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RESUMO 

Este artigo tem como objetivo investigar a mensagem ideológica que a série de desenhos 

animados Pica-pau transmite em seu discurso. A metodologia se baseia na análise de um 

episódio da série, escolhido de acordo com o enredo, separado por recortes e categorias de 

tempo, resumo da cena e análise ideológica, segundo metodologia proposta por Thompson 

(2002). Os resultados demonstraram que o personagem apresenta um comportamento 

moralmente duvidoso. Verificou-se, ainda, que a série em questão apresenta enredos e 

personagens que ratificam a ideologia capitalista, retratando situações e comportamentos da 

vida social sem demonstrar questionamentos ou críticas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: ideologia; televisão; Escola de Frankfurt; programação televisiva 

infantil; Pica-pau. 
 

Introdução 

 

Este artigo procura identificar os discursos ideológicos presentes na série 

televisiva de desenhos animados Pica-pau (The Woody Woodpecker Show, no original), um 

produto da Indústria Cultural estadunidense. 

A televisão se tornou um dos principais instrumentos de comunicação da 

sociedade moderna (BALL-ROKEACH, DEFLEUR, 1993).  Seu papel onipotente salta aos 
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olhos à medida que analisamos o tempo passado pelos indivíduos em sua companhia. Nos 

Estados Unidos (EUA), por exemplo, “[...] a escuta televisiva dos núcleos familiares 

aumentou, passando de três horas diárias em 1954 para mais de sete horas diárias em 1994 

[...]” (SARTORI, 2001, p. 36). Já no Brasil, para se ter uma ideia do alcance do veículo, a 

última Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) 2009, divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelou que 95,7% dos lares 

brasileiros possuem o aparelho televisor, enquanto que 93,4% possuem geladeira – um item 

considerado essencial (PNAD 2009. In: IBGE). 

As crianças brasileiras, aliás, “[...] assistem, pelo menos, a trinta e seis horas 

semanais de televisão.” (PACHECO, 1995, p. 43). Essa não é uma realidade exclusiva de 

países em desenvolvimento. Em outra pesquisa, que analisa o perfil dos lares 

estadunidenses, verifica-se que “noventa e oito por cento [...] têm um aparelho de televisão. 

As crianças entre 2 e 11 anos passam uma média de 22 horas por semana assistindo à 

televisão, os adolescentes um pouco menos que isso.” (BEE, 2003, p. 456). 

De modo a delimitar os estudos desse trabalho, dentro da programação 

televisiva infantil, utilizaremos como corpus de pesquisa a série O Show do Pica-pau. O 

sucesso do pássaro animado entre as crianças é confirmado por Elza Dias Pacheco em seu 

livro Pica-pau: Herói ou vilão? Na pesquisa conduzida pela autora, quando as crianças 

foram perguntadas qual personagem gostaram mais dentro do episódio analisado, “[...] as 

crianças gostaram mais do Pica-pau, pois das 40 respostas, 39 foram para ele.” 

(PACHECO, 1985, p. 206). 

Tal potencial de influência sobre as crianças, futuros artífices da sociedade, 

levanta um questionamento: o personagem Pica-pau estaria exercendo alguma função 

ideológica em favor dos sistemas estanunidenses? 

Para a sociedade, esta pesquisa pode servir de subsídio para a construção de 

uma audiência mais crítica ao conteúdo televisivo para crianças. Já para a Academia, este 

artigo justifica-se pela sua importância em aprofundar os estudos sociais em comunicação, a 

partir de uma perspectiva crítica ligada à Escola de Frankfurt, buscando desvendar a 

linguagem ideológica presente em um desenho animado veiculado na televisão. 

Como objetivo, este estudo busca investigar e compreender o discurso 

ideológico da série O Show do Pica-pau. Para tanto, consideramos como importante fazer 
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um breve resumo sobre a Escola de Frankfurt, refletir sobre o conteúdo da programação 

televisiva infantil, conhecer a narrativa do episódio selecionado para objeto de pesquisa 

deste artigo, e analisar as características, atitudes e valores dos personagens retratados. 

Como metodologia, optamos por desenvolver pesquisa bibliográfica, assim 

como a análise de um episódio da série. Como corpus de pesquisa, foi escolhido o episódio 

Os trabalhadores da floresta (Redwood Sap, no original), de 1951. O episódio é analisado 

em recortes, que, por sua vez, foram subdivididos em categorias. Os recortes trazem ainda 

imagens, de modo a ilustrar melhor o enredo apresentado. O critério para tal escolha se deu 

em virtude de uma unidade de acontecimentos no decorrer de um tempo determinado, 

dentro do referido episódio. 

Em cada recorte, a primeira categoria especifica seu tempo de duração. A 

segunda categoria apresenta o resumo da cena, com explicações acerca do que acontece 

naquele espaço de tempo, expondo ação por ação o decorrer dos acontecimentos. 

Com vistas a fornecer um embasamento teórico à análise ideológica do episódio, 

serão utilizados os modos de análise da ideologia propostos por John B. Thompson, em seu 

livro Ideologia e Cultura Moderna (2002), que constituirão a terceira categoria de análise. 

Thompson procura avaliar o modus operandi da ideologia nos meios de comunicação, a 

partir de cinco modos de operação: Legitimação, Dissimulação, Unificação, Fragmentação 

e Reificação. Cada um desses modos são subdivididos em estratégias de construções 

simbólicas. 

A Legitimação opera de modo a apresentar a realidade contemporânea como 

legítima. Suas estratégias de operação da ideologia dividem-se em: Racionalização, quando 

o produtor do conteúdo utiliza-se da retórica para tecer uma rede de discursos de modo a 

justificar as instituições sociais; Universalização, quando direitos que, na prática, só podem 

ser usufruídos por uma parcela da população, acabam sendo apresentados como acessíveis a 

todos; e Narrativização, quando a vida contemporânea é inserida em um contexto histórico, 

de tradições muitas vezes forjadas. 

A Dissimulação pode ser entendida como uma forma de obscurecer, disfarçar a 

dominação social. Com a estratégia Deslocamento, um termo que representa um objeto é 

utilizado para representar outro, transferindo suas conotações positivas ou negativas. Na 

Eufemização, pessoas, instituições ou acontecimentos são reescritos, de modo a 

aparentarem outra realidade. Já com a estratégia do Tropo, figuras de linguagem como a 

metáfora, a sinédoque e a metonímia, são usadas para dissimular a dominação. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

Com a Unificação pode-se entender a união entre grupos de indivíduos, mesmo 

que estes não possuam uma afinidade. Assim, utilizando a estratégia da Padronização, 

políticos podem definir-se como representantes de uma nação, por exemplo. Por meio da 

Simbolização da unidade, cria-se (ou se valoriza já existentes) símbolos que geram um 

sentimento de união no grupo. 

Na Fragmentação, a dominação é conseguida não através da unificação entre 

diferentes grupos sociais, “[...] mas segmentando aqueles indivíduos ou grupos que possam 

ser capazes de se transformar num desafio real aos grupos dominantes [...]” (THOMPSON, 

2002, p. 87). Nesse intuito, a estratégia da Diferenciação consiste em dar ênfase às 

características que separam tais grupos, forçando uma diferenciação psicológica e social, 

impedindo que se organizem e tornem-se uma ameaça ao sistema vigente. A estratégia 

Expurgo do outro consiste em elevar um sujeito, instituição ou comportamento como 

inimigo, contra o qual as pessoas são chamadas a eliminá-lo, ou expurgá-lo, fugindo do 

foco do real problema. 

Já na Reificação, as relações sociais são apresentadas como construções 

naturais, não sociais. Com a Naturalização, a sociedade atual é entendida como um 

resultado natural da evolução do homem. Na Eternalização, os fenômenos são distorcidos 

ao serem apresentados como imutáveis, recorrentes ou eternos. Com a Nominalização (ou 

passivização), construções da linguagem com a voz passiva distorcem a realidade. 

 

A Escola de Frankfurt 

 

A palavra ideologia foi usada, pela primeira vez, por Destutt de Tracy, em seu 

livro Elementos de Ideologia, de 1801, na França pré-revolucionária. O termo se referia a 

uma ciência geral que estudasse a apreensão e formação das ideias pelos indivíduos, 

baseada no empirismo e na racionalidade advindos com o desenvolvimento das ideias 

iluministas. Seu livro procurava “[...] descrever seu projeto de uma nova ciência, que estaria 

interessada na análise sistemática das ideias e sensações.” (THOMPSON, 2002, p. 44). 

De Tracy, vinculado ao Partido Liberal, apoiou a Revolução Francesa, e depois 

o golpe que levou Luís Bonaparte ao poder. O pesquisador conseguiu uma boa colocação 

no novo governo, mas foi, em seguida, isolado, junto com outros ideólogos, por não 
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apoiarem Bonaparte em algumas questões políticas. O imperador passou, então, a referir-se 

ao termo ideologia como uma ciência sem fins objetivos, longe da realidade prática que a 

política requer, sendo, na verdade, a responsável pelos males em que a França se 

encontrava. Esse conceito negativo de ideologia acabou influenciando Karl Marx, que entre 

1844-1845 viveu em exílio na França (THOMPSON, 2002). Marx, em seu livro A 

Ideologia Alemã (1993), escrito juntamente com Friedrich Engels, apresentou um conceito 

napoleônico do termo, o de distorcer a realidade. 

A ideologia precisa ser disseminada, e, para isso, encontra instituições sociais 

como a igreja, a escola, o mercado, e, na contemporaneidade, os meios de comunicação de 

massa, para agirem como instrumentos de implantação de suas ideias. 

Esse mercado de produtos culturais se tornou objeto de estudo da Escola de 

Frankfurt, uma corrente de pensamento que procura analisar a sociedade por um viés 

marxista, sendo pioneira na análise crítica das teorias da comunicação (NERY, TEMER, 

2009). O marco inicial se deu com a fundação do Institut für Sozialforschung (Instituto de 

Pesquisa Social) na cidade de Frankfurt, Alemanha, nos anos de 1920, que teve como 

primeiro diretor o pesquisador Max Horkheimer (WOLF, 2005). Horkheimer, juntamente 

com Theodor Adorno, lançaram o livro Dialética do esclarescimento: fragmentos 

filosóficos (2006), em que apresentam, pela primeira vez, o conceito de Indústria Cultural. 

Importante frisar o quanto a 2º Guerra Mundial foi fundamental para a formação 

das ideias dessa Escola. Com a guerra, alguns pesquisadores emigraram para os EUA, onde 

se depararam com um mercado de produtos culturais dos mais desenvolvidos do mundo. 

Outro fator determinante foi a ascenção do Partido Nazista na Alemanha, que marcou 

profundamente os pesquisadores de Frankfurt.  A chegada de Hitler ao poder é, em boa 

parte, consequência de resquícios no inconsciente do povo alemão, inconformados com o 

ônus que tiveram que arcar ao final da 1º Guerra Mundial. Ainda assim, é incontestável o 

papel que as técnicas publicitárias tiveram nesse processo. “[...] Os próprios nacional-

socialistas sabiam que o rádio dera forma a sua causa [...]” (ADORNO, HORKHEIMER, 

1985, p. 132). A eficiência da publicidade nesse caso se mostra impressionante, haja vista 

que o próprio Hitler não possuia traços físicos atribuídos à raça ariana, que dizia liderar. 

Se, na década de 1930, o rádio dera forma ao projeto político do Partido Nazista, 

nas décadas seguintes, a televisão se tornou um dos principais veículos de comunicação do 
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mundo ocidental. Essa mídia, apesar de alguns contratempos, atingiu uma rápida 

disseminação na sociedade (BALL-ROKEACH, DEFLEUR, 1993). 

George Gilder, em seu livro A vida após a televisão: vencendo na revolução 

digital (1996), produziu uma reflexão sobre o possível fim do tempo áureo da televisão, em 

que o eletrodoméstico teria perdido seu lugar onipotente na sociedade para a Internet, um 

meio capaz de interagir com sua audiência. A estrutura top-down (vertical) da televisão, 

com um fluxo único de informações, estaria comprometida com o desenvolvimento dessas 

novas tecnologias. Mesmo com essa discussão, o papel do veículo na sociedade continua 

onipotente, basta que analisemos os dados da PNAD 2009. Além disso, a chegada da TV 

digital parece ensaiar uma fusão entre as duas tecnologias. 

 

O Pica-Pau e a Programação Televisiva Infantil 

 

O Pica-pau está há mais de 50 anos sendo transmitido na televisão brasileira, 

sendo contemporâneo de personagens tradicionais como o Palhaço Bozo (grande sucesso da 

televisão nacional na década de 80), o grupo musical Balão Mágico (composto por Tob, 

Mike, Jairzinho e Simony) e o Sítio do Pica-pau Amarelo (BRAUNE, RIXA, 2007). 

A série estadunidense surgiu no início da década de 40. Criação dos estúdios 

Walter Lantz, o Pica-pau estreou no cinema com o curta-metragem “O Pica-pau ataca 

novamente” (Knock Knock no original, de 1940). A inspiração para criação do controverso 

personagem teria surgido durante a lua de mel de seu criador. Um pica-pau barulhento 

havia passado a noite inteira tentando fazer buracos no teto da cabana onde Lantz e sua 

esposa aproveitavam a noite de núpcias. “Walter queria filmar o pássaro, mas foi Grace 

quem sugeriu que criasse um desenho animado.” (PEREIRA, 2010, p. 26). 

Com o sucesso, o pássaro animado ganhou um programa de televisão pela 

NBC, O show do Pica-pau (The Woody Woodpecker Show). A série de televisão reuniu os 

episódios já lançados para o cinema, apresentando uma nova fase do personagem. Menos 

grotesco, o Pica-pau perdeu seus dentes, ganhou mais cor branca em sua coloração, e 

assumiu um comportamento mais polido, visando se adequar às regras mais rígidas da 

televisão (PEREIRA, 2010). 
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Analisando sua 

evolução estética, percebe-se que o 

personagem evidencia símbolos 

correspondentes aos EUA. Suas 

cores principais, vermelho, branco 

e azul, são, por exemplo, uma 

ligação à bandeira desse país 

(figura 1). 

Mensagens imperialistas já foram identificadas em outros 

produtos voltados ao público infantil. Armand Mattelart e Ariel Dorfman, em 

seu livro Para ler o Pato Donald: comunicação de massa e colonialismo (2010), 

demonstraram o quanto os quadrinhos Disney agem como instrumentos de difusão da 

ideologia estadunidense. 

O Pica-pau começou a ser exibido no Brasil pela TV Tupi no início dos anos 60. 

A emissora de Assis Chateaubriand manteve o som original em inglês até a década de 70, 

quando Olney Cazarré assumiu a missão, seguido por Garcia Júnior. Em sequência, a série 

foi transmitida pelo SBT durante mais de 20 anos, e, recentemente, teve seus direitos de 

transmissão adquiridos pela TV Record (PEREIRA, 2010). 

Uma das principais características do controverso personagem seria sua 

contestação à autoridade. “Há sempre no desenho do Pica-Pau, tal qual o vagabundo Carlito 

de Chaplim, o desafio ao julgo da autoridade hierárquica.” (SANTIAGO, 2009, p.9). 

Outras características apresentadas pelo personagem, observadas por Pacheco 

(1985), são o individualismo e a esperteza, fugindo do conceito tradicional de herói, 

identificado no mito do Super-Homem, por exemplo (ECO, 2006). “[...] Pois ele não está a 

serviço do bem coletivo, mas, ao contrário, ressalta o individualismo. A sua força reside na 

esperteza, que é sempre usada em benefício próprio.” (PACHECO, 1985, p. 228). A partir 

desses exemplos, a autora questiona se o personagem poderia ser melhor identificado como 

um herói ou vilão. 

Após tais reflexões iniciais, apresentamos a análise do episódio escolhido para 

corpus desta pesquisa. 

 

Figura 1 
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Análise do Discurso Ideológico do Episódio Os trabalhadores da Floresta, Redwood 

Sap (1951) 

 

1º Recorte 

Tempo: 20s 

Resumo da cena: O Pica-pau está em seu lar, um 

lugar bonito, tranquilo, agradável, lendo um livro 

sobre como evitar o trabalho. O nome do autor é 

uma brincadeira sonora no inglês: Do Little 

(faz/faça pouco). 

Análise ideológica: Nesse início de episódio, o Pica-pau é apresentado 

estudando maneiras de como evitar o trabalho. Cria-se, assim, um 

estereótipo de indivíduo que não gosta de trabalhar, que não contribui com o crescimento da 

comunidade. Aplica-se, nesse caso, segundo Thompson (2002), o modo Fragmentação, na 

estratégia Expurgo do outro. 

2º Recorte 

Tempo: 21s a 52s 

Resumo da cena:  Vários planos representando um 

dia típico de trabalho na comunidade de animais. 

Na primeira cena, os castores constroem sua casa. 

Um dos castores erra a força aplicada no tronco, e 

acaba acertando o companheiro. Na cena seguinte, 

cinco formigas carregam uma espiga de milho (figura 3) e, após muito 

esforço tentanto colocá-la para dentro do formigueiro, a espiga acaba entrando atravessada. 

Em seguida, um esquilo carrega várias nozes, suando muito. Esse esquilo mora na mesma 

árvore que o Pica-pau. 

Análise ideológica: Nesse recorte, fica nítido o modo da Dissimulação, em que, na 

estratégia do Tropo, através de uma sinédoque, o trabalho diário a que as pessoas se 

sujeitam se transforma em uma labuta perigosa, problemática e cansativa, tentando moldar, 

em alguns exemplos das atividades dos animais, a vida trabalhista contemporânea. Quando 

o esquilo é retratado suando, parece representar trabalhadores como os da construção civil, 

por exemplo, que necessitam de muito esforço físico em sua jornada de trabalho. É o modo 

Dissimulação, com a estratégia Deslocamento. 

Figura 2 – O Pica-pau lê um 
livro sobre como evitar o 
trabalho. 

Fonte: (REDWOOD, 1951) 

Figura 3 

 

Figura 2 
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3º Recorte 

Tempo: 53s a 1min 5s 

Resumo da cena:  O esquilo desce a árvore e 

decide reclamar do seu vizinho, que não trabalha 

(figura 4). O Pica-pau afirma, entretanto, que o 

esquilo está louco. 

Análise ideológica: Assim como no primeiro 

recorte, há o modo Fragmentação, através da 

estratégia Expurgo do outro, em que o Pica-pau é 

repreendido pelo vizinho por não trabalhar. 

4º Recorte 

Tempo: 1min 6s a 2min 9s 

Resumo da cena:  A barriga do Pica-pau começa a 

roncar, pedindo por comida. Ele olha, calmamente, 

para seu relógio, que indica a hora do almoço (o 

relógio não indica números, mas sim refeições). 

Então, voa em grande velocidade sobre um 

sanduíche e uma banana, que eram segurados pelos castores, e come tudo 

de uma vez, em pleno voo. Na cena seguinte, o Pica-pau salga uma espiga 

carregada pelas formigas e, com um maçarico, transforma o milho em pipoca, que vai direto 

para sua boca. Depois, o pássaro põe-se a comer nozes recolhidas pelo esquilo. Acaba quase 

comendo a cabeça do vizinho ao confundi-la com uma noz, o que faz com que receba uma 

bronca. O pássaro, entretanto, não parece se importar. Por fim, retorna à sua cama saciado, 

e dorme. Na hora do jantar, a cena de ataque ao alimentos dos vizinhos se repete. Por fim, 

voa para sua cama e respira profundamente, enquanto olha para um quadro na parede em 

que se lê que não há necessidade de se preocupar com o amanhã, pois “It Will be gone the 

day after” (ele terá ido embora no dia seguinte) (figura 5). 

Análise ideológica: Para sobreviver, o Pica-pau rouba a comida dos seus companheiros. 

Mas a comida poderia ser vista de outra forma: representando a classe superior, o pássaro 

estaria simbolizando a exploração de classes. É o modo Dissimulação, através da estratégia 

do Tropo. Enquanto o Pica-pau rouba comida, os proprietários dos meios de produção se 

apoderam da mais-valia. Outro modo que percebemos é a Reificação, com sua estratégia 

Figura 4 
 

Figura 5 
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Naturalização, quando o pássaro apresenta seu relógio, um bem de consumo que aparece 

como natural, não em decorrência de uma troca comercial. 

5º Recorte 

Tempo: 2min 10s a 2min 46s 

Resumo da cena:  Chega o inverno. Para se 

protegerem, os animais se fecham em casa, 

aproveitando a quantidade de alimentos que 

puderam estocar durante o verão. Os castores 

comem pipoca enquanto assistem a um filme na TV 

(figura 6). As formigas aproveitam o tempo livre para jogar cartas. O 

esquilo olha satisfeito para seu depósito cheio de comida. 

Análise ideológica: Como passatempo, os castores são representados assistindo a um filme 

na televisão, denotando o modo Reificação, com a estratégia Eternalização; sutilmente, os 

produtores transmitem uma mensagem em que até os animais aproveitam suas horas de 

descanso para assistir à TV (figura 6). Os estoques de comida representam a importância de 

se poupar para tempos difíceis, funcionando como o modo Dissimulação, com a estratégia 

do Tropo. Os roteiristas escolheram retratar na TV um filme com tiroteio, parecendo fazer 

uma referência à violência, uma realidade comum na vida urbana, operando com o modo 

Reificação e a estratégia Naturalização. 

6º Recorte 

Tempo: 2min 47s a 3min 16s 

Resumo da cena: O pássaro pequeno resolve avisar 

o Pica-pau para seguir com o bando em direção ao 

sul. De início, diz que lá o sol brilha o ano inteiro, 

mas a imagem de praias paradisíacas se dissolve em 

uma imagem de furacão. Depois, sugere 

Hollywood, afirmando que a cidade estadunidense é “bem quentinha”, mas 

o Pica-pau não demonstra preocupação e acaba ficando em casa. 

Análise ideológica: A cena cinematográfica apresentada no balão de imaginação é o Pica-

pau segurando uma garota nos braços, sendo filmados por uma câmera. Então, inicia-se 

uma música romântica, o quadro escurece e todos começam a chorar (figura 7). Se a palavra 

Smog representa fumaça de cigarros, está se criando um estereótipo de Hollywood, que 

pode ser indicado no modo Dissimulação, na estratégia do Tropo (como sinédoque, na 

Figura 6 

 

Figura 7 

 

Figura 6 
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tentativa de representação, em uma cena de romantismo, de toda a indústria do cinema, e, 

como metonímia, na apresentação dos cigarros, uma cena muito comum nos primórdios da 

indústria do cinema). Outra estratégia está presente quando o pássaro visitante apresenta 

Hollywood como uma cidade “quentinha”, fazendo uma alusão sexual, confirmada com as 

curvas de uma mulher desenhadas pelo visitante, constituindo-se com o modo 

Dissimulação, na estratégia Deslocamento. 

7º Recorte 

Tempo: 3min 17s a 3min 58s 

Resumo da cena: A neve recobre a redondeza. 

Apesar disso, com um jeito garboso, o Pica-pau 

observa, em seu relógio, a chegada da hora do 

almoço. Sai, então, em disparada para sua atitude de 

costume, mas, ao abrir a porta, uma grande 

quantidade de gelo cai sobre ele, formando um inglu. Depois, a janela 

apresenta-se entupida de gelo. Simbolizando a chegada do inverno, o termômetro baixa a 

temperatura abruptamente. O Pica-pau se vê, então, dentro de uma casa sem nenhuma 

comida (figura 8). 

Análise ideológica: No modo Fragmentação, a estratégia Expurgo do outro encontra sua 

expressão máxima no momento em que o pássaro sofre as consequências dos seus atos. 

8º Recorte 

Tempo: 3min 59s a 5min 39s 

Resumo da cena:  Com frio e fome, o Pica-pau 

suplica aos seus vizinhos. Procura, primeiro, as 

formigas (figura 9), mas é recebido a pancadas 

(notar a luz elétrica acesa no interior do 

formigueiro). Em seguida, vai procurar o esquilo, 

mas este lhe oferece parafusos em reprimenda. O Pica-pau vai, por fim, em 

busca dos castores, que, por brincadeira, oferecem um bolo de gelo com cobertura de neve. 

O pássaro está com tanta fome que come o falso bolo de uma vez, e acaba sofrendo uma 

queda de temperatura até ficar congelado. 

Análise ideológica: Novamente destaca-se o modo Fragmentação, com a estratégia 

Expurgo do outro, com o pássaro sofrendo as consequências dos seus atos. A presença da 

Figura 9 
 

Figura 8 
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luz elétrica denota o modo Reificação, com a estratégia Naturalização, afirmando que a luz 

elétrica residencial é uma conquista comum, e não uma evolução do sistema econômico. 

9º Recorte 

Tempo: 5min 40s a 6min 26s 

Resumo da cena:  A revoada de pássaros marca a 

volta do verão. Os animais voltam a circular, e os 

vizinhos saem de suas casas para cumprimentar-se. 

O pássaro pequeno, que outrora tentou avisar o 

Pica-pau para que emigrasse rumo ao sul, convoca 

os outros animais para resgatar o vizinho do gelo. “Ei turma, venham aqui, 

olha, o Pica-pau congelou, vamos tirá-lo daqui, depressa, venham!” Assim 

que se encontra livre, o relógio do Pica-pau indica a hora de comer, e ele corre para atacar a 

comida na casa das formigas, no estoque do esquilo e junto aos castores, roubando mais 

uma vez seus companheiros benfeitores. O episódio termina com o Pica-pau dançando, 

tranquilamente, pela estrada, comemorando com sua risada característica (figura 10). 

Análise ideológica: Nesse episódio, além do modo Fragmentação, através da estratégia 

Expurgo do outro, denota-se um outro modo importante, a Dissimulação, através da 

estratégia do Tropo, em que, conforme explicado, o roubo da comida poderia ser 

interpretado como a apropriação da mais-valia. 

  

Considerações finais 

 

O episódio retrata a vida real da sociedade, envolta no modo de produção 

capitalista, mas metaforizada em suas relações. No enredo, o Pica-pau aparece como um 

indivíduo preguiçoso, que faz de tudo para evitar o trabalho, e que rouba seus próprios 

companheiros para obter comida. Conforme analisado no episódio, o modo de operação da 

ideologia predominante percebido foi a Fragmentação, através da estratégia Expurgo do 

outro. Nesse episódio, o Pica-pau parece retratar o homem médio que Weber descreve: um 

homem que não possui ambição, e não deseja trabalhar mais para atingir uma condição de 

vida melhor (WEBER, 1997). 

O enredo gira em torno de um ponto fundamental da vida social: o trabalho. Se 

a série defende interesses capitalistas, não deveria, então, retratar o Pica-pau de um modo 

tão preguiçoso. Talvez a resposta a esse fato seja que o comportamento apresentado pelo 

Figura 10 
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personagem esteja funcionando como um incentivo ao individualismo, sentimento 

intrínseco à ideologia capitalista. 

Ao final, verifica-se que a justiça e a solidariedade não prevalecem. O Pica-pau, 

após ser salvo pelos seus companheiros de um bloco de gelo, volta a roubar comida de seus 

benfeitores, e, ao final, é retratado correndo feliz e satisfeito pela floresta com sua risada 

característica (figura 10). No enredo, a atitude egoísta do pássaro não é punida, mas, ao 

contrário, recompensada: ele sobrevive ao inverno sem precisar trabalhar, como disse que 

faria. É a encarnação máxima do anti-herói, o enaltecimento do individualismo sobre o 

comunitarismo; uma manifestação de egoísmo. 

O episódio envolve o roubo, a má-fé. Para o Pica-pau preguiçoso se alimentar, 

basta dar uma pequena volta e roubar a comida de seus vizinhos. Mesmo não incentivando 

abertamente, a apresentação de tais modelos de comportamento constitui um conteúdo 

questionável que, talvez, devesse ser proibido de ser veiculado em uma programação 

voltada ao público infanto-juvenil. Afinal, tal grupo social encontra-se em um momento de 

amadurecimento moral e de formação da personalidade (RAPPAPORT, 1982). 

Essas imagens e imaginários parecem doutrinar as crianças no modo de vida 

individualista do capitalismo, levando-as a adentrar sua fase adulta com uma visão positiva 

a respeito da vida urbano-industrial. Percebe-se que os questionamentos levantados 

referem-se a comportamentos, não a relações econômicas ou sociais, naturalizando em seu 

enredo o sistema servil, conforme previra Thompson no modo Reificação de operação da 

ideologia. No episódio, o Pica-pau tece uma crítica à ideologia capitalista do trabalho, mas 

não à desigualdade; ao contrário, parece incentivá-la, pois consome ilicitamente os produtos 

do trabalho dos membros de sua comunidade, assim como o proprietário capitalista se 

apodera da mais-valia. 

A televisão, ao veicular tais conteúdos, estaria agindo como um ratificador dos 

valores capitalistas do mundo contemporâneo, abandonando o caráter contestatório da arte e 

da cultura, incentivando, no público, uma aceitação passiva de seu conteúdo, ao invés de 

reflexiva. 

As referências ao sistema capitalista não são diretas nem partidárias. Em 

nenhum momento, o Pica-pau diz que é certo descansar e se aproveitar dos mais fracos, ou 

que o individualismo é a melhor forma de agir. Mas, se diante de um universo de enredos, 

os produtores escolheram, justamente, tratar de assuntos como o trabalho, a necessidade de 

acumulação, e o roubo, parece correto afirmar que os estereótipos retratados influenciam as 
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crianças a aceitarem os valores capitalistas, pois, em nenhum momento, há alguma crítica a 

esse sistema. 

A ação comunitária dos animais, através da atitude humanista de salvar o 

próximo, não ficou devidamente destacada, ao contrário das atitudes individualistas do 

Pica-pau, pois, conforme apresentado, o pássaro é recompensado pelos roteiristas com um 

final feliz, funcionando como um estímulo para as crianças agirem da mesma forma. 

Tais comportamentos apresentados pelo personagem geram um mal-estar, pois, 

na proposta da série de animação, cabe ao Pica-pau receber o título de herói, encantando o 

público, principalmente o infantil, mas acaba agindo como o vilão. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos 

filosóficos. Tradução de Guido Antônio de Almeida. Rio de Janeiro (RJ): Jorge Zahar ed., 2006. 

 

 
BALL-ROKEACH, Sandra; DEFLEUR, Melvin L. Teorias da Comunicação de Massa. Tradução 

da 5° ed. norte-americana, Octávio Alves Velho. Rio de Janeiro (RJ): Jorge Zahar ed., 1993. 

 
 

BEE, Helen. A Criança em desenvolvimento. Tradução de Maria Adriana Veríssimo Veronese. 9ª 

edição. Porto Alegre (RS): Artmed, 2003. 
 

 

BRAUNE, Bia; RIXA. Almanaque da TV. Rio de Janeiro (RJ): Ediouro, 2007. 

 
 

DORFMAN, Ariel; MATTELART, Armand. Para ler o Pato Donald: comunicação de massa e 

colonialismo. Tradução de Álvaro de Moya. 6º edição. São Paulo (SP): Paz e Terra, 2010. 
 

 

ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. Tradução de Pérola de Carvalho. 6º edição. São Paulo 

(SP): Perspectiva, 2006. (Coleção Debates). 
 

 

GILDER, George. A vida após a televisão: vencendo na revolução digital. Tradução de Ivo 
Rorytowski. Rio de Janeiro (RJ): Ediouro, 1996. 

 

 
MARX, K.; ENGELS, E. A Ideologia Alemã (Feuerbach). 9º ed. São Paulo (SP): HUCITEG, 

1993. 

 

 
NERY, Vanda Cunha Albieri; TEMER, Ana Carolina Rocha Pessoa. Para entender as teorias da 

comunicação. 2° edição. Uberlândia (MG): EDUFU, 2009. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 15 

 
PACHECO, Elza Dias. O Pica-pau: Herói ou Vilão. Representação social da criança e 

reprodução da ideologia dominante. São Paulo (SP): Edições Loyola, 1985. (Coleção Educar). 

 
 

______. A linguagem televisiva e o imaginário infantil. Revista Comunicação & Educação, n.2, p. 

43-48. São Paulo, jan./abr., 1995. Disponível em: 
<http://200.144.189.42/ojs/index.php/comeduc/article/viewFile/4240/3971>. Acesso em: 11 de 

fevereiro de 2012. 

 

 
PEREIRA, Paulo Gustavo. Animaq: almanaque dos desenhos animados. São Paulo (SP): Matrix, 

2010. 

 
 

PNAD 2009. In: IBGE. Disponível em:  

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/pnad_sintese_2

009.pdf>. Acesso em: 22 de abril de 2012. 
 

 

RAPPAPORT, Clara Regina. et al. Psicologia do desenvolvimento: A idade escolar e  

adolescência. Coord. de Clara Regina Rappaport. São Paulo (SP): EPU, 1982. 

 

 
REDWOOD Sap (Os trabalhadores da floresta). Direção: Walter Lantz. Produção: Universal 

International. 1951. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=A_h8dHYfqoI>. Acesso 

em: 14 de maio de 2012. 

 
 

SANTIAGO, Roberval S. Cartoons e Propaganda Política. Revista Espacialidades [online], vol. 2 

no. 1, 2009. Disponível em: <http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/espacialidades/v2n1/roberval.pdf>. 
Acesso em: 12 de junho de 2012. 

 

 
SARTORI, Giovanni. Homo Videns: Televisão e pós-pensamento. Tradução de Antônio 

Angonese. Bauru(SP): EDUSC, 2001. 

 

 
THOMPSON, John B. Ideologia e Cultura Moderna. Tradução do grupo de estudos sobre 

ideologia, comunicação e representações sociais da pós-graduação do Instituto de Psicologia da 

PURCS. Petrópolis (RJ): Vozes, 2002. 
 

 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. 12° edição. Trad. de M. Irene de 

Q. F. Szmrecsanyi. São Paulo (SP): Pioneira, 1997. (Biblioteca pioneira de Ciências Sociais. 
Sociologia). 

 

 
WOLF, Mauro. Teorias das comunicações de massa. Tradução de Karina Jannini. 2° edição, São 

Paulo (SP): Martins Fontes, 2005. 

http://200.144.189.42/ojs/index.php/comeduc/article/viewFile/4240/3971
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/pnad_sintese_2009.pdf
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/pnad_sintese_2009.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=A_h8dHYfqoI
http://www.cchla.ufrn.br/ppgh/espacialidades/v2n1/roberval.pdf

