao  fixar  de  modo  categórico,  seus  dialetos,  suas  orações  e  seu  repertório

gramatical,  as  contínuas  ações  compulsórias  para  gerar  aprazíveis  e  tendenciosos

modismos, no entanto, sempre pautados no exemplar ascendente. 

De acordo com Adorno e Horkheimer (1985, p 135), “Cada filme é um trailer do

filme seguinte, que promete reunir mais de uma vez sob o mesmo sol exótico o mesmo

par de heróis; o retardatário não sabe se está assistindo ao trailer ou ao filme mesmo”. A

natureza organizacional da indústria cultural, a confecção artificial e tendenciosa de suas

mercadorias, os quais não são mecânicos unicamente nos estúdios de filmagem, mas

também, na confusão das narrativas de menor custo, resenhas românticas e melodias de

sucesso, pois todas já estão acomodadas, de antemão, aos anúncios publicitários. Uma

vez  que  qualquer  recurso  se  converte  na  dissociável  substituição,  assim  como  o

mecanismo  de  submissão  à  universalidade  sintomática,  ele  fornece  os  propósitos

concretos à obra. 

Da mesma forma, acontece com o prólogo de um filme, uma novela ou em uma

série, rapidamente se desvenda qual será o desfecho da trama, é possível avistar quem

será  enaltecido,  é  presumível  que  ao  escutar  uma  música  “[…]  o  ouvido  treinado  é

perfeitamente capaz, desde os primeiros compassos, de adivinhar o desenvolvimento do

tema e sente-se feliz quando ele tem lugar como previsto” (ADORNO; HORKHEIMER,

1985, p. 103).

A rapidez  da  combinação  de  sons  apresenta  uma  linearidade  que  consola  os

ouvidos treinados, assegurando o deleite com o final desejado. Nos desenhos Show da
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Luna e  Blaze And The Monsters Machine, sempre toca uma música de abertura, uma

para  indicar  o  que virá  em seguida ou  para  ilustrar  as  aventuras  dos episódios,  por

exemplo, quando Luna faz suas perguntas conhecidas por todos: O que está acontecendo

aqui? Eu quero saber? Eu preciso saber? Logo em seguida, toca a música tema. Assim

como, quando Blaze está em uma pista de corrida ou quando ele precisa projetar objetos

para  ajudá-lo  a  resolver  os  problemas  que  surgem  e  ele  pede  ajuda  para  os

espectadores.  Após projetar  aquilo  que precisa  ele  sai  em alta  velocidade e  fazendo

manobras  radiciais,  sempre  acompanhado  de  uma música  tema,  ou  seja,  para  cada

momento, existe uma música que anuncia para quem está assistindo o que virá a seguir. 

Adorno (1994), compreende a arte e a música como elementos essenciais para a

formação dos sujeitos, ambas caracterizam o fortalecimento da não identidade, ou seja, a

constituição  de  uma  subjetividade  que  resiste  frente  a  generalidade.  Para  a  teoria

adorniana,  a música jamais deve ser uma atividade destituída de sentido,  assim, sua

crítica  recai  sobre  a  natureza  questionável  dos  movimentos  artísticos,  como  os

vanguardistas, pois são considerados duvidosos, por certas vezes transformar a música

em modelos simplistas e utilitários. Dado que, as obras de arte que se harmonizam e

coexistem com a ordem vigente dominante, pactuam com a ameaça de sua aniquilação.

Em  seu  ensaio  Sobre  Música  Popular (1994),  Adorno  discorre  a  respeito  da

correspondência  entre  a  música  popular  e  a  música  séria,  assim  como  suas

particularidades  essenciais.  O  autor  destaca  a  existência  de  duas  esferas  da  escuta

musical: a música popular e a música séria. A música popular, é a que não possui um

caráter  educativo,  em razão de sua simplificação,  dispersiva e  parcamente  minuciosa

devido à sua estandardização. A padronização da percepção e interpretação oriunda da

reiteração  da  inconsciência  de  conteúdo,  determina  uma  homogeneização  e  uma

inferiorização,  resultando  em  uma  regressão  auditiva.  Para  Adoro  (1994),  a  música

popular  é  aquela  que  exibe  uma  esquematização,  ela  é  desprendida  de  todos  os

princípios  essenciais  da  música,  os  quais  são  reduzidos  à  simples  nuances  e  às

alterações mecânicas, padronizadas com fins exclusivos lucrativos, e assim, convertendo-

se em uma mercadoria, ou seja, um instrumento hegemônico. 

Adorno  (1994),  divide  a  escuta  musical  em duas  categorias  de  analíticas,  a  e

estandardização e pseudoindividuação. A primeira e mais extensa, está relacionada ao

sistema de estandardização, o qual representa a distinção tangível entre a música popular

e  a  música séria,  e  ultrapassa o complexo e o simples.  A estandardização estrutural

tenciona  comportamentos  estandardizadas,  pois  a  manipulação  da  escuta  da  música
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popular não ocorre somente por aqueles que a favorecem, mas também devido sua “[…]

natureza inerente da própria música, num sistema de mecanismos de resposta totalmente

antagônica ao ideal de individualidade numa sociedade livre, liberal. (ADORNO, 1994, p.

120). 

Nesse  sentido,  a  música  popular,  tem  como  seu  aspecto  elementar  a

estandardização.  Conforme Adorno  (1994),  seu  padrão  é  baseado  nos  elementos  da

linguagem  da  música,  compendiados  em  seu  conteúdo  estrutural  da  música,  nos

compassos e nas suas bases harmônicas que anunciam o padrão esquematizado, para

no final da música direcionar novamente à mesma entonação familiar. Para o autor, é a

fórmula de produção exibida da estandardização estrutural,  que uniformiza a audição,

pois é classificada como mercadoria devido a sua disseminação e publicidade, pois a “[…]

divisão de trabalho entre compositor,  harmonizador e arranjador, não é industrial,  mas

simula  a  industrialização,  a  fim  de  parecer  mais  atualizada,  enquanto,  na  verdade,

adaptou métodos industriais para a técnica de sua promoção” (ADORNO, 1994, p. 121). 

De acordo com Adorno (1995), os dispêndios de produção jamais expandiriam se

os  muitos  compositores  de  melodias  hit não  seguissem  determinados  padrões

estandardizados.  A  imitação  fornece  um  modelo  a  ser  seguido,  pois  quando  uma

determinada  canção  logra  êxito,  muitas  outras  surgem,  compilando-a.  O  arranjo

esquematizado da composição, evita que o ouvinte se esforce para escutá-la, a própria

composição desempenha essa função pelo ouvinte, tal prática é denominada por Adorno

(1994), como “pré-digerida”, ou seja, é o modo pelo qual a música desapropria o ouvinte

de sua espontaneidade e fomenta reflexos condicionados. A música popular possui uma

relação  eventual,  o  detalhe  não  estabelece  nenhuma influência  sobre  o  todo,  dessa

forma, o todo não sofre alteração por parte do evento individual.

Na música séria, cada detalhe descende do sentido musical integral da peça, que

representa  uma profunda correspondência  entre  os  detalhes,  porém nunca a  simples

determinação  esquemática  da  música.  A música  séria  exige  um  nível  complexo  de

reflexão e um doloroso esforço para seu entendimento. Desse modo, para Adorno (1994),

em  virtude  de  sua  complexidade,  a  música  séria,  possibilita  a  formação  aos  seus

ouvintes.  A  música  popular,  contrariamente,  favorece  a  integração,  por  isso  ela  é

semiformativa, tenciona apenas fins lucrativos para o mercado. Enquanto, a música séria,

demanda esforço para ser ouvida. 

A  indústria  cinematográfica  também  sustenta  seus  contínuos  arranjos,

programando  histórias  curtas  com  uma  contingência  nivelada  de  palavras  e  jargões
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cômicos, adaptações e intencionalidade em seus conteúdos. Assim como nos desenhos

analisados, Luna sempre emprega os vocábulos que se tronaram sua marca registrada,

como:  já  sei,  boa  pergunta,  vamos investigar  de  perto,  ah  são tantas  perguntas.  Da

mesma forma, Blaze sempre usa as suas palavras e suas frases de efeito: “rebimbocas”,

“parafusetas”, vai Blaze e Pé na tábua. Em Peppa Pig, os personagens sempre usam as

expressões:  viva  e  poxa  vida.  O  grunhido  também  representa  uma  simbologia

característica  da  família  Pig.  Mesmo  que  seu  sistema  seja  repleto  de  constantes

adaptações, a indústria cultural aniquila sua transgressão e controla a todos com seus

elementos substitutivos da cultura.

Os personagens se ocupam de reproduzir as gírias produzidos pela indústria, e

diga-se, que de forma muito natural e entusiasmada, triunfando de modo preponderante

em  seu  objetivo  de  determinar  até  o  diálogo  das  pessoas.  Assim,  é  mediante  a

sistematização desse conjunto de elementos que a cultura é reduzida em uma espécie de

“barbárie estilizada”, o que para os autores, ocorre quando as locuções infligidas pela

indústria cultural não necessitam mais de prova alguma de sua aceitação, pois a 

[…] reconciliação do universal e do particular, da regra e da pretensão específica
do objeto, que é a única coisa que pode dar substância ao estilo, é vazia, porque
não chega haver mais tensão entre os polos: os extremos que se tocam passaram
a  uma  turva  identidade,  o  universal  pode  substituir  o  particular  e  vice-versa
(ADORNO; HORKHEIRMER, 1985, p. 107).

A indústria cultural fere de modo semelhante o todo e a parte, pois sua totalidade

antecipa de modo implacável todas minúcias, o “[…] todo e o detalhe exibem os mesmos

traços, na medida em que entre eles não existe nem oposição nem ligação” (ADORNO;

HORKHEIMER, 1985,  p.  104).  Nesse contexto,  ninguém escapa ao crivo da indústria

cultural, todos são treinados para identificar na realidade, elementos semelhantes aquilo

que acaborm de assistir.

De acordo com Adorno e Horkheimer (1985,  p.  104),  “Atualmente,  a  atrofia  da

imaginação  e  da  espontaneidade  do  consumidor  cultural  não  precisa  ser  reduzida  a

mecanismos  psicológicos”,  pois  os  próprios  produtos,  entre  eles  os  filmes  sonoros,

anulam  essas  capacidades  devido  à  sua  própria  constituição  objetiva,  pois  são

confeccionados para reivindicar a atenção, a fugacidade e os saberes inerentes. Mas ao

mesmo  tempo,  com  a  vantagem  de  controlar  as  atividades  intelectuais  dos

telespectadores, pois do contrário ele perderá os fatos apresentados em uma velocidade

vertiginosa diante de seus olhos. 
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Em seu ensaio  A televisão e os padrões da cultura  de massa,  Adorno (1954),

comenta  que  na  ocasião  em  que  o  jornalista  Defoe  e  o  impressor  Richardson

determinaram o efeito das suas mercadorias sobre o público, careceram instituir algumas

pressuposições,  perseguir  algumas hipóteses,  e  dessa forma, constituiu-se  uma certa

extensão para a progressão de tais deformidades.

As deformidades, tornaram parcas as alternativas para se escolher dentro de rol

bem limitado de opções. Tomamos como exemplo, as produções que dispõem de certos

arranjos,  as  complicações,  os  conteúdos  e  as  intermináveis  tramas  secundárias,  que

raramente consentem aos espectadores uma consciência, pois todos os telespectadores

sabem exatamente, com certeza como dar-se-á a trama e como será o seu final. 

A tensão se mantém apenas superficialmente e já não é provável que exerça um
efeito  sério.  Pelo  contrário,  o  espectador  sente  que  está  pisando  chão  firme
durante o tempo todo. Esse anseio de “sentir-se em chão firme” – que reflete uma
necessidade infantil de proteção, muito mais do que o seu desejo de um frêmito de
emoção – é satisfatório. Só ironicamente se preserva o elemento de excitação
(ADORNO, 1954, p. 549).

Essas transformações são compatíveis  com as modificações iminentes de uma

sociedade espontaneamente competitiva, para uma sociedade potencialmente cerrada,

na qual as pessoas anseiam desesperadamente serem incorporadas. De certa forma, sua

totalidade apresenta uma predeterminação. Quanto maior a incapacidade de expressão e

generalizado é o público dos meios modernos de massa, maior é a sua incorporação na

sociedade.  A  repercussão  dos  confrontos  é  prefixada,  e,  todos  os  confrontos  são

fraudulentos, pois a coletividade sempre triunfa e a individualidade não passa de uma

marionete manipulável por meio dos gêneros sociais.

No  tópico  “Estrutura  de  Múltiplas  Camadas”,  Adorno  (1954),  discorre  sobre  o

enfoque  psicanalítico  da  televisão  e  sua  intencionalidade  à  estrutura  das  camadas

múltiplas. Os meios de comunicação de massa não representam somente a somatória da

totalidade  das  atividades  apresentadas  por  eles,  nem  das  informações  provenientes

dessas ações. De modo semelhante, esses meios de comunicação de massa constituem

as  inúmeras  esferas  de  significados,  sobrepostas  entre  elas,  e  todas  auxiliam  no

resultado.  De  fato,  devido  a  sua  natureza  interesseira,  esses  artigos  racionalizados

aparentam-se melhores ilustrados em sua significação do que as genuínas obras de arte,

as quais jamais podem ser minimizadas a uma “mensagem” singular. 
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Não obstante, o espólio do sentido polimórfico  (relativo aquilo que pode assumir

diversas formas, que pode se alterar ou que tem em si várias formas) fora sancionado

pela indústria  cultural,  tendo em vista que suas transmissões são organizadas com o

propósito  de seduzir  os espectadores de modo sincronizado nas múltiplas esferas da

psique humana. Tais características, são assinaladas nos três desenhos analisados. Em

Blaze And The Monsters Machines,  ao retratar o personagem principal como um carro

que tem a capacidade falar e transformar sua estrutura, assumindo outras formas. Como

no episódio  Dino Dash,  no qual ele assume a forma corporal dos Anquilossauros, para

conseguir fazer uma ponte sobre o rio de lava e quebrar as pedras que estão bloqueando

a passagem da caverna.

Na animação O Show da Luna, destacamos os momentos em que ela viaja para o

mundo da imaginação,  acompanhada de seu irmão Júpiter  e Cláudio,  o furão.  Nesse

universo, ela e seus companheiros, assumem as mais varadas formas, se transformam

nas coisas, nos objetos e nos animais que estão investigando. Cláudio consegue falar e

participar das discussões. No desenho Peppa Pig, o próprio desenho conta a história de

uma família de porquinhos e de outros animais,  que conseguem falar e desempenhar

muitas atividades, como dirigir, arrumar veículos, construir casas nas árvores, manipular

dispositivos eletrônicos e muito mais. 

Da mesma forma, que os desenhos  O Show da Luna e Blaze And The Monster

Machines, tentam conciliar coisas opostas, coisas que são irreconciliáveis, pois tentam

estabelecer  a  relação  entre  ficção  e  realidade  e  ficção  e  imaginação.  Luna  quando

combina o faz de conta com a ciência, e o  Blaze  quando sugere que basta planejar e

dizer as palavras que as coisas surgirão, como num passe de mágica. Do mesmo modo,

quando  Blaze propõe que o público participe, solicitando para que repitam o nome dos

objetos que ele deseja construir. Desta forma, ele promove uma pseudointeração, quando

promete ao telespectador muitas aventuras radicais, manobras e interação, no entanto,

não existe a possibilidade de vivenciar todas essas expectações, sentados no sofá.

O conceito de “Presunção”, também é utilizado por Adorno (1954), em seu ensaio

para  discursar  sobre  os  mecanismos  psicológicos  específicos  empregados  pelos

espetáculos de televisão e os esquemas, em virtude dos quais eles são mecanizados e

operam incorporados a um número de contextos padronizados atuantes nas informações

difundidas  pela  televisão,  pois  os  impactos  sociopsicológicos  baseiam-se,  em  maior

número, neles. As pessoas estão habituadas às divisões dos conteúdos da televisão em

diversas categorias,  como comédias lépidas,  narrativas  que envolvem o mocinho e o
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bandido,  os  suspenses,  os  dramas,  podemos  acrescentar  a  essa  lista  os  desenhos

animados, entre outros. Todos esses gêneros foram desenvolvidos em sistemas, que em

algum momento, prescrevem o comportamento estereotipado do público, estendendo-se

até mesmo para a percepção dos conteúdos por eles.

Adorno  (1954),  determina  alguns  parâmetros  sociopsicológicos,  indispensáveis

para  trilhar  de  modo  minucioso  as  categorias,  como  a  normalização  da  violência,  o

pseudorrealismo,  a  simbologia,  os  estereótipos  entre  outras.  Para  ele,  somente  na

presença  de  um  estofo  profundo  da  psicologia,  tal  como  o  pseudorrealismo  das

pressuposições subjacentes, e como a normalização da violência, arrisca-se a elucidação

de  alguns  estereótipos,  intrínsecos  dos  programas  de  televisão.  A  inerência  da

sistematização  é  sinalizada  por  meio  de  quadros  preestabelecidos,  produz  de  modo

automático determinada quantia de estereótipos, para mais, a tecnologia de criação da

televisão torna quase imprescindível a estereotipagem. 

A indústria cultural  a todo momento é próspera ao insultar a personalidade das

pessoas,  uma  vez  que  sua  especialidade,  desde  de  sempre,  foi  propagar  a

vulnerabilidade  das  relações  no  âmbito  social.  De  acordo  com Adorno  e  Horkheimer

(1985),  as  fisionomias  dos  intrépidos  protagonistas  das  produções  cinematográficas,

assim  como  das  multidões  que  os  idolatram,  todos  produzidos  e  impulsionados  em

consonância  com  os  estereótipos  ilustrados  pela  indústria,  eliminam  as  expressões

residuais que pressupunham as características particulares, para apropriar-se de traços

que  representam  o  simulacro,  tudo  em  prol  de  uma  devoção  suplantada  pela

sistematização da técnica. 

Conforme  Adorno  (1954),  ao  enfrentar  o  perigo  da  estereotipagem,  não

estabelecemos a totalidade da iniquidade da qual enfrentamos, pois jamais deveríamos

ignorar que todo o evento psicodinâmico tem dois lados, o elemento inconsciente (o Id), e

a  racionalização.  Embora,  esta  última  seja  interpretada  como  elemento  de  defesa,

possivelmente, apresente alguma veracidade objetiva, que não pode ser deixada de lado

devido ao seu valor psicológico. Assim, algumas mensagens estereotípicas, direcionadas

para  áreas  mais  frágeis  da  mente  de  grande  parte  dos  indivíduos,  porventura

demonstrarão, em absoluto, genuínas.

Os desenhos analisados também não escapam da estereotipificação que revigora

no infindável ciclo de repetições do universo cinematográfico, pois os desenhos O Show

da Luna e Peppa Pig exprimem, o estereótipo da família tradicional, pois em ambos o que

predomina é a família formada pelo pai, mãe, filhos e avós. A estereotipificação também
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aparece no episódio “Choro, Chorinho, Chorão”, quando  Luna está na fazenda de seu

avô, com o personagem Jorge, um menino negro. Ao tentar retratar a diversidade, o que

se  imprime é  uma pseudodiversidade,  mostrando  o  personagem negro  associado  ao

campo. Assim, o mesmo sistema perverso que “Apesar de todo o progresso da técnica de

representação, das regras e das especialidades, apesar de toda a atividade trepidante, o

pão  com  que  a  indústria  cultural  alimenta  os  homens  continua  a  ser  a  pedra  da

estereotipia” (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 123). 

Nesse sentido, a fraude não reside no fato da indústria cultural preconizar o lazer,

mas,  na  prática,  de  sua  interferência  na  diversão,  conforme seu  envolvimento  e  seu

propósito para publicidade imperativa e estereotipada da cultura diante da técnica. Seus

princípios  e  suas  predileções  esgalham o  entretenimento  descontrolado  tanto  quanto

espontaneamente, a simplicidade torna-se tão preocupante como o intelectualismo, mas

estabelece condicionantes, inclusive à capacidade dos métodos.

Conforme Adorno e Horkheimer (1985), as inovações dos princípios discordantes

da cultura,  da  arte  e  de  seu desinteresse,  limitam-se por  intermédio  da dependência

exclusiva de seus métodos pérfidos, ou seja,  “[…] o que é novo é que os elementos

irreconciliáveis da cultura, da arte e da distração se reduzem mediante sua subordinação

ao  fim a  uma única  fórmula  falsa:  a  totalidade  da  indústria  cultural.  Ela  consiste  na

repetição” (ADORNO; HORKHEIMER, p. 112). 

Na verdade, seus aperfeiçoamentos produzidos em larga escala não são externos

à sociedade monopolista, pois é justificável que inúmeros consumidores sejam seduzidos

pela  sua  técnica,  e  não  aos  conteúdos  reiterados  de  modo  sistemático,  vazios  e

desprezados. O controle coletivo que os telespectadores idolatram, é mais persuasivo ao

se asseverar na onipresença do estereótipo determinada pela técnica do que nos juízos

obsoletos, nos quais os conteúdos transientes devem responder. 

A indústria cinematográfica e seus dirigentes ainda aspiram a mesma ideologia,

entretanto,  fundamentam  seus  princípios  em  modelos  que  obtiveram  êxito  em  suas

produções ou com resultados que se aproximaram do estupendo, mas nenhuma erudição.

Sua filosofia não passa de uma transação, assim “A verdade em tudo isso é que o poder

da indústria cultural provém de sua identificação com a necessidade produzida, não da

simples oposição a ela, mesmo que se tratasse de uma posição entre a onipotência e

impotência”  (ADORNO;  HORKHEIMER,  1985,  p.  113).  O  lazer  não  passa  de  uma

prorrogação do expediente inflexível  fabril  que se encerrou,  buscado por aqueles que

desejam esgueirar-se das atividades alienantes exercidas no dia a dia, com o anseio de
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confrontá-lo  repetidas  vezes.  Buscado  também,  pelas  crianças  após  as  atividades

escolares.

 No entanto, o condicionamento industrial instalou nas pessoas uma dependência,

determinando o que é divertido mediante a produção dos artigos utilizados para este fim,

bem como o que contribuirá para o bem-estar dos sujeitos da moderna sociedade. Seus

pressupostos  ilustram  seu  sórdido  sistema,  estampando  meramente  sua  prescrição

mecanizada de procedimentos uniformizados. 

Eis aí a doença incurável de toda a diversão. O prazer acaba por se congelar no
aborrecimento, porquanto, para continuar a ser um prazer, não deve mais exigir
esforço  e,  por  isso,  tem  de  se  mover  rigorosamente  nos  trilhos  gastos  das
associações  habituais.  O  espectador  não  deve  ter  necessidade  de  nenhum
pensamento  próprio,  o  produto  prescreve  toda  reação:  não  por  sua  estrutura
temática – que desmorona na medida em que exige o pensamento –, mas através
de  sinais.  Toda  a  ligação  lógica  que  pressuponha  um  esforço  intelectual  é
escrupulosamente evitada (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 113).

Para Adorno e Horkheimer (1985), os filmes de animação que em outros tempos

eram representantes da fantasia contra o racionalismo, e faziam justiça aos animais e

coisas  extasiados  em  função  da  sua  técnica,  davam  aos  maltratados  uma  segunda

chance.  Os  enredos  eram consistentes  e  só  se  corrompiam no  alvoroço dos  últimos

minutos do filme. No entanto, atualmente, as sequências iniciais dos filmes de animação

denotam uma ação temática, contudo, esfacelada no decorrer do filme, pois na presença

e gritaria do público o personagem é arremessado de um lado para outro, aos frangalhos.

Dessa  forma,  a  dimensão  de  diversão  organizada  se  transforma  em  uma  barbárie

sistemática. 

A  predisposição  da  mercadoria  em  apelar  de  modo  perverso  ao  completo

despropósito,  componente  elementar  das  manifestações  do  povo,  segundo  Adorno  e

Horkheimer (1985), da trapaça e da palhaçada a contar de suas origens até Chaplin e os

irmãos  Marx, mostra-se de modo ostensivo nos estilos não muito presumido. Ao passo

que,  nas  produções  de  Greer Garson e  Bette Davis o  elemento  do  evento  “social

psicológico”, até então, defende a arrogância em uma conduta procedente. Tal movimento

se estabeleceu por inteiro nos temas recentes das músicas, nos filmes de ação e nos

desenhos animados (cartoons). De modo semelhante, aos objetivos das produções de

comédia e terror,  a reflexão é pessoalmente fragmentada e sacrificada. As produções

policiais  e  de  aventura  se  recusam  a  consentir  aos  espectadores,  no  presente,

acompanharem suas programações e desenvolver considerações críticas.
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Para Adorno e Horkheimer (1985),  em numerosos musicais,  especialmente nas

perfídias e nos  funnies (quadrinhos ou filmes cômicos),  transparece em determinados

momentos a oportunidade incapaz, embora, simplesmente não seja permissível ascender

ao  momento  de  sua  efetivação.  O  próprio  passatempo  de  seu  método,  a  renúncia

despreocupada e abundante dos grupos e a incoerência exultante, são demarcadas por

intermédio  da  distração  vigente;  são  impedidas  pela  dissimulação  do  entendimento

moderador, o qual a indústria cultural veemente agrega a seus artefatos e, os quais ela,

de modo sincrônico,  explora ardilosamente,  tal  como um medíocre subterfúgio com o

intuito de exibir suas celebridades.

A indústria cultural se disfarça indubitavelmente no logro da verdade, ainda que sua

exclusividade unicamente consista em estampar sua loquacidade, aquela impingida aos

seus consumidores entre os “mais vendidos”, nos filmes de fenômenos psíquicos ou em

romances, enquanto componente sincrônico, que reproduz concomitantemente a angústia

e a amabilidade, a fim de que sejam capazes reprimir com máxima determinação, suas

pulsões terrenas. Seu propósito, reside inclusive, em acomodar os indivíduos, de modo

que  eles  acreditem  fazer  o  uso  da  razão,  quando  na  verdade,  sua  intenção  é

exclusivamente desacostumá-los da subjetividade. 

A trapaça, a astúcia e as estratégias são características empregadas regularmente

e identificadas nos três desenhos analisados.  Luna, Blaze  e Peppa  sempre utilizam a

esperteza para conseguirem o que querem, e também para solucionar os contratempos.

Suas  atitudes  lembram  as  de  Ulisses,  cuja  figura  mitológica  é  citada  por  Adorno  e

Horkheimer (1985) para exemplificar o protótipo do homem burguês, que se caracteriza

pela racionalidade, pelo planejamento e por levar vantagens sobre os outros, já que utiliza

suas aptidões para ludibriá-los. Desse modo, os desenhos trabalham para a constituição

desse tipo de personalidade, apta à frieza e ao uso da razão para levar vantagem.

Conforme,  Adorno  e  Horkheimer  (1985),  Ulisses  lembra  o  modus  operandi  da

indústria cultural, ao ludibriar as forças divinas provindas da natureza e ao enganar os

indomesticados, ofertando-lhes contas de vidros coloridas em troca de marfim. Ulisses

atua ao mesmo tempo como vítima e sacerdote, 

No instante em que o homem elide a consciência de si mesmo como natureza,
todos os fins para os quais ele se mantém vivo – o progresso social, o aumento de
suas forças materiais e espirituais, até mesmo a própria consciência – tornam-se
nulos, e a entronização do meio como fim, que assume no capitalismo tardio o
caráter  de  um  manifesto  desvario,  já  é  perceptível  na  proto-história  da
subjetividade (ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 53-54).
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A renúncia e o sacrifício a que Ulisses se submete na Odisseia, também é uma

condição inerente aos desenhos animados que foram objeto desta pesquisa, os quais, na

tentativa de reconciliar coisas irreconciliáveis – fantasia e ciência – acabam por sacrificar

as duas esferas e a fortalecer a situação de desamparo do sujeito, que não obtém a

realização plena em nenhuma delas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer de nossa pesquisa, pudemos comprovar a hipótese inicial, de que os

desenhos  analisados  não  possuem um caráter  educativo,  uma vez  que,  os  mesmos

veiculam  conteúdos  que  não  coadunam  com  os  paradigmas  da  Teoria  crítica.  Seus

conteúdos são apenas informativos e disfarçados de educativos; atuam como facilitadores

para dissipar a semiformação promovida pela indústria cultural, compreendida pela teoria

adorniana como uma educação genérica;  uma educação adulterada que liquidou sua

essência para resignar-se ante a logicidade totalitária da sociedade monopolista.

Os  conteúdos  semiformativos  veiculados  pelos  desenhos  são  antagônicos  à

formação cultural, aquela educação genuína que constitui a formação e o fortalecimento

de  uma  consciência  verdadeira,  que  tenciona  de  modo  obstinado  a  busca  pela

emancipação e pela autodeterminação, pois é uma educação que se opõe à adaptação e

à conformação prescrita pela ordem vigente, conduzindo a todos para a pauperização e

para a aniquilação da identidade. 

Outro fator que descaracteriza os desenhos analisados como educativos é o fato

de  todos  se  enquadrarem à  lógica  do  sistema,  pois  todos  exprimem e  dispõem das

características  da  lógica  que  sustenta  a  engrenagem,  a  estrutura  e  os  padrões

necessários para se tornarem comercializáveis. Esses desenhos atendem os padrões da

indústria cinematográfica, ao preconizar estereótipos padronizados, o uso de jargões e

frases  de  efeito  em  suas  expressões  e  em  seu  repertório  gramatical.  Com  arranjos

proeminentes e idênticos, pois exibem a mesma sequenciação e são constituídos com a

finalidade de desempenhar um papel intrínseco ao esquematismo, com a finalidade de

conservar  o  contínuo  ato  compulsório  de  gerar  tendências  e  modismos,  sempre

ordenados no modelo anterior.

Os desenhos também apresentam em suas temáticas, conteúdos que contrastam

com  a  concepção  de  formação  adorniana,  como  egoísmo,  trapaça,  lucratividade,  a

deturpação da realidade (conferir a tudo um ar de semelhança) e assim, eliminando a

diversidade  e  fortalecendo  a  personificação  de  personagens  com  comportamentos

sádicos, que desprezam aqueles que não se enquadram aos parâmetros coletivos. Eles

promovem  a  divulgação  de  uma  personalidade  dominadora,  capaz  de  insultar  e

desumanizar o próximo. Esses desenhos são produtos compatíveis com a semiformação,

que se caracteriza pelo fixismo e pelo pensamento autoritário, que reproduz discursos que

enaltecem a  conservação  daquele  que  se  enquadra.  Assim,  com sujeitos  adaptados,
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submissos  e  conformados  à  ordem  vigente,  constitui-se  um corpo  social  incapaz  de

transcender ao imediatismo e ao “estado atual das coisas”. Os semiformados passam a

integrar o sistema monopolista como massa de manobra, abdicando da autodeterminação

e  harmonizando-se  a  estrutura  que  os  nivelou,  que  tornou  a  todos  um  amontoado

amórfico.

Os desenhos  O Show da Luna,  Blaze And The Monster Machines e  Peppa Pig,

também  se  conciliam  com  a  natureza  organizacional  da  indústria  cultural,  ao  tentar

conciliar coisas que são irreconciliáveis, uma vez que estabelecem relação entre ficção e

realidade  e  ficção  e  imaginação,  denotam  uma  normatização  da  violência,  um

pseudorrealismo e um simbologismo. Para os estudos de Adorno, é na presença desses

pressupostos subjacentes que a gênese tecnológica da televisão torna a estereotipagem

um ato indispensável.

Da mesma forma, a ciência é abordada com um enfoque de neutralidade, ao não

apresentar fundamentação em suas temáticas, como resultado, sugere-se a banalização

da ciência, destituindo do trabalho científico a sua seriedade e aplicação. Essa concepção

também se aplica para outros aspectos do desenho, como por exemplo, o descaso com a

diversidade e as contradições sociais, cultura, desigualdades econômicas e das relações

entre as pessoas e o meio ambiente, pois exprimidas de um modo idealizado.

Nos três desenhos analisados também assinalam caraterísticas correspondentes

com a polimorfia, quando os personagens dispõem da capacidade de assumir diversas

formas, alterando sua forma original. São configurados para demonstrar plenitude até nos

mínimos detalhes, e dessa forma, ratificando o mundo pseudorealista da televisão. Eles

também promovem uma pseudointeração, ao assegurar aos telespectadores incalculáveis

aventuras radicais, interação, viajar para o mundo imaginário que não correspondem com

a tangibilidade das múltiplas infâncias.

Para a Teoria Crítica, os conteúdos educativos têm como condição desenvolver o

senso crítico nas pessoas desde a infância, anseia pela constituição de uma subjetividade

que não se limita ao esquema reiterativo, instituído pela modernidade, do qual se origina

no declínio da experiência. Tal debilidade é reforçada constantemente, pelo ordenamento

social que se nutre com os inúmeros sujeitos informados e com vivências. No entanto,

nesse contexto, a possibilidade da experiência acontecer é excepcional ou inexistente.

Esse mundo miserável de experiências, é saturado de pessoas que sabem muitas

coisas (os informados), que investem muito tempo obtendo informação, mas sua ânsia
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não  consiste  no  ato  de  desfrutar  da  abundante  quantidade  de  informações,  nem ao

menos  em  compreendê-las  ou  dispensar  um entendimento  sobre  elas,  mas  significa

somente  em  apresentar-se informado.  Visto  que,  a  reflexão  sobre  o  significado  de

experiência compreende o estímulo de uma observação e de uma percepção crítica, e da

resistência ante do mundo programado e administrado, ou seja, de uma análise intrínseca

da totalidade. Bem como, a compreensão de uma postura altruísta, um saber consciente

e o enaltecimento de uma subjetividade autodeterminada, desprendida dos mecanismos

de  dominação  empregados  pela  indústria  cultural.  A experiência  se  estabelece  como

condição para entender e analisar criticamente as técnicas empregadas para dominação

dos sujeitos, assim como, para o fortalecimento da imaginação e da emancipação.

Essas  animações  integram  o  grupo  de  aparatos  que  exprimem  a  demasiada

prognose de estimuladas, que a todo momento golpeiam as pessoas com uma torrente

quantidade de informações, mensagens, imagens, filmes, jogos, notícias e propagandas.

Dedicadas na constituição de sujeitos hiperativos e com subjetividades enfraquecidas,

incapacitadas à experiência.  Uma vez que,  para haver  experiência,  é  necessário  que

ocorra uma intermitência em nossos momentos de reflexão, é necessário tranquilidade e

serenidade para pensar, olhar, escutar e sentir, é fundamental estender-se as minúcias,

interromper pensamentos.

A fraude não consiste no fato da indústria cultural preconizar o lazer, mas em suas

práticas, em sua interferência no momento da diversão, pois seu envolvimento inculca

princípios  e  predileções,  que  estabelece  condicionantes,  no  qual  o  espectador  não

dispensa mais um pensamento próprio, pois os produtos da indústria cultural prescrevem

todas as  reações,  assim qualquer  esforço  intelectual  é  evitado.  Assim,  é  mediante  a

sistematização desse conjunto de elementos que a cultura é restringida em uma espécie

de “barbárie estilizada”, o que para a Teoria Crítica, transcorre as produções da indústria

cultural não demandam mais de prova alguma, para serem aceitas. Uma vez que, já se

efetivou a reconciliação do universal e do particular.

 Nesse sentido, os estudos de Adorno, compreendem a experiência formativa como

a  não  identificação  entre  a  realidade  e  o  pensamento,  é  a  busca  e  o  esforço  para

transcender a realidade, é a constituição de uma subjetividade que não se harmoniza

frente  a  generalidade  fraudulenta.  Bem  distinta  daquela,  que  se  constituiu  em  um

ambiente com prejuízos decorrentes do enfraquecimento da experiência formativa, que

danificam o pensamento já na infância. 
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Desse modo, torna-se indispensável orientar as crianças para a resistência, uma

vez que é nessa fase que ocorre a constituição da personalidade, pois a constituição da

infância com uma subjetividade fortalecida prescinde da comunhão, da socialização e da

relação das crianças com suas culturas e com o meio, deligados e que não se relacione

com a sociedade do consumo e com um mundo absolutamente adultocêntrico. Posto que,

mesmo que as crianças produzam sua própria cultura, elas ainda são persuadidas pela

ideologia  disseminada  pela  sociedade  industrial,  pela  mídia,  pelos  dispositivos

tecnológicos e pelos adultos. 

Portanto, uma formação orientada para a emancipação, consiste em instigar em

todas pessoas a capacidade de selecionar conteúdos compatíveis com uma formação

cultural  genuína,  em  torná-las  aptas  a  reconhecer  os  mecanismos  empregados  pela

indústria cultural.  Esses mecanismos que administram seus gostos,  seus hábitos,  sua

criatividade e sua capacidade de sensibilizar-se. A formação emancipatória consiste em

desenvolver nas crianças, já na primeira infância, uma autorreflexão crítica, para que elas

sejam  capazes  de  ascender  as  limitações  provindas  de  um  impiedoso  processo

semiformativo. Para que isso se torne possível, é necessário que os pais e os educadores

também desenvolvam a crítica ao conteúdo e à forma dos produtos culturais voltados ao

público infantil e ao público adulto.

Os desafios da pesquisa não possibilitaram encorporar  nesse trabalho algumas

questões, como o que a legislação dispõe sobre o uso da televisão dentro dos centros de

educação e sobre a percepção que a criança tem sobre o desenho que assiste, dentre

outras.  Assim,  esperamos  que  os  estudos  desenvolvidos  nessa  pesquisa  possam

estimular muitos outros  trabalhos e reflexões sobre os diversos temas abordados aqui,

mas que não foi possível nos aprofundarmos devido a escassez de produções  científicas

sobre o tema e outras adversidades encontradas no decorrer da pesquisa.
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ANEXOS

Anexo 1: Música de abertura

Esse é o show da Luna, Luna, Luna!

Esse é o show da Luna

Tudo o que é pergunta a Luna faz!

Por que a luz acende?

Cadê a estrela cadente?

Por que a gente perde o dente?

Será que existe duende?

Dá pra andar de trás pra frente?

Abacaxi não tem semente?

Tudo o que é pergunta a Luna faz!

Esse é o show da Luna, Luna, Luna! 

Anexo 2: Eu quero Saber

Eu quero saber

Por que o gato mia

Verde por fora

Vermelho por dentro

É a melancia

Eu quero saber
Não quero dormir
O que tá acontecendo
Eu vou descobrir

Eu quero saber
Pra que que serve a lua
Eu tenho tantas perguntas
Por que que a pulga pula?
Eu quero saber
Não quero dormir
O que tá acontecendo
Eu vou descobrir!

Anexo 3: Música dos dinossauros

Dinossauros, dinossauros, dinossauros…

Dinossauros, dinossauros, dinossauros…
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Era uma vez,

Era uma era, de uma espécie que viveu sobre a terra,

Éramos muitos, éramos tantos,

E durante muitos anos o planeta dominamos!

Éramos milhares, mansos ou bravos,

Só tinha dinossauro aqui na terra!

E alguns como eu, era uma fera!

Uhallllllllllll

Dinossauros, dinossauros, dinossauros…

Alguns matavam, até mergulhavam,

Outros no céu voavam,

Uns em quatro patas andavam, outros em duas equilibravam,

Uns preferiam plantas, outros, carne,

Assim se alimentavam.

Eu gosto de plantas, hummmm!

Alguém passa aquela árvore para mim?

Dinossauros, dinossauros, dinossauros…

Dinossauros, dinossauros, dinossauros…

Dinossauros, dinossauros, dinossauros…

ANEXO 4: Olha o Tatu Bola

Não precisa correr

Nem se esconder

Sou um tatu bola!

E tatu já virou bola

Não precisa correr
Nem se esconder
Sou um tatu bola!
E tatu já virou bola

Aqui bem no chão
Folhas verdes, terra e só diversão
Mas se você reparar para escutar
Sapo, aranha, cobra vão te assustar

186



Não precisa correr
Nem se esconder
Sou um tatu bola!
E tatu já virou bola

Mas bem aqui no solo
Sou um pouco sortudo
Pois bem, eu me enrolo em bola
E viro um escudo

Não precisa correr
Nem se esconder
Sou um tatu bola!
E tatu já virou bola

Não precisa correr
Nem se esconder
Sou um tatu bola!
E tatu já virou bola

ANEXO 5: Lágrimas – Choro, Chorinho, Chorão

Nós somos lá, lá, lá, lá, lá, lágrimas, lá rara

Nós somos lá, lá, lá, lá, lá, lágrimas, lá rara;

As gotas salgadas e molhadas de um choro

Até mesmo de uma gargalhada/Se você está triste

Lá no olho tem um cisco ou cortando uma cebola

lá, lá, lá, lá, lá, lágrimas, lá rara

De dentro dos olhos nós viremos e pelo seu rosto escorregaremos!

 lá, lá, lá, lá, lá, lágrimas, lá rara

E logo um alívio você vai sentir

Não adianta nem mentir

 lá, lá, lá, lá, lá, lágrimas, lá rara

Nós somos lá, lá, lá, lá, lá, lágrimas, lá rara

Nós somos lá, lá, lá, lá, lá, lágrimas, lá rara

ANEXO 6: VAI BLAZE – Blaze and the Monsters Machines

Nada vai nos impedir, de acelerar,

Nós somos assim,

Preparando corações para fortes emoções,

Vai Blaze! Vai lá! Vai Blaze!
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É a hora! Vai Blaze! Vamos ganhar força! Vai Blaze!

Somos um belo time! Vai Blaze!

Vamos correr! Vai Blaze! 

ANEXO 7: Blaze and the Monsters Machines

Se há um problema, pense na solução,

E desenhe o que há na mente,

E construa pro mundo ver,

E teste ou se dê uma chance!

Faça o projeto,

Pense e desenhe, depois construa

Basta só pensar e depois desenhe o projeto!

Pense e desenhe, depois construa

Faça o projeto

Basta só pensar e depois desenhe o projeto!

ANEXO 8: PISE FUNDO – Blaze and the Monsters Machines

Vamos lá, pise fundo,

É hora de correr,

Dirija, acelere, vire para valer!

Então vai, nós estamos com você!

Blaze, Blaze, pise muito, vamos lá!

Blaze, vamos nós!

Com Blaze vamos lá!

Vai Blaze! 

ANEXO 9: Válvulas – Blaze and the Monsters Machines

Abra, feche a válvula!

Para conter o fluxo, ou liberar o fluxo,

Se você abrir, vai sair!

Se você fechar, vai parar!

Controlam as passagens, de líquidos ou gases!

São as válvulas! São as válvulas!
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