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Introdução 

A concepção de infância tal qual conhecemos atualmente nem sempre foi a 

mesma. De fato, durante muito tempo, a infância foi demasiadamente ignorada. 

Na sociedade medieval, o sentimento de infância não existia. Isso não significa 

que as crianças eram negligenciadas ou abandonadas. Significa que não 

existia a consciência da particularidade infantil, o que essencialmente os 

distingue dos adultos. 

Do século XV ao século XVII, presenciamos o nascimento e desenvolvimento 

de dois sentimentos de infância distintos: o primeiro, muito bem difundido e 

popular, no qual o Ariès (1981) chamou de “paparicação”, cuja ideia de uma 

infância curta correspondia aos primeiros anos de vida; e o segundo, que 

enxergava a criança como um ser inocente e frágil e reconhecia os deveres 

dos adultos em preservar a paparicação e fortalecer a característica inocente e 

frágil dos pequenos. 

No meio disso tudo, surge a escola. Primeiramente como uma instituição 

técnica destina à instrução dos clérigos, sejam eles jovens ou velhos. A escola 

não tinha seu principal objetivo a educação da infância. Só mais tarde a escola 

passaria a ter em sua essência a dedicação à educação e à formação da 

juventude, ponto chave que inseriu nessas instituições a disciplina, diferencial 

que separa a escola da Idade Média do colégio dos tempos modernos. 

A escola prolongou a infância, distanciando de vez as crianças do mundo 

adulto. Em contrapartida, o progresso tecnológico estava a todo vapor em 

meados do século XIX. O surgimento do telégrafo foi um marco na história da 

informação. Ele trouxe o presente instantâneo e simultâneo e criou a “indústria 

da notícia” ao transformar a informação, que antes era um bem pessoal devido 

às dificuldades técnicas de comunicação através do espaço, em mercadoria de 

valor mundial, pois a notícia deixou de ser seletiva e tornou-se inutilizável. 

Após o telégrafo, uma torrente ininterrupta de invenções surgiu: a prensa 

rotativa, a máquina fotográfica, o telefone, o fonógrafo, o cinema, o rádio, a 

televisão. Junto com a comunicação eletrônica, desenvolveu-se algo chamado 
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“revolução gráfica”, o surgimento de um mundo simbólico de estampas, 

desenhos, cartazes e anúncios. 

De todas as invenções surgidas após o telégrafo, nada foi mais arrebatador do 

que o surgimento da televisão, uma vez que ela passou a mostrar, de maneira 

simultânea, as revoluções elétrica e gráfica. Além disso, a televisão revela 

segredos, torna público o que antes era privado. É uma tecnologia com entrada 

franca, para a qual não há restrições físicas, econômicas, cognitivas ou 

imaginativas. Tanto as crianças de seis anos quanto as pessoas de sessenta 

anos estão igualmente aptos a vivenciar o que a televisão tem a oferecer. 

Toda essa informação desenfreada e sem limites que a televisão coloca ao 

alcance de seus telespectadores também está ao alcance das crianças sem o 

devido cuidado: violência, sexo, doenças. Nesse ponto, podemos destacar um 

triste fenômeno ocasionado por esse excesso de informação: a erotização 

precoce. 

Ao revelar os segredos do sexo, a televisão chegou perto de eliminar 

inteiramente o conceito de aberração sexual.  

Há poucas manifestações da sexualidade humana que a televisão considera 

agora suficientemente sérias para mantê-las privadas, isto é, considera 

inadequadas ao uso como tema de programa ou objeto de um comercial. 

A escola como instituição de formação pode e deve se preocupar com esse 

colapso que beira a infância. Afinal, os reflexos dessa erotização também são 

sentidos nela. a escola deve propor a discussão sobre a sexualidade com o 

objetivo de desconstruir os padrões estabelecidos, não se restringindo apenas 

ao conteúdo anátomo-fisiológico. Além disso, o professor precisa estimular o 

desenvolvimento da opinião crítica e reflexiva do aluno sobre o tema. 

A Educação Física pode ter um papel fundamental nessa discussão. Ela é 

capaz de articular pedagogicamente a vivência corporal, o conhecimento e a 

reflexão acerca da cultura corporal de movimento, estabelecendo um 

relacionamento crítico com as mídias. Para isso, os conteúdos trabalhados nas 

aulas de Educação Física devem ir além da execução de movimentos. 
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Este trabalho tem como objetivo principal problematizar a influência da mídia 

no processo de erotização precoce e refletir sobre como essa temática pode 

ser abordada nas aulas de Educação Física. 

Metodologicamente, a revisão de literatura serviu de base para a discussão 

sobre o assunto. Entender as diferentes concepções dadas a infância desde a 

Idade Média até nossos dias e como surgiram os meios de comunicação 

interferem diretamente no problema que abordo neste trabalho. É importante 

ressaltar que a internet tem um papel marcante quando se trata da 

intensificação da erotização precoce, porém, neste trabalho o enfoque será a 

mídia televisiva. 

Para entendermos melhor como chegamos a este ponto crítico, está dividido 

em 3 seções, além desta introdução e da conclusão. Na primeira seção será 

feito um panorama sobre a construção histórica do conceito de infância, a partir 

das contribuições de Philippe Ariès sobre a origem de infância enquanto 

construção moderna. Na segunda seção será feita uma apresentação sobre o 

desaparecimento do conceito de infância, a partir de Postman (1994), e serão 

discutidos aspectos centrais ao debate sobre a erotização infantil, notadamente 

o papel desempenhado pelas mídias. E, por fim, na terceira seção será feita 

uma problematização e uma breve discussão sobre o papel do professor de 

Educação Física, e da escola, na tentativa de colaborar com o desenvolvimento 

de uma postura mais crítica diante desses problemas, buscando a minimização 

de seus efeitos. 
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1. Construção Histórica do Conceito Contemporâneo de Infância 

A concepção de infância tal qual conhecemos atualmente nem sempre foi a 

mesma. De fato, durante muito tempo, a infância foi demasiadamente ignorada. 

A base para esta discussão neste artigo encontra-se nos estudos do 

pesquisador francês Philippe Ariès e sua obra História Social da Criança e da 

Família, de 1981.  

Ariès estudou profundamente a sociedade francesa e suas manifestações 

culturais, especialmente a literatura e as obras de arte produzidas desde a 

Idade Média1.  Segundo ele, um dos indícios de que a sociedade medieval 

desconhecia qualquer noção de infância é o fato de que nas obras de arte, e 

demais produções culturais, não havia nenhuma forma de representação que 

permitisse identificar as características próprias das crianças. Elas eram 

representadas apenas com o tamanho reduzido, mas com atributos tipicamente 

adultos. 

Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou 
não tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse 
à incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não 
houvesse lugar para a infância nesse mundo. Uma miniatura otoniana 
do século XI nos dá uma ideia impressionante da deformação que o 
artista impunha aos das crianças, num sentido que nos parece muito 
distante de nosso sentimento e de nossa visão (ARIÈS, 1981, p. 50). 

 

Imagem 01 

Apesar de Ariès afirmar que na sociedade medieval o sentimento de infância 

não existia, não significa que as crianças eram negligenciadas ou 

                                                           
1
 De acordo com Postman (1999), as razões pelas quais a infância não existia na Idade Média 

eram a falta de alfabetização (reduzindo o mundo social e intelectual à oralidade), a falta do 
conceito de educação e a falta do conceito de vergonha (referente à participação 
indiscriminada das crianças em todos os ambientes). 
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abandonadas. Significa que não existia a consciência da particularidade infantil, 

o que essencialmente os distingue dos adultos. A ideia de infância estava 

sempre ligada à ideia de dependência. A criança estava apta para o mundo 

adulto no momento em que se desligava, no mínimo, dos graus mais baixos de 

dependência, ou seja, assim que a criança tivesse condição de viver sem a 

solicitude constante de sua mãe ou de sua ama, ela ingressava na sociedade 

dos adultos e não se distinguia mais destes. 

 

Imagem 02 

A indeterminação da idade se estendia por toda a atividade social, aos jogos e 

brincadeiras, às profissões, às armas, o que faz deste fato uma característica 

marcante desse período, em que as experiências eram relativamente iguais 

para todos, uma vez que as diferentes idades não eram bem definidas. As 

atividades a serem desempenhadas, domésticas ou não, também não eram 

diferenciadas em função da idade. O aprendizado das crianças ocorria quando 

eram entregues a famílias, na maioria das vezes desconhecidas, para serem 

educadas, prestarem serviços domésticos ou aprenderem algum ofício que 

fosse necessário para a vida em sociedade. Essa forma de organização social 

e familiar não possibilitava a criação de vínculos afetivos mais significativos 

entre a criança e sua família de origem. 
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A partir do século XVI, um novo sentimento de infância estava surgindo, pois a 

ingenuidade, gentileza e graça das crianças tornavam-se fonte de distração e 

de relaxamento para os adultos, um sentimento que Ariès chamou de 

“paparicação”. 

Ariès afirma que a maneira de ser das crianças sempre deve ter sido 

encantadora às mães e às amas, mas que esse sentimento pertencia aos 

domínios dos sentimentos não expressos. Com o surgimento da “paparicação”, 

as pessoas não hesitaram em admitir o prazer provocado pelas crianças, o 

prazer em “paparicá-las”. 

No fim do século XVI e, sobretudo, durante o século XVII, duras críticas foram 

feitas à “paparicação”, o que tornou a existência desse sentimento muito 

melhor percebido pelos estudiosos. Algumas pessoas consideravam 

insuportável a atenção direcionada às crianças. No século XVII, educadores e 

moralistas partilhavam a repugnância pela “paparicação”. 

No fim do século XVII, essa “paparicação” não se limitava apenas às pessoas 

bem nascidas. Muito pelo contrário, sob a influência dos moralistas, essas 

pessoas começavam a abandonar esse sentimento. A “paparicação” também 

era um sentimento que estava entre o povo. 

Um novo sentimento de infância estava surgindo no século XVII entre os 

moralistas e os educadores, que inspirou toda a educação até o século XX. O 

apego à infância e à sua particularidade não podia ser mais exprimido através 

da distração e da brincadeira. A criança deixou de ser divertida e agradável e 

agora esse apego partia do interesse psicológico e da preocupação moral, pois 

o objetivo era fazer dessas crianças pessoas honradas e homens racionais. 

O primeiro sentimento da infância - caracterizado pela "paparicação" - 
surgiu no meio familiar, na companhia das criancinhas pequenas. O 
segundo, ao contrário, proveio de uma fonte exterior à família: dos 
eclesiásticos ou dos homens da lei, raros até o século XVI, e de um 
maior número de moralistas no século XVII, preocupados com a 
disciplina e a racionalidade dos costumes. Esses moralistas haviam-
se tornado sensíveis ao fenômeno outrora negligenciado da infância, 
mas recusavam-se a considerar as crianças como brinquedos 
encantadores, pois viam nelas frágeis criaturas de Deus que era 
preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar. Esse sentimento, 
por sua vez, passou para a vida familiar. (ARIÈS, 1981, p. 163-164). 
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Nas famílias do século XVIII encontram-se esses dois elementos associados a 

um terceiro: a preocupação com a higiene e a saúde física das crianças. 

Tudo o que se referia às crianças e à família tornara-se um assunto 
sério e digno de atenção. Não apenas o futuro da criança, mas 
também sua simples presença e existência eram dignas de 
preocupação - a criança havia assumido um lugar central dentro da 
família. (ARIÈS, 1981, p. 164). 

Até este ponto, Ariès analisou o nascimento e o desenvolvimento de dois 

sentimos de infância distintos: o primeiro, muito bem difundido e popular, no 

qual o autor chamou de “paparicação”, cuja ideia de uma infância curta 

correspondia aos primeiros anos de vida; e o segundo, que enxergava a 

criança como um ser inocente e frágil e reconhecia os deveres dos adultos em 

preservar a paparicação e fortalecer a característica inocente e frágil dos 

pequenos. 

Mesmo surgindo um novo sentimento em relação à infância, Ariès afirma que o 

sentimento de uma infância curta persistiu ainda por muito tempo: 

Passados os cinco ou sete primeiros anos, a criança se fundia sem 
transição com os adultos: esse sentimento de uma infância curta 
persistiu ainda por muito tempo nas classes populares. Os moralistas 
e educadores do século XVII, conseguiram impor seu sentimento 
grave de uma infância longa graças ao sucesso das instituições 
escolares e às práticas de educação que eles orientaram e 
disciplinaram. Esses mesmos homens, obcecados pela educação, 
encontram-se também na origem do sentimento moderno da infância 
e da escolaridade. (ARIÈS, 1981, p. 186-187). 

A infância foi prolongada além dos anos graças à inserção de uma etapa 

intermediária, antes rara e a partir deste ponto cada vez mais comum: a etapa 

da escola.  

As classes de idade em nossa sociedade se organizam em torno de 
instituições. Assim, a adolescência [...] se distinguiu no século XIX e 
já no fim do século XVIII através da conscrição, e mais tarde, do 
serviço militar. (ARIÈS, 1981, p.187). 

Segundo Ariès (1981), a função demográfica da escola não surgiu 

imediatamente como uma necessidade. Durante muito tempo, a escola 

permaneceu indiferente à repartição e à distinção de idades, pois a educação 

da infância não era o seu principal objetivo. A escola medieval não era 

destinada às crianças, pois ela nunca adotou o papel de formação moral e 



10 
 

social. Era uma espécie de escola técnica destinada à instrução dos clérigos, 

“jovens ou velhos”. 

Ela acolhia da mesma forma e indiferentemente as crianças, os 
jovens e os adultos, precoces ou atrasados, ao pé das cátedras 
magisteriais. Até o século XVIII, ao menos, muito dessa mentalidade 
sobreviveu na vida e nos hábitos escolares. A divisão em classes 
separadas e regulares foi tardia e as idades continuavam misturadas 
dentro de cada classe, frequentada ao mesmo tempo por crianças de 
10 a 13 anos e adolescentes de 15 a 20. (ARIÈS, 1981, p. 187). 

Dizer que um menino estava pronto para a escola não significava 

necessariamente ser uma criança, mas de alguém que estava no limite da 

idade para sua entrada na instituição, pois como não existia uma idade certa 

para a inserção de um indivíduo na escola, ambos os casos podiam ser 

considerados. Ia-se para a escola quando se podia, ou muito cedo ou muito 

tarde. Esse modo de ver persistiria ao longo de todo o século XVII, a despeito 

das influências contrárias, e passando por significativas modificações durante o 

século XVIII. Ele só desapareceria realmente no século XIX. 

Ariès afirma que a indiferença da escola pela formação infantil não se restringia 

aos conservadores retrógrados. Os humanistas do Renascimento também 

compartilhavam dessa ideia, apesar das desavenças que havia entre eles. 

Assim como os pedagogos da Idade Média, eles confundiram educação com 

cultura, e estenderam a educação por toda a vida humana, sem dar valor à 

infância ou à juventude, sem levar em consideração as diferentes idades. 

Apesar disso, suas influências sobre a estrutura escolar foram bastante fracas. 

Os verdadeiros inovadores foram esses reformadores escolásticos do 
século XV, [...] os organizadores dos colégios e pedagogias, e, 
finalmente e acima de tudo, os jesuítas, os oratorianos e os 
jansenistas do século XVII. Com eles vemos surgir o sentido da 
particularidade infantil, o conhecimento da psicologia infantil e a 
preocupação com um método adaptado a essa psicologia. (ARIÈS, 
1981, p. 188). 

Quando uma criança não frequentava um colégio ou permanecia nele por 

pouco tempo, os antigos hábitos da precocidade persistiam como na Idade 

Média, o que refletia numa infância curta, pois quando o colégio não 

prolongava a infância, nada mudava. 
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Um ponto muito importante a ser frisado é que se no século XVII a 

escolarização ainda não era o monopólio de uma classe, sem dúvida era um 

território somente para aqueles do sexo masculino. As mulheres eram 

excluídas, mantendo, assim, os hábitos da precocidade e da infância curta. 

[...] a partir dos 10 anos, as meninas já eram mulherzinhas [...], uma 
precocidade explicada por uma educação que treinava as meninas 
para que se comportassem desde muito cedo como adultas [...]. Além 
da aprendizagem doméstica, as meninas não recebiam por assim 
dizer nenhuma educação. Nas famílias em que os meninos iam ao 
colégio, elas não aprendiam nada. (ARIÈS, 1981, p. 189-190). 

O ensino voltado para as mulheres era exclusivamente religioso. Elas eram 

semianalfabetas e mal sabiam ler e escrever. O hábito mais comum da época 

era enviar as meninas a conventos que não eram destinados à educação. 

A partir do século XV e, sobretudo, nos séculos XVI e XVII, mesmo com a 

persistência da sociedade medieval em não diferenciar as idades, o colégio iria 

ter em sua essência a dedicação à educação e à formação da juventude. Para 

isso, era necessário algo constante e orgânico, algo muito diferente da 

brutalidade de uma autoridade mal respeitada. Foi nesse momento que a 

disciplina foi inserida na escola. 

Os legisladores sabiam que a sociedade turbulenta que eles 
comandavam exigia um pulso firme, mas a disciplina escolar nasceu 
de um espírito e de uma tradição muito diferentes. A disciplina escolar 
teve origem na disciplina eclesiástica ou religiosa; ela era menos um 
instrumento de coerção do que de aperfeiçoamento moral e espiritual, 
e foi adotada por sua eficácia, porque era a condição necessária do 
trabalho em comum, mas também por seu valor intrínseco de 
edificação e ascese. Os educadores a adaptariam a um sistema de 
vigilância permanente das crianças, de dia e de noite, ao menos em 
teoria. (ARIÈS, 1981, p. 191). 

O diferencial entre a escola da Idade Média e o colégio dos tempos modernos 

é justamente a introdução da disciplina. A disciplina daria ao colégio um caráter 

de modernidade. Mais do que ser um instrumento de vigilância interna, a 

disciplina tenderia a impor às famílias o respeito pelo ciclo escolar integral. 

Sem sombra de dúvida, a escolaridade passaria a ser uma questão de crianças 

e jovens, não mais se estendendo a idades avançadas. Seria uma escolaridade 

relativamente longa. 

As pessoas não se contentariam mais em passar um ano ou dois no 
colégio, como ainda era frequente, no início do século XVII, tanto 
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entre os nobres empobrecidos ou apressados, como entre as 
pessoas humildes, os artesãos felizes em dar às suas crianças uma 
tintura de latim. No fim do século XVIII, o ciclo escolar era bastante 
semelhante ao do século XIX: quatro ou cinco anos no mínimo. A 
criança, enquanto durava sua escolaridade, era submetida a uma 
disciplina cada vez mais rigorosa e efetiva, e essa disciplina separava 
a criança que a suportava da liberdade do adulto. Assim, a infância 
era prolongada até quase toda a duração ciclo escolar. (ARIÈS, 1981, 
p. 191). 

O sentimento da infância encontrou sua expressão mais moderna no meio da 

burguesia esclarecida. Porém, a antiga forma de se viver perpetuou até quase 

os nossos dias nas classes populares, por não terem condições de permanecer 

na escola e sofrer sua ação. 

Ariès observa que durante a primeira metade do século XIX houve uma 

regressão no que diz respeito ao sentimento da infância, pois com a Revolução 

Industrial a todo vapor, a demanda por mão de obra infantil na indústria têxtil 

conservou uma característica da sociedade medieval: a entrada das crianças 

na idade adulta precocemente. 

Toda a complexidade da vida foi modificada pelas diferenças do 
tratamento escolar da criança burguesa e da criança do povo. Existe, 
portanto, um notável sincronismo entre a classe de idade moderna e 
a classe social: ambas nasceram ao mesmo tempo, no fim do século 
XVIII, e no mesmo meio: a burguesia. (ARIÈS, 1981, p. 194). 

Numa perspectiva histórica, Ariès (1981) afirma que a noção moderna de 

infância tem sua origem nos séculos XVI e XVII. Uma das principais 

contribuições de Ariès foi mostrar que a ideia em torno do conceito de infância 

foi construída social e historicamente, uma vez que as crianças nem sempre 

foram consideradas como pessoas com características e necessidades 

próprias. Ao longo do tempo a mudança foi significativa. A criança, que antes 

era considerada um adulto em miniatura, agora é vista como um indivíduo que 

precisa ser protegido e preparado para se tornar um adulto. Por meio da noção 

de desenvolvimento, a infância passa a ser considerada uma sucessão de 

fases intelectuais e emocionais. Assim, a infância passou a designar a primeira 

idade de vida, na qual há necessidade de proteção. O surgimento da escola 

vem para confirmar as afirmações do autor, pois o conceito de infância que 

conhecemos hoje gira em torno da inocência, fragilidade e da necessidade de 

educar e moralizar as crianças. Nesse ponto, a instituição escolar torna-se a 
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intermediária dessa moralização, preparando as crianças para o mundo adulto 

e sua socialização. 
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2. A Relação entre Mídia e Erotização Precoce 

No capítulo anterior, mostrou-se que a concepção contemporânea de infância 

deu seus primeiros passos com o surgimento da escola. Essa instituição surgiu 

para abrigar esses pequenos seres frágeis e inocentes e, ao mesmo tempo, 

educá-los e moralizá-los de acordo com as regras da sociedade. Uma 

preparação para a vida adulta. Atualmente, essa visão continua fortemente 

difundida. 

O processo de interação social da criança tem características amplas 
e complexas. Desde seus primeiros meses de vida as crianças são 
entronizadas num mundo histórico e cultural. A arte de viver, e em 
muitos casos a de sobreviver, vai sendo ensinada a elas por todos os 
elementos que compõem a sociedade. O mundo mediado pelas 
relações sociais é o grande universo de aprendizado das crianças. 
Nesse universo, à escola caberia um papel preponderante na 
formação do ser humano. (WIGGERS, 2005, p. 60). 

Desde o século XVI, muitos esforços foram feitos para dar à infância um lugar 

de destaque na sociedade. Uma fase cheia de particularidades e necessidades 

especiais. Tantos esforços estavam ameaçados pelo progresso que estava 

acontecendo. A infância sofreria uma nova mudança, um tanto retrógrada, mas 

uma mudança que colocou a infância em um verdadeiro colapso. 

2.1 O Início do Desaparecimento da Infância 

Neil Postman, em sua publicação O Desaparecimento da Infância, de 1999, 

revela o início do declínio da infância na contemporaneidade. O autor indica 

que o período compreendido entre 1850 e 1950 representa o ponto máximo da 

infância. Em centenas de leis, as crianças foram classificadas como 

qualitativamente diferentes dos adultos e, numa centena de normas, foi-lhes 

atribuído um estatuto preferencial e oferecida proteção contra os caprichos da 

vida adulta. 

Na virada do século XIX para o século XX, a infância chegou a ser considerada 

como um direito inato de cada pessoa, um ideal que ia além das classes social 

e econômica. A infância veio a ser definida como uma categoria biológica, e 

não somente um produto da cultura. Durante esse mesmo período, a 

ambiência que deu vida à infância começou a ser desmontada vagarosa e 

imperceptivelmente. 
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Com o avanço tecnológico, a invenção do telégrafo foi sem dúvida para 

Postman (1999) o precursor da atual era sem crianças. Conforme observa o 

autor, o telégrafo elétrico foi o primeiro meio de comunicação a permitir que a 

velocidade da mensagem ultrapassasse a velocidade do corpo humano. O 

telégrafo criou a “indústria da notícia” ao transformar a informação, que antes 

era um bem pessoal devido às dificuldades técnicas de comunicação através 

do espaço, em mercadoria de valor mundial, pois a notícia deixou de ser 

seletiva e tornou-se inutilizável. Quando o mundo foi inundado de informação, a 

questão concernente ao quanto se sabia assumiu mais importância do que a 

questão dos usos que se podia fazer do que se sabia. O telégrafo trouxe o 

presente instantâneo e simultâneo, iniciando o processo de tornar a informação 

incontrolável. 

Não há dúvidas, para Postman (1999), que a invenção do telégrafo teve um 

grande significado para a infância. A infância surgiu de um ambiente em que as 

informações, exclusivamente controladas por adultos, tornaram-se pouco a 

pouco disponíveis para as crianças. O sustento da infância dependia dos 

princípios da informação controlada e da aprendizagem sequencial. Mas o 

telégrafo iniciou o processo de retirar do lar e da escola o controle da 

informação. Alterou o tipo de informação a que as crianças podiam ter acesso, 

sua qualidade e sua quantidade, sua sequência e as circunstâncias em que 

seria vivenciada. 

Após o telégrafo, uma torrente ininterrupta de invenções surgiu: a prensa 

rotativa, a máquina fotográfica, o telefone, o fonógrafo, o cinema, o rádio, a 

televisão. Junto com a comunicação eletrônica, desenvolveu-se algo chamado 

“revolução gráfica”, o surgimento de um mundo simbólico de estampas, 

desenhos, cartazes e anúncios. Juntas, essas revoluções representam um 

desordenado, mas poderoso, ataque à linguagem e à leitura, uma reelaboração 

do mundo das ideias em ícones e imagens com a velocidade da luz. 

Postman (1999) é enfático em afirmar que não se pode exagerar a importância 

desse fato, pois a velocidade de transmissão tornou impossível o controle da 

informação. A imagem produzida em massa mudou a própria forma da 
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informação, passando-a de discursiva para não-discursiva, de proposicional 

para apresentacional, de racionalista a emotiva. 

 [...] Rudolf Arnheim, ao refletir sobre a revolução gráfica e prever sua 
manifestação massiva na televisão, avisou que ela tem a 
possibilidade de adormecer nossa mente. [...] a profecia de Arnheim 
foi tristemente reconhecida como fato por Robert Heilbroner em sua 
afirmação de que a publicidade pictórica tem sido a maior força 
destrutiva isolada a solapar os pressupostos do mundo alfabetizado. 
(POSTMAN, 1999, p.87) 

A revolução gráfica contribuiu para uma mudança radical no estatuto da 

infância, pois se trata do surgimento de um mundo simbólico que não pode 

sustentar as hierarquias sociais e intelectuais que tornavam a infância possível 

(POSTMAN, 1999). 

2.2 O Surgimento da Televisão 

Segundo Postman (1999), de todas as invenções surgidas após o telégrafo, 

nada foi mais arrebatador do que o surgimento da televisão, uma vez que ela 

passou a mostrar, de maneira simultânea, as revoluções elétrica e gráfica. É na 

televisão, portanto, que se pode ver com mais clareza como e por que a base 

histórica de uma linha divisória entre infância e idade adulta vem sendo 

erroneamente desfeita. 

Para o autor, a televisão destrói a linha divisória entre a infância e a idade 

adulta de três maneiras, todas elas relacionadas com sua acessibilidade à 

informação de forma indiferenciada: primeiro, porque não requer treinamento 

para apreender sua forma; segundo, porque não faz exigências complexas 

nem à mente nem ao comportamento; e terceiro, porque não segrega seu 

público. 

Perigosamente, a televisão revela segredos, torna público o que antes era 

privado. É uma tecnologia com entrada franca, para a qual não há restrições 

físicas, econômicas, cognitivas ou imaginativas. Tanto as crianças de seis anos 

quanto as pessoas de sessenta anos estão igualmente aptos a vivenciar o que 

a televisão tem a oferecer. A televisão, neste sentido, é o perfeito meio de 

comunicação igualitário, ultrapassando a própria linguagem oral. Isso porque, 

segundo Postman (1999), quando se fala, sempre se pode sussurrar algo para 
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que as crianças não ouçam. Ou se pode usar palavras que elas não 

compreendem. Mas a televisão não pode sussurrar e suas imagens são 

concretas e autoexplicativas. As crianças veem tudo o que ela mostra. Para 

Postman (1999), o efeito mais óbvio e geral desta situação é eliminação da 

exclusividade do conhecimento mundano e, portanto, a abolição de uma das 

principais diferenças entre a infância e a idade adulta. Este efeito provém de 

um princípio fundamental de estrutura social: um grupo é, em grande parte, 

definido pela exclusividade da informação que seus membros compartilham. 

Na maioria dos casos, o papel social é estabelecido pelas condições 
de um ambiente especial de informação, e este é certamente o caso 
da categoria social da infância. As crianças são um grupo de pessoas 
que não sabem certas coisas que os adultos sabem. (POSTMAN, 
1999, p. 99). 

Com a revelação rápida e igualitária de todo o conteúdo do mundo adulto pela 

mídia elétrica, várias consequências profundas se fizeram notar. A abertura 

desses assuntos a todos, em quaisquer circunstâncias, apresenta riscos e em 

especial torna o futuro da infância problemático, pois, se não há mistérios para 

os adultos ocultarem das crianças e que só serão revelados quando acharem 

necessário, seguro e adequado, então sem dúvida a linha divisória entre 

adultos e crianças torna-se perigosamente tênue. Se for despejada sobre as 

crianças uma vasta quantidade de material adulto, a infância não poderá 

sobreviver. Por definição, a idade adulta significa mistérios desvendados e 

segredos descobertos. Se desde o começo as crianças conhecerem os 

mistérios e os segredos, como será possível distingui-las de outro grupo? 

Sendo assim, a autoridade do adulto e a curiosidade da criança perderam 

terreno. As crianças são curiosas porque não conhecem o mundo que 

precisam conhecer e os adultos têm autoridade porque são a principal fonte de 

conhecimento. 

O mundo do conhecido e o do não conhecido está ligado pela ponte 
do espanto. Mas o espanto acontece em grande parte numa situação 
em que o mundo da criança está separado do mundo do adulto, onde 
as crianças devem procurar entrar mediante suas perguntas. Como a 
mídia funde os dois mundos, como a tensão criada pelos segredos a 
serem desvendados diminui, o cálculo do espanto muda. A 
curiosidade é substituída pelo cinismo, ou pior ainda, pela arrogância. 
Restam-nos, então crianças que confiam, não na autoridade do 
adulto, mas em notícias vindas de parte nenhuma. Restam-nos 
crianças que recebem respostas a perguntas que nunca fizeram. Em 
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resumo não nos resta mais nenhuma criança. (POSTMAN, 1999, p. 
104) 

A televisão é uma forte ferramenta para esse intenso e contínuo declínio da 

infância na contemporaneidade. Ela revela tudo o que as crianças não 

precisam saber antes do tempo. Violência, traição, sexo, doenças, não há 

limites para a televisão quando o assunto é conquistar e prender o seu 

telespectador. 

2.3 A Mídia e a Erotização Precoce 

De acordo com Santos (2009), a erotização é considerada precoce quando 

acontece antes da fase em que a criança estaria preparada para compreender 

corretamente um determinado estímulo. A sugestão ou o estímulo precoce a 

uma criança pode acarretar efeitos negativos para a criança. Para Postman 

(1999), ao revelar os segredos do sexo, a televisão chegou perto de eliminar 

inteiramente o conceito de aberração sexual. 

 [...] é agora bastante comum ver garotas de doze e treze anos 
mostradas em comerciais de televisão como objetos eróticos. Alguns 
adultos podem ter esquecido o tempo em que tal ato era considerado 
psicopático, e terão a minha palavra de que era de fato. Isto não quer 
dizer que até recentemente adultos do sexo masculino não 
cobiçassem meninas púberes. Cobiçavam, sim, mas a questão é que 
o desejo deles era um segredo cuidadosamente guardado, 
especialmente diante das próprias jovens. A televisão não só expõe o 
segredo como o mostra como sendo uma restrição injusta e uma 
questão sem maior importância (POSTMAN, 1999, p. 105). 

Há poucas manifestações da sexualidade humana que a televisão considera 

agora suficientemente sérias para mantê-las privadas, isto é, considera 

inadequadas ao uso como tema de programa ou objeto de um comercial. 

Morassi e Matos, em seu artigo Erotização Precoce e Violência nos Canais 

Abertos da Televisão Brasileira, mostram como a televisão, de modo 

extremamente banal, trata da sexualidade em seus programas. Segundo as 

autoras, a televisão tem o poder de inventar e reinventar a realidade criando 

uma "verdade" em torno de determinados temas, como as questões de 

sexualidade. As crianças são seduzidas pelas imagens e por representações 

sobre estes temas, que são vivenciadas de forma diferentes por meninos e por 

meninas. 
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Na televisão encontra-se uma infinidade de programas que, direta ou 

indiretamente, banalizam comportamentos que não são apropriados para 

crianças, uma vez que todos esses programas estão ao alcance delas. A 

influência da televisão em torno da sexualidade infantil tem mostrado uma forte 

tendência a caracterizar o estereótipo masculino e feminino. A violência torna-

se critério básico para a masculinidade e a valorização da beleza e apelo 

corporal torna-se foco da verdadeira feminilidade. 

Felipe e Guizzo (2003) observam que a representação de pureza e 

ingenuidade, suscitada pelas imagens infantis veiculadas pela mídia, tem sido 

substituída por outras extremamente erotizadas, principalmente em relação às 

meninas. A "pedofilização" da sociedade é a síntese entre crianças 

descobertas como consumidoras e, ao mesmo tempo, como objetos a serem 

consumidos. 

Algumas campanhas publicitárias estimulam de forma precoce a 
erotização infantil; programas de televisão exploram a sexualidade 
das crianças através de concursos de danças com músicas e 
coreografias insinuantes, apresentadoras de programas posam nuas 
para revistas, maquiagens para crianças estão cada vez mais 
sofisticadas, bonecas com corpos magros, seios grandes e muitas 
trocas de roupas são vendidas para qualquer faixa etária, revistas 
exploram os corpos das crianças com roupas e acessórios que se 
adequariam ao público adulto, entre outras inúmeras situações. 
(SANTOS, 2009, p. 7). 

 

Imagem 03 

De acordo com Paterno (2011), na cultura brasileira é possível observar um 

culto à erotização, difundido pela mídia maciçamente, principalmente em 

relação à mulher. Esse aspecto inerente à nossa cultura afeta as crianças, 
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especialmente as meninas, que internalizam esse conceito e, assim, passam a 

se preocupar de forma precoce e exagerada com a estética. Há ainda uma 

tendência a explorar a imagem da mulher-objeto. O consumo exagerado2, que 

a mídia expõe como característica essencialmente feminina, torna-se um dos 

requisitos para que as mulheres tornem-se objeto de desejo. 

 

Imagem 04 

A imersão da criança no mundo adulto gera a possibilidade de uma infância 

adultizada e erotizada, alterando a construção das identidades de gênero e 

identidades sexuais das crianças. Essas influências tendem a provocar 

comportamentos de sensualidade e de virilidade nas crianças. Meninas usam 

maquiagem, pintam as unhas, buscam uma aparência mais velha, como a das 

mulheres, e os meninos, estimulados pelos exemplos de masculinidade que 

são apresentados, provam sua agressividade por meio de jogos e de lutas, 

diminuindo a distância existente entre os dois mundos (SANTOS, 2009). 

                                                           
2
 Interessante observar, como o fazem Sarmento e Pinto (1997), que, apesar de as crianças 

serem vistas por muitos como sujeitos ainda despreparados para o mundo, são, por outro lado, 
consideradas como aptas para consumir. 
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Imagem 05 

Durante anos, o grupo musical É o Tchan inspirou centenas de crianças a se 

apresentarem nos programas de televisão, dançando as coreografias do grupo 

com intenso apelo sexual e cantando suas músicas com letras que descrevem 

atos obscenos. Conforme observa Santos (2009), a estimulação precoce para 

a sexualidade pode trazer problemas como: antecipação da menstruação nas 

meninas, gravidez precoce, doenças sexualmente transmissíveis, distúrbios 

alimentares, depressão, baixo desempenho escolar e banalização da 

sexualidade. Para a autora, o sujeito em formação ainda não possui conceitos 

elaborados para promover a análise crítica da possível indução de um 

comportamento sexualizado, principalmente quando atrelado a produtos 

comercializáveis. 

 

Imagem 06 
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Tratar com normalidade a exposição de crianças a estes conteúdos com 

elevado grau de apelo sexual e, por consequência, a sua reprodução por elas, 

é uma forma de ênfase à pedofilia autorizada pela mídia. O que se observa são 

diversas crianças pulando fases do seu desenvolvimento, maturadas à força, e 

muitas vezes esse processo é incentivado e apoiado em todas as instâncias 

que a criança convive, como na família e na escola. Isso pode ser entendido 

como um fenômeno que, de forma inconsciente ou não, é reforçado pelos pais, 

pela escola, pela televisão (e outras mídias) e pela sociedade em geral. A 

erotização da infância é uma realidade, uma problemática que estimula a 

sexualidade de forma precoce e incita a pedofilia, e outras tantas 

consequências, gerada por um forte apelo da mídia, através de uma série de 

veículos. A relação dos meios de comunicação com as crianças apresenta uma 

contradição, pois, ao mesmo tempo em que são veiculadas imagens erotizadas 

das crianças, também são produzidas campanhas condenando qualquer tipo 

de relação sexual envolvendo um adulto e uma criança. 
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3. Problematizando: A Educação Física como Mediadora do Debate 

A erotização precoce se tornou um grande problema. A infância, que passou 

por fortes modificações e teve seu mérito reconhecido depois de séculos, está 

prestes a desaparecer. Muitos estudiosos culpam essa tendência à forte 

exposição dessas crianças à mídia, que não se esforça para esconder o que 

delas deveria ser acobertado. 

O retrocesso histórico que se vivencia atualmente tem que ser contido. Não há 

beleza ou normalidade em ver crianças e adolescentes adotando posturas que 

não condizem com sua faixa etária. Cada fase da vida deve ser vivenciada no 

seu devido tempo, sem pular etapas. 

A escola como instituição de formação pode e deve se preocupar com esse 

colapso que beira a infância. Afinal, os reflexos dessa erotização também são 

sentidos nela. Segundo Louro (2001), a escola deve propor a discussão sobre 

a sexualidade com o objetivo de desconstruir os padrões estabelecidos, não se 

restringindo apenas ao conteúdo anátomo-fisiológico. Além disso, o professor 

precisa estimular o desenvolvimento da opinião crítica e reflexiva do aluno 

sobre o tema. 

A Educação Física pode ter um papel fundamental nessa discussão. De acordo 

com Batista e Betti (2005), a Educação Física é capaz de articular 

pedagogicamente a vivência corporal, o conhecimento e a reflexão acerca da 

cultura corporal de movimento, estabelecendo um relacionamento crítico com 

as mídias. Para isso, os conteúdos trabalhados nas aulas de Educação Física 

devem ir além da execução de movimentos. 

Questões relacionadas à cultura corporal de movimento, como a 
história das práticas corporais, construção e discussão de regras, 
resgate da cultura lúdica, atitudes de participação e cooperação, 
discussão de valores, respeito às diferenças de qualquer tipo, debate 
de temas associados às práticas corporais como doping, estética e 
beleza, violência, moda, propaganda e patrocínio esportivo, 
alimentação, estereótipos e muitos outros, devem constar dos 
programas de educação física. (BATISTA e BETTI, 2005, p. 139) 

A mídia, como fenômeno importante na cultura entre os jovens, ganha uma 
forte influência no campo pedagógico, tornando-se uma grande problemática 
para Educação, em especial para a Educação Física. Sendo de grande 
importância à mídia no mundo atual, torna-se evidente sua influência no âmbito 
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da cultura corporal de movimento, sugerindo diversas práticas corporais, 
reproduzindo-as, mas também as transformando e constituindo novos modelos 
de consumo (BETTI, 2003). 

Se cabe à Educação Física introduzir e integrar o aluno na cultura 
corporal de movimento, há que se considerar que: I) a integração há 
de ser do aluno concebido como uma totalidade humana, com suas 
dimensões físico-motora, afetiva, social e cognitiva, e II) o consumo 
de informações e imagens proveniente das mídias faz parte da 
cultura corporal contemporânea, e portanto, não pode ser ignorada; 
pelo contrário , deve ser objeto e meio de educação, visando 
instrumentalizar o aluno para manter uma relação crítica e criativa 
com as mídias (BETTI, 2003, 97-98). 

O professor de Educação Física pode identificar, segundo Fischer (1998), 

influências midiáticas no comportamento dos alunos. A erotização do corpo 

infantil, que está relacionada com a ausência da infância, pode ser observada 

nas situações em que se manifesta uma quase vergonha em ser infantil, ou 

seja, quando crianças recusam-se a participar de brincadeiras justificando que 

são coisas para criança, já que suas atitudes e comportamento captam o 

desejo de uma adolescência precoce. 

Quando se fala em erotização precoce, é preciso ter em mente que se está 

falando de crianças e adolescentes com uma forte influência adulta que pode 

ter sua origem na família, vizinhos, colegas, etc. No entanto, estamos 

abordando uma influência poderosa e manipuladora que é capaz de modificar 

toda a maneira de ser de uma criança: a mídia. 

Alguns autores afirmam a importância da utilização de veículos de 

comunicação nas aulas de Educação Física como instrumento de ensino. A 

televisão, como principal meio de comunicação em massa do nosso país, é 

uma ferramenta fundamental para fomentar o questionamento de sua 

influência. 

Para Passos (2010), é fundamental incluir a TV como estratégia pedagógica 

nas aulas de Educação Física escolar para educar para a linguagem visual, 

estimulando o olhar das crianças para a produção de outras imagens corporais, 

recriando as noções de corpo difundido pelo sistema cultural. É importante 

oferecer aos alunos, especialmente criança, a oportunidade de contato com 

outras linguagens e outras formas de cultura, pois, enquanto não dominam a 
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linguagem verbal, essas crianças se comunicam com o mundo através dos 

movimentos que realizam. 

Além de informações, a televisão é o principal meio de divulgação de músicas 

e danças. Estilo musical muito difundido no Brasil e extremamente popular 

entre os jovens, o funk, em sua maioria esmagadora, possui letras com alto 

teor obsceno e conotações sexuais. O que faz desse estilo musical tão popular 

entre crianças e adolescentes? Seu ritmo dançante esconde um verdadeiro 

show de horror para quem ainda não conhece por completo o mundo a sua 

volta. Outros estilos musicais estão cheios de conotações sexuais e danças 

que simulam atos obscenos. O sertanejo universitário, que nos últimos anos 

espalhou-se de maneira avassaladora pelo país, tem se aproximado bastante 

de uma pornografia musical. Letras altamente explícitas e coreografias de 

danças que beiram o ato sexual tomam conta do imaginário de crianças e 

adolescentes, que são bombardeados por essas músicas e danças a todo o 

momento por todos os lados: rádio, televisão, outdoors, comerciais, internet, 

etc. 

Se por um lado a televisão é a grande “vilã” responsável pela perda da infância 

no século XXI, por outro ela pode ser a chave para salvá-las de um caminho 

retrógrado pelo qual não se quer que atravessem. 

Por natureza, crianças são curiosas. O professor de Educação Física que se 

propõe a modificar a realidade da infância nos dias atuais deve aproveitar essa 

característica delas para que os questionamentos e reflexões possam surgir 

naturalmente. 

Quando se trata de sexualidade, não se pode dizer às crianças que “isso está 

certo” ou “isso está errado”. Pode-se dizer que “isso não é para a sua idade” ou 

que “isso é coisa de adulto”, pois quando se atribui certo comportamento, 

linguagem ou gestos à idade adulta, está se fortalecendo uma das bases que 

mantém crianças e adolescentes longe de sua maturação precoce. 

Como dizer a crianças e adolescentes que isso não é saudável para a idade 

deles? Falar de sexualidade não é algo errado, a forma como a sexualidade 

tem se difundido fora da escola é que se tornou o problema. Deve-se falar 
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sobre sexualidade, tomando o devido cuidado para não tornar o assunto um 

trauma na vida das crianças. 

Nem a escola e nem Educação Física podem assumir exclusivamente a 

responsabilidade de modificar a realidade da criança contemporânea. O 

trabalho vai muito além da escola, muito além das aulas de Educação Física. 

As famílias, as comunidades e outras instituições devem debater o assunto 

sem tabus, pois enquanto se coloca “panos quentes” sobre o assunto, crianças 

e adolescentes perdem cada vez mais a melhor fase de suas vidas. 
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Considerações Finais 

Ao longo da história foram atribuídos diferentes significados e interpretações à 

infância. Uma das principais contribuições de Ariès foi mostrar que a ideia em 

torno do conceito de infância foi construída social e historicamente. 

Autores como Postman (1999), que defendem a ideia de desaparecimento da 

infância, fazem uma crítica às mídias com relação à facilidade com que 

permitem o acesso da criança ao universo adulto. Para eles, a inocência 

atribuída à criança se perde na medida em que ela passa a conhecer o 

universo proibido dos adultos. As crianças têm acesso irrestrito às mais 

variadas informações através dos meios de comunicação e do convívio familiar. 

A representação de pureza e ingenuidade, suscitada pelas imagens infantis 

veiculadas pela mídia, tem sido substituída por outras extremamente 

erotizadas. A "pedofilização" da sociedade é a síntese entre crianças 

descobertas como consumidoras e, ao mesmo tempo, como objetos a serem 

consumidos. 

A imersão da criança no mundo adulto gera a possibilidade de uma infância 

adultizada e erotizada, alterando a construção das identidades de gênero e 

identidades sexuais das crianças. A relação dos meios de comunicação com as 

crianças apresenta uma contradição, pois, ao mesmo tempo em que são 

veiculadas imagens erotizadas das crianças, também são produzidas 

campanhas condenando qualquer tipo de relação sexual envolvendo um adulto 

e uma criança. 

Essa problemática tem sido reforçada dentro do ambiente escolar e é 

fundamental discutir o papel do professor de Educação Física nesse processo, 

assim como suas possibilidades de intervenção nessa realidade. Uma 

importante forma de atuação do professor dentro do ambiente escolar é discutir 

a forte influência que a mídia exerce sobre crianças e adolescentes, 

desenvolvendo uma posição mais crítica em relação aos conteúdos midiáticos, 

instigando diferentes olhares, percepções e concepções sobre seu conteúdo.  

A Educação Física pode articular pedagogicamente a vivência corporal, o 

conhecimento e a reflexão acerca da cultura corporal de movimento, 

estabelecendo um relacionamento crítico com as mídias. Portanto, as 
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possibilidades de atuação do professor de Educação Física são grandes, 

principalmente ao ajudar os alunos a reconhecer e a compreender o seu corpo, 

desenvolvendo uma postura crítica com relação à influência da mídia e da 

sociedade de consumo sobre seus corpos. 
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