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Resumo

Garcez, Andrea Müller; Duarte, Rosália. Animar, se divertir e aprender:
as relações de crianças com programas Especialmente Recomendados.
Rio de Janeiro, 2010. 117p. Dissertação de Mestrado – Departamento de
Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Esta dissertação de mestrado tem como objetivo analisar a relação que
crianças estabelecem com programas televisivos infantis classificados pelo
Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça como ER –
especialmente recomendados para crianças e adolescentes, tentando entender
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como elas os avaliam, interpretam e como lidam com os valores
intencionalmente veiculados nesses programas. A pesquisa consistiu na
realização de dez oficinas de visualização de programas infantis ER, com
atividades e registros feitos pelas crianças, no Instituto Tear, uma ONG ligada à
arte e educação, além de ponto de cultura, no Rio de Janeiro. Os sujeitos da
pesquisa foram crianças de 6 e 7 anos, estudantes de escolas públicas, que
freqüentavam o Instituto Tear no contra-turno. Os programas exibidos foram:
“Sítio do Pica pau amarelo”, “Cocoricó”, “Juro que vi” e “Um menino muito
maluquinho”, “Teca na TV”, “Charlie e Lola” e “Jakers”. As oficinas foram
videogravadas e o conteúdo das gravações analisado com o auxílio do programa
ATLAS TI. Os resultados indicam que as crianças avaliam os programas exibidos
nas oficinas pelo seu conteúdo como bons programas, dirigidos a todas as
crianças, os interpretam com muita propriedade, reconhecem os valores e as
normas de conduta neles veiculados e lidam com esses valores de acordo com os
seus esquemas de assimilação, conforme a teoria piagetiana, tanto do ponto de
vista cognitivo, quanto em relação ao desenvolvimento moral.

Palavras-chave
Crianças; televisão; valores morais; programas televisivos infantis; programas
educativos.

Abstract

Garcez, Andrea Müller; Duarte, Rosália. Amuse, have fun and learn: the
relations between children and recommended children’s television.
Rio de Janeiro, 2010. 117p. Dissertação de Mestrado – Departamento de
Educação, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
The objective of this study is to analyze the relation established by
children with the children’s television programs classified by Brazilian Justice
Ministry as ER – specially recommended for children and teenagers, trying to
understand how the children and teenagers evaluate, interpret and deal with the
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values that are intentionally broadcasted in these programs. The research was
based on ten workshops where children could watch ER children’s television
series, participate on activities, and make notes. The workshops happened at
“Instituto Tear”, a non-profit organization dedicated to art, education and
culture, in Rio de Janeiro. The participants of the research were six and seven
years old public school students, who used to go to ”Instituto Tear” after or
before school. The programs exposed were: “Sítio do Pica pau amarelo”,
“Cocoricó”, “Juro que vi”, “Um menino muito maluquinho”, “Teca na TV”,
“Charlie e Lola” and “Jakers”. The workshops were videotaped and the content
of the recordings was analyzed using ATLAS TI software. The results indicate that
children evaluate the exhibited programming as good programs. They also
recognize the values broadcasted and deal with those values according to their
schemes of assimilation, with regard to Piaget’s theories about the cognitive
stages and moral development.

Keywords
Children; television viewing; moral values; children’s television; educational
television.
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