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RESUMO 

 

O presente estudo tem como objetivo conhecer o processo histórico da construção do 

sentimento de infância, compreendendo o seu surgimento como também a ideia do seu 

desaparecimento, baseado nos estudos do historiador francês Phillipe Àries que trata sobre a 

invenção da infância, como também do crítico social Norte Americano Neil Postman., que aborda 

a questão do desaparecimento desse sentimento. Bem como, identificando as relações que estão 

sendo construídas na atualidade a partir dos programas de televisão, especificamente o Programa 

“Toddlers & Tiaras” exibido pelo canal fechado Travel & Living Channel (TLC). 

De acordo com  Ariès (1960), o sentimento de infância foi inventado, construído sócio 

historicamente , que nem sempre foi assim,(esperado, homogêneo, com um lugar dentro da 

sociedade) e que nos dias atuais, segundo Postman (1999), ele sofre algumas modificações, desde 

uma nova configuração da estrutura familiar e social, como também, na descoberta de um grande 

nicho de mercado com as influências das tecnologias e meios de comunicação vigente. 

Para a realização desse trabalho, optou-se por metodologia qualitativa de um estudo de 

caso de um programa de televisão direcionado ao público infantil intitulado: “Toddlers & 

Tiaras” exibido pelo canal TLC (Travel & Living Channel).  Utilizou-se como procedimento as  

etapas de seleção de um episódio, a observação e a análise dos dados. Esse programa descreve os 

bastidores de crianças que são submetidas a maratona dos desfiles e concursos de miss mirim, 
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nos Estados Unidos, onde após análise do estudo de caso, evidenciou-se a exaustão de sorrisos 

ensaiados pelas crianças, pois elas não tendo maturidade emocional e cognitiva, expressam de 

maneira clara o não desejo de continuar aquelas maratonas intermináveis de brilhos e purpurinas 

que as distanciam da sua vida lúdica e cotidiana, fazendo evadir-se do estágio esperado e 

difundido pela psicologia do desenvolvimento até nos dias atuais. Evidenciando-se a 

incongruência dos comportamentos e corroborando com o processo de desaparecimento do 

período social da infância. 

 

Palavras-chave: Programa infantil, desaparecimento da infância, psicologia do 

desenvolvimento. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Pensar na infância no século XX, é associa-la a uma linguagem, vestimenta e 

comportamento específico, fruto de uma construção histórica recente,  mas nem sempre foi 

assim, ao lançar os olhos na história, percebe-se que essa divisão entre adultos e crianças 

inexistiam nas sociedades. E, alguns estudos vêm apontando que essa linha divisória está sendo 

descontruída novamente pelo advento dos meios de comunicação de massa, por exemplo, a 

televisão.  

O efeito mais imediato da propagação realizada pelas mídias televisivas é a eliminação da 

exclusividade do conhecimento adulto, eliminando umas das principais diferenças do mundo 

infantil e adulto. O mundo contemporâneo, com sua arena simbólica, repleta de imagens e ideias 

subliminares vem expulsando a criança de seu habitat que foi construído e vivido durante muito 

tempo na civilização ocidental. A questão do gosto, das preferências, escolhas, maneiras de se 

vestir, de falar, seus objetivos, desejos materiais, comportamento em diversos lugares, tem sido 

de uma maneira muito uniforme, sem distinção de idade. 

Nesse sentido, se faz necessário o entendimento da noção de surgimento e desaparecimento 

da infância, como ela foi criada, inventada, como foi sendo adequada em cada contexto histórico 

cultural, e principalmente buscando um olhar mais atento sobre os efeitos e impactos que os 

meios de comunicação em massa têm criado em relação ao comportamento infantil. Dai a 

importância de se debruçar sobre o tema. Existe uma relevância teórica não só da ciência do 

comportamento, de conhecer esses novos paradigmas infantis, como esse ser se comportam e 

quais são os seus anseios, como também das ciências sociais, no entendimento da relação da 

criança, no contexto em que ela está inserida, para um entendimento dos problemas práticos do 

cotidiano, como violência infanto-juvenil, adultização precoce, prolongamento da adolescência, 
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contribuindo assim para a pesquisa social nos dias atuais. 

 

QUANDO NÃO HAVIA INFÂNCIA NA PERSPECTIVA DE ÀRIES 

 

Relatos históricos apontam que a vida era relativamente igual para todas as idades, não 

existiam demarcações claras entre adultos e crianças, elas compartilhavam os mesmo ambientes, 

festas, trabalhos, conversas.  As crianças que sobreviviam na Idade Média, filhas de famílias ricas 

eram criadas por amas de leite, e as outras eram inseridas no mundo de trabalho muito cedo. 

Muitos escritos históricos demonstram que a contracepção era realizada através de infanticídio, 

filhos de escravos eram mortos sem critérios, em outros casos, quando o pai decidia que não 

queria mais filhos, pois já tinha o suficiente, a criança era morta logo após o nascimento, 

principalmente se viesse com alguma deficiência, ou mesmo, eram entregues para ser criadas por 

qualquer família. As conversas eram abertas, não existindo o conceito de vergonha e de pudor, 

onde a diferença da criança e do adulto era que os mais velhos tinham mais experiência de vida ( 

Àries, 1973). 

Da maneira como tudo era conduzido, falas, comportamentos, relações, escassez de 

demarcações de espaços, de instituições, apontava a falta de delimitação entres os mundos 

infantis e adultos. Imersos no mundo oral, vivendo na mesma esfera social dos adultos, um 

menino de sete anos era um homem em todos os aspectos, exceto na capacidade de fazer amor, 

ou constituir família. Ainda na Idade Média, era bastante comum os adultos tocarem nas partes 

intimas das crianças, fazia parte de uma tradição largamente aceita, o que na atualidade daria 30 

anos de prisão. A vida em família até o século XVII era vivida em público, não havia privacidade 

entre seus membros, a transmissão de conhecimento, aprendizagem de valores e costumes era 

garantido através da participação da criança no trabalho, e nos outros aspectos do cotidiano 

dentro da sociedade em que vivia. 

É de extrema relevância elencar a desvalorização do sentimento de infância e a inadequada 

classificação que as crianças eram submetidas, não sendo diferenciadas dos adultos, onde os 

mesmos apenas esperavam que as crianças alcançassem relativa independência para inseri-las em 

seu mundo adulto. 

 

        ALGUMAS VISÕES DA INFÂNCIA  

 

“Com efeito, crianças existiram desde sempre, desde o primeiro ser humano, e 

infância como construção social – a propósito da qual se construiu um conjunto 

de representações sociais e crenças e para qual se estruturaram dispositivos de 
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socialização e controle que a instituíram como categoria social própria – existe 

desde os séculos XVII e XVIII. (Postman,1999 pg, 13)”. 

 

No inicio da Idade Moderna, o homem passa a se enxergar como o centro do universo, 

sobrepondo à razão e a fé divina, de posse dessa centralidade, ele compreende que o futuro da 

humanidade está em suas mãos, e, portanto surge a necessidade de investir nesse futuro, e é nesse 

contexto que se inicia uma preocupação com a infância. 

A partir do século XVII lentas transformações foram acontecendo no interior das famílias, 

ocasionando o surgimento do sentimento de família, sendo marcado pelo desejo e necessidade de 

privacidade. Essa intimidade moderna propõe novas relações familiares, acompanhada de 

mudança de valores, especialmente em relação à educação das crianças. Com o capitalismo e a 

propriedade privada, a criança passa ser responsabilidade dos pais e também herdeiras das 

riquezas e valores sociais. Esse modelo burguês, que é um retrato da sociedade na época, institui 

modificações no contexto familiar, a divisão do publico e privado na esfera social, implica na 

divisão de gênero na esfera familiar, o pai assume o papel do provedor, do público, e mãe cuida 

da casa e da educação dos filhos, do mundo privado. Como a infância passa a ser um 

investimento para futuro, ela começa a nascer socialmente, enxergando a criança como um ser 

frágil e ignorante, que precisa de cuidados especiais, de treinamento e investimentos 

educacionais para ser um bom cidadão. É nesse período que começam a surgir o sentimento de 

infância. 

Segundo Àries, o sentimento de infância não significa amor pelas crianças, corresponde à 

consciência da existência da particularidade infantil, saber que existe diferenças cognitivas, 

físicas, psicológicas e sociais entre crianças e adultos. Assim se confirma a noção de infância e 

principalmente a necessidade da criança ser tratada de forma diferente, não mais como adulto em 

miniatura. Nesse novo contexto a família passa ter como função básica garantir a sobrevivência, 

cuidados físicos, sociais e psicológicos sobre seus filhos. 

 

PERSPECTIVAS DA PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO SEGUNDO 

PIAGET 

 

Estabelecer a data de nascimento da Psicologia do Desenvolvimento é um dado ainda muito 

controverso, muitos estudiosos não conseguem delimita-la, um dos primeiros livros que apontou 

esse dado histórico é The Mind of the Child, em 1882 por Preyers (1841-1897). Desde então a 

Psicologia do desenvolvimento vem passando por várias etapas de reformulações incluindo 

aspectos biológico, comportamental e cognitivo (Cairns, 1983). 
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 Apoiada numa ideia da criança naturalmente desenvolvida é que a Psicologia do 

Desenvolvimento se instala no Brasil, com todo o legado do biólogo Piaget (1896- 1980),o 

desenvolvimento humano refere-se ao desenvolvimento mental e orgânico, sendo um processo 

que se caracteriza pelo aparecimento gradativo das estruturas mentais. Nesse sentido, a criança a 

depender de suas fases vai apresentando comportamentos esperados de acordo o seus estágios de 

maturidade física e mental. 

 

“Desde que os homens falam, por exemplo, nenhum idioma se implantou por 

hereditariedade, e é sempre através de uma ação educativa externa do ambiente 

familiar junto à criancinha que essa aprende a sua língua, tão apropriadamente 

denominada “materna”. Sem dúvida as potencialidades do sistema nervoso 

humano tornam possível tal aquisição, negada aos antropóides, e a posse de uma 

certa ‘função simbólica’ faz parte destas disposições internas que a sociedade 

não cria mas utiliza; todavia sem uma transmissão social exterior (isto é, em 

primeiro lugar educativa), a continuidade da linguagem coletiva tornar-se-ia 

praticamente impossível(PIAGET, 1974, p. 30)”. 

 

Estudar o desenvolvimento humano é de extrema importância, pois além de conhecer as 

características comuns de uma faixa etária, possibilita reconhecer as individualidades do sujeito, 

tornando o processo educacional uma tarefa mais fácil, pois reconhecendo em que fase o ser 

humano está, melhores estratégias educacionais podem ser direcionadas. Existem diversos fatores 

que influenciam o desenvolvimento humano, a hereditariedade que é  a carga genética dos pais 

traz o potencial a ser desenvolvido pelos filhos, influenciando no amadurecimento orgânico e 

motor, os aspectos afetivos e emocionais, que vai sendo construído na interação do sujeito com o 

mundo, e o aspecto social, que tem uma importância significativa no amadurecimento da criança, 

a partir de suas crenças, condições financeiras e contexto social que esta inserida, começa a ser 

desenvolvida a sua subjetividade. 

 Piaget, biólogo de formação exerce até hoje uma enorme influência na psicologia da 

aprendizagem e do desenvolvimento, pois ainda apoiado nessa ideia da criança naturalmente 

desenvolvida, associa a necessidade de adaptação ao meio ambiente das crianças da mesma 

forma que os animais. Essa adaptação ocorre naturalmente à medida que se interage com o meio 

ambiente e esse processo que vai gradativamente expandindo as capacidades mentais. A 

adaptação é composta por dois processos: assimilação e acomodação. Piaget defendeu que em 

todas as crianças o pensamento desenvolve-se numa mesma sequência de estágios: 
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 1° período – Estágio sensório- motor (0-2 anos): Nessa fase os bebês entendem suas 

experiências pelos órgãos do sentido, tato, paladar, olfato e visão.  Fazendo jus ao 

nome dessa fase. O bebê a partir do 5° mês consegue coordenar os movimentos das 

mãos e dos olhos para pegar os objetos, em seguida começa a usar um meio para 

alcançar um objeto. E nessa evolução, a criança começa a perceber o mundo, 

chegando aos 2 anos de idade com a capacidade cognitiva de diferenciação dos 

objetos físicos, do seu corpo e do ambiente e das diferenciações emocionais e 

afetivas. 

 

 2° período – Estágio pré – operatório (2 a 7 anos): Nessas fases as crianças guiam-

se pelas percepções da realidade, conseguem resolver problemas do cotidiano com a 

manipulação dos objetos concretos e tem pouca habilidade com versões abstratas 

dos mesmos problemas. Surge de uma maneira progressiva a linguagem e em 

consequência disso o desenvolvimento do pensamento se desenvolve. 

 

 3° período – Estágio de operações concretas (7 aos 11,12 anos): Nessa fase a 

criança começa a usar a lógica na sua vida cotidiana. Nesse período ela é capaz de 

relacionar com pontos de vista diferente do seu, cooperando com os outros, 

construindo, a depender da qualidade emocional, sua autonomia.   E o 

desenvolvimento do senso moral. 

 

 4° período – Estágio das operações formais (11,12 anos em diante): Nesse período 

ocorre a passagem do pensamento concreto para o pensamento formal abstrato, 

onde a criança consegue realizar problemas e aferir situações já nos planos das 

ideias, sem a necessidade do contato com o concreto. Nessa fase ela é capaz de lidar 

claramente com conceitos de justiça, liberdade, planejamento da sua vida, busca de 

certa independência, de uma construção de identidade. 

 

Com esses estágios do desenvolvimento, Piaget criou correspondentes afetivos e 

intelectuais que acompanham essas fases. Essa teoria revolucionou psicólogos e educadores na 

época, pois com essa maneira didática, cíclica de ver o desenvolvimento humano, modelos 

educacionais foram criados a fim de assegurar um desenvolvimento sadio e uniforme dentro da 

sociedade e a própria disfuncionalidade e ou psicopatologias, poderiam ser olhada de forma mais 

segura, uma vez que estava “definido” a etiologia e evolução do desenvolvimento orgânico e 

mental. 
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A chegada da psicologia do desenvolvimento vem corroborar com uma evolução do 

pensamento da ideia de infância, que apesar de existir a infância enquanto ser orgânico, não 

existia o sentimento de infância, ou seja, essa ideia que a criança é um ser indefeso, que requer 

cuidado e atenção especial, dedicação de adultos na tarefa de sobrevivência e educação, e 

principalmente na construção da separação do mundo infantil e do adulto. A criança diferente do 

passado tem seu espaço social, inclusive garantido por lei, brinquedos, roupas apropriadas para 

sua idade, perfumes, alimentação, educação direcionada, um nicho de mercado especifico, 

direcionado para esse público que requer condições e tratamentos diferenciados dos adultos, pois 

são seres biopsicossociais diferentes. Ou seja, com essa ideia, existe uma separação real entre o 

mundo dos adultos e o mundo das crianças. 

 A partir da teoria piagetiana, outros olhares sobre o desenvolvimento começou a ser 

despertado. O passo a passo cognitivo que todas as crianças passariam, ou seja, em determinada 

faixa etária, saltos cognitivos eram dados e as crianças já assumiriam outras posturas e 

pensamentos, como se esses estágios fossem exatos, começou a ser explorado por outros autores 

como Vygotsky. 

“ Na perspectiva Vygotskiana o homem como um ser histórico e produto de um 

conjunto de relações sociais, para ele, o sujeito é ativo, ele age sobre o meio, não 

existindo “natureza humana’ e sim “essência humana” ( apud Freitas, 2000). 

 

A divergência de olhar a essa psicologia do desenvolvimento está em fazer do fenômeno 

psicológico algo existente nos sujeitos independente de suas vivências, como pensar nas fases do 

desenvolvimento infantil proposta por Piaget no período medieval?  E as crianças que foram 

escravizadas, vitimas de trabalho infantil desde tenra idade, abandonadas pelos seus genitores, 

vitimas de abusos sexuais? Dai o pensar do desenvolvimento numa esfera maior estão vinculadas 

num pensar de um fenômeno psicológico como uma experiência pessoal que se constitui no 

coletivo e na cultura, as questões orgânicas que dependem de fatores genéticos são comuns na 

infância, mas as questões afetivas, emocionais são particulares e o desenvolvimento psicológico 

esta atrelado a isso. 

A formatação piagetiana no pensar da infância, durante muito tempo gerou uma espécie de 

conforto intelectual no tocante das ações da psicologia e da pedagogia sobre a infância. Mesmo 

que a sua legitimidade fosse sedimentada no imaginário popular, e tornando-se uma crença, uma 

verdade inquestionável, varias mudanças foram ocorrendo no interior das sociedades, mudanças 

como o surgimento da televisão e dos meios de comunicação em massa, bem como da internet e 

da popularização desses meios que contribuiu para alterações significativas no processo 

comportamental das crianças, com também, na sociedade como um todo. 
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ADVENTOS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO EM MASSA 

 

Historicamente, o desejo de criar um aparelho televisor já existia desde o século XIX, em 

1840, alguns cientistas estudavam a possibilidade de transmitir imagens em grande distância, 

com a comprovação do selênio sendo uma substância capaz de converter energia elétrica em 

luminosa, o esboço de um aparelho televisor entra em cena. No final do século XX a televisão já 

tinha se aprimorado até se transformar em um produto de escala comercial, inclusive 

posteriormente, se transformando num meio de comunicação em massa. 

Com o surgimento dos meios de comunicação em massa, muda toda a estrutura social do 

mundo e várias reflexões são feitas em relação a essa mudança. Dentro de um cenário 

educacional, observa-se que as relações entre pais e filhos, escola e filho, governo e sociedade foi 

profundamente modificada. Os pais através de suas crenças e escolhas educacionais e de vida, 

poderia selecionar os assuntos a serem discutidas, as leituras, as músicas, ou seja, dentro de um 

âmbito menor, poderia selecionar que tipo de mundo ele poderia apresentar aos seus filhos, e essa 

lógica se reproduzia na escola, o professor era então o detentor do saber, existia uma diferença 

entre professor e aluno, onde esse último era o receptor do saber, era o local de depósito de 

informação. Com o advento da televisão e internet o controle sai das mãos dos adultos 

responsáveis e passa estar nas mãos das crianças, gerando uma autonomia, muitas vezes, precoce 

por parte das crianças, por não ter bases cognitivas e intelectuais amadurecidas, mas mesmo 

assim sendo expostas a todo e qualquer tipo de informação.   

Apoiado numa visão piagetiana de infância naturalmente desenvolvida, onde essa criança 

inegavelmente passa por estágios orgânicos de amadurecimento não só físico, mas também 

psicológico, como avaliar os impactos de uma não censura de conteúdos? Ou seja, de uma 

exposição contínua de conteúdos sexuais, de violência, de incentivo ao racismo, homofobia, e 

uma série de preconceitos que estão televisão , sem nenhum filtro, sem nenhum controle? Pensar 

na sanção após o a infração cometida, a ciência jurídica se ocupa dessa demanda, mas como 

avaliar os possíveis danos invisíveis sobre o impacto dessas informações, desse mundo adulto, 

sem pudor, sem critérios, cheio de excentricidades, crenças num olhar da infância? Como essa 

criança esta sendo educada, condicionada? Que mudanças estão acontecendo e qual o resultado 

disso para a posteridade? A internet, por exemplo,  chega ao Brasil em 1995, mesmo com toda a 

sua juventude, já se percebe mudanças significativas no comportamento dessa geração e a 

influência das novas. 
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POSTMAN E O DESAPARECIMENTO DA INFÂNCIA  

 

Segundo Postman (1999), o período entre 1850 e 1950 representa o premear da infância. 

Durante esse período foi feito todo um trabalho de retirar as crianças do chão das fábricas, incluí-

las na escola, dentro de suas próprias roupas, seus brinquedos, sua literatura, seu próprio mundo 

social. É nessa fase que moldou o estereótipo da família moderna, e a criança passou a ter 

cuidados e olhares especiais. Não é tarefa fácil buscar a paternidade histórica desse sentimento de 

infância, pois mudanças estruturais foram acontecendo no seio da sociedade que foram gerando 

efeitos em todo o seu comportamento. 

Antes da invenção do alfabeto, os “leitores” precisavam aprender uma enorme quantidade 

de sinais para interpretar uma mensagem escrita, e aqueles que conseguiam, precisavam dedicar 

as suas vidas para tal feito, mas, graças a suas habilidades, ganhavam poder politico e religioso, 

como sempre acontece com um grupo que tem acesso a segredos ou conhecimentos privilegiados 

em relação à população, existe certo monopólio. Após invenção do alfabeto, esse monopólio foi 

destruído, pois com a simplicidade do alfabeto, de maneira geral, todos poderiam ter acesso à 

informação. O simples fato de ter acesso à informação e saber a ler e escrever muda radicalmente 

toda a sociedade, a história passa a ser registrada, a educação pode ser formalizada, e o universo 

infantil pode ser separado, até do ponto de vista da literatura, do mundo adulto. Ou seja, quebra-

se o monopólio social da informação, de posse conhecimentos dos signos e símbolos, todos 

poderiam ter acesso, se quisessem mais se cria uma hierarquia da informação, classes mais 

abastadas consomem tal nicho, crianças outros, classe menos favorecidas outros. Dessa forma, 

existe um muro que segrega os grupos, pois nem todos, tinham acessos às mesmas informações, 

ou a mesma velocidade e propagação dessas informações. 

 

“Com a televisão, contudo, a base da hierarquia se esvai... embora a linguagem 

seja ouvida na televisão e às vezes assuma certa importância, é a imagem que 

domina a consciência do telespectador e comporta significados cruciais. 

Dizendo da maneira mais simples possível, as pessoas veem televisão. Não a 

leem. Isto acontece com adultos e crianças sem distinção de idade (Postman, 

1999 pg 92)”. 

 

Com a televisão, a hierarquia da informação desmorona, todos estão expostos à quantidade 

de imagens, intenções, desejos, que estão por traz dos programas televisivos, crianças, adultos e 

velhos. Todos estão expostos a esse show de imagens e “informações” que a televisão representa. 

A televisão diferente da leitura, não requer habilidades previas, para ler e escrever, o sujeito 

precisa de habilidades cognitivas anteriores que permitam tal proeza, pois existem complexidades 
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léxica e sintática que podem variar de acordo com a capacidade dos leitos, já para assistir uma 

televisão, o sujeito apenas precisa ter seus órgãos do sentido sadios, como audição e visão. 

O ponto essencial é que a televisão oferece informação de uma maneira indiferenciada, 

qualquer um pode ter acesso, mesmo com horários nobres, indicação classificativa, a criança que 

ligar a TV às 3 da manhã, longe dos pais pode ter acesso a filmes e seriados de sexo explicito, 

mesmo se não tiver condições cognitivas e psicológicas para saber o que esta acontecendo, ela 

pode já ter contato com essa realidade que de simbólica, passa a ser real.  Percebe-se que a 

televisão rompe com a linha divisória que a muito custo foi criada para separar o mundo infantil 

do mundo adulto, em três aspectos, primeiro porque não requer habilidades previas para assisti-

la, segundo porque não faz exigências complexas à mente, as imagens e informações divulgadas, 

fazem parte de uma realidade e terceiro porque não separa os públicos. 

Com o acesso a informação de forma fácil, apaga-se a distinção de papéis entre adultos e 

crianças, até a deferência linguística perde a razão, a linguagem passa a ser comum nos dois 

mundos e a autoridade do adulto, bem como, o sentimento de vergonha de falar sobre 

determinados assuntos vão definitivamente embora. Isso implica numa igualdade de geração, ou 

seja, num mundo de crianças adulto e adulto infantil. As crianças sendo apresentada ao mundo do 

adulto, com todos os seu conteúdos e informações de uma maneira muito precoce, as mídias 

“sociais” contribuindo para essa exposição e de outro lado, os adultos também sob efeito dessa 

“ditadura da beleza e juventude eterna” se recusando de envelhecer, submetendo cada vez mais a 

cirurgias plásticas e comportamentos juvenis. 

A televisão não mostra somente o lado ruim da vida, nem muito menos o lado sombrio da 

vida humana, ela por sua vez, condiciona algumas motivações que são agradáveis, porém 

corrobora ainda mais, com esse olhar do desaparecimento da infância.  A TV ensina que mesmo 

que o trabalho seja enfadonho, cansativo e estressante, vale a pena, pois com ele pode comprar 

pacotes de viagens e ir a Disney, que usar roupa de tal marca, carro, frequentar tais lugares 

garantem um olhar de aprovação social, e as pessoas interessantes querem ficar próximas e você. 

O olhar da psicologia do desenvolvimento ou das psicoterapias infantis deve repousar no 

incômodo da semelhança entre a criança e adultos, pois o fato das crianças de assemelhares 

fisicamente aos adultos, reproduzindo hábitos, costumes e fala, está longe efetivamente tornarem-

se adultas. 

 

METODOLOGIA 

 

Tipo de pesquisa 

O método de estudo de caso como método específico de estudo de campo, são 
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investigações de fenômenos à medida que ocorrem, sem qualquer interferência significativa do 

pesquisador. Neste contexto, o objetivo deste trabalho foi buscar compreender o evento em 

estudo característicos do fenômeno observado (Fidel, 1992). Com o intuito de compreender um 

fenômeno histórico social que vem acontecendo com o passar dos anos, que é o desaparecimento 

da infância, 

No que diz respeito à amostragem, nestes casos segundo Bravo(1998) a constituição da 

amostra é sempre intencional baseando-se em critérios pragmáticos e teóricos. Para este estudo 

de caso, com foco múltiplo, ou seja, não é um caso isolado, trata-se na observação de três 

crianças e seus pais nos bastidores de um concurso de beleza, para fundamentar a discussão 

proposta por essa monografia que é compreender a influencia da televisão no desaparecimento do 

sentimento de infância. 

 

Organização 

A análise foi organizada na observação de um programa de televisão chamado: “Toddelers 

& Tiaras” dentro de um canal fechado de entretenimento. O estudo de caso teve como objeto de 

análise o  Episódio 16° da 3ª temporada exibido em 16/08/2013 às 03:00 A.M,  assistido através 

do sitio “youtube” no dia 03/11/2014. Com o objetivo de observar o comportamento das crianças 

que são submetidas a uma espécie de “maratona” de desfiles em idade muito precoce, como os 

seus pais as motivam e principalmente que relações estão sendo construídas a partir desses 

programas de televisão. 

 

Procedimento 

O estudo de caso foi dividido em três etapas, a primeira etapa consistiu na seleção de um 

episódio de três casos onde as crianças foram submetidas a um concurso de beleza. A segunda 

etapa foi realizada a observação do caso com foco nas motivações e justificativas dos pais ao 

incluírem suas filhas nos concursos, e como as crianças se comportavam nos bastidores do 

programa e, finalmente, análise dos dados. 

A aplicação do estudo de caso nessa modalidade facilita a possibilidade de delimitar um 

aspecto de um problema, que neste caso especificamente, dentro de um período limitado de 

tempo. Nesse sentido, analisando três perfis diferentes das crianças e dos pais. 
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DESCRIÇÃO DO ESTUDO DE CASO 

 

No episódio 16° da 3ª temporada, o programa “Toddelers & Tiaras”, exibido em 

16/08/2013 às 03h00 AM, acompanha a rotina de três candidatas do concurso “Gran Supreme 

Master” traduzido em português seria” Rainha da Beleza Universal”. Este episódio mostra os 

bastidores de um concurso de Miss Infantil, como as crianças vivem suas rotinas e como elas se 

preparam para o concurso. As candidatas deste episódio encontravam-se na faixa etária de dois e 

quatro anos. 

  A primeira é a MIA, ela tem dois anos de idade, mora com sua mãe, irmã e irmão, em 

Nova Jersey, aparentemente esta é uma família da classe C americana, apesar de sua casa não ter 

muito luxo, mas demonstra certo conforto. A produção ao perguntar a MIA:  

Produção: Você gosta de participar do concurso? 

MIA: Joga o corpo para trás, exagerando nas expressões corporais e diz “Eu amo os 

concursos!” 

A criança em questão já participou de vinte concursos dos quais venceu dezoito. Seu 

número artístico consiste em imitar a cantora Madonna, tanto na dança como no vestuário. Toda a 

família se envolve na dinâmica dos ensaios, que dura o dia todo. 

A segunda candidata é a AISHLYNN, de quatro anos de idade, filha única, que mora com os 

pais no Texas, aparentemente ela pertence a uma classe social alta, moram numa enorme fazenda. 

A criança tem uma treinadora que vai à sua casa para ensaios diários, à mãe da criança tem 22 

anos de idade e acredita que os concursos tornam a filha mais disciplinada e responsável com 

suas atividades. O pai não esta de acordo com os concursos, pois já gastou mais de 50 mil dólares 

em apenas 08 meses. AISHLYNN  aparenta ser uma criança  muito desobediente e mimada, briga 

muito com a mãe, mas a mesma, considera que este comportamento da filha é normal, 

expressando que tem personalidades diferentes, e ensina a filha como manipular o pai para 

conseguir dinheiro. 

A terceira candidata é AVA, de três anos de idade, incentivada pelo seu pai David. Seu pai 

exige muita disciplina da filha, não permitindo que ela desvie sua atenção para outros assuntos 

incluindo as brincadeiras, ele ( o pai )  enfrenta muitas dificuldades com os outros pais, por ser 

afeminado e por ele mesmo costurar as roupas de AVA, pois não tem dinheiro para manter  os 

vestuários para o concurso. Segundo David, o grande talento de Ava é imitar a Lady Gaga 

(grande ídolo do pai) que acredita que as suas ideias são bem semelhantes a da artista. David fica 

obcecado para que a filha ganhe o concurso. 

Além de todos os sacrifícios de ensaios exaustivos, todas as meninas são submetidas a 

vários procedimentos de beleza, desde fazer as unhas, próteses dentárias e apliques de cabelo. 
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Este concurso separa as  candidatas por faixa etárias. 

 

ANÁLISE DO ESTUDO DE CASO 

 

Sorrisos ensaiados, figurinos com muito brilho, cílios postiços, bronzeamentos artificiais, 

maquiagem, disputa acirrada entre as famílias e longas horas de ensaios, fazem parte da  rotina 

das crianças que participam dos concursos de beleza pelo mundo. 

Neste estudo de caso, percebe-se a extenuante rotina das crianças, fazendo com que as três, 

sem exceção, apresentem alguns comportamentos compatíveis a sua fase de desenvolvimento, 

por exemplo: reclamam do cansaço, muito sono, birras e choros momentos antes das 

apresentações. Antes de começar as apresentações as mães de Mia e Aishllyn tentam mantê-las 

acordadas e ativas oferecendo-lhes doces e refrigerantes. Ao ouvir os jurados chamar seu nome a 

Mia, deita no chão chorando e a mãe após muita conversa convence a filha a desfilar. Ava 

reclama algumas vezes de dor de cabeça, e ainda assim o pai continua arrumando-a. 

O pai da Ava, David, diz ver-se no palco enquanto a filha desfila. A Mia surpreende a todos 

quando chega vestida de anjo, após alguns minutos de apresentação, rasga a roupa e começa a 

dançar sensualmente, ganhando o concurso. 

Existe uma questão simbólica que requer uma leitura especial, qual criança de 1 ano e 8 

meses, dois anos desejaria participar de uma “maratona olímpica” de ensaios, dietas, horas de 

maquiagens e todo aparato para ficar quase como uma boneca? Como acolher os desejos dos 

pais? Sabe-se que os processos cognitivos, desejos e vontades estão numa fase de descoberta de 

desenvolvimento nas crianças, é pouco provável que crianças de tão pouca idade, possam ter 

desejos tão explícitos e acirrados de beleza, fama, sucesso e êxito... De acordo com a análise 

feita, este desejo parece ser reforçado pelos pais, que fazem parte de uma sociedade que valoriza 

um determinado modelo de beleza, que acredita que o sucesso é o fim que o indivíduo tem que 

lutar e conseguir. Por medo de que todo o seu fracasso psicológico, baixa autoestima venha a se 

reproduzir em seus filhos, acabam condicionando os filhos a desejarem sonhos que não são deles. 

Valores importantes para a formação dessas crianças estão sendo negligenciados, não só das 

candidatas, mas para o público que assiste também. Desde muito cedo, esses concursos ensinam 

que a aparência externa é valorizada, e que esse glamour está acima de qualquer outro valor. Sem 

levar em consideração essa exposição precoce, essa estimulação de uma postura de mulher para 

um ser de alguns poucos meses de idade, uma sensualidade precoce que está diretamente atrelado 

a esses tipos de programas infantis, e que muitas vezes os pais (nesse universo muito mais as 

mães) não se dão conta do que está acontecendo. Neste contexto, observa-se que existe uma 

congruência com o postulado por Postman (1990), quando sinalizou que o ambiente 
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informacional está fazendo desaparecer a infância e como resultado disso, faz também 

desaparecer a vida adulta. Num mundo onde todos se parecem iguais, sem um conceito claro do 

que significa um adulto, não tem como saber qual o conceito de infância. 

A mídia elétrica, seja ela qual for, afasta o processo da alfabetização para a periferia da 

cultura e ocupa o seu lugar no centro. O modelo de descoberta do mundo para as crianças, onde 

os pais, contavam histórias, compravam brinquedos lúdicos e educativos, para fazer parte dessa 

descoberta fantasiosa e necessária de mundo, está cada vez mais escasso. Existe uma crise em 

duas instituições que são de extrema relevância para a sociedade: Família e a escola. De um lado, 

os pais saíram para trabalhar, pois a modernidade exigiu uma serie de produtos e serviços que 

precisam ser consumidos, para poder não ser excluídos desse processo moderno de educação, e 

por conta disso, apenas um trabalhando não consegue dar conta sozinho, a figura da mulher, 

também teve que sair de casa, para trabalhar, ficando as crianças com as babás, aquelas que 

podem, e as outras com TV, ou seja, é a TV que faz a socialização muitas vezes primária e 

secundarias. 

Conceder mesmo que implicitamente a TV, o direito de educar e socializar traz 

consequências que precisam ser pensadas, os jornais, programas, noticiários não tem uma 

continuidade histórica, um contexto, dessa forma entorpece a razão de quem ainda não tem 

condições cognitivas de discernir, opinar sobre o que está assistindo. O show de notícias é um 

show de entretenimento, um muito fantasioso cuidadosamente montado para produzir uma 

determinada serie de efeitos a fim de criar variados tipos de emoção, deixando a plateia sorrindo, 

chorando, tensa, triste ou feliz. Sem saber  qual a consequência da formação dessas crianças 

“alfabetizadas” pela televisão. 

Observa-se uma mudança bastante significativa no interior da sociedade, os padrões 

fisiológicos sendo alteradas, meninas que tinham a sua menarca por volta de 14 anos de idade, 

está tendo sua fase de desenvolvimento encurtada, pois hoje crianças com 10 e 11 anos já estão 

menstruando. Ou seja, meninas com apenas 11 anos, o corpo já avisa que ela poder ser mãe! 

Além desse encurtamento fisiológico da infância, de maneira geral, os pais estão reduzindo o 

numero de filhos, porque não tem tempo, nem recursos financeiros, para cria-los.  De acordo com 

Postman, 1999 à medida que o conceito de infância diminui, os indicadores simbólicos da 

infância diminuem com ele. 

Percebe-se que as roupas mudaram muito, crianças desde muito novas, já se vestem como 

adultos, já comem comidas de adultos, escutam músicas do mundo adulto, pois uma vez que o 

“muro” que separava esses universos foi derrubado pela televisão e todas as mídias sociais, não 

tem como segregar os grupos, a cultura tornou-se uma só, tanto de crianças como de adultos.  

É possível observar que os meios de comunicação exercem um papel muito influente no 

processo de formação e desenvolvimento cognitivo da criança. E como na cultura moderna pouco 
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existe a segregação da comunicação, o sentimento de infância está sendo indispensável, logo, a 

infância está desaparecendo num ciclo auto-reforçador. 

Seria necessário uma dramática reestruturação no ambiente comunicacional para reinventar 

novamente o sentimento de infância, bem como fazer uma “investigação analítica com a 

sociedade atual” para que serve os filhos? É para cumprir uma exigência social, pois 

implicitamente, reza a lenda que após o casamento, o casal deve providenciar filhos para dar 

continuidade ao nome da família, dos bens patrimoniais, ou será mesmo um medo inconsciente 

de acabarem velhos e não ter por quem serem cuidados, pois numa sociedade em que com muito 

custo à lei de 6 meses de maternidade foi legitimada, já diz que filho é para ser educado pela TV, 

babas e escola, desobrigando os pais do dever do afeto e da presença continua e imprescindível 

para amadurecimento sadio dos filhos do ponto de vista emocional. Se a necessidade dos filhos 

for essa ultima, um bom planejamento previdenciário resolve ainda se desobrigam do ônus da 

paternidade. 

 

CONCLUSÃO 

 

Compreender a multiplicidade e a pluralidade que envolve o conceito de infância, bem 

como sua construção histórica ajuda a entender como cada sociedade produz diferentes infâncias, 

a partir de suas diversidades e desigualdades de todas as esferas. Durante muitos séculos inexistiu 

esse modelo de infância como espaço social, cheia de direitos e cuidados, a criança como esse ser 

que precisa ser cuidada, resguardada de muitos assuntos e comportamentos adultos, só veio 

aparecer a partir do século XVIII. 

Após várias mudanças estruturais no seio da sociedade que influenciou a instituição família 

(ou vice-versa, depende do viés social em que se observa) a noção da privacidade começa a 

existir de uma maneira que faz mudar totalmente as relações familiares, passando a instituir uma 

“natureza” infantil, e as crianças passam a ter características especiais, diferente dos adultos. 

Apesar de muitas crianças na mesma cultura ocidental, a partir do século XVIII não partilharem 

desse “ideal de infância” por suas condições socioeconômicas justificar o trabalho desde muito 

cedo, não tenho espaço nem lugar para exercer sua espontaneidade, mas todas fazem parte de um 

inconsciente coletivo, que reconhece infância como uma fase especifica da vida que é distinta da 

maturidade da vida adulta. 

Mesmo legitimada a ideia de um sentimento de infância, por conta da multiplicidade de 

infâncias existente, desde a criança desejada, planejada, bem educada, passando pela criança que 

veio sem esperar, ou por aqueloutras que nascem e crescem nas ruas, que são vitimas de trabalhos 

escravos, abusos sexuais, abandono de todas as ordens, todas, indistintamente são exposta a 

linguagens, imagens e intenções televisivas, que influencia diretamente sua vida, suas crenças e a 
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maneira de enxergar o mundo em que habita. 

Do modelo clássico, dos pais cantando musicas de ninar, lendo historias infantis, onde os 

pais selecionavam as informações e criavam às fantasias de felicidade eterna, de um mundo cheio 

de esperança e alegrias, com o advento da televisão, todas as crianças independentes da classe 

social que esteja inserida são convidadas a conhecer um mundo de comportamentos uniforme, 

onde adultos e criança se vestem da mesma forma, vão aos mesmos lugares, falam as mesmas 

gírias, e que não existe nenhuma separação dos espaços simbólicos e físicos que transitam os 

sujeitos, independente das idades que tem. 

Fato é que a televisão tem contribuído para o desaparecimento da infância, pela ausência de 

material educativo na TV aberta, pelo incentivo contumaz ao consumo desenfreado, baseado no 

suprimento das angustias existenciais. A TV em um determinado momento se tornou a babá de 

muitas crianças. Mas o problema é que não existe um filtro de idade indicativa, a criança pode 

trocar de canal a qualquer momento e consumir o que esteja sendo apresentado. 

Todo o modelo social de infância lentamente construído a partir do século XVIII está sendo 

novamente passando por sérias modificações. Segundo Ariès (1960), não havia diferenciação na 

representação das proporções do corpo nem dos vestuários em função da faixa etária, o que 

demonstrava um desconhecimento ou desprezo das especificidades inerente à infância. De certa 

forma, pode-se concluir que esse desprezo está sendo novamente explorado, pois a depender de 

onde se observa, principalmente através do olhar do consumo, a criança está em pé de igualdade 

do adulto. Apesar dela não poder produzir nem trabalhar, mas ela pode consumir. 

             A análise do programa Toldders & Tiaras evidencia a ideia do desaparecimento da 

infância proposta neste estudo. Demonstrando que o desejo de se tornarem modelos, não podem 

ser tão autênticos como seus discursos, pois existe uma pressão dos pais, somada ao contexto 

cultural vigente que é difundido principalmente pelos meios de comunicação em massa, que tem, 

cada vez mais, influenciado o comportamento infantil num processo de amadurecimento precoce, 

muitas vezes atropelando etapas importantes no desenvolvimento sadio e natural da criança. 

Refletir sobre a infância de hoje, exige que sejam adotados critérios de diferenciação em 

relação há tempos anteriores. Não pode ter uma visão pessimista que a infância está perdida, que 

está sendo substituída por outros padrões, mas é preciso pensar que tipo de infância está sendo 

produzida e veiculada através da televisão e que medidas podem ser construídas para um adequar 

a cultura moderna ao comportamento das crianças, compreendendo os seus ciclos de 

desenvolvimentos, para minimamente ter uma noção de que adultos estão sendo formados. E que 

todo o processo de desenvolvimento, independente da cultura, passa por etapas biopsicossociais 

que são naturais e esperadas. 
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