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RESUMO

Este  artigo  consiste  em  um  estudo  comparativo  das  grades  de  programação  das  emissoras 
comerciais  brasileiras  com  sinal  aberto  com  relação  aos  programas  infantis  exibidos  entre  as 
décadas de 1980 e 2000. O principal  objetivo foi fazer um levantamento completo de todos os 
programas infantis veiculados por estas emissoras para verificar por quantas horas semanais este 
tipo de programa era transmitido em cada década.  Verificou-se que nos anos 2000 houve uma 
diminuição no total de horas de programação infantil em todas as emissoras e, ao ser analisados os 
motivos que levaram à tal modificação, constatou-se que um dos maiores problemas em viabilizar 
um  programa  infantil,  atualmente,  têm  relação  direta  com  a  dificuldade  em  se  encontrar 
patrocinadores, principalmente em virtude do ECA e das indicações do CONAR.

PALAVRAS-CHAVE: programação, programas infantis, televisão.

Como a criança entende a TV

A criança estabelece uma íntimas relação com a TV, principalmente com as emissoras que 

investem numa programação horizontal4, como é o caso da maior parte das emissoras  brasileiras 

1  Trabalho apresentado na Divisão Temática Comunicação Audiovisual, da Intercom Júnior – VII Jornada de Iniciação Científica 
em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação

2  Graduada do Curso de Rádio,TV e Internet da Universidade Metodista de São Paulo, email: isisradioetv@hotmail.com

3  Orientadora  do  trabalho.  Professora  do  Curso  de  Rádio,  TV e  Internet  da  Universidade  Metodista  de  São  Paulo,  email: 
cpollake@hotmail.com

4 O conceito de programação horizontal está relacionado àquela programação que é diária: os mesmos programas são 
apresentados nos mesmos horários, sempre nos mesmos dias determinados, normalmente de segunda à sexta-feira.
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com sinal aberto. Todos os dias,  no mesmo horário, é exibido o mesmo programa, criando um 

costume no telespectador  em assistí-lo e,  consequentemente,  fidelizando a  audiência.  A criança 

passa a ser direcionada em seus afazeres diários a partir dos horários da programação televisiva. Em 

outras palavras, adquire hábitos, rotina e frequência conforme horários de programas exibidos na 

TV.

A  televisão  tem  o  poder  de  seduzir,  transformando  a  fantasia  em  realidade  para  o 

telespectador.  Ela invade a  imaginação do público e leva o indivíduo a viajar  pelo seu mundo 

ficcional,  por  isso  é  vista  como o  principal  meio  de  comunicação  que  introduz  o  pensamento 

simbólico (FISCHER, 1993, p 64). Para a criança é mais fácil assimilar fatos da fantasia, por isso a 

TV é um importante instrumento de aprendizagem. 

Desse  modo,  pode-se  dizer  que  a  interação  entre  televisão  e  criança  é  extremamente 

complexa, pois seu processo de recepção é intermediado por inúmeros fatores. Os efeitos que a TV 

exerce  sobre  a  criança  são  de  ordem física,  emocional,  sensorial,  cognitiva  e  comportamental 

(LOBO, 1990). Cada criança assiste à TV de uma maneira diferente. Além das próprias diferenças 

individuais,  têm-se  ainda  diferentes  níveis  sociais,  econômicos,  culturais,  de  informação  e  de 

ambiente que interferem no processo de recepção. James Halloran5 diz que:

As crianças são diferentes em inúmeros aspectos.  O que elas assistem na 
televisão,  o  modo  como  assistem,  o  que  percebem  e  a  forma  como 
interpretam a experiência, o que guardam na memória e o modo pelo qual 
sua percepção dos meios de comunicação se integra a outras experiências e 
outras informações, tudo isso é sempre influenciado por outros fatores, como 
o  estágio  de  desenvolvimento  da  criança,  o  papel  de  seus  pais,  a 
possibilidade de obter outras informações através de fontes alternativas, da 
própria observação e do comportamento de seus colegas, assim como sua 
própria  necessidade  de  expressão  e  busca  de  sentido  acabam  influindo 
também. (LOBO, 1990, p 78).

5  Diretor do Centro de Pesquisa sobre os Meios de Comunicação de Massa da Universidade de Leicester e presidente 
da Associoação Internacional para a Pesquisa sobre os Meios de Comunicação
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A recepção infantil  é ativa,  com inúmeras  influências externas.  Já que a criança pratica 

relações interpessoais na convivência com familiares, vizinhança e escola, sua leitura diante da TV 

depende de questões sócio-culturais e de suas vivências e experiências anteriores. 

Segundo  estimativas  realizadas  pelo  IBOPE  e  divulgadas  em  20056,  as  crianças  são  o 

segmento mais significativo dos telespectadores da televisão. Essa mesma pesquisa relata também 

que o público infantil representa o maior percentual de público das telenovelas, incluindo as que são 

exibidas  na  “faixa  nobre”,  em  geral  classificadas  como  inadequadas  para  essa  faixa  de  idade 

(DUARTE,  2008).  Na  tese  “  A  ansiedade  infantil  e  a  audiência  aos  programas  violentos  de 

televisão”, a autora Juliana Pires (2004) fez uma segunda pesquisa que corrobora essa afirmação. 

Ela diz que, quando questionadas sobre o que mais gostam de assistir, as crianças responderam: 

desenhos  (considerados  violentos)  como “Tom & Jerry”,  “Power  Rangers”  e  “Meninas  Super-

poderosas”, e também novelas, tanto aquelas que são produzidas especificamente para esta faixa 

etária quanto as que não são.

Diante  desse  quadro  é  possível  se  perguntar:  e  a  concorrência  com  as  novas  mídias? 

Segundo dados divulgados no relatório “A Criança e a Mídia”, da UNESCO (2002)7, a televisão 

continua  sendo o  meio  mais  difundido  entre  o  público  abaixo  dos  12  anos,  ressaltando  que  a 

Internet está presente em apenas 9% do cotidiano do público pesquisado. Outra pesquisa, esta não 

direcionada especificamente ao público infantil, mas que ajuda no entendimento do cenário atual do 

público perante as mídias, é a “Mudança de Canal – relatório especial sobre televisão” - divulgada 

em maio de 2010 pelo “The Economist”. Ela diz que a TV não está perdendo audiência para outros 

meios; pelo contrário, ela é que ajuda a impulsionar a audiência dos mesmos. Por exemplo, em sites 

onde se pode fazer o download de seriados, normalmente há picos de audiência quando vai iniciar 

6 In: DUARTE, Rosália. A televisão pelo olhar das crianças. 2008. São Paulo: Cortez. 176P
7 Outro  relatório  com  dados  mais  atuais  está  sendo  preparado,  porém  ainda  não  está  no  mercado.  Portanto 

continuamos trabalhando com estas informações até novas publicações.
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uma nova temporada na TV, sugerindo que as pessoas estão apenas querendo “se atualizar”.

Independentemente do público pesquisado, o que se observa é que, ainda, nada tomou o 

lugar da televisão, o que há é apenas uma briga pelo espaço ao seu redor. Os programas mais vistos 

na  televisão  são  também  os  mais  gravados  e  reproduzidos  em  dispositivos  móveis,  como 

computadores e  celulares.  Os que julgaram que a  televisão definharia perante as novas mídias, 

simplesmente ignoraram sua enorme capacidade de adaptação. Bia Rosemberg (2011) coloca ainda 

que o que atrai a atenção do público, incluindo o público infantil, é o conteúdo. As crianças gostam 

do que é produzido para elas, independente da plataforma de exibição.

É certo afirmar, portanto, que a TV participa muito da vida da criança e da construção de seu 

referencial para entender o mundo, porém, se sua influência não pode ser subestimada, tampouco 

deve ser superestimada.

A Publicidade e a Criança

Segundo dados publicados no livro Crianças do Consumo (2006), as crianças brasileiras são 

as que mais assistem à TV no mundo. São 4h 55min e 22seg diariamente de contato com essa 

mídia.

Os anunciantes são os grandes patrocinadores  de todos os  programas veiculados  na TV 

comercial; sendo assim, durante essas quase cinco horas de exposição, as crianças têm contato com 

os  programas  e  também  com  as  mensagens  publicitárias  que  são  exibidas  nos  intervalos  dos 

programas, entre dois programas diferentes, ou, ainda, inseridos durante os próprios programas com 

os  merchandising.8 A exposição a essas mensagens publicitárias pode influenciar as crianças em 

suas opções de consumo.

Segundo um estudo feito nos Estados Unidos por Victor Strasburger e publicado no Jounal  

8 O nome correto para este tipo de ação é Tie In. Ela ocorre sempre que uma empresa quer anunciar dentro de um 
programa de TV, podendo ser de diversas formas. A mais comum é quando outra pessoa vai até o programa e 
anuncia o produto, mas esse anúncio também pode ser feitos pelo próprio apresentador, pode estar dentro da fala de 
atores em cena ou, ainda, pode ser somente o estímulo visual  com a focalização da marca ou produto.
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of Developmental & Behavioral Pediatrics em 2006 (ROSEMBERG, 2008, p 115), uma criança vê, 

em média, 40 mil comerciais de televisão em um ano. Aqui no Brasil, ainda não foi feito nenhum 

estudo com esse  foco,  porém,  como as  crianças  brasileiras  são as  que mais  assistem à TV no 

mundo, é possível antecipar que elas também ficam expostas a um número de comerciais igual ou 

maior ao das crianças estadunidenses.

Se para  o  adulto  um comercial  exibido na  TV chama atenção,  desperta   interesse  pelo 

produto e seduz, para as crianças isso não é diferente, com o agravante de que, até os cinco anos de 

idade, elas ainda não conseguem diferenciar programas de comerciais (ROSEMBERG, 2008).

No ano de 2006, foi realizado um estudo na Inglaterra para saber como as crianças entendem 

a intenção dos anúncios publicitários veiculados na TV (ROSEMBERG, 2008, p 115). A pergunta 

básica  do questionário  era:  Para  que servem os  comerciais  de televisão? Os resultados obtidos 

mostraram que somente a partir dos oito anos é que as crianças começam a ter consciência de que 

comerciais televisivos têm o objetivo de persuadir,  porém, até os dez anos, a maior parte delas 

(44%) ainda acha que a principal função do comercial é informar. Esta pesquisa chegou à conclusão 

de que as crianças se deixam encantar facilmente pelas marcas e não têm maturidade suficiente para 

compreender as intenções de uma propaganda (ROSEMBERG 2008).

Com a publicidade considerada nociva para as crianças, no sentido de influenciá-las para o 

consumo sem que elas  tenham formado por completo  sua capacidade de discernimento,  muitos 

países criaram uma legislação específica quando se trata de programação infantil que as emissoras 

de TV devem acatar.  No Brasil não há uma legislação específica sobre o assunto, porém existe o 

CONAR (Conselho  Nacional  de Autor  regulamentação  Publicitária).  Esse  órgão não tem valor 

legal, mas regulamenta todas as ações de publicidade, inclusive as que são voltadas para o público 

infantil, e suas decisões normalmente são acatadas pelo mercado publicitário (VEJA, 2010). Dentre 

as proibições desse código estão (ROSEMBERG, 2008):
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− provocar deliberadamente qualquer tipo de discriminação daqueles que, por algum motivo, não 

sejam consumidores do produto;

− empregar crianças como modelos para vocalizar apelo direto, sugestão de uso ou consumo de 

produto;

− Apregoar que um produto contenha características peculiares, que na verdade são encontradas 

em produtos similares;

− Estimular comportamentos socialmente condenáveis;

Além  das  regulamentações  do  CONAR,  temos  ainda  o  Estatuto  da  Criança  e  do 

Adolescente, mais conhecido como ECA. Esse documento foi criado a fim de assegurar à criança 

todos os seus direitos. Nele há o artigo 76, que diz: “As emissoras de rádio e televisão somente 

exibirão,  no  horário  recomendado  para  o  público  infanto-juvenil,  programas  com  finalidades 

educativas, artísticas, culturais e informativas. 

Parágrafo único – Nenhum espetáculo será apresentado ou anunciado sem aviso de 
sua classificação, antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. 

Há profissionais de educação que afirmam que o código de autor regulamentação e o ECA 

não são  suficientes  para  proteger  as  crianças  brasileiras  dos  apelos  da  publicidade.  O Instituto 

Alana, ONG localizada na zona leste da cidade de São Paulo, endossa a ideia no livro Crianças do  

Consumo (2006), dizendo que as crianças são muito influenciáveis pelas propagandas de TV e que, 

por  outro  lado,  influenciam  nas  compras  dos  pais.  Portando  há  a  necessidade  de  haver  uma 

legislação específica para isso. No Congresso Nacional está tramitando, desde 2001, um projeto de 

lei com o intuito de impedir a coação ou chantagem para a compra dos bens anunciados, embora 

desnecessários, supérfluos ou até prejudiciais, além de incompatíveis com a renda familiar (VEJA, 

2010).

Pela forte relação existente entre publicidade e TV, já que a verba para manter uma TV 

comercial  em  funcionamento  vem  da  publicidade,  todas  essas  regulamentações  resultam  em 
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interferências diretas na programação televisiva voltada para o público infantil, pois para que seja 

viável anunciar em um programa de TV, é necessário que o patrocinador possa mostrar seu produto 

de uma maneira vendável. Se um produto não pode ser mostrado dentro de um programa infantil da 

maneira como o anunciante gostaria, a verba é retirada desse programa e, consequentemente, ele 

deixa de ser produzido. 

 Metodologia

O objetivo deste estudo é, através da catalogação das grades de programação publicadas nos 

jornais “O Estado de São Paulo” e “Folha de São Paulo”, comparar as grades das emissoras de TV 

comerciais  brasileiras  com sinal aberto nas décadas de 1980 e 2000 e verificar  o panorama da 

programação destinada ao público infantil, arrolando todos os produtos audiovisuais voltados para 

esse segmento. 

O critério utilizado para classificar um produto audiovisual como infantil, nesta pesquisa, foi 

o mesmo que é adotado pelo Ibope (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística), ou seja, 

qualquer  programa  que  reúna  assuntos  relacionados  ao  universo  da  criança,  como  desenhos 

animados, gincanas, músicas ou seriados infantis9.

Para a realização deste estudo, foram consideradas apenas as emissoras de TV comerciais 

com sinal aberto brasileiras, compreendendo-se: Globo, SBT, Record, Band e Manchete / Rede TV. 

Foram levantados os dias úteis da primeira semana de abril de todos os anos da década de 1980 e 

2000. O mês  de  abril  foi  escolhido por  ser  considerado  neutro,  ou seja,  não  há programações 

especiais, como comemorações de final de ano ou Carnaval. Também não é um mês de férias, o que 

poderia acarretar em programações especiais ou sazonais para as crianças. Além disso, nesse mês, 

já  está  sendo  transmitida  a  grade  que  será  utilizada  durante  todo  o  ano.  Os  dias  úteis  foram 

selecionados  por  se  tratarem de dias  em que a  programação é  horizontal,  ou seja,  apresentada 

9 Tabela fornecida pelo próprio instituto.
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diariamente a fim de criar um hábito e um vínculo maior com o telespectador. 

Os jornais de grande circulação nacional trazem, diariamente, as grades de programação de 

todas as emissoras de sinal aberto. Na busca de um jornal que atendesse o requisito acima citado e 

tivesse  também  estabilidade  na  diagramação  e  editoração,  bem  como  credibilidade  junto  à 

sociedade, foram selecionados os periódicos “O Estado de São Paulo” e “Folha de São Paulo” como 

fontes de investigação principais para esta pesquisa. 

Como  foram  utilizados  jornais  impressos  como  fontes  de  pesquisa,  foi  verificada  a 

programação divulgada  pelas emissoras, e não aquela que foi para o ar efetivamente. Outro fator 

que também é importante ressaltar é que se trata de um jornal paulistano, portanto os dados são da 

programação de TV veiculada prioritariamente na cidade de São Paulo.

A decupagem dos dados foi feita da seguinte maneira: considerando-se o intervalo de  

horas entre 7h e 0h, pois este foi, na maioria das publicações, o horário da grade informado pelas 

emissoras e, também, por ser o horário de maior audiência e inserções comerciais, soma-se um total 

de 17h por dia. Multiplicou-se esse número por cinco, que foram os dias úteis da semana estudados 

(de segunda-feira a sexta-feira) e, este,  multiplicou-se por 60, para que se chegasse ao total de 

minutos transmitidos semanalmente pelas emissoras. Dessa maneira, chegou-se a um total de 5100 

minutos para cada emissora, ou 85h de programação semanal. Portanto, todas as porcentagens dos 

gráficos foram calculadas em cima desse total. Os gráficos a seguir mostram a porcentagem em 

horas de programação infantil de cada emissora nas décadas de 1980 e 2000. Estes dados foram 

colocados no mesmo gráfico com o objetivo de fazer um comparativo ano-ano.
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Gráfico comparativo entre as décadas de 1980 e 2000 - 
Globo

Com a leitura desse gráfico pode-se perceber que a programação infantil da Globo teve um 

grande salto entre 1980 e 1984, passando de uma porcentagem de 8,24% para 21,02%. . No ano 

seguinte teve uma leve queda, mas depois se estabilizou por volta dos 25% de 1986 até o final da 

década. Já nos anos 2000, ocorreu o contrário. Os índices começaram maiores, com 21,37% em 

2000, e diminuíram gradativamente, chegando a 14,51% em 2009.
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 Gráfico comparativo entre as décadas de 1980 e 2000 - 
SBT

De  todas  as  emissoras  estudadas,  o  SBT  sempre  foi  a  que  dedicou  mais  tempo  à 

programação infantil. Os índices variam bastante, devido à própria administração um tanto quanto 

instável da emissora, que ainda estava em seus primeiros anos de existência, não cabendo a este 

trabalho fazer análises sobre esse fato. O importante para este estudo é ressaltar que, em 1988, os 

programas  infantis  chegaram a  ocupar  72,06% da  grade  de  programação  e  fecharam a  década 

ocupando ainda 65,69%. Na década de 2000 houve uma queda no percentual, apesar dos índices de 

manterem bem acima da média das outras emissoras.
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 Gráfico comparativo entre as décadas de 1980 e 2000 - 
Record

O índice de programas infantis na Record era bem alto no início da década de 1980, por 

volta dos 40%, mas entre 1986 e 1988 houve uma queda, com os índices chegando a 8,82%;  em 

1989 voltaram a subir, fechando a década com 23,54%. Durante a década de 2000 houve uma queda 

bastante perceptível, com 26,47% em 2000, chegando a 0% em 2005 e fechando a década ocupando 

2,94% da grade de programação.
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Gráfico comparativo entre as décadas de 1980 e 2000 - 
Band

Assim como aconteceu também em outras emissoras,  a programação infantil  começou a 

ocupar uma porcentagem expressiva da grade da Band a partir de 1984, com 41,67%. Porém, ao 

contrário do que aconteceu com a Globo, por exemplo, a Band teve uma queda na porcentagem de 

programas infantis veiculados ainda na década de 1980, ficando com um índice de 13,24% em 

1989.  Em comparação  com a  década  de  2000,  essa  queda  é  ainda  mais  brusca,  pois  pode-se 

perceber que a emissora veiculou programas infantis  até  2002 e,  de 2003 até 2009, não houve 

nenhum programa desse gênero na grade de programação da Band.
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 Gráfico comparativo entre as décadas de 1980 e 2000 -  Manchete / Rede TV

Este é um comparativo um pouco mais difícil de ser feito, pois se trata de duas empresas 

diferentes (Manchete e Rede TV), que apenas têm sua transmissão na mesma banda de sinal (canal 

13 de São Paulo). Um dado importante a ser ressaltado neste estudo é que a Manchete iniciou suas 

transmissões em 05 de junho de 1983, e já em 1984 os programas infantis ocupavam 23,53% da 

grade de programação, porém, durante a década de 1980 esse índice esteve em queda, com exceção 

do ano de 1987, cujo índice chegou a 35,29%. Na década de 2000, o sinal já estava com a Rede TV. 

Essa emissora não teve programas infantis em sua grade durante o período pesquisado, entre os 

anos de 2000 e 2004. Eles só apareceram em 2005 e, até 2009, o índice ficou estável, por volta dos 

10%.
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Considerações Finais

Analisando  o  dados  e  os  gráficos  aqui  ponderados,  podemos  constatar  que  as  TVs 

comerciais com sinal aberto brasileiras  estão num período de estagnação em relação à programação 

infantil. Em uma emissora comercial, regulamentações, além de fiscalização por parte de ONGs e 

políticos tornam inviável a produção de programas infantis, pois desencoraja seus patrocinadores. 

Como este tipo de emissora sobrevive quase que exclusivamente da verba vinda da publicidade, 

programas infantis acabaram ficando fora das grades de programação.

Este estudo mostrou que a tendência é que não se produzam mais programas infantis na TV 

aberta, a não ser desenhos animados, mesmo que este segmento ainda tenha uma audiência cativa. 

Sem conseguir atrair patrocinadores, somente um alto índice de audiência não é o suficiente para 

manter um programa no ar. 

Um exemplo mais recente que não pode deixar de ser citado é na novela “Carrossel” que 

está sendo veiculada pelo SBT desde 21 de maio de 2012. Este produto conseguiu aumentar  a 

audiência do horário nobre do canal em 96%10 já na primeira semana de exibição, porém sua estréia 

teve um atraso de quatro meses devido às dificuldades que o departamento comercial da emissora 

obteve em encontrar patrocinadores11. Este fato confirma o que esta pesquisa já havia diagnosticado 

anteriormente  que  programas  infantis  conquistam  audiência  porém  possuem  muitas  barreiras 

comerciais.

Refletir sobre estas tendências de programação no decorrer das décadas nos mostra como o 

mercado televisivo está sempre inserido em contextos maiores como o econômico, social e político. 

Desta maneira, podemos nos tornar radialistas mais completos e conscientes do nosso trabalho, já 

que lidamos diretamente com produtos audiovisuais no nosso cotidiano.

10 In: http://rsaudiencia.com/Tags/justificando-o-atraso-de-quatro-meses-na-estreia/ . Acesso em 11 de junho de 2012.
11 Iden 10.
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