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RESUMO 

Esse artigo discute a maneira como a infância e a idade adulta são apresentadas no 
desenho animado Bob Esponja Calça Quadrada. Para tanto, analisa a configuração dos 
personagens principais da série e também os seus comportamentos, utilizando como 
fundamentos teóricos escritos a respeito da infância, da idade adulta e da produção de 
sentido (ARIÈS, POSTMAN, SARMENTO, FLOCH, LANDOWSKI). Com essa análise foi 
possível perceber a ambigüidade da série, tendo em vista a mistura que apresenta entre o 
mundo o adulto e o infantil no comportamento dos personagens, nas suas aparências e em 
suas vestimentas.  

Palvras-chave: Imagens móveis, desenho animado, produções de sentidos; infância e 
idade adulta. 

 
ABSTRACT 

This paper discusses how childhood and adulthood are shown in the cartoon SpongeBob 
SquarePants. It analyzes the configuration of the main characters in the series and also their 
behavior, using as theoretical writings about childhood, adulthood and the production of 
meaning (ARIÈS, POSTMAN, SARMENTO, FLOCH, LANDOWSKI). With this analysis was 
possible to perceive the ambiguity of the series, with a view to presenting mixture among the 
world's adult and child in the behavior of characters in their appearances and in their 
clothing. 

Key-words: moving images, cartoons, productions of meaning; childhood and adulthood. 

 

 
 

A animação Bob Esponja Calça Quadrada é uma produção americana que estreou 

em 1999 e atualmente é veiculada tanto em canais de aberta quanto a cabo, é um 

fenômeno de audiência desde seu lançamento e já recebeu ganhou vários prêmios. 

Essa animação é ambientada em uma cidade submarina chamada Fenda do Bikini. 

Os personagens principais são: Sandy Bochechas, Sr. Sirigueijo, Lula Molusco, 

Patrick Estrela e o protagonista Bob Esponja. Nesse artigo irei me deter em trazer 

informações referentes aos dois últimos por acreditar que a maior parte dos episódios 

da série giram em torno desses carismáticos moradores da Rua das Conchas na 

Fenda do Bikini e também pelo fato desses personagens. a partir de seus 

comportamentos e pela forma como são figurativizados, darem mais elementos para 

produções de sentidos referentes às infâncias e à idade adulta, foco desse texto. 
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De acordo com a teoria semiótica o sentido resulta da reunião de dois planos que 

toda a imagem possui: o plano da expressão e o plano do conteúdo. O primeiro diz 

respeito às características físicas da imagem, é o lugar das qualidades sensíveis – 

as cores, as formas, o espaço, a materialidade. Já o plano do conteúdo é o lugar do 

significado, dos julgamentos e atitudes, das práticas linguísticas de cada época, 

grupo, de cada pessoa (FLOCH, 2001). A significação se constitui a partir da relação 

entre esses dois planos e das competências de leitura de cada sujeito. Assim, não a 

um sentido mas diferentes sentidos. De acordo com Landowski: 

[...] mesmo considerando que os textos (assim como outras coisas) fazem 
sentido, isto não quer dizer que o sentido que seria o seu — essa espécie 
de “perfume” que parece emanar deles e que, ou nos envolve 
imediatamente, ou só se deixa definir a custa de muitos esforços — esteja 
presente como uma propriedade, uma dimensão, um componente 
substancial, ou seja, como uma coisa a ser descoberta e que esperaria 
desde sempre a nossa passagem para se deixar, um belo dia, apreender. 
Se o sentido não existe para se “pegar” (como seria um tesouro quando se 
cava a superfície) é porque ele, em todos os casos, deve ser construído: 
“compreender” é fazer, é operar, é construir (2001, p.29). 

Segundo o autor compreender não é buscar um sentido único, dado, é, ao contrário, 

construí-lo a partir do dado manifesto (LANDOWSKI, 2001). O sentido para a teoria 

semiótica resulta das informações que estão postas no texto, mas também e, talvez 

principalmente, das competências de leitura de cada sujeito. O que possibilita 

diferentes efeitos de sentido e não uma única significação. Na mesma direção dos 

pensamentos do autor é que busquei os sentidos presentes nesses personagens, os 

quais poderiam ser outros se outro leitor fizesse essa análise. 

 

Imagem 1. Patrick Estrela      Imagem 2. Bob Esponja 

Bob Esponja e Patrick Estrela são adultos infantilizados ou crianças adultizadas? 

Após assistir a vários episódios do programa foi curioso perceber que, em todos 

eles, tanto Bob Esponja quanto Patrick Estrela apresentam comportamentos que 
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misturam atitudes infantis e adultas. Fato que dificulta que os classifiquemos como 

adultos ou como crianças. 

Uma pista que nos ajuda a pensá-los como adultos jovens é o fato de morarem 

sozinhos. Bob ainda nos dá mais elementos nessa direção, ele trabalha e há algum 

tempo estuda na escola de pilotagem para tirar a habilitação, no entanto, ele nunca 

consegue passar na prova prática, mesmo tento repetido esse exame 38 vezes. No 

Brasil, a idade mínima para tirar a carteira de motorista é 18 anos, nos Estados 

Unidos essa idade diminui para 16 anos. Assim, o personagem não seria mais 

criança. Além disso, ele veste roupas de adulto: gravata, camisa social branca e um 

sapato preto, que remete tanto ao modelo de sapato social quanto aos sapatos 

utilizados nos antigos uniformes escolares, essa segunda hipótese se confirma 

quando prestamos atenção nas suas meias brancas que vão até a altura do joelho.  

Ao analisar as roupas de Bob Esponja percebe-se, no entanto, que por elas 

combinarem peças do vestuário adulto com o das crianças provocam uma sensação 

de ambivalência. Mesmo que Bob use uma gravata, ela é de uma cor forte e nada 

discreta, vermelha. Sua calça é marrom, uma cor muito usada no vestuário formal 

masculino, mas ao mesmo tempo é curta e suas meias, além de não combinarem 

como esse figurino social, remetem ao universo infantil. Já Patrick anda descalço e 

não usa camiseta, sua bermuda lembra às utilizadas pelos surfistas e remete às 

estampas dos tecidos “havaianos”, o que remete ao mundo infantil ou a 

adolescência. Essa relação ambivalente que aparece em suas roupas leva-nos a ver 

Bob e Patrick de uma forma ambígua e indeterminada quanto as suas idades.  

Por outro lado, se levarmos em consideração as características físicas de ambos os 

protagonistas, tenderemos a considerá-los como crianças ou adolescentes. Bob e 

Patrick são representados em cores “alegres” rosa e amarelo, as quais lembram o 

mundo infantil. Bob tem somente dois dentes na arcada superior da boca e Patrick, 

tem um. Além disso, Bob Esponja tem os olhos grandes, redondos e brilhantes 

característica que além de ser utilizada nos personagens do bem é muito marcante 

nos desenhos japoneses, nos mangás. Sobre esse aspecto Sônia Luyten comenta: 

Os olhos [...] são imensos, estranhamente brilhantes como se do seu interior 
saíssem faíscas luminosas [...] Apesar do tamanho dos olhos, as 
sobrancelhas são desenhadas com um traço muito fino, quase imperceptível. 
Revelam uma força muito grande na expressão das emoções, uma vez que 
os olhos já têm, por si sós, uma linguagem específica (LUYTEN, 2000, p. 77). 
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Poderíamos pensar, então, que os olhos grandes e brilhantes tanto de Bob quanto 

de Patrick, além de expressarem suas emoções lembram a vitalidade e a inocência 

da infância. 

Os nomes e sobrenomes escolhidos para os personagens merecem atenção. Bob e 

Patrick são nomes corriqueiros para personagens de filmes e também de outras 

animações produzidos nos Estados Unidos, especialmente em personagens adultos, 

fato que revela a popularidade desses nomes no país de origem de Bob Esponja 

Calça Quadrada. 

 Bob, nos Estados Unidos, é o apelido, uma forma abreviada do nome Robert. No 

Brasil Beto é o apelido dado à maioria dos meninos ou homens que se chamam 

Roberto, Alberto, Humberto. Apelido é uma forma especial de denominar uma pessoa 

e revela uma relação de proximidade, de familiaridade e de carinho. O fato de o 

personagem título ser denominado Bob cria, então, uma sensação de proximidade. 

 Já o nome Patrick, muito comum nos Estados Unidos, não é muito usual aqui em 

nosso país. O nome Patrício, que seria uma versão em português de Patrick, é mais 

corriqueiro nos países sul americanos de língua espanhola, tanto que quando se 

busca informações no Google sobre o desenho animado Bob Esponja Calça 

Quadrada, em sites procedentes desses países, o nome do Patrick aparece com 

essa outra forma de escrita, Patricio.   

Feitos os apontamentos referentes aos primeiros nomes dos personagens podemos 

pensar nas possíveis relações suscitadas por seus sobrenomes, Esponja e Estrela. 

Sobre o primeiro podemos pensar que se refere à espécie de animal figurativizada 

pelo personagem, uma esponja-marinha. Mas, além disso, é também uma alusão à 

esponja como um utensílio doméstico, seja em relação à esponja que é utilizada na 

cozinha ou à esponja de banho, utilizada para higiene. Tal relação fica evidente no 

episódio Espuma. Bob está doente e vai ao hospital onde é diagnosticado que ele 

pegou “espuma”. Para curá-lo o médico chama por Hans e, nesse instante, uma 

mão humana adentra o desenho e pega Bob, quando a mão o retira do hospital a 

imagem deixa de ser de animação transformando-se em imagens videográficas de 

uma mão humana que segura uma esponja amarela e a utiliza para várias tarefas: 

lavar o corpo no banho, lavar a louça, lavar o carro. 
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A mão que segura a esponja e realiza as atividades é a mão de um adulto. Lavar a 

louça e o carro são geralmente atividades realizadas por adultos. E as outras tarefas 

que a mão executa com a esponja nos remetem às crianças, tendo em vista que, na 

maioria das vezes, são elas que utilizam esses objetos no banho, os quais muita 

vezes são confeccionadas em formatos divertidos, como as que são uma réplica do 

personagem Bob Esponja, por exemplo.  

Outra relação, que também remete ao mundo adulto na cultura popular brasileira, é 

utilizar a palavra esponja, um objeto que absorve líquidos, para fazer referência às 

pessoas que bebem demais. 

Quanto ao sobrenome do personagem Patrick Estrela, a primeira referência é a espécie 

de animal personificada por esse personagem, uma estrela-do-mar. Outras relações 

possíveis, dizem respeito ao corpo celeste e a sua denominação a pessoas que se 

destacam em determinadas áreas do teatro, cinema e televisão. Além disso, aqui no 

Brasil, Estrela é o nome de uma muito conhecida e respeitada fábrica de brinquedo.  

Sobre o comportamento dos personagens percebe-se, na maioria dos episódios 

assistidos, que eles agem como crianças, adoram rolar no chão, brincar, se divertem 

facilmente e são ingênuos. Suas brincadeiras são muito variadas, eles caçam 

águas-vivas, estouram bolhas de sabão e transformam um simples elástico em 

diversão. No episódio O Papel, Bob cria diferentes brincadeiras com um simples 

pedaço de papel que foi jogado fora por seu vizinho Lula Molusco. Já em 

Brincadeiras aos Montes, ele e Patrick se divertem no Palácio das Brincadeiras (uma 

loja especializada em objetos para passar trotes) e continuam suas brincadeiras 

assustando os moradores da Fenda do Bikini. 

 Além disso, o perfil infantil de Bob e Patrick é reforçado por sua extrema 

ingenuidade. Nenhum dos dois percebe que o vizinho reclamão, Lula Molusco, não 

tem a mínima paciência com eles e não os quer por perto. Nem que o Sr. Siriqueijo, 

dono da lanchonete na qual Bob trabalha, se aproveita do comportamento pacífico e 

ingênuo dele para explorá-lo, fazendo-o trabalhar bastante, mas lhe pagando pouco. 

Em todos os episódios, como já foi mencionado anteriormente, os dois personagens 

misturam comportamentos adultos e infantis. Mas no episódio Nana neném 

conchinha, esse jogo com os papéis adultos e infantis é mais explorado. Neste 
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episódio, Bob e Patrick decidem cuidar de um bebê conchinha e para isso eles 

resolvem assumir papeis de adultos: Bob faz o papel de mãe, sendo responsável 

pelo cuidado do bebê e da casa, enquanto Patrick faz o papel de pai, saindo de casa 

para trabalhar. No entanto, instantes antes deles “assumirem” esses papéis, 

convencionados culturalmente, Patrick aparece usando fralda.  

A posição infantil personifica por Patrick é ressaltada em outros episódios. Como, 

por exemplo, nos episódios Monitor da Classe, Dia de São Valentin e Rei dos 

idiotas. Nos dois primeiros ele acredita que um sorvete e uma pedra se comunicam 

com ele, situação corriqueira na vida das crianças, as quais convivem muito bem 

com a ideia de objetos inanimados ganharem vida. No último, Patrick aparece 

chupando um pirulito, guloseima muito consumida e apreciada pelas crianças. 

Ao levar em consideração a forma como esse desenho animado apresenta a 

infância e a idade adulta, podemos perceber que ambas são retratadas de forma 

contemporânea, pois na atualidade a fronteira entre o mundo adulto e infantil está 

difusa, diluída. Maclovia da Silva e Milton Magnabosco, observam que atualmente: 

Crianças e adolescentes cada vez mais adultizados e adultos cada vez mais 
infantilizados [...] crianças se vestindo como adultos, brincadeiras se 
modificando e desaparecendo, em especial as brincadeiras de rua nos 
grandes centros, incidência maior de crimes envolvendo menores, meninas 
modelos com 12 a 13 anos de idade fazendo sucesso. A rotina da criança 
que hoje ingressa na escola com dois anos de idade para aprender línguas 
e cada vez mais cedo iniciam seu preparo para o mercado de trabalho 
(SILVA e MAGNABOSCO, p.4, 2005).  

Em relação aos adultos de hoje, os autores afirmam que eles estão cada vez mais 

infantis e complementam dizendo que a linha que separa uma idade da outra torna-

se cada vez mais invisível. Sobre o adulto-criança além de atualmente ele usar jeans 

e camisetas estampadas ele também está se alimentando de forma diferenciada: “A 

refeição ligeira e de má qualidade, antes só apreciada [...] pelo estômago de 

avestruz do jovem, é agora a alimentação comum entre os adultos” (POSTMAN, 

1999. p. 142).  

Esse autor afirma ainda que o adulto infantilizado pode ser definido “como um adulto 

cujas potencialidades intelectuais e emocionais não se realizaram e, sobretudo, não 

são significativamente diferentes daquelas associadas às crianças” (1999, p. 113). 

Segundo Postman, está cada dia mais difícil diferenciarmos adultos de crianças: 
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Para onde quer que a gente olhe, é visível que o comportamento, a 
linguagem, as atitudes e os desejos – mesmo a aparência física – de adultos 
e crianças se tornam cada vez mais indistinguíveis (POSTMAN, 1999, p. 18). 

 Conforme o autor, essa aproximação entre o mundo infantil e o mundo adulto 

faz com que crianças e adultos fiquem cada dia mais parecidos, o que torna a 

infância e a idade adulta espécies ameaçadas.  

Postman, para falar da dificuldade dos telespectadores em atribuir idades aos atores 

que participam de anúncios publicitários utiliza o exemplo de comercial de um 

sabonete, no qual mãe e filha são tão parecidas que o telespectador não tem 

subsídios para saber quem é quem, pois ambas parecem ter a mesma idade e 

podem ser confundidas uma com a outra. Ao analisar veiculações desse tipo o autor 

afirma que:  

[...] nosso ambiente informacional elétrico está fazendo ‘desaparecer’ a 
infância – também pode ser expressa dizendo-se que nosso ambiente 
informacional elétrico está fazendo desaparecer a idade adulta (POSTMAN, 
1999, p. 112). 

Em outras palavras, o autor faz referência ao fato de a mídia apresentar adultos e 

crianças, ou adultos e adolescentes, com poucas diferenças. Esse fato faz com que 

esses dois momentos da vida se misturem, acarretando, em certa medida, no seu 

desaparecimento nos tempos contemporâneos. 

BREVE HISTÓRIA DA INVENÇÃO DA INFÂNCIA  

Da Antiguidade à Idade Média não existia esse objeto discursivo que atualmente 

chamamos de infância. Sobre esse dado histórico Sandra Corazza pontua que: 

Não é que não existissem seres humanos pequenos gestados, paridos, 
nascidos, amamentados, crescidos – a maioria deles mortos antes de 
crescerem -, mas é que a eles não era atribuída a mesma significação social e 
subjetiva [...] nem a infância, nem a criança, nem o infantil foram considerados, 
em qualquer medida, sequer problemas (CORAZZA, 2002, p. 81). 

Em outras palavras, na Idade Média não existia o sentimento de infância, como 

conhecemos hoje. Naquela época, as crianças eram vistas como adultos em 

miniatura e tinham as mesmas obrigações deles. Dessa forma, não existia a 

separação entre o mundo infantil e o mundo dos adultos. Ao falar sobre a história da 

infância é imprescindível mencionar a pesquisa de Philippe Ariès tendo em vista que 

esse estudo foi base da maioria das pesquisas posteriores sobre o tema. Em relação 

ao sentimento de infância na sociedade medieval o autor pontua que: 
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Na sociedade medieval [...] o sentimento da infância não existia – o que não 
quer dizer que as crianças fossem negligenciadas, abandonadas ou 
desprezadas. O sentimento da infância não significa o mesmo que afeição 
pelas crianças: corresponde à consciência da particularidade infantil, essa 
particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo 
jovem. Essa consciência não existia. Por essa razão, assim que a criança 
tinha condições 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 (1978, p. 156). 

 Assim, as crianças e os adultos viviam suas vidas misturados, tendo as mesmas 

preocupações e deveres. Em contraponto, à pesquisa realizada por Ariès, Moysés 

Kuhlmann (2001) observa que alguns historiadores como Pierre Riché e Daniele 

Alexandre-Bidon defendem a ideia de que o sentimento de infância já existia, tendo 

em vista que ele foi “fartamente ilustrado com pinturas e objetos, arrolam-se os mais 

variados testemunhos da existência de um sentimento da especificidade da infância 

naquela época” (KUHLMANN, 2001, p. 22).      

Sobre o trabalho de pesquisa realizado por Ariès, Sandra Corazza pontua que: 

A contribuição desse trabalho foi relativizada de forma crítica e 
problematizada por vários historiadores, que apontaram, por exemplo, suas 
carências metodológicas em termos de comprovação das hipóteses, 
realizada apenas por meio de fontes iconográficas e figurativas, ou então 
que deixou de fora todo segmento das classes sociais em desvantagem [...] 
(1998, p. 307). 

Mesmo levando em consideração as críticas feitas por diferentes estudiosos, a 

autora dá continuidade ao seu texto reconhecendo a importância, para posteriores 

estudos sobre as infâncias, da pesquisa realizada por Ariès, afirmando que: 

[...] há unanimidade em reconhecer que Ariès não somente abriu um novo 
caminho de pesquisa [...] bem como estabeleceu um grupo de categorias 
para trabalhar este novo objeto ‘infância’ – como as de ‘descoberta’, 
‘invenção’, ‘conceito’, ‘natureza’, ‘consciência’, ‘sensibilidade’, ‘sentimento’ -, 
as quais, se foram e prosseguem sendo constatadas, refutadas, revisitadas, 
por isso mesmo, incitaram a produção discursiva que constituiu esse novo 
campo epistemológico (Ibdem, 1998, p. 307). 

A partir da pesquisa de Corazza pode-se perceber o quanto o trabalho realizado por 

Ariès é importante para os estudos sobre a infância. Por isso sua relevância ainda 

nos dias de hoje.  

Mesmo que existisse algum sentimento de infância, o qual foi apontado por críticos 

da pesquisa de Ariès, somente na Modernidade esse pensamento ganhou maiores 

proporções e as crianças foram efetivamente separadas dos adultos e a partir desse 

momento deveriam ser cuidadas, protegidas e educadas por eles. Assim, é na 
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Modernidade que surge a preocupação, por partes dos adultos, em educar, cuidar e 

proteger as crianças. De acordo com Leni Dornelles, é nesse momento que ocorre: 

A emergência da criança como um acontecimento visível faz com que essa 
passe a ser falada, dita, explicada, caracterizada como um ser inocente, 
diferente do adulto, que precisa de cuidado e proteção (DORNELLES, 2005, 
p. 15). 

Ou seja, é nesse momento que instituição escolar e os responsáveis legais pelas 

crianças passam a ter um importante papel na formação das mesmas. De acordo 

com Ana Cristina Coll Delgado e Fernanda Muller:  

A modernidade estabeleceu uma norma da infância, em larga medida 
definida pela negatividade constituinte: a criança não trabalha, não tem 
acesso directo ao mercado, não se casa, não vota nem é eleita, não toma 
decisões relevantes, não é punível por crimes (é inimputável). Essa norma 
assenta num conjunto estruturado de instituições, regras e prescrições que 
se encarregam da ‘educação’ da criança, especialmente a escola e a família 
(DELGADO e MULER, 2006, p. 3-4). 

Se, antes disso, a criança era percebida somente como um ser biológico, sem status 

próprio, na contemporaneidade ela novamente vive seu dia-a-dia de uma forma 

muito parecida ao estilo de vida dos adultos. Isso ocorre por vários motivos como 

agendas lotadas de compromissos diários, trabalho infantil, erotização precoce, 

acesso indiscriminado aos meios de comunicação (POSTMAN, 1999), para citar 

alguns. Segundo Sandra Corazza: 

A ‘maturidade precoce’ [...] [das] crianças brasileiras não se restringe ao 
consumo cultural ou de mercadorias no espaço externo dos shoppings 
centers, mas é especialmente produzida na instituição ‘casa-ninho’ 
(CORAZZA, 2002, p. 18). 

De acordo com a autora essa instituição é o lugar da democracia direta é onde as 

crianças são o centro, e a casa e a família são extensão delas mesmas. 

Outra questão primordial quando pensamos na infância de hoje é a importância de 

levarmos em consideração a existência de diferentes infâncias que incluem desde 

as crianças das favelas, que pouco tem para comer e vivem a maior parte de seus 

dias nas ruas, pedindo dinheiro nas sinaleiras, ou vendendo balas; até os filhos de 

classe média e de classe alta que estudam nas melhores escolas e ocupam o turno 

inverso com diferentes cursos. De acordo com Leni Dornelles as diferentes infâncias 

“continuam nos assustando, escapando de nossas redes, desconfiando de nossos 

saberes e poderes” (DORNELLES, p. 12, 2005).  
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Dessa forma, na contemporaneidade, a fronteira entre o mundo adulto e infantil 

dissolve-se e as crianças levam suas vidas misturadas à vida dos adultos. Tendo em 

vista que, muitas delas vivem como mini executivas tendo vários compromissos 

diários como: balé, vôlei, natação, inglês. Ou ainda quando as crianças têm a sua 

imagem erotizada nos comerciais para vender determinados produtos (sandálias, 

por exemplo). Por último, muitas delas são impelidas a ajudar no sustento da família 

vendendo balas, pedindo dinheiro nas sinaleiras. No curta-metragem A Invenção da 

Infância as múltiplas infâncias estão muito bem explicitadas. 

Em relação à infância contemporânea Manuel Sarmento pontua que:  

[...] nunca como hoje as crianças foram objeto de tantos cuidados e 
atenções e nunca como hoje a infância se apresentou como a geração onde 
se acumulam exponencialmente os indicadores de exclusão e de sofrimento 
(SARMENTO, 2008, p. 18-19). 

Ao levar em consideração a afirmação do autor, pode-se pensar que, em diferentes 

escalas, crianças de classe baixa e também as de classe alta sofrem devido à forma 

como vivem na atualidade. 

Outra questão primordial que tem um papel importante na constituição da infância 

como a entendemos hoje é o acesso indiscriminado que as crianças tem aos 

programas televisivos direcionados aos adultos. Esse fato se dá por diferentes 

questões: esse é o único momento que elas têm a possibilidade de ficar junto com 

os pais, os programas destinados para a sua faixa etária são veiculados em horários 

em que elas estão na escola ou ainda pelo fato de terem livre arbítrio sobre o que 

querem assistir. Autores como Neil Postman (1999) tem discutido o 

desaparecimento da infância. 

Esse autor comenta que pais e filhos assistem juntos, ou não, às novelas, aos 

filmes, aos seriados, aos noticiários que nem sempre são apropriados para as 

crianças, dessa forma “É na televisão, portanto, que podemos ver com mais clareza 

como e por que a base histórica de uma linha divisória entre infância e idade adulta 

vem sendo corroída” (POSTMAN, 1999, p. 89). 

Segundo Postman (1999) ao oportunizar a adultos e crianças assistirem juntos a 

mesma programação a televisão acaba com a base da hierarquia das informações, 
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ou seja “[...] a imagem da TV  está disponível para todos, independente da idade” 

(Ibdem, 1999, p. 93). Devido a essa acessibilidade universal é que a televisão: 

[...] destrói a linha divisória entre a infância e idade adulta de três maneiras 
[...] 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 (POSTMAN, 
1999, p. 94). 

Em relação ao desenho animado selecionado como objeto de estudo para esta 

pesquisa, podemos perceber que no mesmo momento em que Bob Esponja parece 

ser uma criança, ingênua, brincalhona e feliz, ele usa algumas peças das 

vestimentas dos adultos, mora sozinho e trabalha. O personagem Patrick Estela 

também mistura comportamento de adulto com atitudes de crianças bem pequenas. 

Ele não mora com seus pais, adora comer guloseimas, escreve com algumas letras 

espelhadas e no episódio Nana neném conchinha apareceu usando fralda. Em certa 

medida, esses dois personagens fazem com que as fronteiras entre o mundo infantil 

e o mundo dos adultos desapareçam.  

De alguma forma, essa animação ilustra um certo conflito existente nos dias atuais, 

onde é cada vez mais difícil demarcar as fronteiras entre o mundo infantil e o mundo 

adulto, tendo em vista os processos de adultificação e de infantilização acionados na 

contemporaneidade. 

O primeiro (adultificação) refere-se ao fato de as crianças estarem, de diferentes 

formas, expostas ao mundo adulto (erotização infantil, universalização da mídia, 

diferentes compromissos, consumismo). Já a infantilização diz respeito a um 

movimento contrário, de adultos que tem atitudes e comportamentos de pessoas 

mais jovens, seja por seu comportamento em relação a sua imagem, tais como 

plásticas, regimes, ingestão de moderadores de apetite, horas na academia para 

manter o corpo jovem, ou por suas vestimentas com estampas coloridas e divertidas, 

notando-se dessa forma uma busca constante pela juventude. Sobre as vestimentas 

de adultos e de crianças, Postman observa que: 

[...] homens de sessenta anos usam jeans em festas de aniversários. 
Garotas de onze anos usam saltos altos e o que já foi uma marca nítida de 
informalidade e energia juvenil, o tênis, agora parece ter o mesmo 
significado para os adultos (1999, p. 142).  

 A partir dessas constatações pode-se perceber o quanto é cada vez mais 

difícil, somente pela aparência e pelas vestimentas das pessoas, definir as suas 
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idades, tendo em vista os inúmeros aparatos embelezadores e rejuvenescedores 

que se tem acesso na atualidade. Evidenciando assim o quanto os mundos adulto, 

jovem e infantil, anteriormente tão bem delimitados, estão, em certa medida, 

misturados na contemporaneidade. 

O QUE FOI POSSÍVEL PENSAR? 

Em relação à representação das infâncias na série, minha primeira hipótese era de 

que ambos os personagens principais, Bob Esponja e Patrick Estrela, 

personificavam crianças. Contudo, ao ampliar meu olhar em relação a Bob Esponja 

e a seu melhor amigo, analisar mais atentamente suas características individuais, 

físicas e comportamentais: seus nomes e sobrenomes, suas vestimentas, suas 

moradias, bem como seus comportamentos, descobri que a configuração desses 

personagens se dá através de um jogo de relações entre o mundo infantil e o mundo 

adulto.  

E ao invés de encontrar subsídios que me possibilitassem classificá-los como 

crianças ou adultos, percebi a despreocupação da série em delimitar os 

personagens em uma determinada etapa da vida. Tendo em vista que em todos os 

episódios suas atitudes oscilam entre comportamentos compatíveis com o mundo 

adulto ou com o mundo infantil. Fato que pode ser observado na configuração do 

protagonista da série, Bob Esponja, que ao mesmo tempo em que mora sozinho e 

trabalha, faz brincadeiras de crianças pequenas, é ingênuo e  inocente. Essa 

posição, adulto versus, criança fica ainda mais evidente e engraçada no 

personagem Patrick, que apesar de morar sozinho, demonstrando assim 

responsabilidade e autonomia, costuma ter atitudes infantis como, por exemplo, 

aparecer usando uma casquinha de sorvete na cabeça como se fosse um chapéu, 

algo que é perfeitamente aceitável quando realizado por uma criança bem pequena. 

Mas se consideramos Bob Esponja e Patrick Estrela como crianças ou, pré-

adolescentes, podemos dizer então que Bob Esponja Calça Quadrada representa 

muito bem a infância contemporânea, pois ambos os personagens figurativizam 

crianças adultizadas. Ou seja, assim como eles possuem um dia-a-dia repleto de 

momentos que elucidam o mundo infantil com brincadeiras e uma ingenuidade 

pueril, eles também possuem tarefas pertinentes aos adultos como o trabalho e o 

cuidado de si (levando-se em consideração que ambos moram sozinhos).  
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Portanto, pode-se afirmar que no desenho Bob Esponja Calça Quadrada os 

personagens não são classificados como adultos ou crianças, mas oscilam entre o 

mundo adulto e o mundo infantil, criando um efeito de ambivalência, por esta 

ambiguidade. Fato que certamente contribui para o sucesso da animação, tendo em 

vista que apresenta a infância e a idade adulta de forma contemporânea, ao dar 

visibilidade ao apagamento de fronteiras entre essas duas etapas da vida. 
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