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Resumo  

Ao observar os hábitos de consumo de mídia audiovisual de crianças na 

Contemporaneidade – tempos líquidos (BAUMAN, 2001) e altamente mediados 

(KELLNER, 2008) –, esta pesquisa tem como objetivo analisar a produção de sentidos 

de um grupo alunos de uma escola municipal do interior do Rio de Janeiro a partir de 

conteúdos audiovisuais assistidos por eles em seu cotidiano – sejam na TV ou na 

Internet. Nesse sentido, foram abordadas também questões como as mediações 

envolvidas no processo de assistência das crianças e indícios de leitura crítica da mídia. 

A pesquisa de campo contou com duas etapas, realizadas na escola, em 2017, com 48 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental. Na primeira etapa, foram realizadas 

entrevistas individuais com os alunos, abordando temas como hábitos e preferências de 

lazer das crianças, o  uso de suportes móveis (celular, tablet, notebook) para assistir 

conteúdos audiovisuais e a relação destes conteúdos com o consumo de produtos 

ligados a eles. Verificamos, nesta etapa, que as crianças têm uma assistência de 

conteúdos partilhada entre diferentes suportes e que, por vezes, assistem conteúdos 

originários da TV na Internet ou vice-versa. Entendemos que, para elas, o conteúdo tem 

mais relevância que a tela onde se assiste. Já na segunda etapa, atividades de grupo 

realizadas com algumas crianças permitiram verificar características da produção de 

sentidos do grupo, além de questões relacionadas às mediações e à leitura crítica da 

mídia. Percebemos que as crianças produzem sentido de forma diversa e criativa, 

extrapolando, muitas vezes, o determinismo do pensamento adulto baseado no senso 

comum. Porém, em alguns momentos, elas são de certa forma absorvidas pelas 

mensagens pretendidas pelos produtores de conteúdo, não as avaliando de forma crítica. 

Nesse ponto, discutimos a necessidade de ações voltadas à Educação Crítica para as 

Mídias. Verificamos também a relevância das mediações nos processos comunicativos 

das crianças, observando que elas carregam fortes relações com os sentidos produzidos 

pelas crianças a partir dos conteúdos assistidos. 

Palavras-chave: infância; mídia; cotidiano; audiovisual; TV; internet; educação. 

 

 

 



 

 

Abstract  

The aim of this research is to analyze the meaning production of a group of children, 

students of a public school from Rio de Janeiro countryside, regarding the audiovisual 

contents they watch on TV and on the Internet. The research comprehended the 

observation of students media habits in Contemporary times, known as its features of 

being liquid (BAUMAN, 2001) and highly mediated (KELLNER, 2008). In this sense, 

the research also addressed issues such as the mediations involved in children’s 

watching process and signs of media critical reading. The field research was separated 

in two stages, carried out in the school, in 2017, with 48 students of Brazilian 3
rd

 year 

of Elementary School. In the first stage, individual interviews were conducted with the 

students, addressing topics such as children’s leisure habits and preferences, the use of 

mobile media (smartphone, tablet and notebook) to watch audiovisual content and the 

relation of these contents to the consumption of products connected to them. We 

verified, at this stage, that children’s content assistance is shared between different 

media and that sometimes they watch content originating from TV on the Internet or 

vice versa. We understand that, for them, the content has more relevance than the 

screen where one watches it. In the field research’s second stage, group activities 

carried out with some of the students allowed us to verify characteristics of the own 

group’s meanings production, as well as issues related to mediations and media critical 

reading. We realized that children produce meaning in a diverse and creative way, often 

extrapolating the determinism of adult thinking based on common sense. But, at times, 

they are somewhat absorbed in messages intended by content producers, not critically 

evaluating them. At this point, we discussed the need for actions focused on Media 

Critical Education. We also verified the relevance of the mediations in children’s 

communicative processes, observing that mediations carry strong relations with the 

senses produced by the children from the contents watched. 

Keywords: childhood; media; everyday life; audiovisual; TV; internet; education. 
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PRÓLOGO 

A paixão por crianças não é de hoje. E a vontade de pesquisar sobre elas veio 

como consequência. Certamente a minha bem vivida infância, aproveitada até o último 

respiro, fez com que um verdadeiro afeto envolvesse minha relação com essa fase da 

vida. A menina que odiava ser chamada de pré-adolescente experimentava, de certo 

modo, seu próprio complexo de Peter Pan. Mas, se não era possível ser criança para 

sempre, a saída foi observar com carinho o universo que envolve os “pequenos nós” – 

esses eternos guardiões da magia da esperança de que nosso amanhã será um pouco 

melhor. 

O motivo pelo qual deixamos para trás alguns hábitos que tínhamos quando 

crianças é uma das perguntas que cresceu comigo. Por que deixar de questionar até o 

fim quando se tem dúvida? Por que deixar de ser sincero? Por que deixar de valorizar os 

pequenos momentos? Questões etéreas demais, certamente impossíveis de dar conta em 

uma dissertação de Mestrado. Vou concentrar os esforços, portanto, em um caminho 

paralelo e que me parece mais possível de ser estudado. 

É importante informar, já neste texto introdutório, que meu discurso será misto 

ao longo da dissertação: ora escreverei em primeira pessoa, ora em terceira pessoa. E a 

explicação é simples: algumas sensações ou situações foram vividas ou percebidas de 

fato por mim – durante as entrevistas, atividades na escola, ao longo da pesquisa de 

campo, ou reflexões a partir de leituras e aulas. Para tais casos, julguei ser preciso ser eu 

mesma a narradora dessa história, inserindo de forma explícita meus comentários e 

percepções. Porém, nada do que foi criado ao longo desses quase dois anos e meio de 

trabalho de pesquisa se deu de forma individual. Contei com o grandioso apoio do meu 

orientador, dos meus professores, colegas de turma e do grupo de pesquisa, além do 

valioso suporte da minha família e amigos, aos quais agradeço mais uma vez. E, das 

reflexões surgidas a partir dessas tantas trocas, serão escritos os trechos em terceira 

pessoa. Por isso, entenda o leitor que essa mistura de narrativas é proposital e tem a 

clara intenção de revelar o caráter humano e coletivo deste trabalho. 

Aliás, por falar em família e coletividade, é preciso confessar que minha escolha 

em pesquisar sobre crianças, na verdade, veio de berço. Carrego a certeza de que foi o 

exemplo da minha querida mãe, professora e educadora incansável, que me fez trilhar 

os caminhos que hoje relato aqui. Espero ter aprendido pelo menos um pouco com ela, 

que dedica tanto amor e afeto aos seus alunos durante uma vida dedicada ao magistério.  
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Para concluir os avisos de ordem prática àqueles que se aventurarem na leitura 

deste trabalho, quero ressaltar que, ao longo das discussões e análises realizadas a partir 

da pesquisa de campo, optei por trocar o nome real das crianças por outros nomes, para 

garantir a segurança das crianças diante da divulgação dos dados contidos na pesquisa. 

A escolha pelo uso de nomes próprios ao invés de códigos foi a forma encontrada de 

mostrar o protagonismo que elas têm no trabalho, ressaltando o caráter humano de suas 

falas. 
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INTRODUÇÃO 

Acreditamos que as mudanças observadas no cotidiano mudaram também as 

percepções dos adultos sobre a infância. O senso comum nos direciona a pensar que, 

diante de tantas inovações tecnológicas, algo como a “essência” da infância estaria se 

perdendo, na medida em que as crianças, segundo pensamento admitido comumente, 

estariam se dedicando muito mais ao uso de tecnologias do que a atividades ditas 

tipicamente infantis. Essa espécie de diagnóstico – que, não raro, está em conversas 

entre amigos e familiares e até mesmo em rodas de discussões de especialistas – nos 

levanta a reflexão sobre os usos e acessos das crianças à mídia. Mais do que afirmar que 

as crianças estão dedicando mais tempo ao consumo de conteúdos de TV ou da Internet, 

por exemplo, nos interessa verificar como se dão esses usos, como as crianças se 

apropriam das mensagens veiculadas por eles e as compartilham em seu meio. 

Assim como Kellner e Share (2008, p. 688), acreditamos que tais mudanças têm 

possibilitado modificações na forma como as crianças usam as mídias e aprendem a 

partir delas.  

As inovações tecnológicas, a expansão dos impérios globais da mídia, 

uma explosão de novos tipos de mídia e um ilimitado bombardeio 

comercial a crianças têm contribuído, atualmente, para a formação de 

um ambiente em que a juventude está crescendo num mundo mediado, 

muito diferente do de qualquer geração anterior. Se, por um lado, os 

avanços tecnológicos criaram novas possibilidades para o livre fluxo 

de informações, o uso de redes sociais e o ativismo global, por outro 

lado, há também o potencial que as empresas e governos exercem de 

ampliar seu controle sobre os meios de comunicação, restringir o 

fluxo de informações e apropriar-se dessas novas ferramentas para o 

seu próprio lucro e controle, à custa da livre expressão e da 

democracia. 

Além de descrever o cenário altamente mediado ao qual a sociedade 

contemporânea está exposta, Kellner e Share alertam para o uso que empresas e 

governos têm feito dos meios de comunicação, e levantam a discussão sobre a 

necessidade de se ter um olhar crítico ao que é transmitido pelas mídias. Martín-Barbero 

(2000) também comenta sobre o avanço do uso de tecnologias na Contemporaneidade, 

tendo como foco o olhar sobre a relação dos mais jovens com elas, a qual o autor 

caracteriza como uma “experiência cultural nova” (Ibid., p. 59). 

A primeira manifestação e materialização do ecossistema 

comunicativo é a relação com as novas tecnologias - desde o cartão 

que substitui ou dá acesso ao dinheiro, até as grandes avenidas da 
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Internet - com sensibilidades novas, muito mais claramente visíveis 

entre os mais jovens. Eles têm maior empatia cognitiva e expressiva 

com as tecnologias e com os novos modos de perceber o espaço e o 

tempo, a velocidade e a lentidão, o próximo e o distante. Trata-se de 

uma experiência cultural nova, ou, como chamou Walter Benjamin, 

um sensorium novo. Novos modos de perceber e de sentir; uma nova 

sensibilidade que, em muitos aspectos, se choca e rompe com o 

sensorium dos adultos. 

A percepção das crianças atualmente, em relação ao que é exibido pelas mídias 

é, portanto, diferente do olhar que os adultos têm sobre os mesmos conteúdos e, mais do 

que isso, diferente da percepção que esses mesmos adultos tinham quando eram 

crianças. O conhecimento vem de diversas fontes, não apenas da escola e da família, o 

que torna o processo de aprendizagem também diferente. Vale ressaltar, dessa forma, as 

peculiaridades do processo de produção de sentidos das crianças a partir dos conteúdos 

midiáticos. Como reforçam Belloni e Gomes (2008, p. 719), 

As crianças percebem as mensagens midiáticas a sua maneira, de 

acordo com as mediações que se estabelecem em seu grupo familiar, 

social, escolar, de pares. Vão construindo seu imaginário a partir 

destas significações, misturando ficção com realidade, super-heróis e 

personalidades políticas, catástrofes reais com violência fictícia. Em 

suas relações com as mídias, especialmente a televisão, as crianças 

atribuem vida e poder aos personagens das telinhas, com quem elas 

estabelecem relações afetivas. 

Assim, tendo como problema de pesquisa o questionamento sobre como as 

crianças produzem sentido a partir dos conteúdos midiáticos aos quais têm acesso 

cotidianamente e entendendo que tais conteúdos são, em sua maioria, de natureza 

audiovisual, buscaremos analisar as características do processo comunicativo de um 

grupo de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública do interior 

do Rio de Janeiro. Considerando as múltiplas possibilidades de produção de sentidos e 

de ressignificação a partir da mídia e percebendo que, atualmente, as crianças estão 

imersas em um mundo mediado, do qual recebem informações por diversas fontes a 

todo tempo, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar a produção de sentidos 

deste grupo de crianças a partir de conteúdos audiovisuais assistidos por elas em 

seu cotidiano. 

Vale esclarecer que as considerações ou percepções resultantes desta pesquisa 

não almejam estabelecer um padrão de audiência da infância contemporânea e nem 

mesmo um perfil da produção de sentidos das crianças brasileiras desta faixa etária a 

partir dos conteúdos midiáticos audiovisuais. Aliás, compartilhamos da ideia de 
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Fernandes (2012, p. 39), de que as peculiaridades sociais e culturais não nos permitem 

falar de uma infância, mas sim de “infâncias”, dadas as características próprias de cada 

época, momento histórico, lugar ou classe social, por exemplo. 

A infância muda e se forma de acordo com a cultura em que está 

inserida, e a forma como a criança lida com o conhecimento é cultural. 

[...] É através da cultura que se constroem as produções de sentido dos 

receptores, produção social que se dá na instituição, na situação e nos 

grupos. Resgatar o lugar da mediação é resgatar também o lugar da 

cultura, o lugar da identidade daquele grupo. 

Portanto, o que se pretende com este trabalho é mostrar características próprias 

desse grupo específico de crianças e relacioná-las a um viés teórico, como forma de 

colaborar com os estudos sobre produção de sentidos na infância já desenvolvidos no 

país, principalmente. É importante deixar claro também que nossas considerações visam 

ser apenas uma das possibilidades de análise desse grupo, deixando abertas outras 

formas de se olhar a produção das crianças a partir do que assistem. 

Ao analisar as mudanças verificadas no cenário contemporâneo, Belloni (2007, 

p. 78) afirma que discutir a relevância do estudo da relação das mídias com a infância é 

um dos principais desafios nas pesquisas sobre crianças.  

Mídias eletrônicas cada vez mais sofisticadas, com graus de 

interatividade incrementados, integradas a redes telemáticas que 

permitem contatos on-line com seres humanos e não humanos em todo 

o planeta, representam um grande desafio para os estudos da infância 

e, por extensão, para o conhecimento e as práticas na educação.  

Um olhar mais aprofundado para o cotidiano infantil nos ajuda a refletir melhor 

sobre tais questões. Tendo como base a concepção de cotidiano de Heller (2014), para 

quem o cotidiano é o lugar dos acontecimentos da vida do indivíduo, “ser atuante e 

fruidor, ativo e receptivo” (Ibid., p. 31), Maria do Carmo Brant Carvalho (2007) 

destaca, a partir dos estudos de Henri Lefevbre, que, para compreender o cotidiano, é 

preciso levar em conta três perspectivas convergentes: a busca do real e da realidade; a 

totalidade e as possibilidades da vida cotidiana enquanto mentora de transformações 

globais. A busca do real compreende o concreto e o abstrato: emoções, hábitos, 

representações e comportamentos. Por totalidade, entende-se o contexto histórico que 

integra os diferentes fatos da vida social que está sempre em processo de estruturação e 

desestruturação. Já as possibilidades da vida cotidiana incluem o cotidiano das classes 

sociais oprimidas e têm como foco a práxis revolucionária. 
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Nesse sentido, entendemos que o estudo das práticas do cotidiano do sujeito na 

infância deve levar em conta as três perspectivas acima. Para analisar as formas como a 

criança compreende e interpreta a realidade, é necessário buscar entender seus hábitos, 

emoções e comportamentos, e analisá-los enquanto parte de um determinado contexto 

histórico que, como já vimos, está em frequente processo de estruturação e 

desestruturação. Também é relevante, no estudo do cotidiano infantil, verificar como 

tais comportamentos e sentimentos se dão nas classes sociais oprimidas e entender, 

sobretudo na pesquisa em Comunicação, os impactos da atuação ideológica da mídia 

nas formações sociais.  

Com Kellner (2001), entendemos a ideologia como processo de representação, 

figuração, imagem e retórica e também como processo de discurso e ideias. Na medida 

em que se torna hegemônica, a partir de um conjunto de representações cotidianas, 

amplia-se a necessidade de um olhar mais aprofundado sobre as relações do sujeito com 

a mídia no cotidiano e, especificamente para essa pesquisa, sobre as relações cotidianas 

da criança com os meios de comunicação. 

Quando olhamos a audiência infantil, especificamente, notamos que as crianças 

brasileiras ainda passam muito tempo em frente à TV. De acordo com dados do Kantar 

Ibope Media (2016
1
), o tempo médio que crianças de quatro a 11 anos dedicam à TV 

cresceu 2,9% de 2015 para 2016. Além disso, segundo dados também do Kantar Ibope 

Media
2
 porém do ano anterior, quando estabeleceram uma linha de comparação de dez 

anos, o tempo médio que as crianças passam em frente à televisão tem aumentado: 

enquanto em 2004 passavam 4h43 do seu dia assistindo TV, em 2014 esse número 

cresceu para 5h35. 

É importante ressaltar, entretanto, que com o avanço das tecnologias de 

comunicação, o acesso a conteúdos audiovisuais tem se ampliado para outros suportes 

além da televisão. Na Contemporaneidade, o processo de assistência, em geral, não se 

dá mais exclusivamente por meio da TV, mas é complementado por outros aparelhos, 

como celulares, computadores e tablets, se tornando, inclusive, “multi-plataforma” em 

alguns momentos.  

                                                           
1
  https://www.kantaribopemedia.com/conteudo/noticia/ 

2  Dados do Painel Nacional de Televisão 2015, do Ibope Media. O painel mostra a evolução do 

tempo dedicado à TV (canais abertos e fechados, não inclui os programas assistidos sob demanda) 

por crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos de todas as classes sociais. O tempo foi contabilizado 

diariamente em 15 regiões metropolitanas do Brasil.  
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Segundo dados da pesquisa TIC Kids 2016 (CETIC.BR, 2016), havia 24,3 

milhões de crianças e adolescentes com acesso à Internet no Brasil, o que representa 

cerca de 80% da população do país entre 9 e 17 anos de idade. Importante ressaltar o 

cenário desigual por detrás desses dados: em 2016, 86% das crianças moradoras de 

áreas urbanas eram usuárias de Internet, enquanto apenas 65% das residentes em áreas 

rurais tinham acesso à rede. Além disso, 98% das crianças de família de classe AB 

acessavam a Internet em 2016, enquanto nas famílias de classes DE essa proporção era 

de 66%. Por outro lado, a pesquisa mostra que, em 2016, cerca de 10% da população 

entre 9 e 17 anos de idade nunca haviam acessado a rede, o que corresponde a cerca de 

2,9 milhões de crianças.  

Já em relação aos dispositivos utilizados, a pesquisa mostra que os equipamentos 

móveis seguem sendo os principais meios de acesso à Internet pelo público infanto-

juvenil: 91% do total de crianças com acesso à Internet no país acessaram a rede por 

meio de telefone celular em 2016.  

Pode-se ratificar, portanto, de acordo com os dados apresentados, que a 

assistência de conteúdos audiovisuais por crianças brasileiras tem vivenciado um 

processo de mudança nos últimos anos, marcado pelo avanço das tecnologias de 

comunicação e pela expansão do acesso à Internet. Entendemos que não se trata de um 

processo de transição que abandona a TV e dá aos novos suportes a exclusividade na 

assistência desses conteúdos. Mas acreditamos, com base nas análises feitas a partir das 

pesquisas, que se trata de um processo de complementaridade de plataformas e, em 

alguns casos, inclusive, assistência simultânea em diferentes suportes. Importante 

ressaltar também que tais dados não devem ser generalizados, pois sabe-se que uma 

parcela da população brasileira ainda não tem acesso à Internet e a equipamentos 

tecnológicos. 

Vale resgatar, nesse sentido, estudos que afirmavam, de forma extremista – se 

olhada pela ótica atual –, que o cinema acabaria com o teatro ou ainda de que a televisão 

mataria o rádio, por exemplo. Transportando a discussão para o cenário contemporâneo, 

afirmar que as tecnologias de comunicação acabarão com as outras formas e meios de 

comunicação seria também extremista e equivocado. Sabe-se que as tecnologias podem, 

de fato, alterar as formas como as pessoas se comunicam, mas sabe-se, também, que há 

convivência simultânea dos meios e, principalmente, há usos variados de acordo com 

determinado grupo inserido em determinado contexto social. Nesse sentido, Martín-
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Barbero (2009, p. 20) reforça os riscos de se considerar a tecnologia o principal 

mediador entre as pessoas e a realidade na qual estão inseridas. 

O que busco com esse mapa é reconhecer que os meios de 

comunicação constituem hoje espaços-chave de condensação e 

intersecção de múltiplas redes de poder e de produção cultural, mas 

também alertar, ao mesmo tempo, contra o pensamento único que 

legitima a ideia de que a tecnologia é hoje o “grande mediador” entre 

as pessoas e o mundo, quando o que a tecnologia medeia hoje, de 

modo mais intenso e acelerado, é a transformação da sociedade em 

mercado, e deste em principal agenciador da mundialização (em seus 

minutos e contrapostos sentidos).  

É preciso, portanto, levar em conta o crescimento das tecnologias na sociedade 

contemporânea, estando sempre alerta para não as tratar como peças principais do jogo, 

mas como participantes em um cenário mais amplo e complexo. 

Verificaremos, portanto, as implicações dessas novas formas de assistir os 

conteúdos audiovisuais na produção de sentido cotidiana das crianças. E, além disso, 

como mencionado, buscaremos, em suas falas, indícios de um olhar crítico em relação 

ao que assistem. Para isso, como ressalta Freire (2015, p. 19), precisaremos estar atentos 

às relações entre o texto e o contexto. 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior 

leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. 

Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão 

do texto a ser alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das 

relações entre o texto e o contexto. 

Buscaremos, portanto, ao estudar a produção de sentidos das crianças a partir da 

assistência de determinados conteúdos audiovisuais, verificar se há ocorrência de um 

viés crítico em relação ao que é assistido. Concordamos com Fernandes (2012, p. 29), 

quando ressalta a relevância de uma mediação de caráter educativo na leitura das mídias 

e, assim, buscaremos identificar, também, tais indícios nos discursos das crianças. 

A educação para os meios, frequentemente baseada na filosofia de 

Paulo Freire, assume a postura de questionamento, na qual a educação 

é entendida como a análise da forma e do conteúdo da comunicação 

que, quando mediada, representa um potencial para equilibrar as 

desigualdades sociais e favorecer a democracia. 

Em resumo, esta pesquisa terá como objetivos específicos: 1) mapear os 

conteúdos audiovisuais assistidos pelas crianças do grupo selecionado; 2) verificar 

a produção de sentidos das crianças a partir de conteúdos audiovisuais 

mencionados por eles mesmos na primeira etapa da pesquisa; 3) identificar as 
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mediações envolvidas nos processos comunicativos e de assistência de conteúdos 

audiovisuais pelas crianças; e 4) verificar indícios de um olhar crítico em relação 

aos conteúdos assistidos na TV e na Internet na Contemporaneidade. 

Acreditamos que a produção de sentidos carrega fortes relações com as 

mediações estabelecidas ao longo do processo comunicativo. A este respeito, Duarte 

(2008, p. 19), a partir dos estudos de Orozco Gómez, afirma que, 

[…] quatro principais fontes de mediação atuam sobre o processo de 

recepção: mediação individual (questões relativas à história de vida do 

sujeito, o gênero, idade, etnia, desenvolvimento cognitivo e 

emocional, e assim por diante); mediação situacional (diz respeito aos 

cenários em que se produzem as negociações e apropriações de 

significado, ou seja, as situações nas quais se processam as relações 

entre a mídia e seu receptor); mediação institucional (diz respeito ao 

papel desempenhado na produção de sentido pelas instituições e 

organizações sociais das quais o indivíduo participa simultaneamente: 

Estado, família, escola, grupo de pares, Igreja, etc); e mediação 

tecnológica (trata-se dos mecanismos exclusivos da mídia em questão, 

isto é, linguagem e características técnicas que influenciam a 

recepção). Essas diferentes fontes precisam ser levadas em conta 

quando se analisa a produção de significado na recepção de produtos 

audiovisuais. 

Ressaltamos a relevância do olhar atento às “fontes de mediação”, como se 

refere a autora, quando se deseja verificar produções de sentido no cotidiano. 

Especificamente em pesquisas com crianças, entendemos que as mediações individual, 

situacional e tecnológica, descritas por Duarte, coabitam sobretudo nos ambientes 

escolar e familiar, por isso a relevância de se analisar tais “lugares” a partir da fala das 

crianças. Destacamos que, em relação à mediação tecnológica, mesmo que não haja 

diretamente inserção de tecnologias da informação e da comunicação na escola, pode-se 

afirmar que o tema é presente no cotidiano escolar, devido, principalmente, à 

proliferação de mensagens sobre questões e mecanismos tecnológicos na 

Contemporaneidade. 

Importante ressaltar, ainda, a abordagem de Barros (2012, p. 80) sobre a 

relevância das mediações no processo de recepção. 

A recepção passa a ser vista não mais como algo individual, mecânico 

e efêmero, mas como processo que se prolonga no tempo e se difunde 

no contexto sociocultural. A produção de sentidos se dá nas 

apropriações vivenciadas pelos receptores em seu lugar social, em 

interação com seus pares, marcada por experiências de interpretação, 

balizada por mediações socioculturais.  



 

21 

Ao longo da pesquisa, definimos como parâmetro investigar as seguintes 

hipóteses: 1) as crianças assistem narrativas audiovisuais de forma compartilhada entre 

diferentes suportes, como TV, tablet, celular e computador; 2) as mediações envolvidas 

nos processos de assistência das crianças têm relações com os sentidos produzidos por 

elas a partir dos conteúdos; 3) as crianças interpretam e ressignificam o conteúdo 

audiovisual assistido na TV e na Internet, sendo não apenas receptores ativos, como 

também produtoras de mensagens a partir do que assistem; 4) a escola, enquanto lugar 

de convivência entre diferentes receptores-enunciadores, pode atuar como espaço de 

disseminação de Educação Crítica para as Mídias, aproveitando o caráter ativo das 

crianças na produção de sentidos e na criação de narrativas e colocando tais sentidos em 

discussão coletiva. 

Em relação à primeira hipótese, entendemos que, diante da variedade de suportes 

tecnológicos existentes na Contemporaneidade, as crianças assistem conteúdos 

audiovisuais em mais de um suporte de forma recorrente. A essa hipótese relaciona-se o 

ambiente altamente mediado, comentado por Kellner e Share (2008), em que os jovens 

e crianças vivem atualmente, sendo o uso de diversos suportes midiáticos uma das 

marcas desse cenário.  

A segunda hipótese marca a relevância que deve ser dada às relações sociais 

envolvidas no processo de assistência das crianças – processo formado por diversas 

mediações que, como destaca Barros (2012, p. 88), carregam “o sentido das interações 

sociais, que nos dias de hoje se dão essencialmente – mas não exclusivamente – por 

intermédio da mídia.” Assim, entendemos que as diversas formas de mediação 

envolvidas na assistência de conteúdos pelas crianças devem ser observadas também 

nesta pesquisa. 

Além disso, discutiremos o caráter ativo da recepção das crianças enquanto 

atores de processos comunicativos. Como destaca Fernandes (2012, p. 29), tais 

processos configuram-se como “um contraditório espaço de trocas em que o receptor é 

ativo interagindo, interpretando e reelaborando as informações e imagens”. Portanto, 

observaremos as características de suas produções de sentido a partir desse viés, vendo a 

criança como alguém que tem muito a dizer sobre o que vê.  

Como última hipótese, buscaremos discutir se a escola, enquanto lugar de 

convivência entre diferentes receptores-enunciadores, atua como espaço de 

disseminação de uma pedagogia crítica das mídias, aproveitando o caráter ativo das 
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crianças na produção de sentidos e na criação de narrativas e colocando tais sentidos em 

discussão coletiva. 

Vale ressaltar que a análise da produção de sentidos das crianças a partir de 

conteúdos midiáticos audiovisuais será desenvolvida nesta pesquisa tendo como apoio a 

abordagem voltada à Educação Crítica para as Mídias. Como conceitua Soares (2014, p. 

18), os processos utilizados pela Educação para a Comunicação vão além da observação 

da mensagem veiculada pela mídia, mas buscam relacioná-la com aspectos culturais e 

sociais do receptor, que, inclusive, também é emissor. 

No caso, a Educação para a Comunicação, aqui denominada como 

Educomunicação, preocupa-se fundamentalmente com o 

fortalecimento da capacidade de expressão de crianças e jovens. Para 

que a meta seja alcançada, todas as formas de comunicação são objeto 

de análise, desde a interpessoal, a familiar, passando pela escolar, até 

chegar à midiática massiva. Na escola, o que se propõe é a revisão das 

disfunções comunicativas oriundas das relações de poder, buscando-se 

formas democráticas e participativas da gestão escolar, com o 

envolvimento das novas gerações. O que distingue este protocolo é 

sua intencionalidade: valoriza a mídia e inclui sua análise e uso como 

procedimento metodológico, mas vai além dela em seus propósitos e 

metas. Opera por projetos, valorizando todas as formas de expressão, 

especialmente a artística, tendo como objetivo a ampliação do 

potencial comunicativo da comunidade educativa e de cada um de 

seus membros. No caso, professores e alunos são igualmente 

aprendizes e igualmente educomunicadores. 

Para discutir os pontos anteriormente mencionados, esta pesquisa contou com 

uma pesquisa de campo com um grupo de alunos do primeiro ciclo do Ensino 

Fundamental de uma escola pública de Nova Friburgo, Região Serrana do estado do Rio 

de Janeiro. A pesquisa foi realizada na própria escola em duas etapas durante o ano 

letivo de 2017, quando foram ouvidos 48 alunos do 3º ano do Ensino Fundamental. 

Vale aqui explicar que usaremos o termo “aluno” apenas quando for necessário 

contextualizar metodologicamente as crianças enquanto integrantes do ambiente escolar 

e, no caso de nosso estudo, pesquisados nesse ambiente específico. Como regra, ao 

longo da pesquisa, usaremos a palavra “criança” como referência aos sujeitos deste 

grupo, entendendo este termo como indicativo etário e que os insere em um conjunto 

social mais amplo que o da escola. 

Na primeira etapa, foram realizadas entrevistas individuais com as crianças, 

abordando temas como seus hábitos e preferências, o uso de suportes móveis (celular, 

tablet, notebook) para assistir conteúdos audiovisuais e a relação destes conteúdos com 

o consumo de produtos ligados a eles. Já na segunda etapa foram realizadas atividades 
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de grupo com algumas crianças, o que nos permitiu verificar características da produção 

de sentidos do grupo, além de questões relacionadas às mediações e à leitura crítica da 

mídia. A realização desta pesquisa foi formalmente autorizada
3
 pela Direção da Escola, 

conforme orientação obtida nas Secretarias de Educação e de Ciência e Tecnologia do 

município. 

A escolha do local de realização da pesquisa tem a ver com gratidão, 

reconhecimento e desejo de retribuição, em forma de pesquisa, à cidade que me garantiu 

boa parte da educação formal adquirida até aqui. Já a escolha pela escola pública foi 

direcionada pelo fato de retratar a realidade do Brasil, já que, segundo o Censo Escolar 

2016 (INEP, 2017), apenas 18% dos alunos do Ensino Fundamental do país estavam 

matriculados em escolas particulares em 2016.    

Para a realização da pesquisa de campo, delimitamos a faixa etária de 8-9 anos 

de idade, alunos do 3º ano do Ensino Fundamental. A escolha foi orientada, 

primeiramente, pelos estudos de Freitas (2005) sobre Vygotsky , que reforça a 

relevância da interação social no desenvolvimento do ser humano. Para Vygotsky, o 

nível de aprendizagem e desenvolvimento de habilidades de uma criança deve ser 

avaliado de acordo com sua capacidade de realizar atividades por meio da troca em 

grupo. Como destaca Freitas (2005, p. 307), 

A aprendizagem, para Vigotski (1984), só se produz quando os signos, 

símbolos e padrões do companheiro de interação são incorporados 

pela criança em função de seu grau de desenvolvimento prévio. A isso 

ele acrescenta a importância do desenvolvimento potencial ou 

proximal. Através de seu conceito de zona de desenvolvimento 

proximal, Vigotski mostra que não basta estabelecer o nível evolutivo 

em termos de tarefas ou atividades que uma criança é capaz de realizar 

sozinha, mas que é preciso determinar o que é capaz de fazer com a 

ajuda dos outros. As pessoas que interagem com a criança não são 

objetos passivos ou simples juízes do seu desenvolvimento, mas 

companheiros ativos que guiam, planejam e orientam as suas 

condutas: são agentes de seu desenvolvimento. 

Optamos por este recorte de faixa etária porque entendemos que, ao desenvolver 

a capacidade de abstração e passando a se enxergar como parte de um todo, onde há 

regras e situações que ultrapassam os comportamentos de seu meio social – valorizados 

na primeira infância –, a criança consegue ter um olhar mais crítico em relação às 

                                                           
3
 Os termos de pedido e concessão de autorização para realização da pesquisa encontram-se nos 

Anexos 1 e 2, respectivamente. 



 

24 

mensagens que recebe, inclusive por meio da mídia. Como explica Belloni (2007, p. 67) 

em relação à socialização na infância: 

[…] num segundo momento da infância, a socialização vai tornar a 

criança capaz de se integrar num jogo enquadrado por regras 

exteriores e explícitas (jogos de equipe, jogos de salão, etc.) que são 

objetivadas. O processo de socialização conduz, pois, a uma abstração 

cada vez maior da relação da criança com a regra. É importante 

ressaltar que, enquanto no primeiro momento a interação se construía 

em bases interpessoais, agora as condutas se orientam em função das 

expectativas de um “outro generalizado”, impessoal. Também é 

fundamental notar que a importância do jogo revela claramente que a 

socialização não se baseia unicamente em mecanismos institucionais. 

Consideramos, portanto, a partir da análise de Belloni, que a capacidade de 

abstração é necessária para o desenvolvimento da leitura crítica da mídia nas crianças, 

ponto que desejamos investigar nesta pesquisa. Com a autora, entendemos que, ao se 

depararem com regras diferentes daquelas vigentes em seus ambientes familiares ou 

comunitários, as crianças são apresentadas a novas visões de mundo e, ao conseguirem 

abstrair tais possibilidades e transformá-las em reflexões, adquirem capacidade mais 

elevada de refletir também sobre os conteúdos audiovisuais que assistem. 

Sobre a escolha do campo temático da pesquisa, é importante destacar que, além 

de motivação pessoal, a abordagem da infância foi definida também pela necessidade, 

observada a partir de leituras sobre o tema, de se ampliar os estudos acadêmicos que 

levem em conta a opinião das crianças, como ressaltam Farja, Demartini e Prado (2009, 

p. 2), em um discurso de caráter militante que mostra a urgência deste tipo de pesquisas 

na Contemporaneidade, 

Quero apenas, antes de passar ao texto que remete à minha fala 

original, reiterar a importância cada vez maior, em nossos dias, de 

aprender a ouvir as crianças e jovens. Estou pensando no 

agravamento dos problemas que os têm atingido, da violência que 

sobre eles recai e também na que, crescentemente, por eles têm sido 

gerada e como nós, educadores e cientistas sociais, não estamos 

conseguindo entender ou, principalmente, não estamos conseguindo 

dialogar com crianças e jovens – até que ponto estamos escutando 

suas vozes, muitas vezes caladas? Considero necessário não apenas 

conhecê-los enquanto grupos sociais distintos, com vivências e 

culturas diferentes daquelas encontradas entre os grupos mais velhos, 

mas, principalmente, escutá-los para podermos enfrentar juntos os 

sérios problemas que a sociedade brasileira atual nos coloca.  

Ao discutir processos de socialização no contexto da infância, Belloni (2007, p. 

62) também ressalta a relevância de se escutar a opinião das crianças nas pesquisas 
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acadêmicas, pois, “A linguagem é, no entanto, um elemento essencial a este processo, e 

é por isso que nossos estudos se baseiam sempre no discurso das crianças sobre as 

mídias e suas mensagens”. 

Em artigo que apresentam um panorama dos estudos de recepção desenvolvidos 

por alunos de cursos de Pós-Graduação em Comunicação no Brasil na primeira década 

dos anos 2000, Jacks, John e Silva (2012) revelam que o público infantil ainda é pouco 

pesquisado nesse tipo de estudo no país. Nas três abordagens definidas pelas autoras 

para categorizar as pesquisas – Sociocultural, Sociodiscursiva e Comportamental – o 

público infantil aparece no final dos rankings de público priorizado pelos estudos. Para 

se ter uma ideia, nas pesquisas com abordagem sociocultural, categoria com maior 

número de pesquisas e que enfatiza práticas e relatos da audiência, dos 112 trabalhos, 

apenas três tiveram as crianças como público priorizado, enquanto o público jovem (o 

primeiro do ranking) contou com 19 trabalhos. 

Curiosamente, o número de trabalhos com foco no público infantil só aumenta 

na categoria comportamental, que destaca os efeitos sobre as audiências. Dos 58 

trabalhos inseridos nesta categoria, quatro priorizam o público infantil. Apesar de ser 

um número pequeno em relação ao total e aos trabalhos dedicados ao público jovem, é 

curioso verificar que esse número só cresce para o público infantil quando se 

consideram os efeitos das mídias sobre as audiências, o que pode indicar que as crianças 

ainda são vistas, majoritariamente, também na academia, como público vulnerável. Este 

ponto, entretanto, não é o destaque de nossa pesquisa, ficando o registro aqui apenas 

como reflexão e como justificativa para a realização de pesquisas que vejam as crianças 

também como público produtor de sentidos. 

Em trabalho que realizei para uma das disciplinas do Mestrado, em 2016, 

também verifiquei que temáticas envolvendo crianças ainda necessitam de mais atenção 

na academia, na área de Comunicação, sobretudo nas pesquisas em Pós-Graduação. 

Entre 2011 e 2016, de acordo com o levantamento, apenas um artigo que abordasse 

algum tipo de relação entre infância e Comunicação foi encontrado nos anais da 

COMPÓS (Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação). 

No mesmo período, foram publicados 97 artigos sobre a temática nos congressos da 

Intercom (Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação). Apesar 

do número considerável de trabalhos encontrados nos anais da Intercom, é importante 

destacar que apenas 15 deles abordavam a criança enquanto receptora de mensagens e 

produtora de sentidos. Soma-se a isso o resultado inexpressivo registrado nos arquivos 
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da COMPÓS, que reúne as principais publicações nacionais dos cursos de Pós-

Graduação em Comunicação do país. Essas constatações alertam para a necessidade de 

um olhar mais específico e aprofundado ao tema da infância na academia na área de 

Comunicação. 

A escolha pela realização de pesquisa com conteúdo audiovisual levou em conta, 

além dos dados de audiência infantil anteriormente mencionados, o acesso facilitado a 

esses conteúdos, possibilitado pela ausência de necessidade de habilidades específicas 

ou muito desenvolvidas para assisti-los. Como reforça Ribes (2002, p. 85), 

Diferentemente da linguagem escrita, pautada numa lógica linear e 

num modelo de abstração conceitual, cuja aprendizagem situa a 

criança como dependente do ensinamento do adulto, o mundo das 

imagens técnicas e dos audiovisuais não exige nenhuma formação 

prévia para o seu desvendamento, ainda que implique maneiras novas 

de produção e recepção. 

É importante destacar, entretanto, que apesar de não exigirem formação e 

capacidades específicas para serem assistidos, conteúdos audiovisuais demandam, em 

diferentes níveis, determinadas capacidades e conhecimentos para se alcançar a 

apreensão de suas mensagens, como a capacidade de abstração. A história de um 

desenho animado pode ser assimilada por uma criança de três anos, por exemplo, mas 

habilidades mais complexas que a levem a ter um olhar mais crítico em relação a tal 

conteúdo ainda não foram desenvolvidas ou aprimoradas nesta idade. Por este motivo, 

escolhemos a faixa etária a partir de nove anos. 

Em relação à metodologia escolhida para esta pesquisa, levando em conta os 

argumentos apresentados anteriormente, que revelam, ao nosso ver, a necessidade de 

ouvir a voz das crianças em pesquisas acadêmicas que tratem sobre infância, sobretudo 

no campo da Comunicação, concordamos com Duarte (2008, p. 22), quando definiu sua 

metodologia para pesquisa sobre a relação das crianças com a televisão, 

No que diz respeito à metodologia de pesquisa, entendemos que a 

melhor forma de investigar as relações que os televidentes 

estabelecem com a produção audiovisual é perguntando a eles o que 

pensam sobre o que veem. 

Separamos, portanto, o percurso metodológico em duas etapas: o levantamento 

bibliográfico inicial sobre o tema e a pesquisa de campo, esta também dividida em sub 

etapas. Entendemos que o levantamento bibliográfico é essencial para o 

desenvolvimento de pesquisa. Como Eco (2016, p. 3), acreditamos que “a compilação 
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pode constituir um ato de seriedade da parte do jovem pesquisador que, antes de 

propriamente iniciar a pesquisa, deseja esclarecer algumas ideias, documentando-se 

bem”. 

Assim, assumindo o protagonismo da fala das crianças na busca de 

apontamentos para nossas hipóteses, o desenvolvimento da pesquisa de campo terá 

como base a metodologia de Observação Participante que, como define Neto (1994, p. 

59), “[...] se realiza através do contato direto do pesquisador com o fenômeno observado 

para obter informações sobre a realidade dos atores sociais em seus próprios contextos”. 

A escolha deste método se justifica pela necessidade de ouvir das próprias crianças suas 

preferências em relação aos conteúdos audiovisuais, bem como suas percepções e 

produções de sentidos a partir destes conteúdos. 

Sobre a escolha da metodologia, é importante destacar a diferença entre os 

métodos de observação e experimentação, como comenta Gil (2012, p.16). 

[…] o método observacional difere do experimental em apenas um 

aspecto: nos experimentos o cientista toma providências para que 

alguma coisa ocorra, a fim de observar o que se segue, ao passo que 

no estudo por observação apenas observa algo que acontece ou já 

aconteceu. 

Portanto, o uso da Observação Participante nesta pesquisa ratifica nosso 

interesse de, neste momento, entender e verificar alguns pontos do cenário de audiência 

audiovisual deste grupo de crianças. As informações advindas desta reflexão poderão se 

transformar em insumos para pesquisas e trabalhos posteriores que levem à tomada de 

providências ou a provocação para mudanças. Porém, é importante destacar o caráter de 

observação da nossa pesquisa, diferenciando-se do método de experimentação. 

Neste sentido, a realização da pesquisa de campo buscará discutir conceitos 

teóricos no cotidiano do grupo a ser pesquisado, além de responder questionamentos 

levantados na teoria. Na primeira sub etapa da pesquisa de campo, realizada em junho 

de 2017 na escola, construímos um primeiro panorama do perfil de audiência das 

crianças e as formas como elas lidam com a mídia. Esta abordagem também foi 

relevante para identificar peculiaridades do grupo estudado e da escola, além de me 

aproximar do ambiente escolar em que a pesquisa está inserida. 

Para a construção desse panorama, foram realizadas entrevistas estruturadas com 

os alunos de duas turmas do 3º ano do Ensino Fundamental. Este tipo de entrevista foi 

escolhido por possibilitar “o tratamento quantitativo” e “a análise estatística” dos dados 
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(Ibid., p. 113), necessários nesta primeira abordagem na escola, em que era preciso 

mapear as características e preferências da audiência audiovisual das crianças.  

A segunda sub etapa da pesquisa de campo, realizada em dezembro de 2017, 

contou com a realização de atividades com dois grupos de cinco crianças, selecionadas 

aleatoriamente dentre as 48 ouvidas de forma individual em junho. Esta sub etapa 

incluiu exibição de vídeos citados pelas crianças nas entrevistas da primeira sub etapa, 

além de entrevistas conjuntas do tipo focalizadas, formato em que, como definem 

Marconi e Lakatos (Ibid., p. 180), 

[…] há um roteiro de tópicos relativos aos problemas que se vai 

estudar e o entrevistador tem liberdade de fazer as perguntas que 

quiser: sonda razões e motivos, dá esclarecimentos, não obedecendo, a 

rigor, a uma estrutura formal. 

Por meio das entrevistas focalizadas, buscamos verificar os objetivos específicos 

desta pesquisa, sendo eles: se as crianças apresentam indícios de uma leitura crítica em 

relação aos conteúdos audiovisuais assistidos na TV e na Internet e quais são as mediações 

envolvidas nesse processo. O roteiro das atividades e das entrevistas encontra-se no Anexo 

6. Os resultados e análises serão relatados no Capítulo 3. 

Importante declarar os limites deste percurso metodológico. Ao utilizar as 

informações advindas das entrevistas feitas com crianças, admitimos o uso de respostas 

que representam a opinião dos entrevistados e que, por isso, podem ser, de alguma 

forma, superficiais ou contraditórias.  

Assim, no primeiro capítulo da dissertação, apresentaremos discussões e 

conceituações sobre “criança”, “mídia” e “Contemporaneidade”, como forma de 

introduzir a temática que permeará toda a pesquisa. Para a discussão sobre criança, 

recorreremos a autores como Buckinghan (2012) e Freire (2016), e acrescentaremos 

visões de pesquisadores brasileiros contemporâneos da infância e de estudos sobre 

Comunicação e Educação, como Belloni (2007), Gomes (2008), Duarte (2008), Braga 

(2010) e Ribes (2002). Também serão mencionados estudos de Vygotsky, a partir de 

Freitas (2005), sobre o desenvolvimento infantil, além de reflexões a partir de Chartier 

(1998), Kellner e Share (2008). No segundo tópico deste capítulo, discutiremos 

características da Contemporaneidade que marcam o cotidiano no qual adultos e 

crianças estão inseridos, utilizando como referências autores como Hall (2002), Bauman 

(2001), Lipovetsky (2004). Para finalizar este capítulo, contextualizamos as mídias 
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audiovisuais na sociedade contemporânea e como parte do cotidiano infantil, reunindo 

os três tópicos desta primeira parte da dissertação. 

O segundo capítulo complementará o viés teórico do trabalho, com abordagem 

sobre a relevância do audiovisual na Contemporaneidade, os conceitos de Educação 

Crítica para as Mídias, produção de sentidos, aprendizagem e mediações na infância, 

que embasarão a pesquisa de campo desenvolvida na escola. Entre os autores utilizados 

nesta discussão estão Orozco-Gómez (1991, 2014), Fernandes (2012), Duarte (2008), 

Delorme (2012) e Braga (2001), além de Martín-Barbero (2003) e Heller (2014). 

Já o terceiro capítulo apresentará as experiências, observações e relatos da 

pesquisa de campo, incluindo as atividades desenvolvidas com as crianças e seus 

resultados, embasados pela discussão teórica deste trabalho. Para concluir, nas 

Considerações Finais reuniremos as principais reflexões apreendidas ao longo da 

pesquisa e destacaremos os achados que surgiram a partir da reunião entre as 

percepções no campo e a teoria apresentada. 
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CAPÍTULO 1 – Criança, Mídia e Contemporaneidade  

“Aprender para nós é construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não 

se faz sem abertura ao risco e à aventura do espírito” 

Paulo Freire 

Como apresentado no capítulo introdutório, nesta pesquisa buscaremos analisar 

a produção de sentidos de um grupo de crianças a partir de conteúdos audiovisuais 

assistidos por elas em seu cotidiano. Um de nossos objetivos específicos, que nos 

auxiliará a alcançar o objetivo geral, é identificar as mediações envolvidas nos 

processos comunicativos e de assistência de conteúdos audiovisuais dessas crianças. 

Portanto, torna-se necessário contextualizar alguns aspectos, como as peculiaridades do 

tempo histórico e da sociedade em que essas crianças estão inseridas, além de 

características das mídias na Contemporaneidade. Tais aspectos serão abordados nos 

três subcapítulos que seguem.  

1.1 Criança 

Antes de iniciar uma discussão sobre criança, consideramos prudente explicar 

que, para nós, “criança” e “infância” são denominações extremamente genéricas e que 

carregam diversos sentidos implícitos, dos quais tentaremos não nos apropriar ao longo 

da pesquisa. Com isso, buscaremos ressaltar, assim como Pereira (2017, p. 35), que,  

[...] a significação que hoje damos à criança e à infância é fruto de 

uma construção igualmente histórica e social, fortemente atravessada, 

dentre outros fatores, pela economia [...] Esta participação, porém, 

nem sempre se deu sob os mesmos moldes; ela mudou de forma, 

propósito e contexto conforme as sociedades e ideologias de cada 

época: já foi feita via ajuda pontual nas atividades econômicas 

familiares, via força de trabalho regular (e tantas vezes por exploração 

ilegal), via mercado de consumo, influência, etc. – e ainda na tensa 

concomitância desses tipos em um mesmo cenário social.  

Assim, entendemos que falamos hoje de características de infância muito 

diferentes das infâncias de ontem e, certamente. também muito diferentes das infâncias 

que virão. Dessa forma, e também por considerarmos que as crianças são sujeitos 

particulares, admitimos reuni-las enquanto grupo apenas para fins heurísticos, 

apresentando algumas análises a partir do que presenciamos em um grupo específico. 

Importante reforçar, contudo, que não desejamos tornar as percepções obtidas por meio 
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da observação de um grupo específico como um padrão de comportamento “de crianças 

de 8 a 10 anos” ou nem mesmo de “crianças estudantes de escolas públicas”. Falaremos 

de um grupo específico na certeza que ele é apenas uma das representações de um vasto 

infinito de possibilidades de pesquisa sobre crianças e infâncias. Nesse sentido, vale 

incluir a consideração de Pires e Branco (2007, p. 314) sobre essa questão. 

[...] há que se ter especial cuidado, principalmente se o propósito é 

realizar uma análise sob o ponto de vista histórico-cultural, uma vez 

que, nessa abordagem, não há categorias universais. É certo que a 

infância africana ou a infância asiática, ou mesmo a infância no semi-

árido da Região Nordeste do Brasil poderá não se assemelhar ao 

argumentado por Ariès (1978). No entanto, esta constatação somente 

poderá ser analisada caso a caso, estudando-se a questão da infância 

nas diferentes culturas. 

A restrição a uma discussão focada em determinado grupo, entretanto, não retira 

a relevância desta pesquisa, na medida em que contribui para o aumento da 

representatividade do público (ou públicos!) infantil no mundo acadêmico e 

complementa discussões já iniciadas em pesquisas anteriores a esta. 

Nesse sentido, após brevemente expor nossas ponderações sobre infâncias e 

crianças, mencionaremos o desenvolvimento infantil a partir de uma abordagem 

sóciohistórico-cultural que, de acordo com Vygotsky (FREITAS, 2005), entende o 

sujeito como criador e participante de diversas interações sociais em espaços histórico e 

culturais, sendo tais interações momentos 1) em que se constitui e se desenvolve a 

consciência do ser humano desde que nasce e 2) em que se associam dimensões 

cognitivas e afetivas, simultaneamente, assim como os planos psíquico e fisiológico do 

desenvolvimento.  

É importante incluir nessa discussão um breve adendo sobre a participação 

infantil na sociedade, deixando clara a ponderação sobre uma possível – e, ao nosso ver, 

errônea – abordagem que leve a presumir que as crianças são sujeitos extremamente 

ativos e protagonistas em todos os níveis da sociedade, e assim devem ser encaradas. 

Como Pires e Branco (2007, p. 313), entendemos que, apesar da relevância que deve ser 

dada ao sujeito criança, garantindo que todos seus direitos (inclusive o de livre 

expressão) sejam preservados, é necessário concordar com a divisão de tarefas e 

responsabilidades entre crianças e adultos. 

Assumindo que se deseja promover a participação infantil e 

considerando a complexidade dos possíveis arranjos de tarefas, 

decisões, níveis de abstração e estado desenvolvimental necessários 
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para a tomada de decisões, avaliação de consequências, exercício de 

competências técnicas, suprimento de necessidades econômicas, 

atendimento a aspectos jurídicos, entre tantos outros que poderiam ser 

levantados, a configuração mais provável é que haja diferentes 

arranjos complexos em relação à partilha de responsabilidades, 

compromissos e, consequentemente, o desempenho de diferentes 

tarefas entre crianças e adultos. 

Os autores ressaltam ainda que, em relação aos processos decisórios inseridos na 

divisão de atividades, “interessa garantir a ampla participação, entendendo-se que, caso 

a caso, haverá limitações segundo as quais crianças ou adultos sobressairão em 

determinado momento” (Ibid., p.313). 

Bakhtin e Vygotsky, conforme relata Freitas (2005, p. 300) ao relacionar os 

estudos dos dois teóricos, reforçam a extrema necessidade de se considerar o sujeito 

enquanto parte de um todo social, complexo, a partir de onde o sujeito estabelece as 

bases para seu próprio processo de desenvolvimento de sentidos e leituras de mundo.  

Pelas coordenadas dialéticas de seu pensamento, os dois autores não 

veem lugar para dicotomias que isolam o fenômeno, fragmentando-o e 

imobilizando-o de maneira artificial. Tudo está em movimento. Todo 

movimento é causado por elementos contraditórios que coexistem 

posteriormente numa nova totalidade. É assim que na abordagem 

psicológica de Vigotski há sempre a integração entre dois sistemas: 

pensamento-linguagem, aprendizagem-desenvolvimento, plano 

interno-plano externo, plano interpessoal-plano intrapessoal. Bakhtin, 

por sua vez, em sua concepção dialógica de linguagem, coloca em 

diálogo enunciado e vida, arte e vida, linguagem e consciência. 

Encontra-se presente nas construções teóricas de ambos toda uma 

preocupação em relacionar forma e conteúdo, texto e contexto, sujeito 

e objeto. 

Entendemos, em sintonia com Bakhtin e Vygotsky, a partir das reflexões de 

Freitas (2005), que o sujeito é social e que, por isso, suas ações e percepções devem ser 

consideradas como parte de um contexto social no qual ele está inserido. Para Heller 

(2014, p. 31), “O homem já nasce inserido em sua cotidianidade”. A autora apresenta o 

cotidiano como lugar dos acontecimentos da vida do indivíduo, “ser atuante e fruidor, 

ativo e receptivo”, (Ibid., p. 31) e como lugar em que o homem, enquanto ser histórico e 

parte de uma realidade socialmente construída, põe em prática todos os seus sentidos, 

sentimentos, capacidades, emoções e habilidades. Heller defende que todo sujeito nasce 

como parte integrante de sua cotidianidade e assimila, ao longo da vida, a realidade 

social dada de forma particular e genérica – cabendo em sua trajetória tanto 

manifestações autênticas, espontâneas e criativas, enquanto ser particular, quanto ações 
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reproduzidas socialmente a partir da vivência em determinado contexto, enquanto ser 

genérico. 

Buckinghan (2012a, p. 99) comenta a necessidade de se analisar o sujeito a partir 

de sua individualidade e, simultaneamente, a partir de um contexto social. O autor 

afirma que as condições sociais limitam a ação criativa de produção de sentidos do 

sujeito, priorizando determinados significados em detrimento de outros. 

As condições e relações sociais incidem em cada um dos pontos deste 

processo. Por exemplo, a produção não é vista, aqui, meramente como 

uma atividade criativa individual, mas como algo que está sujeito a 

condições institucionais, sociais e econômicas determinadas. Do 

mesmo modo, a leitura não é vista como um encontro independente 

entre o leitor individual e o texto: pelo contrário, ela também ocorre 

em um contexto social particular que, em parte, influencia quais 

leituras provavelmente serão feitas. Essas condições sociais mais 

amplas não determinam inteiramente os atos particulares de produção 

ou de leitura: no entanto, elas estabelecem, sim, limites, e criam 

possibilidades que favorecem sistematicamente a geração de alguns 

significados particulares em detrimento de outros.  

Craveiro e Bragaglia (2017, p. 70) também posicionam o sujeito, dupla e 

simultaneamente, enquanto autêntico agente produtor de sentido – que ressignifica, 

questiona, aceita, refuta, modifica, etc. – e integrante de uma cultura inserida em 

determinada época e determinado contexto social. Ao comentarem sobre as reações de 

crianças aos estímulos da publicidade, as autoras afirmam que tais atitudes devem ser 

consideradas a partir de várias vertentes sociais – como as mediações da família, da 

escola e da classe social ou grupo a que pertencem. 

Obviamente, não é apenas a idade que pode indicar a vulnerabilidade 

infantil. Também podem influenciar nesse processo, como lembram 

Sampaio (2009) e Karsaklian (2000), o quanto as crianças acessam as 

mídias, bem como características de sua personalidade. Além disso, o 

tipo de relacionamento com os pais (ALMEIDA e FERREIRA, 2010), 

a escola e a classe social também podem intensificar ou diminuir a 

capacidade de discernimento e de resistência da criança frente aos 

estímulos que lhe chegam.  

Nessa mesma linha, Chartier (1998, p. 19) levanta uma discussão relevante, que 

considera o potencial inventivo e particular de cada sujeito, mas o coloca, 

simultaneamente, como ser que integra determinado contexto social e que, por isso, 

torna sua leitura de mundo mediada por referências próprias de sua cultura. Essa 

reflexão abordada ora ressalta a independência do leitor, ora pondera seu caráter 

altamente inovador. 
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A grande questão, quando nos interessamos pela história da produção 

dos significados, é compreender como as limitações são sempre 

transgredidas pela invenção ou, pelo contrário, como as liberdades da 

interpretação são sempre limitadas. A partir de uma interrogação 

como essa será talvez menos inquietante pesar as oportunidades e os 

riscos da revolução eletrônica.  

Já Belloni (2007, p. 61) prioriza o caráter ativo do sujeito na produção de 

sentidos, como processo de “apropriação e de construção”, e destaca a atuação da mídia 

como um dos elementos participantes do contexto social no qual grande parte dos 

sujeitos jovens está inserido. Apesar de não descartar a relevância do social, a autora dá 

mais peso à ação criativa do sujeito frente ao que lhe é apresentado. 

Ao contrário da concepção determinista de Durkheim e do que está 

implícito em muitas teorias pedagógicas mais recentes, a socialização 

não é um processo de inculcação de valores e saberes pela família, 

escola e outras instituições, complementada pela influência mais ou 

menos difusa de elementos do meio ambiente natural e social. Do 

ponto de vista da criança, a socialização constitui um processo de 

apropriação e de construção, por meio da participação ativa do 

indivíduo jovem que intervem, age e interage com todos os elementos 

de seu universo. Nos dias de hoje, na maioria das sociedades, as 

mídias constituem um dos elementos mais importantes deste universo, 

especialmente as mídias digitais e as redes telemáticas, que tendem a 

penetrar, com grande impacto e conseqüências ainda desconhecidas, 

nas estruturas simbólicas da sociedade, e no cotidiano das crianças e 

adolescentes (CHOMBART DE LAUWE; BELLAN 1979; 

BELLONI,1992; LURÇAT, 1983, 1984). 

Assim, diante das reflexões trazidas pelos diversos autores mencionados, 

acreditamos que devemos considerar, nos processos comunicativos e de produção de 

sentidos, a dupla atuação do sujeito, enquanto ser genérico, ressaltando seu caráter 

social, e ser particular, enquanto indivíduo único. Como bem resume Gomes (2008, p. 

177), 

[...] dizer que os indivíduos apenas existem em sociedade é considerar 

somente a pluralidade e a interdependência entre eles. Mas, por sua 

vez, afirmar que as sociedades são irredutíveis significa que nem se 

pode explicá-las em termos que insinuem que elas tenham algum tipo 

de existência independente dos indivíduos, nem em termos que 

insinuem que os indivíduos, de algum modo, existam 

independentemente delas. Considera-se que entre o individual e o 

social há constantes interações, interposições e transformações – com 

práticas e saberes diferenciados, mas em espaços e tempos situados 

que percorrem o dia-a-dia de crianças, jovens, adultos e idosos e que 

colocam à mostra o transitório e o estável da vida cotidiana. 
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Portanto, entendendo o contexto social como lugar de movimentações, 

interações e constantes transformações, admitimos, como Kellner e Share (2008, p. 

688), que a geração atual de crianças tem à sua disposição, na maioria dos contextos 

sociais, um cenário midiático mediado por diversas tecnologias e formado por diferentes 

suportes, plataformas e formatos de mídia. Tal fato contribui para uma mudança visível 

na forma como elas se relacionam com conteúdos midiáticos, se comparadas com as 

gerações anteriores, e ratifica a característica social do processo de produção de 

sentidos, na medida em que posiciona a geração atual (de forma genérica) enquanto 

parte de um contexto social em que há acesso aos meios de comunicação e à Internet, 

por exemplo. Por outro lado, sabemos que ainda há camadas da população distantes 

desse acesso, o que demonstra a desigualdade na distribuição de renda e marca a 

relevância do contexto social, mais uma vez. 

Kellner e Share (Ibid., p. 688) ressaltam as consequências causadas pela 

expansão dos “impérios globais da mídia” e pelo crescimento de novos tipos de mídia, 

aliados ao estímulo exacerbado ao consumo, sobretudo por meio da publicidade nestes 

meios. Suas reflexões nos fazem confirmar que estamos diante de crianças que 

produzem sentidos de forma cada vez mais dinâmica e fragmentada.  

Nesse cenário multimediado, é importante destacar que, além de estarem diantes 

de uma multiplicidade de meios e tecnologias de comunicação, as crianças lidam de 

forma diferente com cada um deles e também produzem diferentes sentidos a partir de 

cada um dos suportes. Como afirma Roger Chartier (1998, p. 71), “A obra não é jamais 

a mesma quando inscrita em formas distintas, ela carrega, a cada vez, um outro 

significado”. Desta forma, aproximando a abordagem de Chartier do foco desta 

pesquisa, compreendemos que há diferentes sentidos a partir de diferentes plataformas e 

telas, além das influências do meio social em que se está inserido. 

De maneira complementar, Ribes (2002) comenta a relação entre os avanços 

tecnológicos e as formas de produção de sentido contemporaneamente, destacando os 

modos particulares das crianças de se relacionarem com as tecnologias e se apropriarem 

das mensagens veiculadas por meio delas. Assim como Chartier, Ribes considera as 

diferentes possibilidades de sentidos proporcionadas pelos diferentes meios e ainda vai 

além, ressaltando as diferenças também na forma como crianças e adultos lidam com 

esses meios e com os conteúdos veiculados por eles. Para Ribes (Ibid., p. 82), 

A gama de possibilidades de atividades cotidianas desdobra-se num 

fluxo incessante, impondo aos sujeitos uma frenética reelaboração das 
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suas experiências da vida, do tempo, da espacialidade, dos modos de 

relacionar-se. É certo que essas experiências cotidianas se apresentam 

indistintamente para adultos e crianças; entretanto, o modo como cada 

grupo dá sentidos a elas é singular.  

Nesse sentido, destacamos a necessidade de ouvir as próprias crianças sobre suas 

percepções em relação ao que assistem. Como afirmam Belloni e Gomes (2008, p. 723), 

Para compreender as relações entre as TIC – entendidas como 

processos comunicacionais – e os processos educacionais (a que 

chamamos genericamente “educação”), é imprescindível aprender 

com os aprendentes, sujeitos dos processos de socialização, isto é, as 

crianças e adolescentes, simplesmente porque, para eles, nascidos 

nesta era da informática e das telecomunicações, as TIC são tão 

naturais quanto qualquer outro elemento de seu universo de 

socialização. Estão, portanto, mais aptos (que nós, adultos) a extrair 

delas o melhor e o pior para construir sua formação. 

Sobre o processo de socialização, Belloni (2007, p. 59) também afirma que é 

neste contexto onde se dá a “transmissão social dos sistemas de valores, dos modos de 

vida, das crenças e das representações, dos papéis sociais e dos modelos de 

comportamento” e, afirmando que trata-se de um processo de aprendizagem, reforça 

que ele “varia de acordo com o universo de socialização, forçosamente diferente 

segundo a origem social da criança, definida pela sociedade onde vive, pela classe 

social a que pertence e pelo grupo familiar”.  

Assim, considerando que o desenvolvimento infantil se dá por meio de 

mediações sociais, Gomes (2008, p. 188) afirma que esse processo de socialização se dá 

em fases: “começa pela família e vai progressivamente alargando-se – por exemplo, 

com a vizinhança, a mídia, a entrada na creche, na pré-escola e assim por diante”. Da 

mesma forma, a autora reforça que a socialização na infância não deve se restringir 

apenas aos cenários da família e da escola, assim como o processo de aprendizagem na 

infância, que não ocorre somente nesses dois espaços. 

Freire (2016, p. 68) afirma que os seres humanos são os “únicos seres que, social 

e historicamente” são “capazes de apreender”. O autor caracteriza a capacidade de 

aprender como uma “aventura criadora, algo, por isso mesmo, muito mais rico do que 

meramente repetir a lição dada”. Nesse sentido, é importante diferenciar a 

aprendizagem da educação formal. Assim como Braga (2010, p. 2), entendemos que a 

capacidade de aprender é inerente ao ser humano – tenha ele acesso ou não a 

instituições formais de ensino, como a escola. 
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A Sociedade moderna, mesmo com sua perspectiva de atribuir ao 

homem a formulação de seu ambiente social (na valoração e na busca 

do “novo”) nunca subsumiu totalmente a Aprendizagem à Educação. 

Seria mesmo impossível pretendê-lo, uma vez que se reconhece o 

“aprender” como uma capacidade inata (mais exatamente conatural) 

ao ser humano. Em cada gesto, em cada momento, através das 

interações no espaço social e das relações com o mundo natural, o ser 

humano se modifica, se constrói, elabora sua identidade, na medida 

mesmo de sua ação e experimentação e das ações e experimentações 

do mundo sobre ele. Aprendemos – ou pelo menos podemos aprender 

– em todas as atividades humanas, profissionais ou não, pré-

programadas ou espontâneas, gregárias ou em solidão, através de 

experiência direta com as coisas ou por interação com materiais 

simbólicos. 

Considerando o aprender como parte do desenvolvimento do ser humano, 

entendemos que é na infância que ele desenvolve e aprimora essa capacidade. É na 

infância que o sujeito é apresentado e passa a dominar a linguagem, que o conecta com 

sua realidade e seu contexto social. Como afirma Kanyat (2016, p. 3), “Para Vigotsky, o 

crescimento intelectual da criança depende de seu domínio dos meios sociais do 

pensamento, em outros termos, o domínio da linguagem”. Nesse aspecto, Freitas (2005, 

p. 303) acrescenta que, 

Vigotski e Bakhtin conferem à linguagem o caráter de espectro 

diferenciador entre o homem e o animal. Os animais refletem 

diretamente os estímulos do meio, não havendo em seus cérebros 

significados, categorias, conceitos. Como seres biológicos, eles apenas 

têm funções mentais elementares. O homem ascende à sua 

humanidade, transforma-se de ser biológico em ser sócio-histórico no 

momento em que reflete a realidade objetiva de forma mediada, 

utilizando instrumentos psicológicos, os signos, na interação com os 

outros. As funções mentais elementares transformam-se 

qualitativamente em funções mentais superiores pela utilização da 

linguagem adquirida no contato social. 

Necessário destacar a relevância das relações sociais para a constituição da 

aprendizagem, como citado por Freitas (Ibid., p. 305), que, a partir do estudo de Bakhtin 

e Vygotsky, apresenta o outro como agente de seu desenvolvimento e base para que o 

sujeito se constitua enquanto tal, em suas diversas potencialidades.  

O outro é, portanto, imprescindível, tanto para Bakhtin, quanto para 

Vigostki. Sem ele o homem não mergulha no mundo sígnico, não 

penetra na corrente da linguagem, não se desenvolve, não realiza 

aprendizagens, não ascende às funções psíquicas superiores, não 

forma a sua consciência, enfim, não se constitui como sujeito. O outro 

é peça importante e indispensável de todo o processo dialógico que 

permeia ambas as teorias. 
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A infância, portanto, marca o momento da vida do sujeito em que ele começa – a 

partir das relações sociais e do desenvolvimento da linguagem – a entender e explicar o 

mundo e a realidade à sua volta. A linguagem, neste sentido, está presente nas ações 

comunicativas do cotidiano da criança. E essas ações, por sua vez, são mediadas por 

diversos fatores e atores que participam dos processos comunicativos travados 

cotidianamente. Nas palavras de Duarte (2008, p. 21), fica clara a contextualização do 

processo de recepção de conteúdos e das multimediações que o integra, abordagem com 

qual concordamos e utilizaremos nesta pesquisa: 

[...] adotamos como referência os conceitos desenvolvidos pelos 

estudiosos da recepção, que entendemos serem suficientemente 

operacionais no contexto de nossa investigação. São eles: a) Processo 

de Recepção, “entendido como um fenômeno contínuo, complexo e 

contraditório, que extrapola o ato de ver; como fator interativo e de 

negociação entre emissor e receptor; como processo multimediado por 

inúmeros agentes e situações; como um fator de produção de sentido 

por parte dos receptores a partir de seus próprios referenciais (Jacks, 

1994, p. 212-213); Multimediações: fatores que atravessam, 

interferem e ajudam a configurar o processo de recepção, articulando 

práticas de comunicação, instituições, movimentos sociais, diferentes 

temporalidades e pluralidade de matrizes culturais em torno da 

produção de sentido (Martín-Barbero, 1997); Comunicação: processo 

cultural multiomediado e multidirecionado de produção e circulação 

de significados. 

Mencionada acima por Duarte, a Teoria das Multimediações foi postulada por 

Orozco Gómez (1991, p. 8), que também afirma que a produção de sentidos é formada 

socialmente a partir de um jogo de mediações. 

A produção de sentido que a audiência executa depende, então, da 

combinação particular de mediações em seu processo de recepção; 

uma combinação que, por sua vez, depende dos componentes e 

recursos de legitimidade através dos quais cada uma das mediações é 

realizada. As "comunidades de apropriação" do conteúdo da televisão 

não são necessariamente as de "interpretação", onde o sentido é 

produzido. A comunidade interpretativa da audiência, que é onde a 

audiência adquire sua identidade como tal, é o resultado de um 

determinado conjunto de mediações. A produção de significado que o 

público realiza, é, portanto, uma questão aberta para a investigação. 

[Tradução Livre]
4
 

                                                           
4
  La producción de sentido que realiza la audiencia depende, entonces, de la particular combinación 

de mediaciones en su proceso de recepción; combinación que a su vez depende de los componentes 

y recursos de legitimación a través de los cuales se realizan cada una de las mediaciones. Las 

“comunidades de apropiación” del contenido televisivo no son necesariamente las de 

“interpretación”, donde se produce su sentido. La comunidad interpretativa de la audiencia, que 
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A questão do aprender, nos tempos contemporâneos, apresenta-se como um 

desafio: pesquisadores da educação ainda não sabem, exatamente, de que maneira as 

crianças das gerações atuais aprendem, sobretudo porque estão inseridas em um 

contexto social repleto de rápido e intenso avanço tecnológico e, com isso, de 

multiplicação de meios e plataformas fornecedores de conteúdos variados. Belloni e 

Gomes (2008, p. 721) também analisam essa questão, a partir de pesquisas que têm 

realizado com o objetivo de compreender de que forma as crianças aprendem no contato 

com as TIC (Tecnologias da Informação e da Comunicação) na Contemporaneidade. 

Para as autoras, 

As teorias de aprendizagem (Piaget, Vygotsky...) e as abordagens 

institucionais (que estudam a criança do ponto de vista da escola ou da 

família), embora não tenham de modo algum perdido sua validade, já 

não dão conta de toda a complexidade do tema que nos ocupa. A 

rapidez do avanço técnico é tal que as gerações adultas não 

conseguem acompanhar e perceber com clareza a naturalidade desta 

apropriação espontânea, isto é, sem a intervenção didática do adulto, 

que as crianças e jovens costumam realizar em contato com as TIC. 

Uma espécie nova de autodidaxia está desafiando a escola e, por 

conseqüência, todo o campo da educação, a produção de 

conhecimento (pesquisa) como a formação de professores (Perriault, 

1996; Belloni, Gomes & Carraro, 2007; Belloni, s/d).  

Nessa discussão, vale ressaltar a reflexão proposta por Braga (2010, p. 5), que 

destaca os meios de comunicação como um dos espaços de aprendizagem na 

Contemporaneidade. 

De um modo muito interessante, esse espaço de aprendizagem 

relacionável às interações mediatizadas da sociedade não se confunde 

com nenhum dos quatro espaços referidos acima (educação – cultura – 

família – vida prática). Seria então um quinto espaço, sui generis. De 

modo mais interessante ainda, este quinto espaço não parece poder ser 

incluído em nenhum dos dois conjuntos em que organizamos os 

quatro espaços iniciais – nem no espaço espontâneo do mundo da 

vida, nem no espaço das intencionalidades educacionais. O que se 

observa então é um vetor adicional de aprendizagem, ao lado da 

família, da cultura e da prática quotidiana – os processos de 

comunicação social mediaticamente ativados. Temos então novas 

aprendizagens, nem controladas pelo espaço privado que é a família 

(pessoalmente interessado e securizador); nem difusas e culturalmente 

ajustadas pela vivência social. Trata-se dos materiais informativos 

mais diversos, com diferentes origens, interesses e incidências – que 

                                                                                                                                                                          
es donde la audiencia adquiere su identidad como tal, es la resultante de un determinado juego de 

mediaciones. La producción de sentido que realiza la audiencia, es por consiguiente una 

interrogante abierta para la investigación. 
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são controlados pelo próprio usuário, ou que, de todo modo, não têm o 

controle de uma instituição legitimada cultural e socialmente, no que 

se refere às “aprendizagens” decorrentes (embora tenha 

direcionamentos e controles outros). 

Assim, a partir da afirmação de Braga, podemos ratificar a relevância da 

presença da mídia nas mudanças verificadas atualmente nos processos de aprendizagem 

da criança. A amplitude e a variedade dos formatos, dos estilos, dos conteúdos e das 

fontes das informações midiáticas, bem como a velocidade a partir da qual informações 

surgem e se modificam são alguns dos pontos aspectos que posicionam o 

desenvolvimento infantil contemporâneo em uma fase multimediada inédita na história 

da sociedade. Como afirma Bragaglia (2004, p. 33), “os estímulos influenciadores da 

subjetividade ganharam, em tempos atuais, velocidade vertiginosa”. Esse cenário 

reclama cada vez mais pesquisas e estudos que analisem tais mudanças e seus impactos, 

sobretudo na infância. 

A aprendizagem a partir dos meios de comunicação será abordada nesta 

pesquisa, portanto, como parte de um contexto social amplo, entendendo que a possível 

identificação de potencial educativo feita pelas crianças nas mensagens midiáticas é 

também fruto das relações travadas em determinado contexto, por diferentes agentes 

sociais. Acreditamos que a percepção das crianças se fundamenta nas diversas 

mediações que permeiam seu cotidiano e, por isso, ora terá pontos convergentes, ora 

divergentes, por se tratarem de sujeitos singulares, porém partes de um mesmo cenário 

cultural e social. 

1.2 Discussões sobre a Contemporaneidade  

Entendendo, portanto, o desenvolvimento infantil como aspecto sócio-histórico 

cultural, consideramos relevante discutir e contextualizar o momento em que vive a 

sociedade atual, já que dele advêm reflexos para os processos comunicacional e de 

aprendizagem do sujeito. Além disso, por meio de uma análise das principais vertentes 

da Contemporaneidade, podemos verificar também as mudanças observadas no cenário 

midiático contemporâneo, bem como sua relevância para o presente estudo. 

As características dos tempos atuais, bem como suas diferenças em relação à 

Modernidade, vêm sendo discutidas por diversos teóricos, que usam denominações 

variadas para designar a época em que vivemos, como Pós-Modernidade, 

Contemporaneidade, Modernidade Líquida (BAUMAN, 2001), Hipermodernidade 

(LIPOVETSKY, 2004) e Modernidade Tardia (HALL, 2002). Neste trabalho, apesar de 
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usarmos o termo Contemporaneidade para nos referirmos ao tempo presente, 

remeteremos às reflexões de alguns desses autores que divergem entre si nas 

denominações e, eventualmente, em conceitos e conclusões. Com isso, o objetivo deste 

subcapítulo não é apontar inconsistências nas proposições desses autores, nem mesmo 

priorizar determinadas explicações, mas sim apresentar algumas discussões sobre a 

Contemporaneidade, como forma de contextualizar e referenciar o cenário atual em que 

vivemos e no qual, consequentemente, estão inseridas as crianças, que são o foco desta 

pesquisa. 

Entendemos a impossibilidade de abordar de forma completa todas as 

características, marcas ou acontecimentos históricos da Contemporaneidade, ou ainda 

de listar os pontos que levaram ao processo de transição entre a Modernidade e os 

tempos atuais. Dada a complexidade desta tarefa, concentraremos nossos esforços em 

apontar, de forma resumida, o que consideramos os principais pontos que envolvem a 

sociedade contemporânea, com base em alguns estudiosos que se debruçaram sobre o 

tema. 

É importante pontuar que não supomos que as reflexões que faremos ao longo 

do trabalho são exclusividade deste período e nem que as características da 

Contemporaneidade aqui citadas são algo novo. Ressaltamos que trata-se de período 

histórico bastante estudado e analisado, e o que trazemos aqui é apenas um breve 

resumo de algumas de suas peculiaridades. Da mesma forma, entendemos que 

características identificadas em sujeitos de outras épocas podem conter marcas 

semelhantes ao que identificamos aqui como sendo da Contemporaneidade. Voltamos a 

afirmar que trata-se de uma das possíveis reflexões sobre o tema e que, de forma 

alguma, restringe outras análises relativas ao assunto, e nem mesmo dão a ele 

característica de novidade. 

Para Hall (2002, p. 46), uma das principais marcas da Contemporaneidade é o 

descentramento da identidade do sujeito, que deixa de ser um sujeito de identidade fixa 

e estável e amplia as possibilidades existentes de identidade, tornando-as, em geral, 

fluidas, mutantes e fragmentadas. 

[...] tentei, pois, mapear as mudaças conceituais através das quais, de 

acordo com alguns teóricos, o “sujeito” do Iluminismo, visto como 

tendo uma identidade fixa e estável, foi descentrado, resultando nas 

identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do 

sujeito pós-moderno. 
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Ao analisar de forma linear as mudanças verificadas no sujeito desde a 

Modernidade até a Contemporaneidade, Hall estabelece uma comparação direta entre os 

sujeitos típicos das duas épocas, tendência observada na análise de outros autores que 

versam sobre a temática. Assim, nos deparamos com diversas abordagens que 

caracterizam um sujeito em contraposição ao outro. Mais uma vez, ressaltamos que tais 

diferenças não foram motivadas por uma mudança brusca de hábitos e forma de pensar, 

mas algo que foi se estabelecendo ao longo de anos, configurando, com o passar do 

tempo, o que conhecemos hoje por pensamento contemporâneo. Por esse motivo, nas 

discussões sobre a Contemporaneidade, é comum o uso de termos como quebra, 

mudança, fragmentação, desconfiguração. O perfil do sujeito vai se tornando outro e, 

para isso, algumas estruturas são diluídas. 

Bauman (2001, p. 13) também defende que os tempos modernos são marcados 

por essa quebra de amarras, tornando as relações mais fluidas. Para o autor, a 

característica líquida da sociedade – sendo líquido aquilo que não mantém “sua forma 

com facilidade” – é um dos principais traços da Contemporaneidade. Ele afirma que 

esta liquidez pode ser observada pelo derretimento de tradições e pensamentos 

cristalizados e, sobretudo, pela quebra de elos que ligam ações individuais a projetos 

coletivos, ratificando a exacerbação do individualismo como marca da sociedade 

moderna. Bauman identifica na sociedade contemporânea marcas da Modernidade que 

mudam em direção a uma nova configuração, um novo cenário, que dele denomina 

“Modernidade Líquida”. 

O que está acontecendo hoje é, por assim dizer, uma redistribuição e 

realocação dos “poderes de derretimento” da modernidade. Primeiro, 

eles afetaram as instituições existentes, as molduras que 

circunscreviam o domínio das ações-escolhas possíveis, como os 

estamentos hereditários com sua alocação por atribuição, sem chance 

de apelação. Configurações, constelações, padrões de dependência e 

interação, tudo isso foi posto a derreter no cadinho, para ser depois 

novamente moldado e refeito; essa foi a fase de “quebrar a forma” na 

história da modernidade inerentemente transgressiva, rompedora de 

fronteiras e capaz de tudo desmoronar.  

Para Bauman, a Contemporaneidade não deve ser considerada uma ruptura em 

relação à Modernidade, já que ambas carregam semelhanças e, além disso, marcas dos 

dois períodos podem ser verificadas simultaneamente em determinadas situações. 

Conforme abordei em artigo apresentado no Congresso Nacional Intercom 2017 

(THURLER, 2017, p. 4), o autor considera que “as mudanças verificadas no sujeito 
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contemporâneo são espécies de prolongamentos fluidos de questões que já integravam a 

vida do sujeito tipicamente moderno”, sendo a liquidez, para ele, o principal ponto que 

diferencia a sociedade moderna da contemporânea. 

Outra marca da Contemporaneidade, para Bauman, é a exacerbação da 

individualização, em detrimento do apoio e da conexão a ações de cunho coletivo. Para 

o autor (2001a, p. 45), por mais que os indivíduos tenham problemas ou questões 

semelhantes, “não formam uma „totalidade que é maior que a soma das suas partes‟; não 

adquirem qualquer qualidade nova, nem se tornam mais fáceis de manejar por serem 

enfrentados, confrontados e trabalhados em conjunto”. Bauman afirma que a 

“individualização agora significa uma coisa muito diferente do que significava há cem 

anos e do que implicava nos primeiros tempos da era moderna” (Ibid., p. 39).  

Lipovetsky (2004, p. 56) trata os tempos atuais como um período em que a 

noção de “hiper” predomina em diversos aspectos, aliada à exacerbação da velocidade e 

da necessidade de mudanças a todo tempo – o que o autor denominou como 

Hipermodernidade. 

Tudo se passa como se tivéssemos ido da era do pós para a era do 

hiper. Nasce uma nova sociedade moderna. Trata-se não mais de sair 

do mundo da tradição para aceder à racionalidade moderna, e sim de 

modernizar a própria modernidade, racionalizar a racionalização – ou 

seja, na realidade destruir os “arcaísmos” e as rotinas burocráticas, pôr 

fim à rigidez institucional e aos entraves protecionistas, relocar, 

privatizar, estimular a concorrência. O voluntarismo do “futuro 

radiante” foi sucedido pelo ativismo gerencial, uma exaltação da 

mudança, da forma, da adaptação, desprovida tanto de um horizonte 

de esperanças quanto de uma visão grandiosa da história. Por toda a 

parte, a ênfase é na obrigação do movimento, a hipermudança sem o 

peso de qualquer visão utópica, ditado pelo imperativo da eficiência e 

pela necessidade da sobrevivência. Na hipermodernidade não há 

escolha, não há alternativa, senão evoluir, acelerar para não ser 

ultrapassado pela “evolução”: o culto da modernização técnica 

prevaleceu sobre a glorificação dos fins e dos ideais.  

O autor destaca uma espécie de idolatria ao novo, à evolução, à modernização, o 

que, segundo ele, transformou-se em um imperativo na sociedade contemporânea: é 

necessário mudar, evoluir, modernizar-se a si a ao mundo para resistir e sobreviver a 

esses tempos. Por meio dessa analogia a uma luta de sobrevivência, Lipovetsky levanta  

uma reflexão sobre outra característica relevante da Contemporaneidade, também 

abordada por Bauman: a dificuldade de se estabelecer laços coletivos em sociedade. A 

extrema relevância dada a ações e discussões relacionadas a questões individuais enterra 
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quase toda força das pautas coletivas, contribuindo para a fragmentação da sociedade 

contemporânea. 

Assim, diante das reflexões propostas pelos autores mencionados, entendemos 

que a Contemporaneidade traz como principais características a fluidez das identidades 

dos indivíduos, das estruturas, das instituições, das situações, além da velocidade 

envolvida nesse processo de contínua mudança em diversas perspectivas. Outros autores 

adicionam outras características na lista de marcas da Contemporaneidade, como 

Featherstone (1995, p. 103), que discute a questão da “estetização da vida cotidiana”. O 

autor explica a estetização como a necessidade do sujeito contemporâneo de expressar, 

por meio de marcas e/ou ações visíveis, sua subjetividade e suas emoções de forma 

intensa. Featherstone afirma que: 

A estetização da vida cotidiana mediante os regimes de significação 

figuradas, que Lash (1998) considera centrais para o pós-modernismo, 

pode ter sua gênese na expansão da cultura de consumo nas grandes 

cidades das sociedades capitalistas do século XIX, que se tornaram os 

locais dos mundos de sonho embriagantes, do fluxo de mercadorias, 

imagens e corpos (o flâneur) em constante mutação. 

Destacamos que a questão da constante e rápida mudança também aparece na 

discussão de Featherstone sobre estetização, o que nos faz concluir que, de fato, 

velocidade, fluidez e mudança são marcas da Contemporaneidade. Assim, utilizaremos 

essa breve contextualização para observar os discursos das crianças a partir dos 

conteúdos audiovisuais que assistem cotidianamente. Antes disso, porém, é necessário 

um olhar sobre as influências das características da Contemporaneidade no 

desenvolvimento da mídia, o que faremos no próximo subcapítulo, já que entendemos a 

necessidade de contextualizar o cenário midiático ao qual as crianças têm acesso para 

que, posteriormente, tenhamos subsídios para compreender como se dá a produção de 

sentidos pelas crianças a partir do que assistem na mídia.  

1.3 A Mídia na Contemporaneidade 

As mudanças observadas na passagem da Modernidade para a 

Contemporaneidade contribuíram também para alterações na configuração da Mídia. 

Conteúdos estáticos, programação fixa e formatos padronizados, por exemplo, deram 

lugar ao surgimento de conteúdos multiplataforma, à possibilidade de acessos 

simultâneos e diferenciados à grade de programas e a uma imensa gama de assuntos 

abordados e formas variadas de compartilhamento. Nas palavras de Orozco Gómez 
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(2001, p. 156), o contexto contemporâneo se tornou algo “caracterizado por um 

avassalamento audiovisual, eletrônico e digital sem precedentes” [Tradução Livre]
5
.  

Assim, podemos afirmar que características da era contemporânea, como 

velocidade, fluidez, fragmentação e mudança também foram incorporadas aos diversos 

veículos midiáticos nos tempos atuais, sobretudo a partir do advento da Internet, que 

mudou a configuração da mídia, anteriormente fundamentada em um padrão baseado na 

tríade mídia impressa, televisiva e radiofônica.  

Com o surgimento da Internet, observa-se o desenvolvimento de tecnologias de 

comunicação digital, que ampliam as possibilidades da mídia – tornando-a móvel, pela 

viabilidade de acesso a partir de diversos lugares; fragmentada, pela descentralização 

dos pontos de onde se produzia conteúdo, permitindo, inclusive, que aqueles que eram 

até então “apenas” leitores se tornem também produtores de conteúdo; transversal, a 

partir da viabilidade de conteúdos e aplicações variados em uma mesma plataforma; 

interativa, pelo caráter de compartilhamento possibilitado pelas tecnologias de 

comunicação; e incrivelmente rápida, diminuindo cada vez mais o espaço entre o 

momento da ocorrência de um fato e sua posterior divulgação. Como afirma Lemos 

(2006, p. 15), 

[...] tecnologias móveis estão criando processos de reterritorialização, 

em meio a uma dinâmica mais ampla de desterritorialização do 

ciberespaço. Esses projetos mostram também como o espaço 

eletrônico está em interface com o espaço urbano, trazendo 

possibilidade de novas significações para o espaço das metrópoles 

contemporâneas.  

Para Martín-Barbero (2000, p. 54), as mudanças provocadas pelas tecnologias na 

sociedade contemporânea criaram um “ecossistema comunicativo”, cenário em que as 

tecnologias permeiam grande parte das relações vivenciadas pelo sujeito em seu 

cotidiano.  

A primeira manifestação e materialização do ecossistema 

comunicativo é a relação com as novas tecnologias - desde o cartão 

que substitui ou dá acesso ao dinheiro, até as grandes avenidas da 

Intenet - com sensibilidades novas, muito mais claramente visíveis 

entre os mais jovens. Eles têm maior empatia cognitiva e expressiva 

com as tecnologias e com os novos modos de perceber o espaço e o 

tempo, a velocidade e a lentidão, o próximo e o distante. Trata-se de 

uma experiência cultural nova, ou, como chamou Walter Benjamin, 

                                                           
5
 caracterizado por un avasallamiento audiovisual, electrónico y digital sin precedentes. 
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um sensorium novo. Novos modos de perceber e de sentir; uma nova 

sensibilidade que, em muitos aspectos, se choca e rompe com o 

sensorium dos adultos.  

Acreditamos, a partir das considerações de Martín-Barbero, que a tecnologia não 

deve ser encarada como algo apenas técnico e distante das relações sociais. Da mesma 

forma, não deve ser vista, como defendem alguns autores mais pessimistas, como algo 

que destrói as relações entre os sujeitos, priorizando as relações virtuais em detrimento 

de encontros presenciais. O crescimento de seu uso cria modos diferentes de percepção, 

um “sensorium novo” e, justamente por ser novo, pode gerar incômodos e 

questionamentos. Como comenta Farbiarz (2007, p. 20), 

Se, por um lado os amantes do livro enquanto códice podem valorizar 

a manutenção de uma hierarquia entre uma “leitura com valor” e uma 

“leitura sem valor”, por outro lado as novas gerações tendem a 

encontrar em múltiplos suportes o seu universo de leitura. No entanto, 

muitas das vezes, pelo fato de as novas gerações se formarem sob a 

égide de uma sociedade que vê no códice a possibilidade prioritária de 

leitura com valor elas têm maior dificuldade em reconhecer como 

leitura a relação de absorção de conhecimento que estabelecem com 

suportes diferentes do códice. 

A partir de um entendimento sobre a multiplicidade de suportes midiáticos, 

incrementados pelo desenvolvimento das tecnologias de comunicação na 

Contemporaneidade, a ressalva de Farbiarz nos recorda que, apesar de a tecnologia ser 

difundida para grande parte da sociedade, convivem simultaneamente sujeitos de 

gerações diferentes, que recebem e interpretam as informações vindas dos meios de 

comunicação de forma diversa. Além disso, sabendo que uma parte significativa da 

sociedade ainda não tem acesso regular à tecnologia, também não podemos 

homogeneizar o tratamento quando nos referenciamos às formas de relação com a 

mesma. Portanto, se acreditamos que as questões cultural e social têm relevante 

implicação na produção de sentidos, precisamos lembrar que sujeitos diferentes 

receberão de forma diferente as mudanças geradas pela tecnologia na mídia. Para 

Martín-Barbero (2000, p. 54), 

Há uma grande diferença entre as pessoas que podem estar conectadas 

com a Internet, beneficiando-se de uma grande quantidade de 

informações, de experimentação, de conhecimentos ou experiências 

estéticas e a imensa maioria excluída, desligada desse mundo de bens 

e experiências. Mas, não podemos permitir que nos baste a 

constatação e o lamento. Precisamos compreender como essa mesma 

sociedade dividida está sendo transformada pela centralidade das 

tecnologias e dos sistemas de comunicação.  
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Ao apresentarem a história do livro e da leitura, atrelada a diferentes suportes 

desde o surgimento da prensa de tipos móveis de Gutemberg, Farbiarz, Farbiarz e 

Nojima (2003, p. 5) ressaltam a relação do repertório do leitor com os sentidos 

produzidos a partir do que consome, além de destacarem também os novos usos 

possibilitados pelos novos suportes:  

Desta forma, percebe-se que a mudança de suportes do papel para o 

eletrônico supõe não somente novos usos mas, principalmente, novas 

abordagens com a produção de novos sentidos que, no entanto, estão 

atrelados ao repertório constituído sobre o livro impresso.  

Os autores afirmam ainda que “o significado do discurso pode variar conforme o 

contexto onde esteja inserido, sendo expresso ou sendo percebido” (Ibid., p. 4), 

ampliando as relações dos sentidos produzidos com o contexto do momento em que o 

conteúdo está sendo consumido. 

Alves e Labrunie (2008, p. 79) também comentam sobre os diferentes usos e 

significados da tecnologia na Contemporaneidade. As autoras afirmam que, 

As tecnologias sempre desempenharam um papel importante nas 

sociedades, e os atores sociais, ao usarem-nas, tecem redes comuns de 

significado em torno delas. Elas não têm o mesmo significado para 

todos: é o uso que se faz delas que lhes dá sentido, o que torna 

necessário pensá-las a partir daqueles que com elas se relacionam 

mais diretamente [...]. 

Entendemos, portanto, o crescimento do uso e da disseminação das tecnologias 

de comunicação e as variadas formas que os diferentes sujeitos lidam com elas. Em sua 

dissertação de Mestrado, Dalethese (2017) cita Martín-Barbero para resumir a questão 

das mudanças na mídia e nos processos de comunicação contemporaneamente. Ela 

afirma que o autor, 

[...] nos sugere a mudança na natureza da comunicação nos tempos 

atuais. Para o antropólogo, a revolução das tecnicidades inaugura 

novos modelos de sociedade proporcionados pela alteração nos modos 

de se comunicar. As novas tecnologias como as múltiplas mídias de 

hoje em dia exercem papéis fundamentais de mediadores na 

constituição da cultura. 

Concluimos este capítulo, portanto, destacando a característica social do 

processo comunicacional – o que nos obriga a olhar sempre as questões que permeiam a 

sociedade, como características dos períodos históricos em que se está situado e suas 

principais marcas. Assim, destacamos os reflexos de características da 
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Contemporaneidade no desenvolvimento de novas mídias e, consequentemente, na 

disseminação cada vez mais rápida de conteúdos midiáticos. Além disso, entendendo a 

relevância do processo comunicacional (que é multimediado) no desenvolvimento 

infantil, ressaltamos a capacidade de aprender viabilizada pelas mídias e a consequente 

necessidade de se ouvir as crianças em pesquisas sobre o tema. Abordamos também 

características próprias das relações das crianças com os conteúdos midiáticos, como as 

diferentes formas com que lidam com as diversas mídias. 

No próximo capítulo, discutiremos a relevância do conteúdo audiovisual na 

Contemporaneidade, com ênfase no mercado voltado às crianças, bem como a produção 

de sentidos a partir deles e os pontos de encontro com a leitura crítica e estudos sobre 

Comunicação e Educação no Brasil. 
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CAPÍTULO 2 – Conteúdo audiovisual: mercado, leitura crítica e produção de 

sentidos  

“Porque felicidade é não esterilizar o sonho, não perder a esperança. Nesse 

sentido, a educação e a comunicação possuem um ponto em comum, que é 

formar pessoas que tenham vida fértil. Essa vida fértil não é a vida do indivíduo 

fértil – porque não há fertilidade individual –, mas é a vida coletiva fértil, é ser 

fértil em meio a outras pessoas (...). Considero que o ponto de chegada da 

educação e da comunicação é a fertilidade para as pessoas...” 

Mario Sergio Cortella 

A partir das discussões sobre criança, mídia e Contemporaneidade, endereçadas 

no Capítulo 1, abordaremos, neste capítulo, a relevância do conteúdo audiovisual 

atualmente, bem como especificidades deste tipo de conteúdo na realidade brasileira, 

com foco no público infantil. Trataremos também sobre os ambientes de aprendizagem 

e mediações na infância, que integram o processo comunicacional envolvido na 

assistência de vídeos, filmes e novelas, além de destacar as maneiras pelas quais se dá a 

produção de sentidos a partir desses conteúdos pelas crianças. Por fim, apresentaremos 

apontamentos sobre a Educação Crítica para as Mídias, destacando sua relevância nos 

processos de recepção, sobretudo por jovens e crianças. 

Este capítulo nos auxiliará a destrinchar três dos objetivos específicos desta 

pesquisa, na medida em que abordará as mediações envolvidas nos processos 

comunicativos e incluirá discussões sobre leitura crítica da mídia, por meio da análise 

de estudos sobre a Comunicação e a Educação. 

2.1  Relevância do audiovisual na Contemporaneidade e apontamentos sobre o 

conteúdo destinado ao público infantil 

O desenvolvimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

aliado às características da sociedade contemporânea discutidas anteriormente, gera 

reflexos também na produção de conteúdos midiáticos. Se levamos em conta as 

características de mobilidade, fragmentação/descentralização, transversalidade, 

interatividade e rapidez das tecnologias de comunicação digital, verificamos que o 

formato audiovisual é adequado a cada uma delas. Assim, podemos destacar a 

predominância do audiovisual na Contemporaneidade.  

Recuperando brevemente a história da mídia, é importante ressaltar que a criação 

e o desenvolvimento, a partir do final do século XIX, do telégrafo, do telefone, da 

radiotelegrafia e, posteriormente, do cinema e da televisão, conforme relatam Briggs e 
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Burke (2006, p. 168), incorporaram à sociedade sensações e possibilidades totalmente 

novas. Informações passaram a ser transmitidas com mais rapidez e, além disso, em 

formatos variados que incluíam texto, imagem, som e movimento – quase um simulacro 

das ações tipicamente humanas. Os autores destacam que a criação do cinema, na 

década de 1890, e a consequente utilização de imagens em movimento possibilitaram o 

que chamam de “maior alteração tecnológica daquele momento”. 

Nesse sentido, destacamos a relevância do início da reprodutibilidade técnica de 

obras de arte como marco para o alcance da posição relevante em que o audiovisual se 

encontra atualmente. Como ressalta Benjamin (1994, p. 170), 

Fazer as coisas "ficarem mais próximas" é uma preocupação tão 

apaixonada das massas modernas como sua tendência a superar o 

caráter único de todos os fatos através da sua reprodutibilidade. Cada 

dia fica mais irresistível a necessidade de possuir o objeto, de tão 

perto quanto possível, na imagem, ou antes, na sua cópia, na sua 

reprodução. Cada dia fica mais nítida a diferença entre a reprodução, 

como ela nos é oferecida pelas revistas ilustradas e pelas atualidades 

cinematográficas, e a imagem. Nesta, a unidade e a durabilidade se 

associam tão intimamente como, na reprodução, a transitoriedade e a 

repetibilidade. 

A viabilização, pela tecnologia, da reprodução em larga escala de obras de arte 

e, consequentemente, de imagens nos mais diversos formatos, teve reflexo em diversos 

aspectos da cultura da sociedade, na medida em que produtos visuais e, posteriormente, 

audiovisuais, começaram a fazer parte do cotidiano de indivíduos que tinham a palavra 

escrita como única representação da mídia. A imagem, portanto, impulsionada pelo 

desenvolvimento das tecnologias, corrobora para a criação de um novo cenário 

midiático. Ao citar Martín-Barbero, Dalethese (2017, p. 18) resume os reflexos da 

tecnologia no mercado midiático audiovisual contemporâneo. 

Quando Martín-Barbero (2006, p.54) diz que “a tecnologia remete, 

hoje, não a alguns aparelhos, mas, sim, a novos modos de percepção e 

de linguagem, a novas sensibilidades e escritas”, ele nos sugere a 

mudança na natureza da comunicação nos tempos atuais. Para o 

antropólogo, a revolução das tecnicidades inaugura novos modelos de 

sociedade proporcionados pela alteração nos modos de se comunicar. 

As novas tecnologias como as múltiplas mídias de hoje em dia 

exercem papéis fundamentais de mediadores na constituição da 

cultura. 

Dessa forma, consideramos que o avanço das tecnologias em nossos tempos 

implica em novas relações dos públicos com a mídia – sendo esse público variado e 

atuando tanto como produtor quanto como receptor dos conteúdos. Nesse trabalho, 
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contudo, trataremos especificamente do público infantil e suas relações com o conteúdo 

audiovisual. Principalmente porque consideramos essa discussão, assim como Davies 

(2001, p. 4), um caminho necessário e sem volta. 

Quando as questões públicas de política, economia e expressão 

cultural, bem como a representação de formas diferentes e não 

familiares de comportamento privado, invadem a esfera privada do lar 

por meio das ondas de radiodifusão, as crianças (e as mulheres) se 

tornam expostas à informação que talvez nunca de outra forma 

encontrariam, e que, tradicionalmente, nunca seria destinada a elas. 

[Tradução Livre]
6
 

Levando em conta, portanto, o avanço da reprodutibilidade técnica das imagens, 

aliada ao rápido desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação, 

podemos afirmar que as imagens ganham espaço relevante na mídia, até então baseada 

em textos escritos. Em um primeiro momento em formato estático – pela fotografia e 

sua reprodução em jornais, cartazes e revistas, por exemplo – e, em um segundo 

momento, pelo advento do cinema, em formato dinâmico. Ao estabelecer um paralelo 

entre a invenção da escrita e da fotografia, Flusser (1985, p. 11) levanta uma discussão 

pertinente sobre a relevância das imagens na sociedade contemporânea. 

Os textos foram inventados, no segundo milênio A.C., a fim de 

desmagiciarem as imagens (embora seus inventores não se tenham 

dado conta disto). As fotografias foram inventadas, no século XIX, a 

fim de remagiciarem os textos (embora seus inventores não se tenham 

dado conta disto). A invenção das imagens técnicas é comparável, 

pois, quanto à sua importância histórica, à invenção da escrita. Textos 

foram inventados no momento de crise das imagens, a fim de 

ultrapassar o perigo da idolatria. Imagens técnicas foram inventadas 

no momento de crise dos textos, a fim de ultrapassar o perigo da 

textolatria. Tal intenção implícita das imagens técnicas precisa ser 

explicitada. 

Discutindo o processo de transmissão de cultura na sociedade contemporânea, 

Belloni (2007, p. 62) também deixa clara a importância da imagem enquanto meio pelo 

qual são transmitidos valores, representações e normas, por exemplo. 

A sociedade reproduz suas estruturas simbólicas por meio de um 

processo extremamente complexo de transmissão da cultura: 

conhecimentos, técnicas, valores, símbolos, representações, normas e 

                                                           
6
  When public issues of politics, economics and cultural expression, as well as the representation of 

different and unfamiliar kinds of private behaviour, invade the private sphere of the home via the 

broadcast airwaves, children (and women) become exposed to information that they might never 

otherwise have encountered, and traditionally was never intended for them . 



 

52 

papéis sociais são apresentados como saberes imprescindíveis, 

imagens identitárias atraentes e modelos inelutáveis de 

comportamento. 

A constatação da forte presença da imagem no cotidiano dos indivíduos de 

nossos tempos precisa, portanto, vir acompanhada de uma reflexão sobre seus usos e 

suas formas de recepção – sobretudo na Contemporaneidade, em que o avanço de 

tecnologias de informação e comunicação abre espaço para diversas possibilidades de 

produção, reprodução e compartilhamento de conteúdos.  

Para se discutir o conteúdo audiovisual na sociedade contemporânea, é 

necessário destacar também a questão do mercado e da produção de tais conteúdos. 

Devido ao estágio avançado em relação ao desenvolvimento de tecnologias de 

informação e comunicação em que a sociedade atual se encontra, o que era antes 

dominado por apenas algumas instituições, que controlavam o mercado de produção de 

vídeos em formatos “padrão”, como filmes, novelas e seriados, tornou-se acessível para 

praticamente qualquer pessoa com acesso a um aparelho celular e à Internet, por 

exemplo, quebrando a exclusividade dos formatos tradicionais e criando outras formas 

de comunicação audiovisual – auxiliados, sobretudo, pela plataforma YouTube. 

É claro que não estamos discutindo aqui a questão de profissionalismo ou da 

qualidade dos conteúdos – dado que grandes produtores, em geral, continuarão 

produzindo vídeos com mais qualidade técnica que amadores, devido ao seu acesso a 

ferramentas e tecnologias mais avançadas e, consequentemente, caras. Porém, é preciso 

encarar como um fato a multiplicação de produtores de vídeos – dos mais variados tipos 

– na sociedade contemporânea. Como comentam Tietzmann e Rossini (2013, p. 7),  

O panorama da comunicação audiovisual contemporânea do início do 

século XXI pode ser entendido, portanto, como um mosaico 

fragmentado de produtores amadores, coletivos e profissionais; de 

canais múltiplos através dos quais circulam não apenas modelos e 

formatos tradicionais, mas também releituras de formatos antigos 

possibilitados por novas ferramentas digitais. Neste contexto 

destacamos a onipresença de vídeos que denominamos audiovisuais 

de acontecimento, fruto da ubiquidade de câmeras digitais e de canais 

que facilitam a circulação desses produtos. 

Assim, não nos surpreende, por exemplo, observar que conteúdos cada vez mais 

multimídia são produzidos, visualizados e compartilhados. Apenas para se ter uma 

ideia, o site de compartilhamento de vídeos YouTube tem mais de um bilhão de 
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usuários, segundo dados
7
 de 2018 disponibilizados pelo próprio site. Essas pessoas 

assistem, diariamente, bilhões de horas de vídeos, sendo que mais da metade das 

visualizações no site são feitas por meio de dispositivos móveis. 

Além disso, vale destacar que, no Brasil, o conteúdo audiovisual televisivo é a 

principal fonte de informação da população, segundo dados de pesquisa da Secretaria de 

Comunicação Social do Governo Federal (GOVERNO FEDERAL, 2016), realizada 

pelo Ibope Inteligência. Para 63% dos brasileiros, a TV é o meio de comunicação mais 

utilizado como fonte de informação, seguido da Internet, citada por 26% dos 

entrevistados. Jornal e Revista, meios impressos, aparecem no final da lista, com pouca 

ou nenhuma menção pelos entrevistados. O ranking ainda inclui o rádio como terceira 

fonte, mencionado por 7% dos brasileiros ouvidos. Esse panorama nos confirma a 

predominância do audiovisual na sociedade contemporânea, especificamente no cenário 

brasileiro. 

Nessa perspectiva, destacamos a relevância do estudo das relações do 

audiovisual na infância, principalmente por saber que tais conteúdos – além de serem 

altamente utilizados e compartilhados atualmente – são os mais acessíveis ao público 

infantil desde a mais tenra idade, dada a ausência da necessidade de “formação prévia 

para o seu desvendamento, ainda que implique maneiras novas de produção e 

recepção”, como afirma Ribes (2002, p. 85). 

Seguindo a lógica do mercado capitalista, não é novidade afirmar que produtores 

de conteúdo estudam comportamentos e gostos da sociedade, por meio de pesquisas de 

mercado, para criar e desenvolver seus produtos – como programas, livros e filmes, por 

exemplo – e para que tenham boa receptividade em seus públicos. Também se observa, 

por outro lado, um esforço de produtores de mídia para criar interesse em determinados 

grupos por temas que precisam ser divulgados e comercializados por suas empresas. E, 

nesses casos, contam com o relevante apoio de ações publicitárias, já difundidas 

também em meios digitais, além dos tradicionais meios impresso, televisivo e 

radiofônico. Davies (Ibid., p. 33) comenta essa atenção do mercado ao interesse dos 

públicos, tendo como foco a produção audiovisual para o público infantil e usando 

como exemplo pesquisas realizadas no Reino Unido por volta do final dos anos 1990. A 

pesquisadora afirma que 
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 Dados disponíveis na página de Imprensa do YouTube: https://www.youtube.com/intl/pt-

BR/yt/about/press/ 
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As crianças são vistas como um alvo necessário para os produtores de 

mídia, um alvo que vale a pena cortejar e entender. As crianças 

também são caracterizadas como uma fonte de interesse público 

relacionados aos temidos efeitos de mídia e contaminação ideológica. 

Assim, além do monitoramento constante do consumo infantil e de 

seus hábitos de lazer pelas empresas de pesquisa de mercado, 

recentemente foram realizadas várias pesquisas, majoritariamente 

financiadas pelo poder público, sobre a atuação da mídia infantil - um 

sinal de que, à medida que a rápida inovação tecnológica está gerando 

mudanças, a relação das crianças com a mídia se move para a esfera 

pública para se tornar um tema de importante interesse social. 

[Tradução Livre]
8
 

Nessa discussão, vale resgatar a reflexão de Belloni e Gomes (2008, p. 724) 

sobre o distanciamento entre as realidades dos produtores de conteúdo e do público 

infantil. 

Profundas desigualdades se estabelecem, de um lado, entre as crianças 

consumidoras/receptoras de mensagens e os grandes conglomerados 

produtores de conteúdos; e, de outro lado, entre as próprias crianças 

segundo suas distinções de classe (e, portanto, de acesso e até de 

capacidade crítica). Evidentemente, estas desigualdades, que tendem a 

agravar-se com o avanço e disseminação destas tecnologias, são 

também condicionadas pela variável econômica, caracterizada pela 

globalização. 

Ainda em relação à produção de conteúdos voltados ao público infantil, 

destacamos, a partir de Farbiarz, Farbiarz e Nojima (2003, p. 2), a afirmação de 

Goulemot sobre a lacuna existente entre os interesses e percepções dos produtores e os 

do público. De acordo com os autores, “Em seu texto Goulemot (1996:108) questiona o 

positivismo e o elitismo por acreditar que o ato de ler não pressupõe a „(...) coincidência 

entre o sentido desejado e o sentido percebido em um tipo de acordo cultural‟”. Assim, 

apreendemos que os sentidos pretendidos pelos produtores de conteúdos – inclusive de 

conteúdos infantis – não necessariamente são os mesmos percebidos pelo público, já 

que incidem diversas questões no processo de produção de sentidos, como temos 

comentado nesta pesquisa. 

                                                           
8
 Children are seeing as a necessary target for media producers, and worth wooing and 

understanding. Children are also characterized as a source of public concern in terms of feared 

media effects and ideological contamination. Hence, in addition to the constant monitoring of child 

consumption and leisure habits by market research companies, there have recently been several 

major publicly funded surveys of children’s media behaviour – a sign that, as rapid technological 

innovation is forcing change, so the relationship of children to media moves into the public sphere 

to become a matter of social concern. 
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A partir dessas considerações, números mostram que, no Brasil, o interesse do 

mercado de produção de mídia no público infantil também segue a mesma linha de 

crescimento. Conforme identificou estudo realizado por Correa (2016, p. 13), por 

exemplo, “É possível identificar entre os 100 canais de maior audiência no YouTube 

Brasil 48 canais que abordam conteúdo direcionado ou consumido por crianças de 0 a 

12 anos”. Ou seja, quase metade dos canais mais assistidos na plataforma em 2016 

produzia conteúdo direcionado ao público infantil. 

A pesquisa identificou ainda que o número de canais no YouTube dedicados ao 

público infantil quase dobrou em um ano, passando de 110, em 2015, para 230, em 

2016. Entre as categorias listadas no estudo, estão canais com vídeos sobre jogos, 

desenhos animados, músicas infantis, propagandas e vídeos de brinquedos, unboxing9, 

além de canais de YouTubers10. A pesquisa encontrou apenas um canal com vídeos 

educativos para crianças. 

Dos canais listados, os que mais atraiam o público infantil, em 2016, eram os 

que traziam vídeos de jogos, como Minecraft11, com mais de o dobro de inscritos que os 

canais que estão no segundo lugar na lista de interesse das crianças entrevistadas, que 

são os canais de YouTubers. Relevante destacar também o aumento do número de 

uploads de vídeos nos canais direcionados ao público infantil no YouTube: de agosto de 

2015 para agosto de 2016, o número de novos vídeos na plataforma cresceu 81%, sendo 

que de agosto de 2014 para agosto de 2015 esse dado havia alcançado um incremento 

de 509%. A temática dos vídeos com maior quantidade de uploads segue a linha do 

interesse dos públicos mapeado na pesquisa: cerca de 60% dos novos vídeos do 

YouTube em canais infantis foram vídeos de jogos. 

Na televisão aberta, o comportamento da programação infantil parece se inverter 

em relação ao verificado na Internet. Em levantamento realizado a partir da observação 

da programação das cinco principais12 emissoras de TV aberta do país, notamos que 

apenas o SBT continua com uma programação dedicada às crianças em pelo menos um 

                                                           
9
 Tipo de vídeo em que a criança aparece desembrulhando e retirando da caixa algum brinquedo que 

acabou de ganhar. Por isso o termo “unboxing”, que, em português, significa tirar da caixa. 

10
 YouTuber é como é nomeada a atividade daqueles que detêm canais no YouTube e que, em muitos 

casos, têm essa atividade como profissão, na medida em que são monetizados pelas visualizações 

de seus vídeos, a partir de determinados números de alcance. 

11
 Minecraft é um jogo da Microsoft Studios. 

12
 Consideramos neste levantamento as emissoras consideradas pelo Ibope Kantar Media para analisar 

a audiência de TV no país. 
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horário do dia. Os outros canais trazem poucos – ou quase nenhum – programas infantis 

em sua grade. 

Recentemente, a TV Globo extinguiu a programação infantil de seu canal na TV 

aberta. Em 2015, a emissora deixou de exibir o TV Globinho, programa dedicado ao 

público infantil e que exibia desenhos e séries animadas nas manhãs de segunda a 

sábado. Ao observar a programação
13

 do canal disponível no site, verificamos que o 

único programa que poderia ser descrito como sendo destinado ao público infantil 

(apesar de não ser exclusivamente infantil) é o The Voice Kids
14

, exibido nas tardes de 

domingo durante alguns meses do ano, já que funciona no esquema de temporadas. 

Toda a grade de programas infantis do Grupo Globo foi direcionada para os canais 

fechados da companhia: Gloob e Globinho. 

A programação da TV Band também não inclui programas infantis. O desenho 

animado Os Simpsons é exibido nas manhãs de segunda a sexta e nas tardes de sábado e 

domingo, porém, não é destinado ao público infantil. O único ponto que poderia ser 

considerado exceção na programação exclusivamente adulta da TV Band é o programa 

Sessão Livre, exibido nas tardes de sábado e que, segundo o site
15

 da emissora, traz 

filmes “dedicados a toda família”. 

A TV Record tem programação infantil apenas no domingo, quando exibe o 

programa Record Kids, de 9h às 11h, que inclui desenhos animados variados. Em geral, 

a programação
16

 da emissora é preenchida basicamente por noticiários, programas de 

variedades, novelas e programas religiosos. 

A programação
17

 da RedeTV! conta com apenas um programa infantil – Turma 

da Pakaraka – programa que mescla música, brincadeiras e esquetes de humor e que é 

exibido em dois horários de segunda a sexta (manhã e tarde) e também nas tardes de 

                                                           
13

 A programação da TV Globo pode ser conferida no site da emissora. Como exemplos, destacamos a 

programação do sábado (http://redeglobo.globo.com/programacao.html), de domingo 

(http://redeglobo.globo.com/programacao.html) e de uma segunda-feira 

(http://redeglobo.globo.com/programacao.html#20180319688806). Acesso em: 19 mar. 2018. 

14
 The Voice é um programa de talentos brasileiro produzido e transmitido pela Rede Globo. O 

programa é a versão brasileira do formato original holandés The Voice of Holland. The Voice Kids 

é a versão do programa para cantores mirins.   

15
 A programação da TV Band pode ser conferida no site: 

http://www.band.uol.com.br/tv/programacao.asp. Acesso em: 19 mar. 2018.  

16
 A programação da TV Record pode ser conferida no site: http://recordtv.r7.com/programacao/. 

Acesso em: 19 mar. 2018. 

17
 A programação da RedeTV! pode ser conferida no site: http://www.redetv.uol.com.br/programacao.  

Acesso em: 19 mar. 2018. 
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sábado. Apesar de ser um único programa dedicado a esse público, pode-se considerar 

que a frequência diária de exibição em dois horários aumenta, em certo nível, a 

relevância dada pela RedeTV! à programação infantil em relação aos outros canais já 

citados. 

Diferentemente das demais emissoras de TV aberta, o SBT ainda tem uma grade 

de programação
18

 voltada especificamente ao público infanto-juvenil. De segunda a 

sexta, o período da manhã é quase totalmente dedicado a esse público: após exibição do 

Mundo Disney, que reúne séries, filmes e desenhos animados da Disney, a emissora 

exibe o programa Bom Dia&Cia, que traz desenhos animados diversos e jogos e 

desafios que premiam os telespectadores com equipamentos eletrônicos, como 

videogames e tablets. Além disso, no período da noite, a programação inclui também 

duas novelas destinadas ao público infanto-juvenil – Carinha de Anjo e Chiquititas. No 

total, são pelo menos seis horas da programação diária preenchidas por programas 

infanto-juvenis durante os dias de semana. Nos finais de semana, a programação do 

SBT também dá espaço para os programas infantis, que dominam as manhãs de sábado 

e domingo. 

É possível relacionar os dois fatos acima mencionados – o aumento de canais 

infantis e da audiência infantil na Internet, com foco no YouTube, e a diminuição ou 

exclusão da programação infantil nos canais de TV aberta no país. Não podemos 

afirmar, entretanto, sem uma pesquisa mais aprofundada sobre o tema, qual dos dois 

seria a causa e qual seria a consequência. O que queremos expor, por meio do 

levantamento dos dados mencionados, é a relevância do conteúdo audiovisual no 

cotidiano das crianças de nossos tempos, sobretudo no das brasileiras, e a diversificação 

dos canais e plataformas por onde eles são exibidos e assistidos. 

Importante destacar, ainda nessa discussão, que a carência de programação 

infantil na TV aberta não significa desinteresse das emissoras neste público. A exemplo 

do que ocorreu com a TV Globo, que transformou a programação até então dividida 

com diversos outros públicos em dois canais exclusivos para o público infantil, as 

empresas estão percebendo que trata-se de uma audiência tão lucrativa que merece ser 

segmentada para, conforme interesses mercadológicos, ser melhor aproveitada. 

                                                           
18

 A programação do SBT pode ser conferida no site: http://www.sbt.com.br/programacao/. Acesso 

em: 19 mar. 2018. 
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No entanto, apesar de acreditarmos na relevância deste movimento das 

produtoras de mídia, as crianças por nós entrevistadas em campo fizeram raras menções 

a programas que porventura assistem em canais fechados, em especial programas 

infantis. Ainda não temos instrumentos para avaliar este fenômeno, ainda que possamos 

fazer algumas suposições, como a restrição de acesso à TV paga pelas famílias de baixa 

renda. Resultados da PNAD Contínua – Acesso à Internet e à Televisão e posse de 

telefone móvel celular para uso pessoal 2016 (IBGE, 2016) revelam que apenas 33,7% 

dos lares brasileiros com televisão possuíam, em 2016, acesso à TV por assinatura. O 

estudo traz, ainda, o preço do serviço de televisão por assinatura como o principal 

motivo para não o adquirir: 55% dos entrevistados não tinham porque consideravam um 

serviço caro e 39,8% manifestaram não ter interesse pelo serviço. 

Contudo, o foco de nossa pesquisa, no momento, não caminha na direção desta 

análise, ficando esta questão em aberto para um estudo futuro, pelo que nos ateremos ao 

foco na programação da TV aberta e nos conteúdos assistidos na Internet, indicados 

como relevantes para o nosso público na pesquisa de campo. 

Some-se às questões das múltiplas possibilidades de acesso ao conteúdo 

audiovisual na Contemporaneidade e das diferenças das realidades e intenções de 

público e produtores o fato de que ainda é outorgado ao audiovisual certo mérito, como 

afirmam Duarte, Migliora e Leite (2008, p. 98), especificamente em “países como o 

Brasil, onde o ingresso dos setores populares na modernidade não se deu através dos 

livros, mas, fundamentalmente, pela ação do rádio e da televisão”. As autoras reforçam 

que “é de certa forma compreensível que sejam atribuídos à televisão méritos relativos à 

ampliação da inteligência, já que foi através dela que informações acessíveis apenas aos 

alfabetizados chegaram às maiorias”.  

Podemos concluir, portanto, que a experiência com o audiovisual está inserida 

no cotidiano de parte relevante das crianças do Brasil que, como afirma Alegria (2008, 

p. 92), têm “vasta experiência como consumidores de audiovisual”. Nesse sentido, 

podemos afirmar que esta experiência integra o complexo cenário de ambientes de 

aprendizagem na infância, que serão discutidos no próximo subcapítulo. 

2.2  Ambientes de aprendizagem e mediações na infância 

Como etapa da vida de todos os sujeitos, a infância não foge às características de 

seu tempo. Por isso, como mencionamos no início desta pesquisa, não é possível falar 

de uma infância, no sentido generalista da palavra, mas sim de infâncias diversas, que 
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contemplam peculiaridades e experiências próprias de diversos grupos, inseridos cada 

um em certo contexto social e cultural, situado em determinado tempo e lugar – apenas 

para exemplificar alguns pontos. Ao mesmo tempo, quando consideramos as crianças 

parte de um grupo vivendo um período que chamamos infância, admitimos que há, entre 

elas, algo em comum, como observa Delorme (2012, p. 61) quando discute os dois 

lados dessa abordagem, que exige, 

[...] tanto reconhecer a infância como uma fase comum a todas as 

crianças quanto afirmar haver elementos muito peculiares que se 

realizam na vivência dessa etapa e que personalizam a experiência de 

cada uma delas de modo bastante peculiar, subjetivo e muito diferente 

de uma para outra. 

Trata-se de uma abordagem que, à luz de Heller (2014), sugere olhar os sujeitos 

como seres particulares e, ao mesmo tempo, genéricos. Particular porque é um ser de 

necessidades humanas – que podem se manifestar por meio de sentimentos, desejos, 

ideias e até mesmo sensações “básicas” como frio, fome e sede – sempre voltadas para a 

particularidade, para a satisfação do eu. Genérico porque integra o gênero humano e tem 

consciência desse pertencimento social, que vai além da satisfação do eu e alcança a 

coletividade. 

Assim, tomando como ponto de partida uma abordagem que contempla a 

infância como fase comum a todas as crianças, admitimos aqui a necessidade de 

generalizar a discussão sobre ambientes de aprendizagem e mediação na infância, por 

entender que o processo de aprendizagem e as mediações fazem parte dessa etapa da 

vida de todas as crianças – em maior ou menor grau e de formas variadas, tipificadas de 

acordo com o contexto de infância que se está discutindo. 

Para Braga (2001, p. 2), há atualmente “uma forte expansão na quantidade e no 

perfil dos espaços da Aprendizagem”. Quando fala de aprendizagem, o autor ressalta 

tratar-se de algo bastante diferente da educação, sendo esta última vista enquanto 

conjunto de regras e conhecimentos delegados ao sujeito de forma institucionalizada, 

como destacamos no primeiro capítulo desta pesquisa. De forma bem simplificada, para 

o autor, aprendizagem seria algo natural, que pode surgir de ou em qualquer atividade, 

enquanto a educação seria algo externo, que é outorgado por meio de instituições de 

ensino. Concordamos com a abordagem do autor em relação a essa diferenciação de 

conceitos. 
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Dessa forma, entendendo a aprendizagem como um conceito firmado totalmente 

na esfera social, Braga afirma que além da escola, há outros três espaços de 

aprendizagem na infância que não estão ligados diretamente a algum tipo de instituição 

escolar: a família, a cultura e a mídia. Como já vimos, o autor (Ibid., p. 5) inclui a escola 

no “espaço das intencionalidades educacionais”; a cultura e a família no “espaço 

espontâneo do mundo da vida” e a mídia em um espaço próprio, peculiar, “sui generis”, 

como ele mesmo sugere, dadas as características próprias dos conteúdos midiáticos, 

como diversidade de origem e formatos, por exemplo. 

Delorme (2012, p. 56) também reconhece quatro esferas sociais das quais os 

sujeitos fazem parte e onde configuram sua individualidade: família, escola, vida da 

comunidade e mídia. 

É na vivência familiar, ainda que não só nela - também na escola (que 

a cada dia se inicia mais cedo), na vida da comunidade onde moram e 

por meio da mídia -, que hoje as crianças se estruturam como sujeitos. 

Tanto é que, quando algumas dessas circunstâncias se ausentam, a lei 

jurídica tem o dever de garantir alternativas para a sobrevivência de 

cada uma dessas crianças e, com isso, garantir a manutenção da 

própria sociedade. 

Em abordagem similar, Martín-Barbero (1997, p. 292) identifica três 

possibilidades de mediação que afetam a maneira pela qual os receptores recebem 

conteúdo: cotidianidade familiar, temporalidade social e competência cultural. O autor 

define a cotidianidade familiar como o espaço em que as pessoas revelam, de fato, quem 

são – por meio de relações sociais e interações. Por ser lugar de manifestação de 

conflitos, tensões e inquietações, ela tem papel fundamental na recepção dos meios. 

Ainda de acordo com Martín-Barbero, a temporalidade social refere-se à organização do 

tempo cotidiano, reforçando as maneiras como a mídia se apropria do formato de tempo 

para inserir o cotidiano no mercado. Já a competência cultural, para o autor, é o 

conjunto de informações e experiências acumuladas pelo sujeito ao longo da vida, uma 

espécie de bagagem cultural. 

Belloni e Gomes (2008, p. 730) complementam essa discussão afirmando que a 

“construção do conhecimento é um processo interativo de estruturação recíproca entre 

sujeitos e meio-ambiente, interno e externo, dinâmico, que se desenvolve no tempo”. 

Assim, podemos ampliar a discussão sobre aprendizagem e afirmar que ela vai além de 

ações espontâneas, do cotidiano: ela se dá também em uma esfera ainda maior, na 

medida em que os conceitos apreendidos passam a ser aplicados em situações práticas 
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na vida do sujeito e, dessa forma, alcançam e superam o estágio de abstração. Ou ainda, 

seguindo a linha de pensamento de Heller (2014), quando superam o ser particular e 

alcançam o ser humano genérico. Conforme relatam Belloni e Gomes,  

Piaget mostrou que a ação prática espontânea (para a qual a natureza 

nos dotou de uma série de mecanismos automáticos, nos quais nem 

temos necessidade de pensar) é apenas a primeira etapa do acesso ao 

conhecimento. Piaget foi duramente criticado, mas ele permanece o 

autor que, como Vygotsky, deu uma contribuição fundamental para a 

compreensão desta problemática: o conhecimento humano começa por 

se enraizar na ação prática em relação ao meio-ambiente, mas evolui 

para a abstração (de tipo científico) e só se formaliza se superar este 

estágio.  

Isto posto, entendemos que a aprendizagem contempla atos de produção, 

resistência, aceitação, desvios, questionamentos e criação, sendo um processo 

comunicacional inserido nas práticas cotidianas e sociais do sujeito. Ao deslocar o foco 

de seus estudos dos meios para as mediações, Martín-Barbero (1997, p. 290) ratifica 

que o processo comunicacional é mediado por práticas cotidianas do sujeito e reforça 

que o que acontece no percurso entre o emissor e o receptor é o que lhe interessa – os 

usos, as apropriações, as ressignificações, as estratégias – que compõem o campo das 

mediações. Assim, o autor propõe um novo mapa, que ultrapasse aquele que traz os 

caminhos para as mesmas perguntas sobre os meios, suas características e aplicações, e 

alcance um novo trajeto: o das mediações – suas características e aplicações. Para 

Martín-Barbero, é necessário “Um mapa que sirva para questionar as mesmas coisas – 

dominação, produção e trabalho – mas a partir do outro lado: as brechas, o consumo e o 

prazer. Um mapa que não sirva para a fuga, e sim para o reconhecimento da situação a 

partir das mediações e dos sujeitos” (Ibid., p. 288). 

Nesse mapa, as mediações ganham espaço, se tornam mútiplas (Orozco Gómez, 

1991) e, de vielas, se transformam em grandes avenidas, de fluxo intenso, que integram 

a cartografia do cotidiano: nos cruzamentos das variadas mediações se dá o processo 

comunicacional de aprendizagem. Sobre essas avenidas – as mediações – dedicaremos 

algumas das próximas linhas desta pesquisa. 

Vale lembrar que, para Orozco Gómez (2014, p. 36), as mediações são parte de 

todo processo de produção de sentido, já que, como seres sociais, os indivíduos 

elaboram e constroem suas percepções a partir de uma combinação particular de 

informações vindas de pessoas, instituições e grupos diferentes – que constituem as 
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mediações. É com esta ideia de mediação como “lugares de onde os sentidos derivam” 

que trabalharemos nesta pesquisa. 

Importante pontuar também nosso entendimento sobre os processos de recepção 

dos conteúdos midiáticos, nos quais estão inseridas as mediações. Concordamos com 

Fernandes (2012, p. 29) quando afirma que a “recepção deve ser entendida como um 

contraditório espaço de trocas em que o receptor é ativo interagindo, interpretando e 

reelaborando as informações e imagens”. Assim, acreditamos nesse processo como um 

fluxo intenso em vias de mão-dupla: a audiência assiste o conteúdo e também produz a 

partir dele, compartilha, ressignifica, age de diversas maneiras enquanto parte atuante 

nessa viagem repleta de avenidas. 

2.2.1  Mediação Familiar 

Iniciamos esta travessia, portanto, pela mediação familiar – talvez por ser ela a 

que também primeiro aparece na trajetória de vida do sujeito. Para Martín-Barbero 

(1997, p. 293), o ambiente familiar caracteriza-se por ser “âmbito de conflitos e fortes 

tensões” e, ao mesmo tempo, “um dos poucos lugares onde os indivíduos se confrontam 

como pessoas e onde encontram alguma possibilidade de manifestar suas ânsias e 

frustrações”. Trata-se, portanto, de ambiente por onde se movimentam discordâncias, 

harmonia e cruzamento de informações e, como reforça o autor, lugar onde, em geral, o 

sujeito encontra espaço para se manifestar tal qual o é.  

Ao resgatar a conceituação de família da historiadora e psicanalista Élisabeth 

Roudinesco, Delorme (2012, p. 56) destaca que, 

Segundo a mesma autora, família pode ser conceituada como uma 

estruturação psíquica, na qual cada membro tem um lugar definido, 

sendo que, para o lugar do pai, da mãe ou do filho, não é necessário 

laço biológico ou cosanguíneo. A família como fonte de 

companheirismo e de afeto, de valorização de cada membro, é parte 

do mundo simbólico de crianças e adultos brasileiros como espaço 

social e afetivo que representa apoio, proteção e segurança, como um 

tipo de convivência social que ainda parece ser indispensável ao 

desenvolvimento pleno de todas as dimensões das personalidades de 

cada pessoa.  

A família é, portanto, além de espaço relevante de socialização da criança, 

também importante ambiente de produção de sentidos. É o meio por onde o mundo 

começa a ter significados. Para Bryce e Leichter (1983, p. 310), ao discutirem as 

relações entre família e televisão, o “conceito de mediação nos permite reposicionar a 
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questão usual – Como a televisão afeta a família? – por uma menos global: Como a 

organização e a interação de determinada família molda a experiência de seus membros 

com a televisão?” [Tradução Livre]
19

. O questionamento feito pelos autores nos remete 

à proposição de Martín-Barbero de ir dos meios às mediações, de migrar da 

investigação sobre os possíveis reflexos da mídia na família às ações da família que 

interferem nas relações dos sujeitos com os meios e na produção de sentidos a partir de 

seus conteúdos. 

Nesse sentido, buscando verificar como as relações familiares moldam (ou 

ajudam a moldar) as experiências de seus membros com a mídia, vale mencionar a 

heterogeneidade do espaço familiar. Formado, em geral, por adultos e crianças, homens 

e mulheres, e que pode incluir sujeitos de culturas e classes sociais diferentes – se 

expandimos esse ambiente para outras relações de parentesco além do primeiro núcleo 

familiar, esse espaço é formado por sujeitos que são diferentes entre si principalmente 

por suas especificidades de seres particulares (HELLER, 2014). Assim, a mediação 

familiar carrega um pouco das características dos sujeitos enquanto seres singulares e 

também enquanto ocupantes de determinadas funções sociais – como mãe, pai, irmão, 

avós, - mesclando sentimentos e ações que transitam entre responsabilidades, vontades, 

desejos, impulsos, desobediência, questionamento, criação, inseridos em contextos 

sociais ainda mais abrangentes. Como sugere Silverstone (1994, p. 65), as “famílias 

devem se considerar integrantes de um conjunto mais amplo de relações sociais” 

[Tradução Livre]
20

. 

Ao analisar a mediação familiar no uso de tecnologias da comunicação, Belloni 

e Gomes (2008, p. 727) destacam a interação entre sujeitos da mesma família e que 

ocupam funções sociais diferentes, como podemos ver no trecho abaixo. 

A análise de estudos e pesquisas (inclusive as nossas) nos leva a 

acreditar que a interação entre pares e com adultos, em situações 

favoráveis e inovadoras de aprendizagem e com uso pedagógico 

apropriado das TIC, pode levar as crianças em geral e, em especial, 

aquelas menos favorecidas, a desenvolver comportamentos 

colaborativos e autônomos de aprendizagem, altamente eficazes e 

benéficos para seu desenvolvimento intelectual. 

                                                           
19

 The concept of mediation allows us to replace the usual question – How does television affect the 

family? – with a less global one: How does the organization and the interaction within a particular 

family shapes its members’ experience of television? 

20
 Las familias se deben considerar insertas en un conjunto más amplio de relaciones sociales. 
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Porém, se Belloni e Gomes trazem um exemplo de interações efetivas entre 

membros da família no contexto da relação com a mídia, sugerindo, inclusive, o 

desenvolvimento de comportamentos benéficos para o crescimento intelectual das 

crianças a partir desse contato, é preciso lembrar que nem sempre as mediações 

familiares atuam dessa maneira: elas podem atuar de forma mista, variando do 

“extremamente ativa” ao “raramente atuante” – o que não significa inexistente.  

Ao revisarem estudos sobre o papel da família na mediação entre as crianças e a 

TV, Bryce e Leichter (1983, p. 313) analisaram o que consideraram os dois principais 

rumos tomados pelas pesquisas na área no período. O primeiro, de acordo com os 

autores, era baseado na ideia de que a intervenção verbal de um adulto pode reforçar o 

aprendizado a partir da televisão. Já o segundo questionava se, de fato, ocorrem 

interações educacionais em relação à TV no ambiente familiar. Ao comentarem sobre 

uma das pesquisas estudadas, Bryce e Leichter verificaram que os autores admitem a 

variedade das interações entre pais e filhos: “Eles reconhecem que a mediação familiar 

não é sempre verbal, explícita, e instigada pelo responsável, mas pode ser, ao contrário, 

comportamental, implícita e instigada por outros membros da família” [Tradução 

Livre]
21

. 

Orozco Gómez (2014) também discute sobre a família enquanto relevante 

espaço de mediação, analisando-a como parte de processos de recepção de primeira e 

segunda ordens pelo público infantil, como veremos mais a frente, no Capítulo 3, junto 

das discussões levantadas a partir da pesquisa de campo.  

Admitimos, portanto, ser a família um espaço de mediação que, além de 

contribuir para a formação do sujeito em sua individualidade, também é coadjuvante no 

processo de produção de sentidos das crianças a partir dos conteúdos assistidos na 

mídia. Assim, entendemos que boa parte das percepções do público infantil têm como 

base reflexões, julgamentos ou ideias advindas do ambiente familiar. Aqui não estamos 

afirmando que essa bagagem trazida da família é imóvel e imutável: há sempre 

possibilidade de criação, transformação e questionamento dessas mensagens, o que não 

exclui sua relevância no processo de produção de sentidos, que é o que nos interessa 

nesta pesquisa. 

                                                           
21

 They acknowledge that family mediation is not always verbal, explicit, and instigated by the parent, 

but may instead be behavioral, implicit, and instigated by other family members . 
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2.2.2  Mediação Escolar 

Outra importante mediação no processo de produção de sentidos na infância é a 

escola. Além da família, é na escola que a criança começa a se relacionar socialmente 

com o outro, e, na maioria das vezes, é no ambiente escolar que ela descobre que 

existem opiniões, conceitos e interpretações diferentes dos seus, diferentes daqueles que 

foram transmitidos no circuito de sua própria família. Este primeiro contato com o 

diferente auxilia na aceitação do que lhe parece estranho, além de funcionar como ponto 

de partida para a formação da habilidade de ponderar, criticar e avaliar as informações 

dadas e, dessa forma, produzir sentido a partir delas. 

Desde sua concepção até muito recentemete, as instituições escolares eram 

consideradas um dos principais espaços do saber, de transmissão e articulação de 

informações. Inspirada por ideias iluministas, a escola tornou-se também lugar de 

formação e capacitação do sujeito e, na Modernidade, ganhou a missão de formar para a 

mudança. Como afirma Sodré (2012, p. 249), escola “não é o lugar físico onde acontece 

o processo educacional, e sim a forma cultural moderna – ao lado de outras, como a 

democracia, o mercado, etc. – pela qual se incorpora conhecimento”. Destacamos a 

produção de sentido como característica que permeia o ensino escolar ao longo do 

tempo, considerando as especificidades de cada período histórico, sobretudo no que diz 

respeito às formas de expressar opiniões e interpretações. 

Para definir a escola como lugar de produção de sentido, vamos considerar o 

conceito de Augé (2007, p. 169), que afirma o lugar é: 

[...] identitário (no sentido que um certo número de indivíduos podem 

se reconhecer nele e definir-se através dele), relacional (no sentido 

que um certo número de indivíduos, os mesmos, podem ver aí a 

relação que os une uns aos outros) e histórico (no sentido que os 

ocupantes do lugar podem encontrar nele os rastros diversos de uma 

implantação antiga, o sinal de uma filiação).  

Se entendemos a escola como lugar, de acordo com Augé, consideramos que o 

ambiente escolar é espaço de formação de relações simbólicas dos indivíduos que 

participam do cotidiano escolar 1) com o grupo do qual fazem parte, 2) com a história 

comum a eles e 3) também com eles próprios. Como personagem do ambiente escolar, o 

aluno é produtor de significado na esfera individual (consigo mesmo), na esfera coletiva 

(a partir do momento que reconhece-se como integrante de uma turma, por exemplo), e 
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na esfera histórica (mediante referenciação da escola como instituição historicamente de 

troca e produção de conhecimento). 

Ao entender o sujeito como capaz de articular informações dadas para construir 

conhecimento, enxergamos a escola como um importante espaço dessa construção. E, 

nesse espaço, nos parece clara uma relação dialógica, em que educador e aluno 

interagem no processo discursivo e participam dele como protagonistas, sendo não 

apenas sujeitos, mas também objetos do discurso. Bakhtin (1997) destaca o caráter 

polifônico dos discursos, que carregam múltiplas vozes – além daquelas próprias dos 

sujeitos participantes do diálogo. Em uma sala de aula, por exemplo, na fala de um 

aluno que questiona o professor com alguma dúvida, estão incluídas também as “vozes” 

de sua família, da comunidade onde mora, de seu contexto social – mediações que se 

mesclam e incluem-se umas em outras. O mesmo acontece com o professor e se dá em 

cada relação de diálogo: os sentidos criados são produto da ação do sujeito que, por ser 

histórico e social, também carrega percepções, visões e enunciados anteriores, próprios 

de seu contexto social. Como afirma Bourdieu (1989, p. 5), 

[...] cada família transmite a seus filhos, mais por vias indiretas que 

diretas, um certo capital cultural e um certo ethos, sistema de valores 

implícitos e profundamente interiorizados, que contribui para definir, 

entre coisas, as atitudes face ao capital cultural e à instituição escolar.  

A importância das relações sociais para o desenvolvimento das competências do 

sujeito também é destacada por Perrenoud (1999, p. 137), quando ele afirma que 

As potencialidades do sujeito só se transformam em competências 

efetivas por meio de aprendizados que não intervêm espontaneamente, 

por exemplo, junto com a maturação do sistema nervoso, e que 

também não se realizam da mesma maneira em cada indivíduo. Cada 

um deve aprender a falar, mesmo sendo geneticamente capaz disso. 

As competências, no sentido que será aqui utilizado, são aquisições, 

aprendizados construídos e não virtualidades da espécie.  

Acreditamos, portanto, que a produção de sentido a partir de enunciados e 

mensagens se dá por meio de uma interação dialógica entre os múltiplos participantes 

do discurso. No ambiente escolar, mais do que receber o conteúdo, o aluno faz suas 

próprias análises e reflexões para, dessa forma, apreender à sua maneira o que foi dito. 

Cada informação é articulada de forma única por cada aluno, que acessa sua própria 

bagagem de dados – as diversas vozes – para dar sentido ao que está sendo transmitido 

pelo professor. Nessa relação dialógica, vale destacar que, para Bakhtin (1997), todos os 

personagens percorrem o trajeto do discurso em condição de igualdade: o falante 
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escolhe as palavras e o formato adequados de acordo com o contexto e com o objetivo 

de que o destinatário compreenda a mensagem. Da mesma forma, o interlocutor 

responde de forma ativa, interagindo com o enunciador e, se tornando, dessa forma, 

também um enunciador.  

Porém, é preciso ressaltar que as mudanças observadas na sociedade 

contemporânea, sobretudo com o rápido avanço das tecnologias de informação e 

comunicação, têm alterado também a percepção sobre o ambiente escolar. Como 

ressalta Martín-Barbero (2000, p. 55), 

A escola deixou de ser o único lugar de legitimação do saber, pois 

existe uma multiplicidade de saberes que circulam por outros canais, 

difusos e descentralizados. Essa diversificação e difusão do saber, fora 

da escola, é um dos desafios mais fortes que o mundo da comunicação 

apresenta ao sistema educacional.  

Delorme (2012, p. 12) também posiciona a escola como instituição social 

inserida em uma sociedade altamente mergulhada na tecnologia, diferente de quando foi 

criada e também diferente do que era há pouco tempo atrás.  

Neste mundo altamente tecnologizado, está inserida a escola como 

uma instituição social. Dentro dela, há crianças e professores com 

histórias, valores, experiências prévias, expectativas e até mesmo com 

maior ou menor contato com essas tecnologias, ou seja, há um 

encontro previsto e altamente estimulante entre pessoas diferentes. 

Reside, portanto, um desafio: 1) aos educadores, que têm a missão de possibilitar 

a construção de conhecimentos no ambiente escolar contemporâneo – altamente 

heterogêneo e mediado; 2) aos governantes e responsáveis pelo planejamento das 

políticas de educação, aos quais cabe a necessidade de ampliação do olhar em relação 

ao que hoje é a escola – não mais o único espaço do saber e que, por isso, precisa 

também se transformar; 3) a nós, pesquisadores de educação e comunicação, que 

precisamos estar cada vez mais atentos a essas mudanças para entender como a 

mediação da escola afeta a produção de sentidos e o processo de aprendizagem das 

crianças e, além disso, como as outras mediações (da mídia, por exemplo) afetam a 

mediação escolar. 

Nesse contexto, entendemos a relevância da discussão relativa a abordagens 

estruturadas e planejadas sobre a mídia no ambiente escolar, o que discutiremos mais a 

frente, no próximo subcapítulo. Destacamos, nesse ponto, a importância do estudo das 

mediações como sustentação para a definição e o desenvolvimento de ações de 
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Educação Crítica para as Mídias, como destaca Lopes (1996, p. 45), ao afirmar que “O 

conhecimento das mediações deve permitir fazer propostas pedagógicas muito mais 

refinadas para rearticular as mediações da audiência”. 

2.2.3  Mediações do cotidiano 

Para concluirmos as discussões sobre mediações, achamos prudente extrair, para 

fins heurísticos, a partir das considerações de Martín-Barbero (1997), Duarte (2008), 

Delorme (2012) e Braga (2001), uma categoria de mediação que incluísse o que os 

autores nomearam, respectivamente, como “temporalidade social e a competência 

cultural”, “situacional”, “vida de comunidade” e “cultura”. Entendemos que as 

nomeações utilizadas pelos autores remetem a um mesmo campo semântico e convergem 

entre si, caracterizando o que entendemos como mediações do cotidiano – que incluem as 

relações sociais dos sujeitos de grupos, culturas e gerações diferentes 

(cultura/tempo/comunidade), em situações diferentes (situacional). Assim, sobre as 

mediações do cotidiano, destacamos a afirmação de Fernandes (2012, p. 26), que destaca 

que, 

Atualmente, o estudo da interação comunicação-cultura tem como 

base a noção de cotidiano, de prática de pessoas e grupos sociais e é 

tomado em sua conotação mais ampla como “produção, circulação e 

consumo de significações.” A cultura se situa no interior dessas 

práticas nas quais se dão as significações. É com essa visão que o 

termo cultura vem sendo trabalhado especialmente nos países da 

América Latina. 

Nesse sentido, incluímos nesta categoria as mediações advindas das relações do 

sujeito em comunidade, mediações essas que são caracterizadas por especificidades de 

determinada cultura e pela esfera de temporalidade na qual estão situadas. Recorrendo 

mais uma vez às considerações de Fernandes, entendemos que 

A recepção vem sendo entendida como significando desde o uso ou o 

consumo dos meios de comunicação de massa até os processos gerais 

de produção de sentido. Os investigadores da recepção pretendem que 

ela seja um lugar novo, de onde o processo comunicativo deva ser 

repensado. Reconhece-se que a cultura, os fatores socioculturais do 

contexto de cada um fazem parte da recepção, da forma como cada 

sujeito recebe e constrói os sentidos do que presencia na TV ou em 

outros meios de comunicação. (Ibid., p. 22) 

Apesar de estar inserida na esfera onde se dão as ações do sujeito particular 

(HELLER, 2014), a mediação do cotidiano não deve ser vista como um espaço de 
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repetições apenas, mas sim como um lugar novo, rico e abundante em processos de 

produção e criação, já que está inserida também no espaço do ser humano genérico. 

2.2.4  Meta-mediações 

Na discussão sobre as mediações, é válido destacar também o que ousamos 

chamar aqui de meta-mediação – quando tecnologias funcionam como mediação para a 

produção de sentido a partir delas mesmas. Um exemplo é o conteúdo assistido em um 

programa de televisão funcionar como mediação para o visionamento de um vídeo no 

YouTube, por exemplo. Ou ainda o formato e ferramentas próprias de determinada 

mídia serem considerados na recepção do conteúdo transmitido por ela mesma. Duarte 

(2008, p. 19) chama esse tipo de mediação de mediação tecnológica, que, segundo a 

autora, “trata-se dos mecanismos exclusivos da mídia em questão, isto é, linguagem e 

características técnicas que influenciam a recepção”. 

Vale destacar, como ressaltam Alves e Labrunie (2008, p.79), que é a interação 

com as tecnologias que permite a produção de sentidos a partir delas, pois, segundo as 

autoras, “os atores sociais, ao usarem-nas, tecem redes comuns de significado em torno 

delas”. Elas ressaltam, entretanto, que tecnologias (ou equipamentos tecnológicos) 

iguais não têm o mesmo significado para todos e, por isso, reforçam a relevância do 

olhar para o uso que se faz delas. 

Portanto, no Capítulo 3 desta dissertação, discutiremos os resultados da pesquisa 

de campo à luz das diversas mediações que integram o processo comunicacional do 

sujeito na Contemporaneidade, com foco no sujeito criança. 

2.3  Produção de sentidos na infância a partir de conteúdos audiovisuais 

Como já discutido anteriormente, entendemos a produção de sentidos como um 

processo social e multimediado, que leva em conta diversas e diferentes características. 

Convém reforçar, no entanto, como ressalta Fernandes (2012, p.22), que  

[...] os estudos da Teoria da Recepção na contemporaneidade 

começam a levar em consideração as características socioestruturais e 

culturais (grau de instrução, classe social, profissão, faixa etária, 

gênero) dos indivíduos que integram a audiência, percebendo que os 

receptores não comparecem vazios à relação com os emissores, meios 

e mensagens. Essas características aparecem como instâncias 

mediadoras e serão responsáveis por determinar a seletividade dos 

receptores e, portanto, limitar os antigos efeitos.  
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Ao comentar sobre os “antigos efeitos”, Fernandes retoma a ideia de pesquisas 

que olhavam para os efeitos das mídias nas pessoas, enxergando o sujeito como ser 

apático, um mero receptor de mensagens. Com foco na cultura popular, a corrente que 

ficou conhecida como Estudos Culturais fez emergir na Inglaterra a pesquisa sobre as 

maneiras como os sujeitos assimilam, articulam, rebatem, ponderam e ressignificam as 

mensagens midiáticas. Nomes como E. P. Thompson, Raymond Willians e Richard 

Hoggart marcaram o início dos Estudos Culturais e, posteriormente, ganharam 

seguidores como Stuart Hall, que defendiam a não-rigidez dos sentidos dos discursos – 

que carregam possibilidades múltiplas de produção de sentidos –, reforçando o caráter 

ativo do sujeito na negociação do significado das mensagens. 

Dessa forma, começava a ser contraposta a teoria dos efeitos, com a sugestão de 

que o sujeito era também produtor de sentidos e que, além disso, suas interpretações 

poderiam ressignificar as mensagens pretendidas pelos criadores do conteúdo inicial. 

Sobre esse ponto, ao citar Hans Robert Jauss e Wolfgang Iser, da Escola de Constança 

da Estética da Recepção, Farbiarz (2007, p. 82) afirma que 

Definindo os papéis no ato de leitura, para Jauss (1979), o emissor se 

caracterizaria pelo somatório de background, motivação, expectativa e 

intenção, enquanto que no receptor a intenção seria substituída pela 

inteligência, ou pela capacidade de ele questionar a intenção do 

emissor. Iser (1996) complementa o conceito de emissor, 

considerando-o como alguém que tem uma imagem do que venha a 

ser o leitor de seu texto, afirmando que este leitor funciona, para o 

emissor, como a estrutura interna do próprio texto. Assim, o que 

possibilita o funcionamento da comunicação é a capacidade de 

imaginação do emissor em relação ao papel do receptor e vice-versa. 

Iser e Jauss corroboram, portanto, conforme relata Farbiarz, a possibilidade de 

ressignificação do conteúdo pelo receptor, destacando sua capacidade de questionar o 

que é transmitido pelo emissor e ressaltando as capacidades criativas do emissor e do 

receptor em um processo comunicativo. 

Na América Latina, Jesús Martín-Barbero é referência para o que ficou 

conhecido como as contribuições latino-americanas para os Estudos Culturais, trazendo 

à tona os múltiplos sentidos possibilitados pelos textos e ratificando o caráter ativo do 

público enquanto audiência. Muito além disso, Martín-Barbero possibilitou que os 

latinos fossem vistos nas pesquisas e, principalmente, que sua atuação e contribuição 

cultural fossem estudadas. O autor (1997, p. 104) destaca a contribuição de Gramsci, 

que possibilitou, na década de 1960, transpor a discussão cultural para um nível 
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diferente, que amplia o conceito de cultura popular e possibilita analisar a cultura 

sobretudo como um processo – não estático – e, por isso, gerador de conflitos. 

Entendemos, portanto, assim como destacam Farbiarz, Farbiarz e Nojima (2003, 

p. 2), que a produção de sentidos está também vinculada a uma bagagem social e 

cultural própria de cada indivíduo, à qual os autores identificam como o repertório do 

interlocutor, seja ele o autor ou o receptor do conteúdo. Importante sublinhar que os 

termos “texto” e “leitura” não se atêm exclusivamente à leitura de textos escritos. 

Estamos estabelecendo aqui comparações com os processos de leitura de quaisquer 

textos, sejam eles impressos, audiovisuais ou imagens estáticas, em suportes que podem 

ir desde o livro até a TV, por exemplo. Ao citarem Goulemot, os autores afirmam que,  

Por biblioteca (1996:114-116), o autor refere-se a uma cultura coletiva 

que permeia os agentes da leitura de uma forma mais ampla. Trata-se 

não só dos textos lidos, pelo autor e pelo leitor, como também do 

“sistema de valores” a que foram expostos nos seus percursos sociais. 

Ao lermos um texto realizamos, automaticamente, comparações com 

outros textos lidos e com uma estrutura de valores que nos foi 

transmitida pela família, pela escola, pelo contato social. Nossa 

produção de sentidos está em parte atrelada a estes conceitos já 

existentes em nós. Igualmente, aquele que produz o texto também está 

sob a égide deste contexto. 

Para complementar a discussão, Farbiarz, Farbiarz e Nojima afirmam que, 

segundo Goulemot, a história cultural em que o sujeito está inserido intermedia a leitura 

do texto. “Em uma primeira acepção, um evento histórico socialmente marcante 

determina como aquele conjunto social estará lendo e orientará na sua produção de 

sentidos literários” (Ibid., p. 2). Assim, retomam também conceitos de Bakhtin que dão 

suporte à compreensão sobre a produção de sentidos, como a polifonia, o dialogismo e a 

atitude responsiva ativa. Para os autores (Ibid., p. 2), 

A crítica de Bakhtin (1997b) parte de sua visão de que o ouvinte não 

somente recebe o discurso do locutor mas reage a ele, o que define 

como atitude responsiva ativa. Esta atitude representa a relação ativa 

do ouvinte – e esperada pelo locutor - com o dito, seja em uma 

concordância, integral ou parcial, em uma discordância ou mesmo em 

uma ação, imediata ou não. Em suas palavras “(...) toda compreensão 

é prenhe de resposta e, de uma forma ou de outra, forçosamente a 

produz: o ouvinte torna-se o locutor”. Este conceito é a base da visão 

dialógica bakhtiniana.  

Farbiarz, Farbiarz e Nojima esclarecem, ainda, que polifonia e dialogismo não 

são conceitos idênticos, mas complementares. Exemplificam com o fato de que um 

texto, em geral, é dialógico, porém pode ter vários graus de polifonia. “A polifonia se 
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refere às vozes que acompanham o falante em seu discurso. Seu grupo social, sua 

família, os autores que leu, as novelas que assistiu, seus conhecimentos e experiências 

são parte de seu discurso” (Ibid., p. 3). Portanto, a produção de sentidos é um processo 

múltiplo, diverso, social, polifónico, dialógico e multimediado. 

Ao direcionar nosso estudo especificamente à produção de sentidos a partir de 

conteúdos audiovisuais, é preciso relembrar que, com o desenvolvimento das 

tecnologias de informação e comunicação, são crescentes os números de acessos a 

conteúdos desse tipo – tanto pela TV quanto pela Internet, em diversos suportes e 

plataformas. Dados do Kantar Ibope Media (2017) mostram que, em 2016, o tempo 

médio que o brasileiro dedicou ao consumo de TV (aberta e por assinatura) foi 16 

minutos maior que em 2015, totalizando 6 horas e 17 minutos diários de assistência 

televisiva. O estudo destaca a diversificação de telas e plataformas no processo de 

assistência de TV. Da mesma forma, dados do YouTube já mencionados corroboram o 

aumento do número de acessos a conteúdos audiovisuais. Cresce também, nesse 

cenário, a relevância da imagem enquanto vetor de transmissão de informações na mídia 

tradicional e em canais alternativos, como aqueles presentes nas redes sociais e no 

YouTube. 

Adentramos ainda mais neste campo e verificamos que, também na audiência 

infantil, o audiovisual é relevante meio de acesso à informação, sendo a assistência dos 

conteúdos partilhada por diferentes plataformas – TV, celular, computadores, tablets, 

como verificamos a partir de dados de TIC Kids 2016 (CETIC.BR, 2016) e do Kantar 

Iboper Media (2016). Interessa-nos, portanto, detalhar um pouco a produção de sentidos 

especificamente a partir de conteúdos audiovisuais. 

Em pesquisa que utilizou desenhos e textos de crianças sobre a TV para entender 

os usos e produções de sentidos sobre o meio de comunicação no cotidiano infantil, 

Fernandes e Alves (2008, p. 45) relatam que 

Os fragmentos de texto apresentados [...] demonstram como as 

crianças utilizam o senso comum sobre o papel da tevê (que só ensina 

o que não é bom), para valorizá-la como um meio em que 

“aprendemos várias coisas boas”, recurso que identificamos em outros 

textos recolhidos. É flagrante, e acreditamos não ser por acaso, o 

grande número de crianças que veem a tevê como algo que ensina, ou 

algo para ensinar. Mesmo quando falam da diversão que ela 

proporciona, sentem-se na obrigação de ressaltar que ela também 

ensina e que elas aprendem muito com a tevê. 
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Importante considerar que as crianças ouvidas na pesquisa de Fernandes e Alves 

descreveram suas opiniões sobre a TV destacando, na maior parte dos casos, seu lado 

bom e ruim. Por este motivo, a característica de meio que ensina “várias coisas boas” 

(Ibid., p. 45) aparece na avaliação delas sobre a TV, assim como a característica de 

proporcionar lazer, entre os pontos positivos do veículo. Pode-se avaliar, apesar de não 

ser possível comprovar, que tais considerações advêm de mediações adultas – 

provavelmente familiar ou da escola. 

O relato de Fernandes e Alves levanta também uma reflexão necessária nesse 

ponto: a necessidade de dar ao conteúdo audiovisual – no caso, a TV – o mérito que 

cabe ao que se considera importante, um louro que supere a característica de vídeo 

usado apenas para lazer, ratifica a relevância do audiovisual para o público infantil. E, 

ao mesmo tempo que o coloca em posição de destaque na seara de opções de conteúdos 

a que têm acesso, essa distinção permite verificar também indícios da mediação escolar 

nesse processo. Caracterizar o conteúdo da TV como algo que ensina é, também, 

questionar o papel da escola como detentora única do saber e do conhecimento. As 

crianças estão dizendo, mediadas pelas famílias, pelo discurso da TV e possivelmente 

pela própria escola, que não é só a escola que ensina. É possível aprender também pela 

televisão. 

É preciso destacar que não desconsideramos a possibilidade de as crianças 

avaliarem alguns conteúdos audiovisuais como educativos apenas como forma de 

justificarem para os pais e responsáveis o tempo que passam assistindo TV ou vídeos na 

Internet. Ao aliarem a característica educativa à percepção dos pais em relação à TV e à 

Internet e transformar vídeos em algo que deixa de ser apenas lazer, as crianças podem 

ganhar o bônus da autorização de dedicarem mais tempo a tais atividades. De toda 

forma, entendemos que essa possibilidade não exclui nossa proposição da existência de 

mediações diversas no discurso das crianças, já que tal discurso atenderia à uma 

expectativa anteriormente expressa pela família ou pela escola. 

Isto posto, destacamos, a partir de trecho da pesquisa de Fernandes e Alves, três 

pontos que consideramos integrar um processo comunicacional e de produção de 

sentidos na infância: 1) a característica social marcada pelas mediações (processo 

dialógico e polifônico); 2) a relevância do audiovisual em sua esfera geral, para a 

sociedade; e 3) a relevância do audiovisual para o público infantil. 

Este exemplo também nos ajuda a ampliar a discussão sobre as mídias – 

sobretudo audiovisuais – como espaços potenciais de aprendizagem, outro ponto que 
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integra a discussão sobre a produção de sentidos na infância a partir de conteúdos 

audiovisuais. Belloni e Gomes (2008, p. 736) destacam características do audiovisual, 

presentes tanto no momento da assistência em si quanto em um momento posterior, que 

contribuem para a aprendizagem. Segundo as autoras, 

O vídeo, como suporte pedagógico, estimula as crianças a 

mobilizarem seus referenciais televisuais, suas competências 

específicas de leitura televisual, gerando grande motivação, inclusive 

para outras aprendizagens como a da leitura. Observamos também que 

este uso estimula as crianças a trocarem informações e opiniões sobre 

programas, heróis e histórias, mas também sobre questões técnicas, 

criando situações de aprendizagens colaborativas e gerando a 

construção de conhecimentos e atitudes de leitura crítica dos 

conteúdos da telinha. 

Belloni e Gomes consideram, ainda, os meios de comunicação como “novos 

modos de aprender que as crianças e jovens vêm desenvolvendo em decorrência das 

transformações sociais” (Ibid., p. 740), destacando a relevância da mídia como meio por 

onde as crianças aprendem e deixando clara, por meio do adjetivo “novos”, as 

diferenças entre o aprender pela mídia e o aprender tradicional escolar. 

Braga (2001) também vê os processos de comunicação como vetores adicionais 

de aprendizagem, que caminham paralelamente aos vetores família, escola, cultura e 

vida prática – como se fossem uma espécie de prolongamento ou ampliação das outras 

formas de aprendizagem. O autor destaca, ainda, a necessidade de desvincular as 

características e peculiaridades próprias do processo de aprendizagem tipicamente 

escolar daquelas relacionadas ao processo proporcionado pelos meios de comunicação. 

Ao ressaltar as especificidades de cada um dos processos, Braga reforça que o 

potencial educativo da mídia nem sempre é evidenciado, justamente pelo fato de ser 

usualmente relacionado ao padrão escolar de aprendizagem naturalizado na sociedade 

contemporânea. Entretanto, pesquisas realizadas com crianças mostram que esse 

potencial é revelado por meio do relato delas sobre determinados conteúdos. Nossa ida a 

campo, por exemplo, nos trouxe alguns indícios, que serão discutidos no Capítulo 3. 

2.4  Educação Crítica para as Mídias: caminhos e desafios 

Como temos visto ao longo desta pesquisa, as discussões sobre Educação e 

Comunicação convergem em alguns pontos. Neste subcapítulo, porém, atentaremos 

para a observação dos estudos sobre a educação para as mídias. Em geral, tais estudos 

estão incluídos em duas vertentes: Mídiaeducação e Educomunicação. Ressaltamos, 
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porém, que mais do que tentar definir políticas ou tentar encaixar ações em determinado 

conceito, o que buscaremos discutir aqui é o olhar para o processo comunicacional e 

para os meios de comunicação enquanto processo e meios que precisam ser 

compreendidos, analisados, estudados. Nosso viés, assim como o sugerido por 

Fernandes (2012, p. 29), é o de que tais pesquisas assumem “a postura de 

questionamento, na qual a educação é entendida como a análise da forma e do conteúdo 

da comunicação que, quando mediada, representa um potencial para equilibrar as 

desigualdades sociais e favorecer a democracia”. 

Vale lembrar também, como aponta Soares (2014, p. 17), que “não existe, como 

muitos manuais fazem supor, um modelo único de se promover a Educação Midiática”. 

Para o autor, há três abordagens básicas, que ele chama de protocolos, nos quais as 

pesquisas que envolvem a temática de Educação e Comunicação se baseiam: protocolo 

moral, protocolo cultural e protocolo mediático (ou educomunicativo). Resumiremos a 

seguir tais protocolos como forma de contextualizar a discussão sobre as pesquisas na 

área. 

O protocolo moral está mais focado no conteúdo das mídias e tem como 

principal bandeira o fato de que crianças e jovens, principalmente, têm direito de assistir 

programas que tenham conteúdos de qualidade, que sigam o conceito de 

responsabilidade social. Essa linha não considera (ou considera muito pouco) a ação 

comunicativa do sujeito em resposta ao que recebe, assumindo que o conteúdo pode ser 

danoso a quem assiste já que sua recepção é quase apática. Essa linha, portanto, busca 

desenvolver atividades educativas que mostrem os “perigos” da mídia e ensinem como 

reagir a eles. Ao citar Buckingham, Siqueira (2008, p. 1.044) critica a abordagem do 

protocolo moral, ressaltando que, 

Buckingham (2000, p. 12) avalia como um dos problemas da 

abordagem inoculativa o fato de seus idealizadores a considerarem 

certa e garantida: “A educação para a mídia era considerada, 

automaticamente, capaz de direcionar a criança para uma apreciação 

da alta cultura, para comportamentos moralmente saudáveis, para 

crenças mais racionais e politizadas”. Todo educador com experiência 

razoável sabe que a realidade não é essa. 

Já o protocolo cultural entende que a mídia está inserida no cotidiano da 

sociedade contemporânea e que, por esse motivo, precisa ser estudada e compreendida. 

Como afirma Soares (2014, p. 18), “O que caracteriza esta vertente é seu foco na 

relação dos educandos com os meios de comunicação e as novas tecnologias ou, 
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simplesmente, com a mídia”. Assim, esta abordagem compreende que quanto mais 

conhecerem a mídia, seus formatos e meios de produção, melhor os jovens e crianças 

saberão lidar com ela, que eles já têm os meios de comunicação como parte de sua 

rotina. No Brasil, esta linha atende pelo nome de Midiaeducação. 

Para fechar as abordagens básicas, conforme sugere Soares, há ainda o protocolo 

mediático, que refere-se mais à palavra mediação que à palavra mídia. Isto porque esta 

linha tem como foco o processo comunicativo como um todo, e não apenas os meios de 

comunicação, considerando as mediações presentes neste processo, como a familiar e a 

escolar, por exemplo. Nas palavras do autor, o protocolo mediático “preocupa-se 

fundamentalmente com o fortalecimento da capacidade de expressão de crianças e 

jovens” (Ibid., p. 18). Esta linha tem no Brasil o próprio Ismar Soares como um dos 

principais pesquisadores e entusiastas. Além disso, há um curso de licenciatura na 

graduação da USP
22

 com foco na formação de educomunicadores. 

Apenas como forma de contextualizar o cenário das pesquisas sobre 

Comunicação e Educação, e não buscando definir uma ou outra vertente como certa ou 

melhor, trazemos abaixo um breve histórico e suas principais marcas, que nos serão 

úteis, sobretudo, em nossa pesquisa de campo.  

Em artigo que apresenta um recorte de sua pesquisa de doutorado, Costa (2015) 

traz um histórico sobre as pesquisas em Comunicação e Educação, indicando os 

principais marcos que levaram à constituição das duas linhas de pesquisa – 

Mídiaeducação e Educomunicação. A autora lembra que a conexão entre as duas áreas 

de estudo, até então não tão conectadas entre si no ambiente acadêmico, teve início na 

década de 1980, a partir da iniciativa da Unesco, que realizou seminários e congressos 

sobre o tema. As discussões foram se ampliando nos contextos europeu e americano, 

sobretudo na Inglaterra, de onde podemos citar autores como Len Masterman e David 

Buckingham, que contribuíram para a expansão das pesquisas – até então focadas na 

vertente da Midiaeducação. 

Siqueira (2008, p. 1.044) também apresenta uma contextualização de tais 

estudos no Brasil, destacando pesquisa realizada pelo professor e pesquisador Adilson 

Citelli, na década de 1990, sobre a utilização das mídias na escola por alunos e 

professores. Segundo Siqueira, 
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 Mais informações sobre a graduação em Educomunicação oferecida pela USP podem ser conferidas 

em: http://www5.usp.br/ensino/graduacao/cursos-oferecidos/educomunicacao/. 
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Com o objetivo investigar como se dava a circulação dos textos “não-

escolares” na sala de aula, o autor constatou que, embora professores e 

alunos conversassem sobre a televisão e suas polêmicas nos 

intervalos, esse tema praticamente não era tratado no período formal 

da aula, quando os docentes tendiam a se ater aos conteúdos 

“clássicos” dos programas oficiais, traduzidos nos livros didáticos. Tal 

fenômeno foi observado na época em que algumas políticas públicas 

voltadas à inclusão das mídias na escola estavam sendo postas em 

prática, tais como a TV Escola e o PROINFO. Na época, Citelli (1999, 

p. 216) caracterizou o momento registrado na pesquisa como “de 

passagem”, em que a escola requisitava mudanças, mas ainda não 

havia encontrado mecanismos para pôr em prática as transformações 

necessárias. 

Costa (2015, p. 97) define que a abordagem defendida pelos estudiosos de 

Midiaeducação “pode ser entendida a partir de três perspectivas: educar sobre/para os 

meios (perspectiva crítica), com os meios (perspectiva instrumental) e através dos meios 

(perspectiva expressivo-produtiva)”. Nesse sentido, as atividades têm como foco o 

espaço escolar e o uso da didática, como reforça Soares (2014, p. 18), quando fala sobre 

os esforços em “implantar currículos no ensino formal”. Entretanto, vale destacar a 

importante ressalva feita por Costa (2015, p. 97), ao citar Jaquinot. 

Hoje a distinção e/ou separação entre educar para e com os meios – 

em que de um lado existe a prática educativa sobre os meios e de 

outro o ensino através dos meios – esconde certa “esquizofrenia” nas 

suas funções, pois embora sejam voltadas para diferentes tipos de 

práticas, as ações de formação propostas em ambos os casos 

caminham na mesma direção (JACQUINOT, 2006, p. 3). 

As autoras ressaltam a necessidade de um olhar cuidadoso para a relevância 

dada a definições epistemológicas em detrimento da ação prática. Apesar de destacarem 

a necessidade das definições teóricas, elas reforçam a urgência de se olhar mais para os 

objetivos, que, no caso, precisam ser os mesmos, e menos para definições muito 

específicas de ações de formação propostas. Dessa forma, acreditam que deve-se 

considerar as diferentes práticas de educar para e com os meios, porém garantindo que 

elas estejam na mesma direção. 

Entendemos, portanto, diante dessa breve contextualização, que o que marca a 

principal diferença entre a abordagem da Midiaeducação e a Educomunicativa é um 

olhar da Midiaeducação mais voltado para o uso de meios didáticos e/ou pedagógicos 

na discussão sobre a mídia. Já a Educomunicação, como revela Soares (2014, p. 23), 

[...] busca sua sustentação não exatamente nos parâmetros da 

Educação (em suas filosofias ou didáticas) ou, mesmo, da 

Comunicação (em suas teorias e práticas), mas na interface entre 
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ambas (o mundo que se revela no encontro dos dois campos 

tradicionais). 

Assim, Soares afirma que a Educomunicação “opera por projetos, valorizando 

todas as formas de expressão, especialmente a artística, tendo como objetivo a 

ampliação do potencial comunicativo da comunidade educativa e de cada um de seus 

membros” (Ibid., p. 18). A abordagem educomunicativa também destaca o esforço pelo 

desenvolvimento e manutenção de um “fator de aprendizagem que amplie o número dos 

sujeitos sociais e políticos preocupados com o reconhecimento prático, no codidiano da 

vida social, do direito universal à expressão e à comunicação” (Ibid., p. 23). 

A partir das especificidades de cada abordagem, é possível verificar que 

pesquisas sobre Comunicação e Educação no Brasil se dividem em duas vertentes, 

como falamos: Mídiaeducação e Educomunicação. Entendemos, contudo, que há mais 

força na união do que na divisão em busca de nichos específicos de atuação. E, por isso, 

chamaremos de Educação Crítica para as Mídias nossas referências a esses estudos, por 

entender que os métodos e ações de ambas as vertentes convergem em um grande 

objetivo: promover e alavancar iniciativas que ajudem crianças e jovens a tornar cada 

vez mais conscientes suas relações com a mídia, os meios de comunicação e seus 

conteúdos. Nesse sentido, recorremos à Kincheloe (1998, p. 50), que afirma que 

As qualidades que os adultos mais temem em nossos filhos - paixão, 

energia visceral e força vital - podem ser usadas como base para uma 

educação escolar pós-moderna. Em certo sentido, o gênio está fora da 

garrafa, e não há maneira de recuperá-lo. Como a revolução da 

comunicação abriu o esoterismo adulto para as crianças, não há como 

voltar atrás. Os intermináveis debates sobre classificações de filmes e 

discos são exercícios fúteis; a questão agora gira em torno de como 

fornecer às crianças o tipo de apoio emocional e intelectual que as 

ajuda a equilibrar a interação entre sua energia visceral e suas novas 

descobertas. [Tradução Livre]
23

 

É claro que entendemos e apoiamos a luta pela necessidade de ações de 

classificação etária indicativa de conteúdos midiáticos e de regulação da publicidade 

infantil. E, ao ler Kincheloe, não apreendemos que ele as renega. O que o autor busca 
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 The very qualities adults fear most in our children – passion, visceral energy, and life force – can 

be used as the basis for a postmodern school education. In a sense the genie is out of the bottle and 

there is no way to get it back in. As the communication revolution has opened adult esoterica to 

children, we find there is no turning back. The endless debates over movie and record ratings are 

futile exercises; the question now revolves around how to provide children the type of emotional 

and intellectual supports that help them balance the interaction between their visceral energy and 

their newfound insights. 
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destacar, no nosso entendimento, é que tais trabalhos não podem ser feitos 

desconsiderando as mudanças verificadas na mídia e na sociedade contemporânea, 

como se fosse possível tornar crianças e jovens alheios ao que acontece na sociedade 

midiática. O gênio está fora da garrafa e não há como recuperá-lo. 

Vale destacar também que, muito além de definições, entendemos que a 

relevância e a necessidade de estudos em Educação Crítica para as Mídias são muito 

maiores que as diferenças que busquem separar as abordagens. Assim como Soares 

(2014, p. 24), defendemos que, “independentemente da designação das correntes 

teórico-programáticas a que se filiam”, o mais importante é que pesquisadores, 

estudiosos e defensores da educação midiática unam “forças para ampliar os espaços de 

negociação, especialmente com as políticas públicas, ainda resistentes em entender a 

importância de se tomar a mídia e a comunicação objetos de consideração no trabalho 

educativo”. Ou ainda, como defende Siqueira (2008, p. 1.059), deve-se considerar que 

Todas essas estratégias têm em comum dois princípios básicos de 

aprendizagem: o de que o aluno já tem conhecimentos importantes 

sobre mídia (em geral mais amplos que os do professor), mas que 

muitos dos aspectos realmente significativos na área são 

desconhecidos. E são esses os aspectos que devem ser ensinados, 

usando-se uma ou mais técnicas [...]. 

Outros autores abordam a relevância dos estudos sobre Educação Crítica para as 

Mídias, sobretudo a partir de um cenário repleto de mudanças no qual está inserida a 

sociedade contemporânea. Lopes (1996, p. 45) destaca a necessidade da atuação 

participativa da audiência nos processos envolvendo mídia e educação, quando, ao 

discutir a relevância do estudo das mediações, afirma que “esse conhecimento é 

suscetível de ser explorado de maneira produtiva, isto é, de forma a ser aplicado nos 

trabalhos de Educação para os Meios e, principalmente, haver sobre eles intervenção 

dos próprios receptores”. 

Martín-Barbero (2000) também trata a primordialidade de se considerar a 

participação da audiência nos processos comunicativos. O autor afirma que as ações 

desenvolvidas no ambiente escolar ainda evidenciam, de forma vertical, os 

direcionamentos passados pelos professores, em detrimento de ações participativas que 

envolvam os alunos em um processo construtivo – em que sejam visíveis também suas 

atuações, produções e ressignificações a partir do que assistem e do que aprendem. 

Ao colocar como ponto de partida as mudanças que são necessárias à 

escola para que ela possa interagir com o país e não simplesmente 
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para a utilização dos meios de comunicação, estou enfrentando um 

mal-entendido que o sistema escolar não parece interessado em 

desfazer: a obstinada crença de que os problemas da escola podem ser 

solucionados sem que se transforme o seu modelo comunicativo-

pedagógico, isto é, com uma simples ajuda de tipo tecnológico. E isso 

é um auto-engano. Enquanto permanecer a verticalidade na relação 

docente e a sequencialidade no modelo pedagógico, não haverá 

tecnologia capaz de tirar a escola do autismo em que vive. Por isso, é 

indispensável partir dos problemas de comunicação antes de falar 

sobre os meios. (Ibid., p. 52) 

Alegria (2008, p. 85) comenta que a característica popular atribuída ao conteúdo 

audiovisual difundido pelas mídias contribui para que sua audiência continue a ser vista, 

sobretudo pelas elites letradas, como “consumidora-vítima”, sem poder de atuação sobre 

os sentidos produzidos a partir desses conteúdos. 

Por envolver aspectos que remetem, por exemplo, à oralidade, ao 

melodrama e ao espetáculo medieval de rua, os audiovisuais 

televisivos são promotores de identidade e se remetem à matriz 

cultural predominante entre as massas urbanas. Justamente por isso, 

por sua origem e natureza, é que os mesmos produtos têm sido 

insistentemente desvalorizados pela elite letrada que, num permanente 

exercício de diferenciação como recurso de produção e imposição de 

sua identidade, afirma a incapacidade de leitura crítica dos meios pela 

maior parte da população que, consequentemente, continua sendo 

identificada como consumidora-vítima. 

Assim, é preciso considerar, como defende Buckinghan (2012a, p. 105), que o 

caráter ativo da audiência inclui algumas brechas pelas quais ela pode se tornar 

influenciável ou vulnerável – não só as crianças, mas também adultos, enquanto 

audiência da mídia. Por isso, a necessidade de estudos em Educação Crítica para as 

Mídias. O autor afirma que, 

Como sociólogos da infância, os pesquisadores dos Estudos Culturais 

estão muito inclinados a considerar as crianças como participantes 

ativos no processo de construção do significado – como atores sociais 

competentes, e não como vítimas passivas e incompetentes. Este tipo 

de argumento oferece um importante questionamento para muitos dos 

pressupostos que normalmente circulam no debate público – 

particularmente em discussões sobre a violência na mídia. No entanto, 

existe o risco de adotar uma abordagem centrada na criança muito 

simplista, que procura exaltar a sofisticação da criança midiática e 

provar (sem parar) que as crianças não são tão ingênuas ou passivas 

quanto geralmente se crê. Muitas vezes há um pressuposto implícito 

de que se as crianças são ativas, então, de alguma maneira, elas não 

serão influenciadas pelo que assistem. Mas isso não necessariamente 

procede: na realidade, pode-se argumentar que, em alguns casos, ser 

ativo significa ser mais aberto à influência – e a atividade não deve 

ser, por si só, equiparada com a ação ou com o poder social. Além 
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disso, esse tipo de exaltação da sofisticação das crianças como 

usuários de mídia pode nos levar a negligenciar o fato de que existem 

áreas sobre as quais elas precisam saber mais – o que é, 

inevitavelmente, uma das principais preocupações tanto dos 

educadores quanto dos regulamentadores de mídia. [...] A tentação de 

exaltar a ação das crianças – e, ao fazê-lo, de falar em nome da 

criança – pode levar os pesquisadores a negligenciar as forças 

econômicas, sociais e políticas mais amplas que tanto restringem 

quanto produzem formas particulares de comportamento do público 

ou de construção de significado. Os recursos intelectuais, culturais e 

mesmo materiais que as crianças utilizam para construir significado 

não estão igualmente disponíveis para todos. As ações dos produtores 

de mídia e as estruturas e formas dos textos midiáticos claramente 

delimitam e, em certa medida, determinam os possíveis significados 

que podem ser construídos. 

Portanto, como resume Siqueira (2008, p. 1.056), as ações de Educação Crítica 

para as Mídias precisam considerar todo o caráter social e cultural envolvido nos 

processos comunicativos. A autora defende que, 

Tratar da mídia é, portanto, enfrentar questões de caráter cultural, 

tendo em mente o tipo de sociedade na qual os meios têm influência e 

as respostas que as pessoas dão a cada produto midiático, tais como 

filmes, música e romances “água com açúcar”. Assim, a gênese da 

abordagem pedagógica da “preparação para usar as mídias” está na 

capacidade de fazer distinções. E, conforme Hall, só podemos fazer 

distinções quando estudamos cada produto, em detalhe. 

Ao comentar sobre práticas consumistas, Buckinghan (2012b, p. 60) também 

reforça a ponderação que precisa ser feita entre o caráter ativo da audiência e as 

possibilidades de absorção acrítica da publicidade. Podemos estabelecer um paralelo, 

nesse sentido, com as questões de Educação Crítica para as Mídias, cujo acesso ou 

conhecimento prévio não garantem uma espécie de imunidade às crianças sobre todos 

seus possíveis efeitos. 

As crianças (ou até mesmo adultos) podem ser mais ou menos 

versadas em tais técnicas, mas esse conhecimento em si não concede o 

poder de resistir a elas. Além do mais, o fato de que as crianças cada 

vez mais são abordadas e engajadas como participantes “ativos” não 

significa necessariamente que elas tenham maior atuação ou poder.  

Abre-se, portanto, um desafio aos pesquisadores e difusores de políticas de 

Educação Crítica para as Mídias: considerar a participação ativa da audiência na 

recepção de conteúdos, porém, sem deixar de olhar as brechas pelas quais ela pode ser 

sugada pelos sentidos pretendidos pelos produtores de mídia.  De forma inversa, mas 

não incoerente, o desafio é considerar as brechas que podem tornar vulnerável a 
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audiência, porém sem taxá-la como totalmente passível à inoculação apática de 

conteúdos externos. Uma visão prática desse desafio será discutida no próximo capítulo 

desta pesquisa, em que apresentaremos os principais resultados de nossa entrada em 

campo, em uma escola pública municipal. 
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CAPÍTULO 3 – Pesquisa de Campo 

“A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 

desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 

esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta, faz parte integrante do 

fenômeno vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e que 

nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 

acrescentando a ele algo que fizemos” 

Paulo Freire 

Após discutir o conteúdo audiovisual, por meio de abordagens sobre o mercado 

de produção para o público infantil e a produção de sentidos pelas crianças a partir de 

seu processo de assistência, tendo destacado as principais mediações que integram tal 

processo e os caminhos e desafios da Educação Crítica para as Mídias, traremos agora, 

no capítulo que segue, os principais resultados da pesquisa de campo.  Este capítulo nos 

auxiliará a atender todos os objetivos específicos desta pesquisa, na medida em que 

discutirá, a partir do campo, experiências e relatos obtidos por meio de nossa 

observação e das atividades realizadas na escola, além de relações com o arcabouço 

teórico anteriormente apresentado, destacando as mediações presentes nos processos 

comunicativos, repletos de produção de sentidos, e relacionando-os a possibilidades de 

leitura crítica da mídia pelas crianças. 

3.1  A escola 

A pesquisa de campo que integra este estudo foi realizada em uma escola 

pública municipal de Nova Friburgo, cidade da Região Serrana do Rio de Janeiro, que 

fica a cerca de 135 quilômetros da capital. De acordo com dados do Censo 2010 do 

IBGE (2010), a cidade tem cerca de 182 mil habitantes, número que a coloca na 15ª 

posição em número de habitantes entre as 92 cidades do estado. Em 2014, ainda 

segundo dados do IBGE, Nova Friburgo tinha um PIB (Produto Interno Bruto) per 

capita de R$ 22.112,55, ficando na 48º posição no estado do Rio e na 1.480ª posição a 

nível nacional (dentre 5.570 municípios). Em 2015, a média salarial mensal do 

município era de 1,9 salário mínimo, menos da metade da média da capital, que é de 4,3 

salários.  

Nova Friburgo tem o setor de moda íntima como uma de suas principais 

atividades econômicas, sendo a cidade responsável por cerca de 25% da produção 
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nacional de lingerie, segundo dados disponíveis no site
24

 da Prefeitura Municipal. O 

polo municipal de moda íntima conta com aproximadamente mil confecções registradas, 

que geram cerca de 20 mil postos de trabalho – 8 mil diretos e 12 mil indiretos –, ainda 

segundo informações da prefeitura.  

A escola da rede municipal de ensino de Nova Friburgo fica no 6º Distrito, 

Conselheiro Paulino, um dos bairros que concentra, atualmente, grande número de 

confecções, depósitos e lojas de moda íntima. Segundo dados da prefeitura, o distrito de 

Conselheiro Paulino também abriga o maior número de indústrias do setor 

metalmecânico na cidade. A produção industrial de Nova Friburgo representa 41% do 

PIB da cidade, perdendo apenas para o setor de serviços, de acordo com dados da Firjan 

(Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) disponibilizados no site
25

 da 

prefeitura. 

A escola contava, em 2017, com cerca de 760 alunos, distribuídos em três 

turnos, com turmas do primeiro ao quinto anos do Ensino Fundamental. Nesta pesquisa, 

o nome real das crianças foi substituído por outros nomes, criados aleatoriamente, para 

garantir seu anonimato e segurança diante da divulgação dos dados contidos na 

dissertação. A escolha pelo uso de nomes próprios ao invés de códigos foi a forma 

encontrada de mostrar o protagonismo que elas têm no trabalho, ressaltando o caráter 

humano de suas falas. Em relação à estrutura da escola, a unidade contava, no ano 

passado, com 64 funcionários, sendo cerca de 30 professores. 

Sobre a educação local, a taxa de escolarização (para crianças de 6 a 14 anos) de 

Nova Friburgo era, em 2010, de 98,7%, segundo o Censo Demográfico 2010
26

 do IBGE 

(2010), o que posicionava a cidade na 12ª posição dentre as cidades do estado. Em 

2015, os alunos dos anos iniciais da rede pública do munícipio alcançaram nota média 

de 5,8 no IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) (IDEB, 2015). Se 

comparada com as demais 92 cidades do Rio de Janeiro, a nota dos alunos iniciais 

posiciona a cidade em nono lugar no ranking. 

 

                                                           
24

  http://novafriburgo.rj.gov.br/atendimento-ao-cidadao/nova-friburgo/ 

25
  http://novafriburgo.rj.gov.br/atendimento-ao-cidadao/nova-friburgo/ 

26
  https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rj/nova-friburgo/panorama 
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3.2  Metodologia 

A metodologia utilizada para a pesquisa de campo foi a Observação Participante, 

seguindo, sobretudo, a concepção de Neto (1994), mencionada no capítulo introdutório 

desta pesquisa. Ainda de acordo com Neto (Ibid., p. 59), a relevância na técnica de 

observação participante está “[...] no fato de podermos captar uma variedade de 

situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, uma vez que 

observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais imponderável 

e evasivo na vida real”. 

Marques (2016, p. 277), também destaca a importância deste tipo de técnica em 

pesquisas sociais. Ao citar a pesquisadora Maria Cecília de Souza Minayo, o autor 

afirma que, 

[...] a observação tem um sentido prático, pois permite ao pesquisador 

desvencilhar-se de prejulgamentos e de interpretações prontas, uma 

vez que é no convívio com o grupo estudado que o observador 

percebe as questões realmente relevantes e que compreende aspectos 

que, aos poucos, vão aflorando.  

Assim, entendemos que mesclar entrevistas individuais com atividades em grupo 

que incluem assistência de vídeos e incentivo a conversas sobre eles permite diferentes 

momentos de observação do grupo pesquisado. Nesse sentido, é importante registrar o 

trabalho do pesquisador que, enquanto parte do cenário onde estão sendo realizadas as 

atividades, não passa imune à percepção dos integrantes próprios daquele ambiente. 

Como afirma Marques (Ibid., p. 280), “O pesquisador é um observador que está sendo 

constantemente observado, em diferentes momentos e espaços”. 

Em relação à atuação do pesquisador, Neto (1994, p. 60) destaca as variações 

entre as possibilidades de sua participação no campo a ser estudado – podendo transitar 

entre uma “participação plena” e um “distanciamento total da vida” e das relações deste 

grupo. 

Uma dessas variações diz respeito ao papel do pesquisador enquanto 

participante observador. Nessa situação, o pesquisador deixa claro 

para si e para o grupo sua relação como sendo restrita ao momento da 

pesquisa de campo. Nesse sentido, ele pode desenvolver uma 

participação no cotidiano do grupo estudado, através da observação de 

eventos do dia-a-dia. Outra variação se refere ao pesquisador enquanto 

observador participante. Isso corresponde a uma estratégia 

complementar às entrevistas, sendo que essa observação se dá de 

forma rápida e superficial. 
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Para esta pesquisa, optamos pela atuação como pesquisador “enquanto 

observador participante”, utilizando a observação como estratégia metodológica 

complementar às entrevistas. Em relação à figura do pesquisador, é válido destacar o 

que comenta Marques (2016, p. 265) sobre sua atuação enquanto condutor e mediador 

da pesquisa de campo. 

Defendemos que uma total neutralidade na pesquisa de campo é 

ilusória. No momento em que um pesquisador que nunca teve contato 

com determinada turma de alunos entra na respectiva sala de aula para 

“apenas observar” e coletar dados, ele já interferiu sobre a dinâmica 

daquela turma de alunos. Admitimos, portanto, a tese de que a 

pesquisa de cunho social guarda certo grau de subjetividade; mas isso 

não quer dizer que admitimos um subjetivismo em tal pesquisa. E o 

que pode diferenciar esses dois aspectos? Queremos crer que é a 

sistematização da metodologia de pesquisa. No caso de um 

pesquisador que tem ou que já teve contato com o ambiente 

pesquisado, essa sistematização pode ter como ponto de partida a 

“observação participante”. 

Marques comenta ainda sobre uma outra característica da pesquisa que envolve 

Observação Participante: enquanto observa o(s) grupo(s) selecionado(s), o pesquisador 

deve atentar-se ao fato de que é, também, observado. Assim, na realização de pesquisas 

e atividades que incluem observação, é preciso lembrar que a audiência é ativa, produz 

sentidos, aceita e ressignifica mensagens. Portanto, como um processo de comunicação, 

os pesquisados também interpretam a situação e o pesquisador de acordo com suas 

referências e mediações e, nesse sentido, suas falas também podem estar afetadas por 

suas percepções a partir das mudanças presenciadas em seu ambiente. 

Dessa forma, ao admitir ser impossível extrair toda a subjetividade da pesquisa, 

dado que as observações e análises feitas a partir delas são realizadas por um 

pesquisador – ou um grupo deles – que têm, eles próprios, suas histórias, preferências, 

formas de pensar e ideologias, defendemos a necessidade de um embasamento teórico 

que funcione como suporte das discussões, minimizando (porém não excluindo) efeitos 

tendenciosos no estudo, além de análises errôneas, superficiais ou precipitadas. 

É importante mencionar ainda, conforme identificamos em pesquisa de Delorme 

(2012, p. 19), a necessidade de posicionar aqui nossa pesquisa não como um estudo de 

recepção em si, mas sim uma observação, mesclada com alguns momentos de recepção. 

Para a autora, 

[...] é importante estabelecer um posicionamento desta pesquisa diante 

dos chamados “estudos de recepção”. Não entendo os modos de 
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recepção como menos importantes, menos complexos nem pouco 

relevantes e, assim, não desconsidero as circunstâncias particulares e 

diferenciadas relativas ao modo como as pessoas assistem à televisão 

e seu impacto na forma como estas se relacionam e interagem com o 

que lhes é apresentado. No entanto, o momento e a circunstância da 

recepção não se constituem nos objetos desta pesquisa, mas sim os 

seus resíduos significativos ou fragmentos perceptivos, as 

repercussões ou marcas que deixam nas crianças como resultado de 

complexas combinações que busquei entender neste estudo sobre e 

com as crianças. 

Assim como observamos no relato de Delorme, mais do que avaliar apenas os 

comportamentos ou repercussões no momento em si da recepção, também nos interessa, 

nesta pequisa, verificar tais “repercussões ou marcas” que ficam nas crianças a partir de 

suas relações com a mídia, bem como as “complexas combinações” que executam em 

seu cotidiano. 

3.3 Atividades Desenvolvidas 

A pesquisa de campo teve início em junho de 2017, com alunos
27

 de duas turmas 

do 3º ano do Ensino Fundamental da escola. Realizei entrevistas estruturadas
28

 com 48 

crianças, como forma de mapear sua relação com os meios de comunicação e com 

narrativas audiovisuais assistidas. As duas turmas foram indicadas pela Direção da 

escola e as professoras de cada turma também tiveram participação importante na 

construção da minha relação com as crianças, já que foi a partir da apresentação delas 

que tive meu primeiro contato com as turmas. Durante as entrevistas, foram abordadas 

questões como as principais atividades de lazer das crianças, o hábito de assistir TV e as 

preferências entre os programas, o uso de suportes móveis (celular, tablet, notebook) 

para assistir conteúdos audiovisuais e a relação destes conteúdos com o consumo de 

produtos ligados a eles. O corpus desta etapa da pesquisa, de 48 crianças entrevistadas, 

corresponde a cerca de um terço do universo total de alunos do terceiro ano do Ensino 

Fundamental desta escola. 

Optamos por fazer entrevistas individuais com o objetivo de criar um cenário 

completo da audiência, com preferências de todas as crianças ouvidas – o que não seria 

                                                           
27

  A faixa etária dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental entrevistados vai de 9 a 11 anos. Três 

crianças cujos pais autorizaram a participação na pesquisa não foram ouvidos nesta etapa, pois não 

estavam na escola nos dias das entrevistas. 

28
  Os pais/responsáveis de todas as crianças entrevistadas assinaram termo de autorização para a 

realização das entrevistas. Um modelo do termo está no Anexo 3. 
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possível em uma atividade de grupo, em que há conversas paralelas e, assim, não 

conseguiríamos captar todas as falas que surgem. Além disso, a conversa individual 

permite que a criança confesse alguns pontos sobre os quais talvez não tivesse coragem 

de comentar na presença dos amigos, como podemos perceber na fala de José 

Alexandre, de 11 anos: “[...] alguns eu tenho vergonha de falar que vejo, tipo Bob 

Esponja, que é de criança. Falo mais de A Bela e a Fera e Turma da Monica”.  

Nesse tipo de encontro também é possível captar ainda mais a sinceridade das 

crianças, como mostra o comentário de Noah, de 9 anos, quando questionado se alguém 

da família conversa com ele sobre o que assistem juntos na TV: “Às vezes eu finjo que 

tô (sic.) prestando atenção no que ele (pai) fala, porque eu presto mais atenção nos 

gatos”. 

Por serem entrevistas individuais, consegui anotar as respostas das crianças no 

computador no momento mesmo das entrevistas, na medida em que elas iam me 

respondendo. Antes de começar as perguntas, expliquei a cada uma delas que eu 

registraria ali nossa conversa, para que elas tivessem ciência do que eu estava fazendo 

enquanto digitava. É importante deixar claro que mantive as falas das crianças conforme 

elas foram pronunciadas. Eventuais discordâncias ou inconsistências gramaticais ou de 

vocabulário foram mantidas, seguidas da sigla (sic.), tanto nos resultados das entrevistas 

individuais, quanto nos da segunda etapa da pesquisa de campo. 

Como percepções iniciais, ressaltamos que as crianças manifestaram satisfação 

por estarem sendo ouvidas, principalmente por alguém de fora do ambiente escolar. Elas 

demonstraram também que gostam de ensinar e agem, em muitos casos relatados, como 

uma espécie de “formadores de opinião”, o que pude perceber a partir de respostas que 

mostravam, por exemplo, que eles explicam os desenhos/novelas/jogos que assistem 

para os pais/avós ou irmãos menores e, além disso, gostam de ensinar amigos ou 

familiares a usarem melhor as tecnologias ou acessarem a Internet. 

Outro ponto que chamou atenção foi o fato de algumas crianças demonstrarem 

que se sentem capacitadas, à sua maneira, para avaliar os conteúdos audiovisuais que 

assistem. Na fala de algumas delas, havia críticas a novelas que eles consideram “mal 

feitas”; explicações sobre determinados conteúdos que eles avaliam como “fatos reais, 

mas é montagem” ou ainda comentários sobre delimitação de faixa etária de alguns 

programas, como, por exemplo, “esse desenho é de criança”. 

Também verificamos que todas as crianças entrevistadas dizem assistir TV e que 

cerca de 75% afirmam assistir conteúdos audiovisuais na TV e na Internet, em suportes 
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como celular, tablet ou computador. Além disso, aproximadamente 17% comentaram 

que assistem o mesmo conteúdo ora na TV, ora na Internet. Acreditamos que este 

número provavelmente é maior, dada a possibilidade de acesso aos conteúdos por meio 

de diversas plataformas, porém estamos indicando o número de crianças que 

abertamente confessaram que assistem o mesmo conteúdo na TV e na Internet. 

Quando olhamos individualmente cada criança entrevistada, identificamos em 

poucas delas uma constância na expressão de hábitos e gostos relacionados ao consumo 

audiovisual (a maioria apresentou gostos diversos e fragmentados). É relevante 

mencionar que, como discute Belloni (2007, p. 61), por ser a socialização na infância 

caracterizada como um “[...] processo de apropriação e de construção, por meio da 

participação ativa do indivíduo jovem [...] com todos os elementos de seu universo”, 

não surpreende a ausência de um grande volume de expressões ou atividades comuns no 

relato das crianças sobre suas ações cotidianas. Por se tratar de um período de 

construção de identidade a partir, sobretudo, da compreensão sobre o outro, sobre o 

diferente, coexistem no cotidiano infantil diversas descobertas e referências diferentes.  

Utilizando a concepção de Bragaglia (2005) para levantar os efeitos da 

Contemporaneidade na subjetividade dos indivíduos de nossos tempos, aproveitamos as 

informações colhidas nesta primeira etapa de entrevistas para traçar um breve paralelo 

entre características do grupo entrevistado e marcas do cenário contemporâneo no qual 

estão inseridos. Para tanto, destacamos a questão do consumo, bastante presente na fala 

das crianças. 

Para Lipovetsky (2007), o consumo se impôs e se difundiu na 

Contemporaneidade contra um conjunto de usos, costumes e mentalidades pré-

modernas. Em uma sociedade em que se estimula a todo tempo a compra de produtos 

que ajudarão o sujeito a mostrar quem de fato ele é, o autor afirma que “[...] mesmo o 

que não é comercializado é colhido pelo ethos consumista” (Ibid., p. 129). Ou seja, até 

mesmo o que não é comercializável em um primeiro momento, como um ideal de vida, 

por exemplo, transforma-se em necessidade passível de consumo, seja pela fruição de 

uma viagem ou pelas sensações proporcionadas pelo status de se estar em determinado 

ambiente. O consumo é visto, portanto, como afirmação e formação de identidade, em 

uma “sociedade em que a forma-consumo aparece como o esquema organizador das 

atividades individuais” (Ibid., p. 136). 

Do total de crianças entrevistadas, apenas 33% (16 crianças) afirmaram não 

terem produtos relacionados a algum programa que assistem ou já assistiram. A maioria 
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(77%) já teve ou tem pelo menos um item – como brinquedo, estojo, mochila, toalha – 

de personagens, desenhos ou programas que acompanha por algum meio de 

comunicação. Respostas como “Tenho a coleção toda do Max Steel
29

!” (Ricardo, 10 

anos) e “Sou apaixonada pela Polly
30

, tenho 21 bonecas e tenho bastante coisa dela e 

também da gatinha Marie
31

” (Érica, 9 anos) revelam que práticas consumistas já se 

mostram presentes na vida do sujeito da Contemporaneidade desde a infância. 

Para discutir a questão do consumo no grupo de crianças entrevistado, julgamos 

importante detalhar algumas características e aspectos do grupo – como idade, classe 

social, formas e frequência de acesso às mídias. 

Em relação à classe social, como foram entrevistadas apenas as crianças e não 

houve perguntas direcionadas especificamente à definição de classe ou renda, nossa 

observação foi feita tendo como base a análise da profissão dos pais e dos bairros onde 

moram – de acordo com as informações passadas pelas próprias crianças. Tais dados 

nos permitiram inferir que se tratam, em sua maioria, de famílias de renda baixa. Entre 

as informações coletadas, destacamos que cerca de 63% das mães citadas trabalham 

como costureiras em confecções de moda íntima
32

 e 17% das crianças não mencionaram 

a figura paterna como parte do ambiente familiar, o que permite supor que, em alguns 

casos, há apenas uma fonte de renda na família. 

Cientes de que os relatos das crianças podem não refletir a realidade de todos os 

entrevistados, porém, para fins acadêmicos, considerando a observação acima relatada 

sobre a predominância de famílias de baixa renda neste grupo, pode-se supor que, nesse 

caso específico, o consumo não tem relações fortes com o poder de compra. Avaliamos 

que o consumo neste grupo aparece como possibilitador de determinado sentimento ou 

sensação e como resposta das crianças aos estímulos da publicidade – sobretudo àqueles 

presentes nos conteúdos audiovisuais aos quais têm acesso, seja pela televisão ou pela 

Internet. Nesse ponto, Pereira (2017, p. 31) levanta uma discussão pertinente acerca do 

papel das crianças nas decisões de compra da família. 

                                                           
29

 Max Steel é uma franquia de bonecos da empresa Mattel. 

30
 Polly Pocket é uma franquia de bonecas da empresa Mattel. 

31
  Personagem do filme “Aristogatas” (The Aristocats), de Walt Disney. 

32  O setor de moda íntima é um dos principais setores da economia de Nova Friburgo. O piso salarial 

de costureira era, em julho de 2016, de cerca de R$ 1.100,00, de acordo com dados divulgados por 

um veículo de imprensa [site de noticias locais „Nova Friburgo em Foco‟] a partir de informações 

do Sindicato dos Vestuários de Nova Friburgo. Não foram encontrados dados mais recentes e nem 

publicações oficiais sobre o tema no site do sindicato. 
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Com as crianças ganhando gradativa atenção do mercado e das 

famílias e tendo mais autonomia em suas práticas de consumo, não 

tardou para que suas opiniões sobre bens e serviços amadurecessem e 

elas galgassem aos poucos o papel de “consultoras de consumo” em 

seus lares. Uma parcela significativa de crianças da 

contemporaneidade tem, em alguma instância, suas vozes ouvidas e 

valorizadas pelos adultos. Tal informação, por sua vez, mais que nos 

esclarecer acerca das novas relações de consumo familiar, nos ajuda a 

perceber o possível afloramento de um novo modelo de relação 

parental: menos baseado na autoridade e mais na negociação 

(MONTIGNEAUX, 2003). 

Em uma das respostas, de um menino de 12 anos, é interessante notar como as 

mensagens (publicitárias e não-publicitárias) dos meios de comunicação fizeram com 

que a criança guardasse informações relevantes para o momento da compra do produto, 

mesmo se, a exemplo do que ocorreu durante a entrevista para esta pesquisa, ele 

esquecesse o nome do desenho. Ao ter habilidades para descrever seus produtos como 

“mochila e caderno do desenho do passarinho vermelho” (Otávio, 12 anos), é possível 

afirmar que tais referências ficaram marcadas para ele, que, como sujeito do consumo, 

provavelmente vivenciou uma sensação de completude ao adquirir ou ganhar o produto. 

No caso em questão, o menino se referia ao personagem da série de jogos Angry 

Birds
33

, tendo lembrado do nome ao longo da entrevista. 

Sobre as formas e frequência de acesso às mídias, registramos, a partir das 

entrevistas realizadas em junho, que todas as crianças do grupo afirmaram ter acesso à 

TV em casa e assistir diariamente conteúdos variados neste suporte. A relação do acesso 

à televisão e o estímulo a uma cultura de consumo foi abordado por Martins (2015, p. 

4), que destaca que, 

Como 93% das crianças do país (de 0 a 9 anos) assistem televisão 

todos os dias (IPSOS, 2013), esta mídia é uma das preferidas do 

público infantil brasileiro. Não à toa, também é um dos meios que 

mais anuncia para as crianças. A influência de compra ocorre a partir 

do consumo de mídia que a criança faz, pois acaba sendo informada 

sobre os produtos anunciados durante os blocos comerciais. 

Apenas cerca de 10% das crianças entrevistadas (cinco crianças) não têm acesso 

à Internet em casa, sendo, portanto, o hábito de acessar a rede uma prática diária da 

maioria dos entrevistados (43 crianças), que dividem o acesso entre aparelhos como 

computador, notebook, celular, tablet e televisão.  

                                                           
33  Angry Birds é uma série de jogos desenvolvidos pela Rovio Entertainment. 
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A partir dos relatos das crianças, notamos que o acesso a diversos conteúdos 

audiovisuais – pela TV e pela Internet – funciona como mais uma janela por onde 

publicidade e consumo entram em seu cotidiano, estimulando a cultura de consumo. 

Além disso, ao corroborar para a diversificação dos conteúdos apresentados, a 

multiplicidade de suportes midiáticos possibilita também o acesso múltiplo das crianças 

– em momentos e formatos variados – aos conteúdos publicitários. 

Na primeira semana de dezembro de 2017, realizei a segunda etapa da pesquisa 

de campo na escola. Selecionei aleatoriamente dez alunos das duas turmas participantes 

da primeira etapa e os dividi em dois grupos de cinco crianças – seis meninas e quatro 

meninos, sendo que em cada um dos grupos havia três meninas e dois meninos.  

O principal objetivo, nesta etapa, era verificar a produção de sentidos das 

crianças a partir de conteúdos audiovisuais mencionados por elas mesmas na primeira 

etapa da pesquisa – momento em que foram entrevistadas para que se criasse uma 

espécie de pesquisa de audiência. Além disso, buscava-se também, nesta etapa, 

aprofundar pontos levantados nas entrevistas, sobretudo aqueles relacionados às 

mediações envolvidas no processo de assistência das crianças e à leitura crítica da 

mídia. 

Os dois encontros foram gravados, em áudio, por mim, com a ciência das 

crianças. Expliquei a elas, antes de iniciar a gravação, que se tratava de uma medida que 

me possibilitaria recordar tudo que conversaríamos ali. Transcrevi o conteúdo dos 

áudios para um arquivo de texto no mesmo dia em que as atividades foram realizadas, 

para minimizar a perda de informação com o passar do tempo. 

Abaixo, trago um relato mais geral da experiência com os dois grupos, antes de 

entrar especificamente na análise do material a partir da base teórica até aqui 

mencionada e discutida.  

Primeiramente, é importante informar que esta pesquisa de Mestrado foi minha 

primeira experiência com pesquisa acadêmica e, por esse motivo, certamente não tive a 

destreza de um pesquisador experiente para criar e seguir roteiros ou observar todas as 

técnicas, regras e conceitos que envolvem uma pesquisa de campo profissional. É certo 

que tive a ajuda de pessoas muito experientes nesse tipo de pesquisa, como as 

professoras Rosália Duarte e Adriana Hoffmann, que estiveram na minha banca de 

qualificação, e do meu orientador Alexandre Farbiarz. É bem verdade também que, 

nessas horas, o espírito de jornalista com curiosidade aguçada fala mais alto e não 

houve comentário que passasse sem questionamento ou afirmação que não ganhasse, de 
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brinde, uma interrogação. Mas o que preciso afirmar aqui, na verdade, é que nada disso 

seria suficientemente interessante para a pesquisa não fosse a sabedoria dessas crianças. 

Por isso, de antemão afirmo que o relato que se segue é apenas um relato, de fato. A 

experiência que tive com eles foi extremamente engrandecedora, para além da pesquisa 

ou das obrigações acadêmicas, e, por isso, impossível de ser fielmente descrita aqui. 

Para a atividade desta etapa da pesquisa, foram selecionados três conteúdos 

audiovisuais bastante citados nas entrevistas – “Chiquititas”, “Balanço Geral” e 

“Minecraft”. Selecionei esses três conteúdos levando em conta a diversidade dos 

formatos e temáticas abordadas e, além disso, as plataformas utilizadas para assisti-los.  

A novela “Chiquititas”, apesar de ser desenvolvida para exibição na TV, foi 

mencionada nas entrevistas por algumas crianças como conteúdo assistido também no 

YouTube – no celular, no computador ou no tablet. O noticiário de TV “Balanço Geral” 

apareceu na fala das crianças como programa de televisão assistido exclusivamente em 

sua plataforma “padrão”, principalmente na companhia de familiares – “com minha mãe 

e minha irmã” (Loren, 9 anos) ou “com meus pais” (Joaquim, 10 anos). E o “Minecraft” 

surgiu nas respostas como conteúdo assistido online em plataformas diferentes, assim 

como “Chiquititas”, porém diferenciando-se pela natureza do conteúdo: enquanto a 

novela foi criada para ser exibida na TV e era assistida também online, o vídeo com 

histórias a partir do game já nasceu no mundo virtual. 

A variedade de plataformas pelas quais se tem acesso a conteúdos audiovisuais e 

o uso de mais de uma plataforma para assistir determinados conteúdos – ora na TV, ora 

no celular, ora no computador – revelam traços da Contemporaneidade, como comenta 

Dalethese (2017, p.18), ao citar Martín-Barbero: 

Quando Martín-Barbero (2006, p.54) diz que “a tecnologia remete, 

hoje, não a alguns aparelhos, mas, sim, a novos modos de percepção e 

de linguagem, a novas sensibilidades e escritas”, ele nos sugere a 

mudança na natureza da comunicação nos tempos atuais. Para o 

antropólogo, a revolução das tecnicidades inaugura novos modelos de 

sociedade proporcionados pela alteração nos modos de se comunicar. 

As novas tecnologias como as múltiplas mídias de hoje em dia 

exercem papéis fundamentais de mediadores na constituição da 

cultura. 

Dessa forma, ao identificar o uso de diferentes aparelhos de formas variadas na 

assistência de conteúdos audiovisuais no cotidiano dessas crianças, podemos afirmar 

que há uma mudança não apenas na maneira de assistir tais conteúdos, mas também, e, 
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principalmente, na forma como se comunicam, como recebem e trocam informações e 

como produzem sentidos a partir delas. 

Consideramos, portanto, que, a partir de tais mudanças, se criou um processo 

híbrido de assistência do audiovisual: uma mistura (ou hibridização) de diferentes telas, 

não necessariamente de forma simultânea, mas que são usadas de forma complementar 

e, em determinados momentos, para assistir o mesmo conteúdo. O que queremos dizer, 

de forma bem prática, é que novelas já não são assistidas apenas na tela da TV pelas 

crianças ou ainda que o vídeo do YouTube não é visto somente na tela do computador, 

por exemplo. O processo é híbrido porque mescla telas e porque implica em formas 

diversas de se assistir os conteúdos audiovisuais. E, assim, diversas formas de se 

produzir sentido a partir deles. 

Vale ressaltar que não é objetivo deste trabalho atribuir valor aos hábitos, 

comportamentos ou formas como as crianças de nossos tempos e as de outras épocas 

produzem sentidos a partir dos conteúdos aos quais têm acesso. Não vamos dizer que 

tais comportamentos ou percepções identificados são melhores ou piores que os de 

gerações anteriores. Os indícios de comparação encontrados neste texto têm como 

objetivo pontuar características próprias do período contemporâneo e devem ser 

considerados como forma de balizar comportamentos identificados nos sujeitos desta 

época. 

Assim, falas das crianças permitem pontuar algumas dessas mudanças, como 

podemos ver abaixo:  

[...] a gente fala sobre as coisas engraçadas, divertidas, às vezes tem 

uns programas que meus amigos conhecem e eu não, eu até escrevo e 

pesquiso pra conhecer... (Ludmila, 9 anos) 

Converso, mas só depois que acabo minha atividade, a gente fala 

quando a gente vai ver o vídeo, combina de ver o filme junto no 

YouTube – se aceitar a gente vê, se não a gente vê outro dia. (Junior, 9 

anos) 

Quando meu primo tá (sic.) lá, ele tem celular também, a gente fica 

vendo o mesmo filme, tem um jogo online que a gente joga também, 

que é o Minecraft. (Junior, 9 anos) 

Na fala de Ludmila, podemos encontrar menção ao uso de aplicativos de busca 

da Internet para complementar uma conversa sobre os programas assistidos – “escrevo e 

pesquiso pra conhecer”. Esse hábito também foi citado por outras crianças nas duas 
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etapas da entrevista, como solução para quando precisavam de alguma informação à 

qual não tiveram acesso pelas mediações disponíveis. 

As duas falas de Junior exemplificam uma das características das relações 

contemporâneas, formadas por momentos “online e off-line”. Quando ele comenta que 

combina com um amigo, na escola, de assistir a um vídeo juntos no YouTube, quando 

estiverem em casa, é possível ver essa complementação da convivência, que não se 

encerra no encontro “físico” na escola. O comentário leva a crer, além disso, que tal 

atividade de assistir filmes juntos pode não ocorrer apenas com amigos que ele conhece 

pessoalmente, mas também com “amigos virtuais”. Não foi possível, no entanto, extrair 

essa informação do menino durante a entrevista. A segunda fala de Junior mostra 

comportamento similar, porém com uma diferença: ele e seu primo estão no mesmo 

ambiente e assistem o mesmo conteúdo em aparelhos diferentes.  

Levando em conta tais mudanças, verificamos que, para efeitos de pesquisa, 

seria necessário desenvolver uma forma que fugisse da tradicional pergunta “Que 

mensagem esse vídeo passa pra você?”, para extrair das crianças os sentimentos, a 

lógica e as criações envolvidas no processo de produção de sentido. A partir de uma 

sugestão da professora Rosália Duarte, optamos por utilizar emojis na atividade, tendo 

em vista se encaixar no principal objetivo pretendido: entender os sentidos produzidos 

pelas crianças a partir dos conteúdos assistidos. Assim, foi possível utilizar códigos que 

eles mesmos usam em seu cotidiano nessa etapa da pesquisa. 

De acordo com pesquisa de Miller, Thebault-Spieker, Chang, Johnson, Terveen 

e Hecht (2016, p. 260), da Universidade de Minnesota (EUA), os emoji surgiram no 

Japão, nos anos 1990, e têm aumentado sua relevância na comunicação contemporânea. 

Os emoji foram criados no final da década de 1990 no Japão, mas não 

foram incluídos oficialmente no “Unicode Standard” até 2009 (Davis 

and Edberg, 2015). Eles se tornaram bastante populares desde então, 

com, por exemplo, mais de 2% dos tweets (Novak et al., 2015) e 

quase metade do texto no Instagram (Dimson, 2015) contendo emoji. 

Muitas vezes, os emoji são descritos como um sucessor dos emoticons 

(e.g., Novak et al., 2015) e Pavalanathan and Eisenstein (2016) 

descobriram que enquanto os emoticons estão diminuindo sua 

popularidade no Twitter, os emoji estão crescendo em popularidade e 

parecem estar substituindo, e não complementando, os emoticons.  
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Para se ter uma ideia, ainda de acordo com os autores, o Dicionário de Oxford 

declarou um emoji (o “face with tears of joy”
34

) como a “palavra do ano” de 2015. 

Figura 1 – “Face with tears of joy”
35

 

 

Fonte: Emojipedia 

Por entender a recorrência do uso da linguagem de emoji na comunicação atual, 

inclusive na das crianças, optamos por utilizar algumas figuras deste tipo para auxiliar 

na descrição dos sentimentos e percepções delas a partir dos conteúdos assistidos. A 

seleção levou em consideração alguns dos emoji mais conhecidos, segundo dados de 

pesquisa
36

 divulgada em 2017 pelo Facebook, e mais facilmente identificáveis, mas 

buscou selecionar também os que poderiam remeter a uma variedade de significados 

plausíveis de serem referidos pelas crianças na atividade. As imagens dos sete emoji 

utilizados nesta etapa estão inseridas aqui, como as figuras de 2 a 8. 

Porém, por entender que a possibilidade de interpretações divergentes da mesma 

imagem poderia causar equívocos, primeiramente definimos, em comum acordo com 

cada grupo de crianças, quais seriam os significados atribuídos a cada imagem. Assim, 

criamos uma espécie de “dicionário de emoji” daquele grupo – com adjetivos 

mencionados pelas próprias crianças. Esse material revelou o que, de fato, aquelas 

imagens representavam para elas naquele momento. 

                                                           
34

  Denominação retirada do site Emojipedia (https://emojipedia.org/), uma espécie de enciclopédia de 

emoji. “rosto com lágrimas de alegria” [Tradução Livre]. 

35
 Rosto com lágrimas de alegria [Tradução Livre]. 

36
 De acordo com dados de pesquisa realizada pelo Facebook e divulgada em Julho de 2017, os emoji 

“Grinning Face With Smiling Eyes” e “Smiling Face With Heart-Eye” estavam entre os mais 

usados mundialmente na rede social Facebook e no aplicativo de mensagens Messenger nos 

últimos 30 dias antes da divulgação da pesquisa, sendo o “Smiling Face With Heart-Eye” o mais 

utilizado nessas plataformas pelos brasileiros. Mais detalhes da pesquisa podem ser verificados 

neste link: https://www.techtudo.com.br/noticias/2017/07/dia-mundial-do-emoji-facebook-revela-

os-mais-usados-no-brasil-e-no-mundo.ghtml. 
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Figura 2 – “Crying face”
37

 

 

Fonte: Emojipedia 

Figura 3 – “Astonished face”
38

 

 

Fonte: Emojipedia 

Figura 4 – “Smiling face with heart eyes”
39

 

 

Fonte: Emojipedia 

Figura 5 – “Thinking face”
40

 

 

Fonte: Emojipedia 

                                                           
37

  Rosto chorando [Tradução Livre] 

38
  Rosto assustado [Tradução Livre] 

39
  Rosto sorrindo com olhos de coração [Tradução Livre] 

40
  Rosto pensando [Tradução Livre] 
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Figura 6 – “See-no-evil monkey”
41

 

 

Fonte: Emojipedia 

Figura 7 – “Grinning face with big eyes”
42

 

 

Fonte: Emojipedia 

Figura 8 – “Angry face”
43

 

 

Fonte: Emojipedia 

Além disso, a construção desse material me permitiu perceber a riqueza de 

adjetivos encontrados pelas crianças para definir os emoji, como a “crying face
44

” 

(Figura 2) que, em um dos grupos, além dos adjetivos que nos pareceriam usuais – 

como “triste”, “magoado” ou “chorando” – ganhou também a classificação de 

“decepcionado”, ou ainda a “astonished face
45

” (Figura 3), descrita como 

“arrependido”, e não só como surpreso ou assustado, o que seria mais esperado. 

                                                           
41

  Macaco que não vê o mal [Tradução Livre] 

42
  Rosto sorridente com olhos grandes [Tradução Livre] 

43
  Rosto com raiva [Tradução Livre] 

44 
 Denominação retirada do site Emojipedia (https://emojipedia.org/), uma espécie de enciclopédia de 

emoji. Tradução nossa: “rosto chorando”.
 

45
 Denominação retirada do site Emojipedia (https://emojipedia.org/), uma espécie de enciclopédia de 

emoji. Tradução nossa: “rosto surpreso”. 
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O primeiro vídeo exibido para as crianças foi parte do capítulo 301 de 

Chiquititas
46

. A cena selecionada é o início deste capítulo (cerca de dois minutos de 

duração) e mostra o retorno do personagem Duda
47

 ao orfanato depois de uma 

temporada na Europa. De acordo com descrição do site UOL
48

, Duda é “mimado e 

esnobe” e se sente superior aos outros. Ainda de acordo com o perfil do personagem, 

seu pai é falecido e sua mãe é “viciada em trabalho, nunca tendo tempo para o filho”. 

De volta ao Brasil, Duda reencontra seus amigos do orfanato e conhece Marian
49

, sob os 

olhares desconfiados de Pata
50

. 

Figura 9 – Duda retorna ao orfanato (Capítulo 301 de Chiquititas) 

 

Fonte: YouTube Chiquititas SBT 

A cena segue com uma conversa de Duda com Mili no pátio. Mili diz que está 

muito feliz com a volta do menino, ao que ele responde que não consegue ficar longe do 

Brasil. Os dois conversam sobre valorizar amizades e sobre a relação de Duda com sua 

mãe, enquanto Marian espia a conversa.  

                                                           
46

 Capítulo está disponível no canal da novela no YouTube e pode ser acessado pelo link 

https://www.youtube.com/watch?v=a9uAfoHnyLo 

47
 Personagem interpretado pelo ator Filipe Bragança. 

48
 Um dos maiores portais de notícias na Internet do Brasil. 

49
 De acordo com o portal UOL, Marian é uma das vilãs da telenovela. Depois de ter sido rejeitada 

por duas famílias adotivas por seu temperamento, vai para o orfanato Raio de Luz, onde também 

consegue inimizades. 

50
 Ainda de acordo com o portal UOL, Pata é rebelde e arredia, porém fiel aos amigos que tem. É 

irmã do personagem Mosca. 
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Figura 10 – Marian espia Duda e Mili (Capítulo 301 de Chiquititas) 

 

Fonte: YouTube Chiquititas SBT 

O segundo vídeo
51

 apresentado, do Balanço Geral SP, mostra o flagrante de uma 

equipe de reportagem aérea que, do helicóptero, identificou uma equipe do Corpo de 

Bombeiros resgatando uma mulher e seu filho recém-nascido. Todo o vídeo tem a 

narração realizada pelo apresentador do programa que, direto do estúdio, conversa com 

o repórter que está no helicóptero e comenta que os bombeiros haviam acabado de 

realizar o parto da mulher. O vídeo exibido para as crianças foi um trecho, de cerca de 

quatro minutos, da transmissão. 

                                                           
51

 Reportagem disponível no canal do Balanço Geral no YouTube, no link: 

https://www.youtube.com/watch?v=B3Wl1DGNU2E 

https://www.youtube.com/watch?v=B3Wl1DGNU2E
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Figura 11 – Balanço Geral SP 

 

Fonte: YouTube Balanço Geral 

O último vídeo exibido foi do canal do Beto Gamer, que tem cerca de 1,8 milhão 

de inscritos no YouTube e publica narrativas produzidas a partir de jogos de vídeo game. 

O canal transforma a movimentação dos jogadores dentro do game em vídeos com 

histórias, em que os personagens inclusive ganham as vozes dos jogadores, que são 

incluídas na edição do conteúdo. Como o jogo Minecraft foi um dos conteúdos 

audiovisuais mais citados pelas crianças na pesquisa de audiência realizada em junho na 

escola, entendemos que não poderia ficar de fora também desta etapa. Por isso, o vídeo 

selecionado é de uma história vivida dentro do mundo Minecraft. 
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Figura 12 – RobinHood Gamer 

 

Fonte: Beto Gamer (canal do YouTube) 

Exibi para as crianças os primeiros cinco minutos do vídeo “Cuidado com a 

rachadura no Minecraft! Maior terremoto do mundo (recorde mundial)”
52

, que tem mais 

de dois milhões de visualizações. Na história, o personagem controlado pelo Beto 

Gamer vai até a casa do amigo Robin Hood, controlado pelo também famoso Robin 

Hood Gamer
53

, onde conversam sobre um terremoto sobre o qual ouviram em um 

noticiário na TV. Os dois discutem sobre como construir casas fortes e resistentes a 

terremotos. 

É importante destacar que, claramente, o vídeo do Minecraft foi o que mais 

atraiu atenção dos dois grupos de crianças, como manifestaram espontaneamente 

algumas delas “Esse foi o mais legal de todos” (Juan, 9 anos); “Foi o mais divertido!” 

(Cassiana, 9 anos). O interesse pelo jogo Minecraft e pelos vídeos relacionados a ele 

também é discutido por Dalethese (2017, p. 139), que afirma que 

A relação que as crianças estabelecem entre o jogo em si e os vídeos 

de gameplay não são apenas estreitas, mas se confundem. Quem é 

jogador, é espectador de Minecraft no YouTube. Não existe Minecraft 

sem YouTube e vice-e-versa. O jogo alimenta as obras no YouTube, 

                                                           
52

 O vídeo, do canal Beto Gamer, pode ser acessado pelo link: 

https://www.youtube.com/watch?v=d3sULaz84kI 

53
 Robin Hood Gamer é um canal de games do YouTube, com cerca de 3,4 milhões de inscritos. Link 

para o canal: https://www.youtube.com/user/RobinHoodGamer1/about 
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assim como as redes de pertencimento nesse ambiente virtual são 

tecidas pelas interações dos jogos. 

Tal relação também exemplifica o processo híbrido de assistência do 

audiovisual, marcado pela assistência complementar de conteúdos em plataformas 

diferentes.  

Após a exibição de cada vídeo, eu perguntava se as crianças tinham gostado do 

que assistiram e pedia para que escolhessem pelo menos um emoji para representar a 

mensagem que o vídeo havia transmitido a elas. Nas tabelas abaixo, é possível verificar 

os emoji atribuídos pelos dois grupos à cada vídeo assistido. O número representa o 

número de menções àquele emoji para o vídeo indicado na coluna. Importante deixar 

claro que algumas crianças citaram mais de um emoji e outras não quiseram comentar 

em alguns momentos, motivo pelo qual os números inseridos nas tabelas não refletem 

exatamente o número de crianças de cada grupo. 

Tabela 1 - Emojis atribuídos pelo Grupo 1 à cada vídeo assistido 

Emoji Chiquititas Balanço Geral 
Minecraft 

 

2 3 3 

 

1   

 

2   

 

3 4 5 

 

1   

 

   

 

3  1 

Fonte: Autora 
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Tabela 2 - Emojis atribuídos pelo Grupo 2 à cada vídeo assistido 

Emoji Chiquititas Balanço Geral 
Minecraft 

 

 1 1 

 

1  1 

 

1 1  

 

1 3 2 

 

1   

 

1   

 

1   

Fonte: Autora 

Depois de as crianças indicarem os emojis, eu seguia um roteiro
54

 de perguntas 

previamente elaboradas sobre cada um dos vídeos, buscando respostas sobre as 

mediações envolvidas no processo de assistência, as representações identificadas por 

eles nas imagens, as relações estabelecidas entre os conteúdos assistidos e o cotidiano 

das crianças, além de propor que criassem eles mesmos finais diferentes para a novela, 

enredos de histórias a partir de games ou propusessem notícias para serem exibidas, 

como exercício de estímulo à criatividade e como forma de verificar como eles 

entendem o processo criativo dos conteúdos aos quais têm acesso.  

Além dos três vídeos exibidos, tínhamos a intenção de verificar, ao longo da 

atividade, a relação das crianças com novelas que são destinadas ao público adulto, mas 

que foram citadas por várias delas durante as entrevistas individuais. Por não serem 

consideradas de “classificação livre”, éramos impedidos, por força da lei
55

, de exibir o 

                                                           
54

 Disponível no Anexo 6. 

55
 O artigo 7º da Portaria nº 368, que regulamente as disposições da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 

1990, da Lei no 10.359, de 27 de dezembro de 2001, e da Lei no 12.485 de 12 de setembro de 
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conteúdo para menores, sobretudo em uma pesquisa acadêmica realizada em um 

ambiente escolar.  

Portanto, para que pudéssemos levantar a discussão sobre a produção de sentido 

das crianças sobre as novelas mencionadas sem exibir o vídeo, utilizamos, por 

orientação da professora Rosália Duarte, a imagem de uma personagem icônica de uma 

das novelas mais citadas pelas crianças: Bibi Perigosa
56

, da novela “A Força do 

Querer”
57

, da TV Globo, que estava sendo exibida quando da realização das entrevistas 

individuais. 

Figura 13 – Bibi Perigosa (atriz Juliana Paes) 

 

Fonte: Google 

A imagem, impressa em papel, foi mostrada para as crianças como última 

atividade de cada grupo, seguida da pergunta “Vocês conhecem essa pessoa?”, feita por 

mim. Vale destacar que a imagem era da atriz caracterizada como Bibi Perigosa, para 

marcar que estávamos falando da personagem em si, e não da atriz Juliana Paes. Tal 

fato não impediu que algumas crianças citassem (ou tentassem lembrar) o nome da atriz, 

mas o objetivo era verificar se elas se recordariam da personagem para, assim, 

iniciarmos uma conversa sobre a novela. 

                                                                                                                                                                          
2011, relativas ao processo de classificação indicativa, concede apenas à família o poder de escolha 

dos conteúdos aos quais os menores terão acesso, seja pela TV, por meio de jogos ou ainda 

eventos/espetáculos, dando apenas aos pais e/ou responsáveis a possibilidade de autorização de 

acesso a obras classificadas para faixa etária superior à da criança ou do adolescente.  

56
 Bibi Perigosa, interpretada pela atriz Juliana Paes, foi a protagonista da novela A Força do Querer, 

da TV Globo.  

57
 A Força do Querer é uma telenovela brasileira produzida e exibida pela TV Globo entre abril e 

outubro de 2017 no horário das 21h, com classificação indicativa de 12 anos.  
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Ao final das atividades, reservei uma parte do roteiro para comentários livres, 

que renderam algumas falas como “Foi muito legal” (Cassiana, 9 anos) ou ainda 

opiniões espontâneas sobre outros programas que não estavam incluídos na dinâmica. 

Tia, você já viu Escolinha do Professor Raimundo? Lá em casa passa 

direto... a Turma do Didi e a Escolinha do Professor Raimundo. Eu 

fico implicando com o meu pai, porque tem um personagem que 

parece com ele, aquele cara que parece da roça. (Téo, 9 anos) 

Teve um episódio dos Trapalhões que todo mundo chegou pra lá e 

falou assim: „ih, escapuliu‟, ele começou a rir... (Joaquim, 9 anos) 

Além de permitir um conhecimento mais amplo sobre o que as crianças 

assistem, os diálogos espontâneos que surgiram no fim das atividades me permitiram 

perceber a habilidade que elas têm de compartilhar conteúdos que assistem, bem como 

de colocar suas percepções e produções de sentido em discussão, mesmo sem serem 

diretamente questionadas sobre determinado assunto ou conteúdo. Como comenta 

Orozco Gómez (2001, p. 163), 

Cada espectador torna concretas estratégias televisivas inspiradas pelo 

que é característico do indivíduo, para logo criar também "contratos 

de televidência" (leitura ou escuta) a partir dos quais se conecta com 

os dos outros, formando "comunidades" de interpretação de referentes 

televisivos. Por esta razão, a televidência, por mais individualizada 

que pareça, é um processo culturalizado e, portanto, contextualizado. 

[Tradução Livre]
58

 

As falas de Téo e Joaquim nos mostram, além da potencialidade das crianças em 

discutir os temas sobre os quais se interessam, o caráter social do processo de 

assistência televisivo, como comenta Orozco Gómez, com a presença de mediações 

familiares (pai) e a extensão do tema, então discutido em família, para a conversa entre 

amigos.  

3.4 Discussão dos Resultados 

Como forma de organizar a análise a partir do material coletado, separamos este 

tópico em três seções: Mediações; Produção de sentidos e Educação Crítica para as 

                                                           
58

 Cada televidente concretiza estrategias televisivas inspiradas en lo que le es característico en lo 

individual, para luego concretar también «contratos de videncia» (lectura o escucha) desde donde 

se conecta con los de otros, conformando «comunidades» de interpretación de los referentes 

televisivos. Por esta razón la televidencia, por más individualizada que parezca, es un proceso 

culturalizado y por tanto contextuado. 
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Mídias. Mesclaremos aqui insumos coletados nas entrevistas realizadas em junho/2017 

e nas atividades realizadas com os dois grupos de crianças em dezembro/2017. 

Em relação à atividade de grupo, realizada em dezembro, foi curioso perceber 

como as crianças identificaram a dinâmica planejada para a análise do vídeo mesmo 

antes que eu detalhasse o que gostaria que elas fizessem. Depois de exibir o trecho de 

Chiquititas para o primeiro grupo, perguntei o que acharam e uma criança, prontamente, 

me surpreendeu na resposta, iniciando o diálogo que transcrevo abaixo: 

Cassiana: Eu achei legal, mas aí eu percebi que todas as carinhas ali 

estavam demonstrando no vídeo. Aí eu percebi que tava mostrando 

todas as caras no vídeo. 

Maria Rita: Tinha uma cara de apaixonada, uma de nervosa, uma de 

raiva, uma feliz... Eu só não vi a carinha do macaco... 

Cassiana: Mas demonstrando vergonha, por exemplo. Quando ela foi 

descendo, meio que ela tava assim com vergonha quando foi 

apresentada ao Duda... 

Otávio: Ela tava descendo devagarzinho, assim... 

As crianças conseguiram identificar rapidamente, nos personagens da cena, 

características sobre as quais havíamos discutido durante o momento de classificação 

dos emoji. E demonstraram a mesma destreza para selecionar pelo menos um dos emoji 

para representar os vídeos que assistiam, explicando porque optaram por determinada 

imagem, compartilhando com os colegas suas decisões e descobrindo, a partir da 

percepção do outro, uma nova possibilidade de significação. Como podemos verificar 

no diálogo abaixo, também sobre a cena de Chiquititas: 

Cassiana: Eu escolheria a alegria, porque veio muita alegria nesse 

vídeo. Nas voltas, nas conversas... aí eu percebi isso. 

Pesquisadora: E se pudesse escolher outro emoji? 

Cassiana: Surpresa, porque ao mesmo tempo que veio a alegria, veio 

a surpresa... 

Pesquisadora: Qual surpresa? 

Cassiana: Não, sei... da Mariã, que, de repente, se apaixonou pelo 

Duda e ficou surpresa que o Duda gostava da Mili. 

Otávio: Raiva, porque quando o Duda chega no orfanato, o Mosca 

não gosta, ele fica com raiva, por causa que (sic.) ele gosta da Mili 

[Cassiana intervém]: E raiva também da Mariã, que gosta do Duda... 
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[Otávio continua]: E também porque a Mili tem mais atenção que a 

Mariã... 

[Cassiana intervém]: Éé... boa explicação pra isso!  

Pesquisadora: Você já tinha pensado nisso? 

Cassiana: Eu tinha também, mas aí eu tava entre esses dois, entre a 

raiva e a surpresa, aí eu escolhi a surpresa por causa que (sic.) a Mariã 

descobriu que o Duda gostava mais da Mili, né. Aí eu fiquei entre 

esses dois... 

[Otávio continua]: Vergonha, porque quando a Mili foi se (sic.) 

apresentar a Mariã para o Duda, ela tava descendo a escada assim, 

meio assim, tipo como se tivesse com vergonha... 

Juan: Alegre, por causa que (sic.) a Mili ficou feliz quando o... aquele 

menino voltou.  

Percebemos que a análise de Otávio sobre a cena fez com que Cassiana – sempre 

a primeira a responder e com opiniões sobre todos os temas – refletisse e considerasse a 

opinião dele também como uma possibilidade para definir a cena. O trecho demonstra, 

mais uma vez, a relevância do caráter social na construção de sentidos. 

3.4.1 Mediações 

Como resultado das relações sociais nas quais o sujeito contemporâneo está 

imerso, a produção de sentidos é mediada de diversas maneiras e por diversas fontes 

cotidianamente. Nesse sentido, Barros (2012, p. 96) reforça a necessidade de se levar 

em conta tais mediações para se estudar os fenômenos comunicacionais e a relação dos 

sujeitos com eles. 

Nosso objeto de estudos não pode ficar restrito à dimensão técnica dos 

meios; os processos midiáticos no atual cenário de midiatização da 

sociedade precisam ser vistos desde a perspectiva das mediações 

socioculturais que envolvem a comunicação na contemporaneidade. 

Levando em consideração as fontes de mediação familiar, escolar, do cotidiano e 

meta-mediações – identificadas a partir de autores como Orozco Gómez (1991, 2014), 

Martín-Barbero (1997), Belloni e Gomes (2008), Braga (2001), Duarte (2008) e 

Fernandes (2012) – e discutidas no subcapítulo 2.2, buscamos identificar indícios dessas 

mediações a partir das atividades realizadas na escola. Assim, destacamos marcas de 

mediações institucionais – familiar, escolar e da Igreja – nos discursos das crianças. 

Apesar de não ter sido mencionada anteriormente, a mediação da Igreja surgiu nos 
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diálogos das crianças e, por isso, julgamos necessário abordá-la de forma separada neste 

capítulo. 

Importante esclarecer que todas essas mediações atuam simultaneamente nos 

processos comunicacionais, inclusive junto de outras que não foram destacadas aqui. O 

que fizemos neste capítulo foi identificar, para fins heurísticos, algumas delas 

separadamente e analisá-las, como veremos nas seções que seguem. 

3.4.1.1 Mediação Familiar 

Em seus estudos sobre recepção televisiva, Orozco Gómez (2014) definiu a 

família enquanto grupo de interlocução e a inseriu no que ele denominou processos de 

recepção televisivas de primeira e segunda ordens. Como processo de primeira ordem, o 

autor define as ações que acontecem em contato com a tela, suscetíveis a mediações 

situacionais e, também, resultantes de decisões e/ou opiniões prévias. Já as recepções de 

segunda ordem, que ocorrem em um momento posterior àquele em que se assiste TV, 

incluem ações de compartilhamento, ressignificação e evocação mental/recordação das 

informações assistidas. 

Extrapolando os conceitos de Orozco Gómez para outras telas além da tela da 

TV, podemos considerar que também há processos de primeira e segunda ordens na 

assistência de conteúdos em outros suportes. Independentemente da plataforma, é 

correto afirmar que há produção de sentido, interpretação e ressignificação tanto durante 

o momento de assistência do conteúdo quanto depois de seu consumo. 

Assim, entendemos que a mediação familiar pode se mostrar presente no 

momento da assistência ou no pós-assistência. Além disso, as mediações podem ocorrer 

em apenas um dos momentos, mas serem evocadas em outro – por meio da recordação 

de mensagens recebidas durante a exibição de um conteúdo, por exemplo, em um 

momento posterior de discussão sobre elas, por exemplo. 

Encontramos diferentes indícios de mediação familiar em comentários feitos 

pelas crianças ao longo das atividades. Respostas como as de Juan (9 anos) e Elton (11 

anos), transcritas abaixo, mostram formas diversas de presença dos familiares durante o 

processo de assistência dos conteúdos. 

Pesquisadora: Juan, você assiste Balanço Geral?  

Juan:  Sim, só de vez em quando com a minha mãe... porque minha 

mãe sai cedo pra ir trabalhar, aí eu vou pra casa da minha avó, aí ela 

fica assistindo de vez em quando lá e eu assisto com ela...  
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Pesquisadora: Elton, o que você assiste na Internet? 

Elton: Trailer de filme de carro no YouTube, Carros 3... o filme 

inteiro vai dar no cinema! 

Pesquisadora: Você assiste sozinho ou com mais alguém? 

Elton: Sozinho, meu pai fica mexendo no celular. 

A partir dos dois diálogos é possível identificar a presença de familiares nas 

cenas relatadas pelas crianças. Porém, enquanto o comentário de Juan dá conta de uma 

assistência compartilhada (com a mãe ou com a avó), no mesmo aparelho e no mesmo 

cômodo da casa, inclusive, o comentário de Elton mostra um distanciamento maior do 

responsável em relação ao que ele assiste. É claro que não podemos comparar os dois 

casos. Primeiramente porque não sabemos mais detalhes do contexto de cada processo 

de assistência. E, além disso, porque tratam-se de conteúdos diferentes, vistos em 

plataformas também diferentes. Importante ressaltar que mencionamos os diálogos de 

Juan e Elton não como forma de afirmar que há sempre mediação direta em assistências 

de TV ou que isso não ocorre quando se fala de conteúdo de Internet. Mas sim como 

forma de exemplificar formas diferentes de mediação relatadas pelas crianças. 

Para o caso de Elton, cujo pai está no mesmo ambiente durante o período da 

assistência, mas está “mexendo no celular”, entendemos que há uma mediação que está 

presente apenas fisicamente, já que encontra-se distante no sentido de participar daquele 

momento. Chamaremos aqui este tipo de mediação de mediação in absentia, por 

entender que a presença do familiar – no caso de Elton, do pai – não é nula, dada sua 

existência física no ambiente, mas é ausente, por estar focada em outra ação que não a 

assistência do filho. 

Ao questionar as crianças sobre como seriam as notícias caso fossem elas 

mesmas as responsáveis pelos noticiários que assistem, Antônia (9 anos) respondeu:  

Antônia: Eu colocaria que, tipo assim, que as pessoas podiam ser 

muito destratadas (sic.)... e também o que sempre foi passado quando 

nossas mães nasceram, e tudo o que possa ter na frente. 

Pesquisadora: E você vê isso nos jornais que você assiste? 

Antônia: Tem vez que (sic.) eu vejo jornal, quando eu tô com meu 

avô, que eu vejo. 

Na primeira fala de Antônia, podemos identificar a mediação familiar de forma 

indireta. Quando ela comenta que os noticiários poderiam exibir “o que sempre foi 
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passado quando nossas mães nasceram”, parece claro um tom nostálgico que não 

poderia vir da própria Antônia, já que ela não teve acesso a todos esses conteúdos, por 

não serem de sua época. A fala da menina leva a crer que a mediação familiar 

estabelecida é majoritariamente promotora de mensagens que valoram os conteúdos 

“antigos” em detrimento dos que as crianças têm acesso atualmente. Nesse caso, 

entendemos que a mediação foi evocada, por lembrança, em um momento diferente 

daquele em que ela ocorreu, e ressignificada pela menina ao ser questionada durante a 

atividade. 

Em uma das falas de Otávio (12 anos), identificamos um exemplo de mediação 

direta, ocorrida no momento da assistência, na recepção de primeira ordem, conforme 

definiu Orozco Gómez. 

Otávio: Às vezes meu pai me ensina o que deve fazer e o que não 

fazer, o que mostra na reportagem.  

Pesquisadora: Aí ele te mostra na reportagem o que é pra fazer e o 

que não é pra fazer? 

Otávio: É! 

Pesquisadora: E você concorda? 

Otávio: Sim. 

Pesquisadora: E o que ele mostra que não é legal? 

Otávio: Ah, assim, é... você tá (sic) matando, roubando, essas coisas, 

pegando o que não pertence, você fazer a pessoa triste, assim...  

No trecho citado acima, percebemos também o uso dos meios de comunicação 

como ferramenta pedagógica pelos pais. O que nos parece é que o pai de Otávio, ao se 

deparar com notícias sobre temas classificados por ele como negativos, usou do 

exemplo visto na TV para orientar o filho de acordo com seus valores. 

Ao revisarem estudos sobre o papel da família na mediação entre as crianças e a 

TV, Bryce e Leichter (1983) analisaram o que consideraram os dois principais rumos 

tomados pelas pesquisas na área no período. O primeiro, de acordo com os autores, era 

baseado na ideia de que a intervenção verbal de um adulto pode reforçar o aprendizado 

a partir da televisão. Já o segundo questionava se, de fato, ocorrem interações 

educacionais em relação à TV no ambiente familiar. Ao comentar sobre uma das 

pesquisas estudadas, verificaram que os autores reconhecem a variedade das interações 

entre pais e filhos, pois “Eles reconhecem que a mediação familiar não é sempre verbal, 
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explícita e instigada pelo responsável, mas pode ser, ao contrário, comportamental, 

implícita e instigada por outros membros da família”
59

 (Ibid., p. 313) [Tradução Livre]. 

Assim, podemos citar também os comentários de Cassiana e Ludmila, quando as 

questionei se assistiam programas de notícias, no estilo do Balanço Geral, que haviam 

acabado de assistir e, em caso positivo, se gostavam do que viam nos programas desse 

tipo. O que destaco abaixo, nas falas delas, parece trazer recortes de uma mediação que 

pode ter sido explícita na recepção de primeira ordem, mas que se tornou implícita no 

discurso das meninas e que carrega valores provavelmente transmitidos por familiares 

ou mesmo pela escola.  

Eu gosto, assim... é porque ali tá tudo que tá acontecendo ali no 

mundo, né? Exemplo, é... tá falando sobre o que tá acontecendo aí, 

sobre os bandidos, a política, aí é bom saber. (Cassiana, 9 anos) 

Eu gosto da parte que fala que não podemos roubar, matar... (Ludmila, 

9 anos) 

Cassiana destaca que “é bom saber”, evocando provavelmente uma orientação 

recebida por alguma fonte de mediação de que é preciso estar atento às notícias e ao que 

está “acontecendo ali no mundo”. Já Ludmila parece recordar de alguma orientação 

recebida ao assistir notícias de cunho negativo, o que revela também uma mediação 

prévia trazida para o momento da discussão por meio de lembrança, além de demonstrar 

um possível uso pedagógico da mídia por parte da família ou ainda uma ressignificação 

e/ou apropriação de mensagens transmitidas pelos apresentadores dos noticiários. 

Importante destacar que boa parte dos noticiários de TV no estilo do Balanço Geral traz 

discursos de cunho opinativo e, muitas vezes, comentários de caráter instrutivo, o que 

nos leva a compreender o comentário de Ludmila, afirmando que o que mais lhe agrada 

é o momento em que há um tipo de orientação sobre o que não deve ser feito – “parte 

que fala que não podemos roubar, matar...”. 

Na discussão sobre a novela “Força do Querer”, iniciada após a apresentação da 

imagem da personagem Bibi Perigosa, conseguimos identificar na fala de uma das 

alunas marcas de uma orientação recebida provavelmente de um adulto membro do 

ambiente familiar. A exemplo do que verificamos nos relatos mencionados acima, sobre 

o noticiário Balanço Geral, o discurso de Antônia (9 anos) nos indica que a novela 

                                                           
59

 They acknowledge that family mediation is not always verbal, explicit, and instigated by the parent, 

but may instead be behavioral, implicit, and instigated by other family members.  
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também seria usada como instrumento pedagógico. É o que podemos inferir a partir da 

menção feita pela aluna a uma mediação – que pode ter sido explícita ou implícita, ou 

ainda que pode ter sido recebida de forma indireta (pela participação em conversas de 

adultos) – mas que foi compartilhada de forma explícita por ela em sua fala, conforme 

destacado abaixo.  

Antônia: Eu gostava porque explicava algumas coisas e também ali 

tinha um monte de coisa legal... 

Pesquisadora: Explicava o que? 

Antônia: Tipo, eles explicavam um monte de coisa, sobre tráfico de 

drogas, tipo explicavam coisas que a gente não aprende em muitos 

lugares, eles explicavam, que a gente não pode mexer com muitas 

coisas de... 

[Téo interrompe]: traficantes...  

[Antônia continua]: E muitas coisas mais... que polícia também 

machuca e pode até matar nós (sic.). 

Ao comentarem sobre a atuação da mídia como transmissora de valores, Duarte, 

Migliora e Leite (2008, p. 103) relativizam seu poder, contrapondo com a força da 

capacidade de criação e ressignificação do sujeito nos momentos vários de recepção. 

Em sociedades como a nossa, as mídias atuam como campo de 

problematização moral, participando da construção e veiculação de 

guias de valor [...]. No entanto, ao contrário do que se pensa, a atuação 

das mídias nesse processo não é mais poderosa do que a dos demais 

espaços de mesma natureza, pois, embora sejam apresentados de 

forma mais atraente e sedutora, os guias de valor veiculados em 

narrativas televisivas (ficcionais ou não) são os mesmos que circulam 

pelas demais instâncias da sociedade. Além disso, guias de valor 

refletem uma cultura moral e global coerente, mas nunca homogênea, 

pois trata-se de “uma cultura que permite usar de modo singularizado 

alguns de seus elementos e recusar outros”. 

Dessa forma, destacam-se ainda mais as produções e criações envolvidas nos 

processos de recepção, marcados pela existência de mediações de fontes e tempos 

variados. Como ressalta Fernandes (2012, p. 20), “[...] as práticas cotidianas e o espaço 

doméstico são também espaço de produção de sentido e que nem todo consumo é 

interiorização dos valores da classe dominante, efeito de uma inculcação”. Há 

interpretação, ressignificação e construção de sentidos variados a partir dos mesmos 

conteúdos. E a construção desses sentidos está vinculada também às mediações 

existentes no processo de comunicação. 
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Ainda sobre a mediação familiar, podemos verificar, no diálogo abaixo, ocorrido 

após a exibição da cena de Chiquititas, que esse tipo de mediação nem sempre é 

hierárquica – atuando não apenas de forma unidirecional, de adultos para crianças, mas 

também entre atores de um mesmo “nível” no processo de comunicação. Na fala de 

Maria Rita (10 anos), por exemplo, podemos perceber que ela e o irmão conversam 

sobre o que assistem e, nessas situações, a menina inclusive se coloca como especialista 

no assunto, explicando o que ele não entende, já que ele “é pequeno”.  

Maria Rita: Eu converso com o meu irmão, mas às vezes a gente não 

concorda não. 

Pesquisadora: Por que? 

Maria Rita: Porque ele é pequeno e eu sou grande. 

Pesquisadora: E você explica pra ele o que tá acontecendo? 

Maria Rita: Aham...  

Pesquisadora: E ele gosta de assistir? 

Maria Rita: Sim! 

O “papel de especialista” pode ser verificado também na fala de Joaquim, 

quando questionado sobre a existência e o conteúdo dos diálogos sobre os programas 

assistidos em sua casa. 

Minha irmã conversa com minha mãe sobre a novela. Elas comentam 

que „eles não conseguem fazer novela direito‟. Ontem mesmo o 

celular estava de cabeça pra baixo, minha irmã viu isso. (Joaquim, 10 

anos) 

A partir de comentários como estes, é possível identificar a capacidade de 

análise das crianças, que, como descrevem Fernandes e Alves (2008, p. 62), tratam-se, 

“sem dúvida, de produtores de cultura, que pensam, refletem e constroem opiniões a 

respeito do que veem”.  

Para concluir as análises sobre a mediação familiar, conseguimos verificar, no 

diálogo transcrito abaixo, um exemplo de mediação em que a atitude dos pais nos 

parece ser restritiva em relação a determinados conteúdos. Não foi possível analisar, 

entretanto, se tal medida veio acompanhada de informações sobre os motivos que levam 

a mãe a restringir o conteúdo. Porém, a partir da fala de Luzia (9 anos), identificamos 

que “muita coisa boba” pode ser uma das mensagens recebidas em casa em relação ao 



 

115 

programa. Vale ressaltar que a classificação indicativa de A Praça é Nossa
60

 é de 14 

anos. 

Téo: A Praça é Nossa também é maneiro... 

Antônia: Eu não vejo, minha mãe não deixa... 

Luzia: Fala muita coisa boba... 

3.4.1.2  Mediação da Igreja 

Além da mediação familiar, identificamos outro tipo de mediação institucional 

no discurso de algumas crianças, com referências à instituição Igreja. Durante as 

discussões sobre Chiquititas, em um dos grupos surgiu uma conversa sobre a novela 

Apocalipse
61

, da TV Record. O diálogo abaixo teve início quando perguntei por que 

eles gostavam da novela. 

Otávio: Porque aí a gente pode saber tudo que vai acontecer...  

Pesquisadora: E “tudo” vai acontecer da mesma forma que aparece 

na novela? 

Otávio: Às vezes não, às vezes não... 

Cassiana: Na verdade, falando assim, como evangélica, assim, é 

como isso tudo vai acontecer, mas de uma maneira pior.  

Ludmila: Vai vir o anticristo, vai vir os hippie pra voltar (sic.)... 

Cassiana: Posso continuar? (risos) É como se o fim do mundo já está 

(sic.) acontecendo, aqui é a política, é a matança nesse mundo... agora 

em outros países são os terremotos, são os furacões, isso aí já tá 

acontecendo já... 

Otávio: Tá acontecendo no mundo em outros países... Nova Iorque, 

Estados Unidos, nesses países todos... 

Cassiana: E como tá muito perto, muito pertinho mesmo, de 

acontecer o fim do mundo... Porque, como uma demonstração, vai ser 

muito pior, muito pior. Aí a gente vê essa novela porque é uma 

representação de tudo o que vai acontecer, igual, aqueles que não leem 

muito o Apocalipse... eu leio às vezes o Apocalipse, mas não muito. E 

fala tudo que vai acontecer.  
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 A Praça é Nossa é um programa humorístico do canal SBT, exibido nas noites de quinta-feira. 

61
 A novela estreou em novembro/2017 e, quando da realização da atividade em grupos, era exibida 

em horário nobre (20h30) na TV Record, emissora mantida pela Igreja Universal do Reino de 

Deus. Mais detalhes sobre a história podem ser conferidos no site da novela, no link: 

http://entretenimento.r7.com/apocalipse/conheca-a-historia-de-apocalipse-18122017.  
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Nesse diálogo, além de verificar as referências da mediação Igreja (claramente 

na fala de Cassiana – “falando assim, como evangélica” – e implicitamente nas de 

Ludmila e Otávio), verificamos as diferentes interpretações da mensagem pelas crianças 

participantes da conversa. Enquanto Otávio acha que a novela é uma fonte para saber 

“tudo que vai acontecer” (por mais que ele fique reflexivo quanto a essa certeza após 

meu questionamento), Cassiana afirma que tudo vai acontecer, na realidade, de forma 

diferente daquela mostrada na novela, “de uma maneira pior”. Cassiana parece recorrer 

a exemplos já ouvidos – provavelmente por uma mediação direta da igreja ou indireta, 

por meio da família, a partir de referências ouvidas na igreja – para exemplificar o que é 

isso tudo de “pior” que ela comenta.  

Vale destacar a clareza de Cassiana ao identificar a novela como uma 

“representação” ou uma “demonstração” do que vai acontecer. Se a Otávio talvez tenha 

faltado uma dose de olhar crítico para avaliar que o que é narrado na novela não é a 

realidade, para Cassiana parece clara essa diferenciação entre representação e realidade. 

Entretanto, apesar de enxergar a novela como conteúdo ficcional, ela atribui valor ao 

seu conteúdo, ressignificando-o a partir das mediações individual, institucional e 

situacional, e criando suas próprias mensagens a partir do que assiste. 

Nesse ponto, vale incluir um registro de Cassiana extraído de um diálogo sobre a 

personagem Bibi, da novela “A Força do Querer”. Quando questionei outra criança se 

ela assistia a esta novela, Cassiana se adiantou e respondeu rapidamente que não 

assistia, justificando que só sabia do que se tratava porque via enquanto mudava a TV 

de canal. 

Pesquisadora: Você assistia a essa novela também, Ludmila? 

Ludmila: Uhum, assistia com a minha vó e com minha tia, porque 

elas saíam da igreja e iam correndo pra casa pra ver a novela.  

Cassiana: Eu não vejo não... eu sei o que é porque eu fico passando 

os canais, aí de repente eu vejo um pouquinho da novela, aí depois eu 

troco, mas eu não vejo não...  

A rápida resposta de Cassiana a uma pergunta que nem havia sido direcionada a 

ela nos pareceu um reflexo de uma mediação institucional da familia ou da Igreja (ou de 

ambas), no sentido de privar a menina de assistir a outras novelas que não sejam as 

bíblicas. 

Como forma de situar a menção à novela Apocalipse, vale destacar a análise de 

Kanyat (2016, p. 13) sobre o crescimento das novelas evangélicas no Brasil, em 
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trabalho em que desenvolve uma análise do discurso da expressão midiática “telenovela 

bíblica”. 

O aumento dos evangélicos no Brasil fortaleceu a indústria gospel, 

provocando a criação de uma cultura evangélica de consumo. Está 

havendo um revestimento sacro de todo e qualquer produto cultural: 

há o rock “cristão”, a literatura “gospel”, a moda feminina 

“evangélica” e, também, a telenovela “bíblica”. Uma vez que a 

maioria dos movimentos religiosos evangélicos recomenda a seus 

membros a abstinência de ficção televisiva, em particular de 

telenovelas, a Record veio “resolver” o impasse do público crente 

ávido por entretenimento, revestindo o clássico melodrama de 

roupagem sacra. Assim, cria-se proximidade de valor entre o público 

cristão e o produto ficcional. Ou seja, o público reconhece na obra 

elementos que sua religião valoriza, como é o contemplar de histórias 

bíblicas. Dessa forma, o telespectador justifica sua escolha pelos 

programas que retratam histórias do livro sagrado, podendo agora 

assistir os dramalhões adjetivados de “bíblicos”. 

O crescimento do público evangélico no país e a consequente expansão da 

indústria gospel explicam o aparecimento, entre as crianças ouvidas, de referências a 

temas relacionados à mediação da Igreja e, assim, tal mediação deve ser encarada como 

lugar relevante de onde vêm as produções de sentido, inclusive nesse grupo de crianças. 

3.4.1.3 Mediação Escolar 

Verificamos também, durante as entrevistas e as atividades com as crianças, 

indícios da mediação da escola nos relatos das crianças, como outro agente de mediação 

Institucional (DUARTE, 2008). As marcas não surgiram na fala das crianças de forma 

espontânea, porém, quando questionados se a professora conversava, em sala de aula, 

sobre alguns dos conteúdos que eles disseram assistir, houve vários relatos afirmativos. 

Abaixo, alguns exemplos de respostas dadas pelas crianças: 

Pesquisadora: A professora conversa com você sobre esses 

programas que você assiste? 

Não lembro se ela já falou isso, é tanta coisa... (Arlindo, 11 anos) 

Não. A tia fala que vai passar vídeos pra gente na sala de vídeo. 

(Antônia, 9 anos) 

Sim, elas falam pra gente ver jornais e se conectar com o mundo, pra 

gente ficar mais ligado no mundo (sic.) quando a gente crescer. 

(Loren, 9 anos) 
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Sim. Não lembro, mas elas conversam com a gente sobre isso. Sobre 

as novelas, fala pra gente ver negócio de reportagem, eu só vejo 

quando não tem nada pra ver. (Orlando, 9 anos) 

Sim, falam que se a gente não tiver algum livro pra pesquisar, é pra 

pesquisar no computador. (Luzia, 9 anos) 

Não que eu lembre... (Hudson, 11 anos) 

Fala... Ela falou que ver desenho é melhor que filme que não é 

educativo. (Erasmo, 13 anos) 

De vez em quando sim... Mas não lembro muito bem agora... (Carlos, 

10 anos) 

Às vezes fala, quando tem alguma matéria disso... Só lembro que ela 

já falou. (José Alexandre, 11 anos) 

Sim, não lembro, mas falam. (Ricardo, 10 anos) 

Sim. Falaram pra ver só desenho porque novela é chato. (Fernando, 9 

anos) 

Só falamos sobre dever! (Joaquim, 10 anos) 

Apesar de a escola não ter, em seu planejamento pedagógico, nenhuma 

disciplina sobre mídia (o tema também não está incluído nas orientações curriculares do 

município), foi possível perceber que as professoras das duas turmas ouvidas abordam o 

tema, de forma independente, esporádica e não estruturada, em seus planos de curso. 

Ressalto que não é interesse desta pesquisa fazer nenhum tipo de análise ou julgamento 

de valor sobre a qualidade ou a efetividade de tais informações. O que está em pauta são 

as relações entre essas mensagens e os sentidos produzidos pelas crianças a partir do 

que elas assistem. 

Desse modo, de acordo com as respostas das crianças, podemos inferir que 

diversos comentários deles também podem ter como referência a mediação da escola, 

mesmo que a instituição não apareça diretamente como fonte.  

3.4.2 Produção de Sentidos 

Após discussão sobre algumas das mediações encontradas nos discursos das 

crianças e entendendo-as como lugares onde os sentidos são produzidos, faz-se 

necessária também uma abordagem que exemplifique como as mensagens são 

recebidas, compreendidas, ressignificadas, assim como são produzidas e compartilhadas 

pelas crianças – conforme sugerido no segundo objetivo específico da pesquisa – 

especificamente a partir da recepção de conteúdos audiovisuais, foco desta pesquisa. 
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Barros (2012, p. 90) destaca a relevância das interações sociais nos processos de 

recepção: 

No campo da recepção, o processo de produção de sentidos extrapola 

o exercício de decodificação da mensagem recebida; ele se dá a partir 

das apropriações feitas pelos receptores, à luz de seu campo semântico 

e pragmático. O sentido não está, portanto, nos limites do composto 

meio-mensagem; mas, presente nas dinâmicas que envolvem os 

sujeitos do processo comunicacional: emissor e receptor, seres sociais, 

em interação com outros indivíduos, instituições e movimentos 

sociais.  

Quando comenta sobre as “dinâmicas que envolvem os sujeitos do processo 

comunicacional”, podemos considerar que Barros está se referindo às mediações 

presentes nesse processo. Muito além de um processo mecânico de decodificação, há 

interpretação, ressignificação, alusão a mensagens ou conteúdos já conhecidos pelo 

sujeito: há ação e criação imersas em cenários sociais complexos e repletos de atores. 

Assim, entendemos que as discussões aqui levantadas sobre os sentidos produzidos 

pelas crianças a partir dos conteúdos exibidos durante as atividades devem sempre levar 

em conta as mediações envolvidas – estejam elas explícitas ou não em seus discursos. 

Um dos pontos que mais chamou atenção em relação à produção de sentidos 

pelas crianças foram as respostas dadas por elas para meu questionamento sobre o 

orfanato, cenário onde se passa a trama de Chiquititas. Enquanto um dos grupos teve 

uma percepção de que orfanatos, em geral, são lugares ruins e o da novela é 

representado de forma feliz, uma das alunas do outro grupo concluiu que seria 

exatamente o contrário: que no “orfanato verdadeiro pode ter umas coisas mais legais” 

do que naquele representado na novela. Vale destacar que ambas as percepções 

identificadas a partir das falas das crianças são baseadas em referencial midiático ou 

social, e não em experiência factual, já que todas elas confirmaram nunca terem estado 

em um orfanato. Transcrevo abaixo os dois diálogos para que fique clara a diferença à 

qual me refiro. 

GRUPO 1: 

Pesquisadora: Vocês conhecem alguém que more em um orfanato? 

Todos: Não! 

Pesquisadora: E vocês acham que orfanato é igual ao que aparece na 

novela? 

Maioria: Não. 
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Maria Rita: Porque ali o homem rico que cuida do orfanato, não é a 

Prefeitura e nem o Estado. E ali as condições é melhor (sic.) que num 

orfanato de verdade.  

Cassiana: Eu acho que orfanato não seja igual assim exatamente 

(sic.), porque eu acho que esse daí só tem uma demonstração de 

orfanato, mas muito diferente. Eu acho que orfanato deve ser ruim, ou 

nem bom. Eu também não sei nem o que é um orfanato. Eu sei o que é 

orfanato, mas eu não sei como se vive lá... Mas eu acho que é muito 

diferente disso.  

Otávio: Como é que se convive lá? O que tem pra comer, o que tem 

pra beber?  

Maria Rita: Porque lá eles têm comida boa... no real talvez não 

tenha.... 

Ludmila: Eu acho que um orfanato de verdade, quando a gente vai 

pra lá a gente não conhece ninguém, depois que a gente vai pegando 

amizade, talvez não.  

Maria Rita: Igual aconteceu ali, porque a Pata não era amiga de 

ninguém, depois que ela virou amiga. E isso acontece de verdade... 

mas morar numa casa boa, ter comida boa... não tem isso. 

Pesquisadora: Algumas coisas são parecidas e outras não. 

Maria Rita: Éé... 

[Otávio interrompe]: Porque quando a gente vamo (sic.) pro 

orfanato, a gente vê um monte de pessoa (sic.) lá que você não faz a 

mínima ideia que conhece... ninguém se conhece assim.  

Juan: Porque ali as crianças estão felizes, lá no orfanato elas devem 

ficar tristes porque não conhecem os pais... 

[Cassiana interrompe]: Eu também acho a mesma coisa, eu acho 

que... 

[Otávio interrompe]: ... que os amigos deles tão (sic.) fazendo eles 

felizes assim... 

[Cassiana continua]: Eu acho até que eles podem ficar um pouco 

felizes com os amigos, mas não muito, porque todo mundo quer 

receber um amor de um pai, de uma mãe... e é como que é meio 

solitário, assim, lá... aí eu acho muito diferente, porque aí (na TV) é 

muita alegria, assim, e aí tem muita criança grande, né... assim, eles 

estão crescendo, e poucas menor (sic.), eu acredito que aí eles 

começam, eles dão pro orfanato de bebê, eu não sei como explicar 

isso, mas é como um exemplo que eu tô (sic.) dando... 

Maria Rita: Às vezes eles vão pro orfanato pequenos, que tem mãe 

que abandona a criança na porta do orfanato, criança pequena quando 

nasce... porque às vezes é muito nova, porque às vezes não quer cuidar 

do filho mesmo... 
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GRUPO 2: 

Pesquisadora: Vocês conhecem alguém que more em um orfanato? 

Maioria: Não! 

Joaquim: Mas sempre tive vontade de conhecer... 

Téo: Eu não conheço, mas minha amiga conhece... 

Pesquisadora: E vocês acham que orfanato é igual ao que aparece na 

novela? 

Luzia: Mais ou menos... 

Antônia: Não...porque ali pode ser... 

[Téo interrompe]: Uma novela... 

[Antônia continua]: ...pode ser uma novela, mas também, ele não 

aparece o que tem na realidade, ali é só, tipo, eles montaram um 

orfanato. Mas lá no orfanato verdadeiro pode ter umas coisas mais 

legais...pode ter uma escola perto, ter uma pessoa mais legal pra 

cuidar deles... não precisa ser uma maldade igual a Ernestina (sic.). 

Os dois diálogos deixam claras as múltiplas possibilidades de produção de 

sentidos a partir de um mesmo conteúdo. Como já ressaltamos, é preciso lembrar que, 

nos processos de recepção, os sentidos são produzidos a partir de um arcabouço de 

informações que extrapola o momento da recepção em si, sendo esse um dos motivos à 

que creditamos o fato de crianças da mesma escola, da mesma idade e de classes sociais 

parecidas terem percepções divergentes em relação ao mesmo tema. 

No processo comunicativo que levou as crianças dos dois grupos a produzirem 

sentidos diferentes sobre suas percepções de orfanatos “reais” (que, na verdade, são 

imaginários, já que nenhuma delas de fato conhece um orfanato) e sua representação na 

novela, atuaram mediações diversas, que variam, por exemplo, de acordo com a 

realidade, a história, a família e o ambiente em que vive cada criança. Orozco Gómez 

(1991, p. 8) denomina esse processo “jogo de mediações”. 

A produção de sentido que o público executa depende, então, da 

combinação particular de mediações em seu processo de recepção; 

combinação que por sua vez depende dos componentes e recursos de 

legitimidade através dos quais cada uma das mediações são feitas. As 

"comunidades de apropriação" do conteúdo da televisão não são 

necessariamente as de "interpretação", onde seu significado é 

produzido. A comunidade interpretativa da audiência, que é onde o 

público adquire sua identidade como tal, é o resultado de um 

determinado jogo de mediações. A produção de significado que o 
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público realiza, é, portanto, uma questão aberta à investigação
62

. 

[Tradução Livre] 

Ainda sobre as representações do orfanato na novela Chiquititas, percebemos 

que Cassiana justifica o fato de não saber como é um orfanato real pela razão de nunca 

ter vivido em um. Na fala da menina, transcrita abaixo, é possível relacionar a 

percepção de realidade à experiência – que, no caso, ela não teve – o que nos mostra, 

mais uma vez, sua habilidade em identificar o caráter ficcional da novela. 

[...] às vezes eu imagino como será um orfanato... [...] Aí é meio 

complicado saber como é que é... eu acho que só vivendo lá pra saber. 

(Cassiana, 9 anos) 

Não foi possível avaliar se todas as crianças têm a mesma habilidade e rapidez 

de identificar os conteúdos assistidos nas novelas como representações, e não como 

realidade, dado o exemplo já mencionado anteriormente do menino que afirmou que a 

novela Apocalipse mostrava tudo o que ia acontecer no mundo. Acreditamos que 

exemplos isolados não podem ser usados para generalizar comportamentos nem mesmo 

desse pequeno grupo. Mas podemos sim afirmar que existem indícios de um olhar 

crítico das crianças em relação ao que assistem. 

Para concluir a discussão sobre o caso do orfanato, é relevante mencionar que a 

imaginação também aparece como mediação da experiência (que as crianças ouvidas 

não vivenciaram), assim como outros amigos, que são citados, da mesma forma, como 

mediadores para algo que não experienciaram. A visão que as crianças apresentam de 

orfanatos, então, acaba sendo mediada por suas imaginações e pelos amigos que 

afirmam terem conhecido orfanatos. 

É preciso ressaltar, porém, que essa não é, necessariamente uma atitude 

constante de Cassiana – e nem mesmo das outras crianças. Usando a menina como 

exemplo, destacamos que ela não teve o mesmo olhar crítico durante avaliação sobre as 

notícias dos telejornais. Quando questionada sobre como seriam as notícias do Balanço 
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 La producción de sentido que realiza la audiencia depende, entonces, de la particular combinación 

de mediaciones em su proceso de recepción; combinación que a su vez depende de los 

componentes y recursos de legitimación a través de los cuales se realizan cada uma de las 

mediaciones. Las “comunidades de apropriación” del contenido televisivo no son necesariamente 

las de “interpretación”, donde se produce su sentido. La comunidad interpretativa de la 

audiencia, que es donde la audiencia adquiere su identidad como tal, es la resultante de um 

determinado juego de mediaciones. La producción de sentido que realiza la audiencia, es por 

consiguiente uma interrogante abierta para la investigación. 
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Geral caso ela fosse a responsável por editá-las, a menina pareceu interpretar que tudo o 

que acontece no mundo é representado ali.  

Pesquisadora: Se vocês fossem criar as notícias do Balanço Geral, 

como seriam? 

Cassiana: Na verdade eu acho que eu ia botar do jeito que tá assim, 

como tudo tá acontecendo, coisas boas, más, decepções, alegrias, 

surpresas, menos vergonhas...  

A afirmação da menina nos leva a crer que ela acredita que os telejornais 

noticiam, de fato, tudo o que acontece no mundo. Não conseguimos identificar, ao 

longo da conversa, uma crítica ao fato de os jornais excluírem determinados temas de 

suas pautas ou destacarem mais alguns assuntos em detrimento de outros, por exemplo. 

Talvez tal análise seja ainda complexa para a idade dessas crianças – até mesmo pela 

restrição de acesso a outras fontes de informações midiáticas ou pelo pouco contato com 

outras referências para além de seu círculo social. Porém, é importante pontuar que essa 

noção deve, em algum momento, ser transmitida a elas para que tenham capacidade de 

exigir representatividade e avaliar criticamente o que ouvem, veem ou leem nos 

veículos de comunicação. De acordo com Fernandes (2012, p. 27), 

Sousa (1995) ressalta que, embora esse sujeito receptor ainda não 

esteja configurado teoricamente, sabe-se que ele ocupa um espaço 

contraditório, o da negociação, o da busca de significações e 

produções de sentido na vida cotidiana. O receptor deixa de ser visto 

como consumidor de supérfluos culturais apenas porque consome, 

mas se resgata nele também uma dimensão de produção cultural. 

Torna-se imperativo, portanto, enxergar a criança não apenas como receptor, 

mas também como produtor cultural. E, por esse motivo, principalmente, dar a ela 

subsídios para que compreenda e possa avaliar os conteúdos que assiste. 

Ainda sobre a produção de sentidos das crianças a partir de conteúdos 

jornalísticos, verificamos que notícias relacionadas de alguma forma à temática da 

violência foram as que vieram primeiramente à memória das crianças desse grupo, 

quando se referiram às notícias que assistem em telejornais. Apesar disso, elas 

avaliaram, em geral, que os telejornais exibem “surpresas boas e ruins” (Maria Rita, 9 

anos) e “coisas boas, coisas ruins, coisas mais assim...” (Otávio, 9 anos). Ou seja, 

mesmo destacando temas relacionados à violência, elas ponderam que os telejornais 

tornam públicas notícias boas e ruins, o que associam com a realidade, que tem, 

também, acontecimentos positivos e negativos. 
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GRUPO 1: 

Pesquisadora: O que vocês acham das notícias que vocês assistem no 

Balanço Geral? 

Cassiana: Algumas boas, algumas ruins...algumas são surpresas... 

Maria Rita: Éé... 

Otávio: Algumas são interessantes também...  

Cassiana: Algumas são decepções... 

Pesquisadora: E a maioria? 

Cassiana: São decepções... A maioria passa notícia ruim... 

Otávio: Porque mostra assim uma pessoa que tá morta, assim, aí a 

pessoa fica triste, assim, ao ver aquela pessoa que tanto amava, assim, 

aí, entendeu, fica triste... 

Maria Rita: Porque a gente fica triste... vê morte, vê tudo que tá 

acontecendo no Rio de Janeiro, as pessoas não pensam em ser melhor 

porque às vezes isso com certeza vai prejudicar elas no futuro. Às 

vezes a pessoa não vai ver o filho nascer, porque tá preso... isso 

prejudica bastante. 

GRUPO 2: 

Pesquisadora: Se vocês fossem criar as notícias dos noticiários de 

TV, como elas seriam? 

Téo: Eu sei o que eu faria, via na outra televisão e colocava! 

Pesquisadora: Mas vocês gostariam que tivesse mais notícia sobre o 

que? 

Téo: Tiroteio, porque tiroteio é uma coisa perigosa.  

Pesquisadora: Você concorda, Antônia? 

Antônia: Sim, é porque também os tiroteios existem nessa vida...e 

tem muita gente que tá indo embora por causa de tiroteio.  

Joaquim: Eu botaria tudo, mas o que eu mais colocaria era sobre 

Corpo de Bombeiros... 

Dandara: Todas as notícias... mas não sei sobre o que... 

Luzia: Eu colocaria coisas legais! 

Pesquisadora: Tipo o que? 

Luzia: Não sei... 
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Antônia: Eu colocaria que, tipo assim, que as pessoas podiam ser 

muito destratadas... e também o que sempre foi passado quando 

nossas mães nasceram, e tudo o que possa ter na frente. 

Pesquisadora: E você vê isso nos jornais que você assiste? 

Antônia: Tem vez que (sic.) eu vejo jornal, quando eu tô com meu 

avô, que eu vejo. 

Verificamos, nas falas acima destacadas, as diversas possibilidades de sentidos 

produzidos em interações sociais existentes durante e depois do processo de recepção. 

Tal constatação também é relatada por Dalethese (2017, p. 24), quando afirma que 

[...] na malha híbrida de uma cultura protagonizada pelas mídias, 

sobretudo, a audiovisual, os sentidos são costurados de maneiras 

polissêmicas e aleatórias de acordo com os modos que cada sujeito 

deles se apropria. Ao transitar por variados estratos sociais, as crianças 

vão tecendo suas identidades em consonância com a cultura em que 

vivem. Podem criar desdobramentos potentes e criativos nesses 

intercâmbios que as instituições de formação talvez não entendam. 

Entendemos que a polissemia a partir dos conteúdos assistidos, identificada nas 

falas proferidas nas atividades realizadas na escola, é um dos marcos do processo 

comunicativo e de produção de sentido. Por isso, de forma resumida, de acordo com 

nossa experiência de campo, ousamos afirmar que as principais características dos 

processos de produção de sentidos pelas crianças a partir de conteúdos audiovisuais 

assistidos contemporaneamente são o fato de serem sociais – e, por isso, marcados por 

diversas mediações – e polissêmicos. 

3.4.3 Educação Crítica para as Mídias 

Nesta seção, relacionaremos algumas questões discutidas no subcapítulo 2.4, 

sobre Educação Crítica para as Mídias, com relatos de nossa pesquisa de campo. 

Abordaremos, dessa forma, tanto aspectos que mostram a necessidade de ações voltadas 

à Educação Crítica para as Mídias, quanto também exemplos em que identificamos 

algum conhecimento das crianças em relação ao modus operandi da mídia. Assim, 

entendemos contemplar o desafio anteriormente mencionado em relação às políticas de 

Educação Crítica para as Mídias: considerar, simultaneamente, o caráter ativo das 

audiências e suas possibilidades de aceitação do conteúdo recebido. 

Durante as atividades que incluíram exibição de vídeos para os dois grupos de 

crianças, após assistirem um trecho do noticiário Balanço Geral, da TV Record, foi 

delegado a elas o poder de criar as notícias dos telejornais. Ao serem questionadas sobre 
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como executariam essa tarefa, a resposta de Téo nos mostrou um desconhecimento 

sobre como funciona o processo de apuração de notícias, deixando transparecer que, ao 

seu ver, as emissoras usam seus pares (outras emissoras) como fontes. Conforme 

transcrição apresentada no subcapítulo anterior, Téo sugere que as notícias fossem 

“copiadas” de outra televisão. 

Em pesquisa de Doutorado em Educação que deu origem ao seu livro “Domingo 

é dia de Felicidade – As crianças e as notícias”, Delorme (2012) identificou, no grupo 

de crianças em que estava focado seu estudo, algo similar ao que verificamos com Téo. 

Conforme relatou a autora,  

Parece que as crianças desse grupo gostavam de se mostrar antenadas 

com os fatos e com as noticias, o que, assim, tornava cada vez mais 

difícil que alguém divulgasse entre elas algo que fosse reconhecido 

como uma noticia, além de elas retirarem as noticias para a 

brincadeira da própria televisão. Ou seja, a televisão era a fonte de 

onde retiravam as noticias que “requentavam”. (Ibid., p. 121)  

De acordo com Delorme, a própria TV era, para as crianças, a fonte de onde 

surgiam as notícias. Ao nosso ver, foi esse tipo de pensamento que motivou a fala de 

Téo acima citada. Consideramos a linha de raciocínio do menino extremamente válida, 

já que informações sobre como as notícias “surgem” e como se transformam em 

reportagens, sobre critérios de noticiabilidade ou ainda sobre quem são os responsáveis 

pelas etapas de seu processo de produção não chegam a grande parte dos 

telespectadores, devido, principalmente, à ausência, sobretudo no Brasil, de políticas em 

grande escala de Educação Crítica para as Mídias. A autora reforça, ainda, que ao longo 

de sua pesquisa, 

Também havia outro aspecto que incomodava muito essas crianças, 

que se referia à sua falta de compreensão quanto aos critérios de 

importância que determinavam a repetição excessiva de certas 

noticias, em vários horários, em emissoras diferentes, muitas vezes 

identificadas por eles como concorrentes, o que sugeria que os 

telejornais e os plantões de notícias se alimentassem de si mesmos, 

que tomassem a si mesmos como suas fontes. Esse aspecto, 

indiscutivelmente, tanto demonstrava a importância de certas notícias 

quanto alimentava uma desconfiança nas crianças sobre quem, como e 

segundo que critérios “umas coisas viram notícias, mas não é tudo” 

(IC, mo, 7 anos). (Ibid., p. 124)  

Reforçamos, por meio deste primeiro exemplo, também ilustrado pela pesquisa 

de Delorme, o que havíamos comentado no segundo capítulo desta pesquisa, quando 

discutimos a Educação Crítica para as Mídias: apesar de terem acesso aos meios de 
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comunicação e possuirem conhecimentos relevantes sobre eles, as crianças 

desconhecem questões importantes relativas à mídia, o que pode deixá-las menos 

críticas em relação aos conteúdos assistidos. Daí a necessidade de políticas estruturadas 

de Educação Crítica para as Mídias, sobretudo para crianças e jovens no Brasil. 

O relato de Antônia (9 anos) sobre a novela “A Força do Querer”, após ser 

questionada sobre a figura da personagem da atriz Juliana Paes, nos mostra também um 

olhar pouco crítico em relação à mídia, específicamente, nesse caso, em relação à  

telenovela, colocando-a em um patamar de meio que ensina, que explica o mundo. 

Conforme transcrição apresentada no subcapítulo sobre Mediação Familiar, Antônia 

afirma que a TV ensina várias coisas que não se “aprende em outros lugares”. 

Assim, não nos surpreende observar relatos cotidianamente, advindos do senso 

comum, que posicionem a TV, por exemplo, como meio de onde vêm todas as 

informações das quais se necessita, dando aos programas e suas mensagens status de 

verdade, sendo quase inquestionáveis. Supomos que boa parte dessa percepção derive 

de ideias similares à de Antônia, que enxerga a novela como meio que explica “coisas 

que a gente não aprende em muitos lugares”. 

A visão de Antônia sobre a novela e a de Téo sobre a produção de notícias nos 

alerta para o paradoxo verificado entre o aumento do consumo de conteúdo midiático na 

infância e o não-acesso (ou raro acesso) das crianças a informações que 1) deem conta 

de explicar como a mídia e seus principais agentes operam e 2) as permitam avaliar os 

intereses e objetivos escondidos nas mensagens veiculadas pelos meios de 

comunicação. 

Percebemos, no entanto, que essa avaliação que fazemos em relação à percepção 

das crianças sobre a mídia vai de encontro com o que algumas delas pensam sobre suas 

próprias relações com os meios de comunicação. Ao conversar com uma das amigas que 

narrava uma matéria exibida na TV sobre o caso da morte de seu tio, Cassiana revelou 

espanto ao ter sido surpreendida por uma informação que ela não sabia e por uma 

reportagem sobre a qual ela não tinha conhecimento. “Sabe que eu nunca tinha ouvido 

falar dessa reportagem?”, exclamou a menina, admirada pelo fato de não estar a par de 

algo que foi exibido na TV e ela, como telespectadora assídua de telejornal, deveria 

saber. 

Fato semelhante pudemos observar na fala de Joaquim, citada anteriormente 

neste capítulo, quando apresentamos indícios de mediação familiar. Ao demonstrarem 

interesse sobre a mídia e certo conhecimento em relação a seus conteúdos, como fez o 
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menino ao mencionar um erro da produção da TV, que não conseguiria “fazer novela 

direito”, as crianças assumem entender do que falam quando discutem sobre a mídia e 

seus programas. Percebemos que elas atribuem esse conhecimento sobretudo ao fato de 

serem audiência frequente de programas/vídeos/filmes/novelas, assim como Cassiana 

assumiu ser de telejornais, o que garantiria a elas entendimento sobre tais conteúdos. 

Compreendendo, portanto, que, apesar de não serem versadas sobre a mídia, as 

crianças têm (ou indicam ter) alguns conhecimentos sobre ela, trazemos, na sequência, 

alguns exemplos que ressaltam esse aspecto. 

Uma das atividades propostas após a exibição de um trecho de um capítulo da 

novela Chiquititas foi delegar às crianças a função de criar um possível final para a cena 

que assistiram. A partir deste exercício, surgiu o seguinte diálogo: 

Cassiana: Eu acho que como esses final tudo é assim (sic.), eu acho 

que a Mili devia ficar com o Mosca e a Marian com o Duda, assim. Aí 

não podia haver confusão. 

Otávio: Porque o Mosca ele (sic.) ficou surpreso ao ver o Duda 

batendo a porta lá e viu, porque ele ficou um tempão sem eles se 

verem (sic.), assim, porque um dos dois tinha raiva, eles tinham 

ciúmes da Mili. 

Ludmila: Eu faria a Mili com o Mosca e... ou a Marian com o Duda 

ou a Pata.  

Maria Rita: Eu acho que a Marian poderia parar de ser má e cuidar 

da vida dela e não ficar xeretando as coisas dos outros. 

(risos de todos) 

Pesquisadora: E quem vocês acham que cria o final da novela? 

Maria Rita: O diretor? 

Pesquisadora: Diretor da onde? 

Maria Rita / Cassiana: Da novela. 

Pesquisadora: Todo mundo concorda? 

Todos: Sim. 

Pesquisadora: E quem é o diretor? 

Maria Rita: Acho que quem... constrói as cenas...? 

Otávio: Quem produz as imagens! 

Ludmila: Eles fazem ensaios... tem o cenário, assim, né... 
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Maria Rita: Decide as roupas.... 

Otávio: Decide o que fala... 

Ludmila: Os vestidos, as falas... 

As respostas das crianças para minha indagação sobre quem seria o responsável 

por criar o final das novelas revela certa proximidade delas com um vocabulário mais 

técnico relativo à produção de TV. Apesar de não saberem quem é ou o que faz 

especificamente a figura do diretor, elas atribuem a ele funções relevantes na construção 

do programa, demonstrando um mínimo conhecimento sobre alguns detalhes existentes 

por trás das câmeras. O final do diálogo é riquíssimo em quantidade de atividades 

listadas pelas crianças e que, segundo elas, precisam ser feitas por alguém em uma 

novela. Por mais que, nessa conversa, todas as atividades sejam atribuídas à figura do 

diretor, não condizendo com a realidade, como se sabe, a percepção das crianças revela 

um conhecimento sobre um processo que precisa existir para que o conteúdo esteja 

disponível para visualização. Apesar de não saberem como exatamente se dá esse 

processo, elas têm a clareza de que ele é executado. 

Os relatos aqui apresentados nos permitiram apreender que, no grupo de crianças 

pesquisado, há telespectadores ativos (e aqui não estamos falando apenas de 

espectadores de TV, mas também daqueles de outras telas), ora minimanente cientes de 

um esquema de funcionamento da mídia, ora sugados pelas brechas presentes nas 

mensagens presentes nos conteúdos que assistem. Acreditamos que este cenário, apesar 

de muito particular, pode ser retrato de muitos outros grupos de crianças, que transitam 

entre mediações mais e menos qualificadas nos processos midiáticos. Dessa forma, 

entendemos que desenvolver ações de Educação Crítica para as Mídias deve ser tarefa 

de construção colaborativa, dialógica, entre educadores e alunos, em que conhecimentos 

prévios das crianças sobre a mídia e sua facilidade de acesso a ela sejam aproveitados e 

estimulados, tornando-os integrantes de uma audiência cada vez mais crítica, 

questionadora e, assim, consciente.  
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CAPÍTULO 4 - Considerações Finais 

“Qualquer ciência física ou humana que se baseie na busca da certeza deve remover os 

fenômenos do mundo e dos seres humanos de sua concepção, porque tais coisas no 

mundo estão sempre em processo e não podem, por definição, ser descritas com certeza 

definitiva. No momento seguinte, na interação seguinte, elas são, por definição, algo 

diferente. A metafísica do positivismo sempre as desencaminhará.”
63

[Tradução livre] 

Joe Kincheloe 

Na certeza de muitas construções e, simultaneamente, de certezas mutáveis, 

chegamos às considerações finais desta pesquisa. Aqui não haverá, assim como nos 

capítulos que antecederam esta seção, conclusões fechadas ou modelos e códigos a 

serem seguidos. Pelo contrário, reuniremos alguns apontamentos e reflexões 

apreendidos ao longo do processo de pesquisa – que não se reduz, vale destacar, às 

aulas ou leituras, nem, muito menos, a um processo solitário. Trata-se, ao nosso ver, de 

uma construção coletiva de saberes advindos também de conversas, experiências e 

trocas. E que, somada a tantas outras construções desse tipo, poderá contribuir para a 

ampliação das discussões sobre a produção de sentidos na infância a partir da mídia. 

Antes de relatar aqui nossas principais reflexões, julgamos necessário relembrar 

que esta pesquisa retrata nosso ponto de vista, enquanto pesquisadores, a partir da 

observação e da troca com um grupo de crianças, alunas de uma escola pública 

municipal do interior do estado do Rio de Janeiro. Não desejamos estabelecer, com este 

trabalho, parâmetros ou características que possam ser atribuídos a todas as crianças 

desta geração, nem mesmo a todos os alunos de escolas públicas ou ainda a todas as 

crianças do estado do Rio. Para a pesquisa, consideramos aspectos específicos deste 

grupo, bem como do lugar e do contexto social em que as crianças estão inseridas, além 

de características próprias da Contemporaneidade. E, por isso, os resultados aqui 

apresentados revelam aspectos próprios desse grupo. É claro que as considerações e 

aprendizados a partir desta pesquisa podem balizar reflexões sobre as relações de outras 

crianças com as mídias atualmente – desde que se considere, porém, as especificidades 

acima relatadas. 

                                                           
63

 Any physical or human science that is grounded on the quest for certainty must remove phenomena 

of the world and human beings from its design because such things-in-the-world are always in 

process and cannot by definition be described with final certainty. In the next moment, in the next 

interaction they engage, they are by definition something different. The metaphysics of positivism 

will always lead it astray. 
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Importante destacar ainda que este trabalho compreende uma das muitas 

possíveis avaliações que podem ser feitas a partir deste grupo, que nos proporcionou, de 

forma generosa e acolhedora, ricas possibilidades de análise e reflexão, mas que não se 

esgotaram. Há diversas outras formas de se olhar e pesquisar as relações destas crianças 

com a mídia, não tendo se encerrado, com esta pesquisa, as muitas possibilidades de 

investigação ali existentes. 

É preciso considerar também que, a partir do momento de sua escrita, este 

trabalho pode já não representar características ou opiniões das crianças entrevistadas.  

Como bem ressalta Kincheloe (2008, p. 19), “No momento seguinte, na interação 

seguinte, eles [os fenômenos do mundo e dos seres humanos] são, por definição, algo 

diferente”. Assim, entendemos que esta pesquisa é um extrato de um momento – 

algumas semanas de 2017 – e que, pelo caráter humano e mundano das relações entre as 

crianças e a mídia, carrega possibilidades de mudança com o passar do tempo. Por isso 

a necessidade constante de pesquisas, sobretudo na área de Ciências Sociais aplicadas, 

que consideram as ações humanas – altamente mutáveis e em permanente construção. 

Por fim, como última consideração antes de nossas reflexões práticas, 

destacamos a necessidade de se estudar as relações entre as crianças e a mídia na 

Contemporaneidade, discussão que buscamos travar, ao longo desta pesquisa, por meio 

de um dos diversos aspectos possíveis. Em nossa revisão bibliográfica, encontramos 

muitos estudos relevantes e inspiradores sobre o tema, mas admitimos a necessidade de 

ampliar esse campo de estudo, tão presente no cotidiano da sociedade e que pode ser 

abordado por diversas vertentes, como a Psicológica, a Sociológica, a Antropológica, 

por exemplo, e que, por isso, pode reunir discussões mediadas por diversos campos de 

saber. 

Para dar início ao levantamento de reflexões, portanto, tomaremos como ponto 

de partida nosso problema de pesquisa. Ao começar este estudo, nos interessava 

descobrir como essas crianças produziam sentido a partir dos conteúdos audiovisuais 

aos quais têm acesso em seu cotidiano. Antes de nos aproximarmos da resposta, 

percebemos que essas crianças assistem a diversos tipos e formatos de conteúdos 

audiovisuais cotidianamente – sejam eles direcionados ao público infantil ou não. 

Verificamos também que, em muitos casos, elas estão desacompanhadas no momento 

da assistência, ou, ainda, acompanhadas de irmãos, primos ou outras crianças. Notamos, 

além disso, que esse processo de assistência é híbrido: uma mistura de diferentes telas, 

não necessariamente de forma simultânea, mas que são usadas de forma complementar 
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e, em determinados momentos, para assistir o mesmo conteúdo. Nesse processo, a TV é 

apenas uma das plataformas por onde os conteúdos audiovisuais são assistidos. 

Celulares, computadores e tablets também foram citados como suportes para assistência 

de tais conteúdos. Observamos que, para as crianças, o conteúdo tem mais relevância do 

que a tela por onde se assiste.  Como ressaltam Farbiarz, Farbiarz e Nojima (2003, p. 1), 

A atualidade apresenta uma situação singular: a apregoada extinção de 

um suporte material e a sua substituição por um não-suporte revelou-

se, na realidade, a substituição por uma variedade de suportes 

tecnológicos que promovem simultaneamente abruptas distinções e 

homogeneizações nos textos e nos leitores. Os novos suportes digitais 

apresentam diversas formas e usos […]. 

Aqui vale destacar que, assim como no cenário geral do Brasil, em que a TV 

ainda é a principal fonte de informação da população, conforme revelaram dados de 

pesquisa do Governo Federal (2016), entre as crianças entrevistadas em nossa pesquisa 

também foi verificada a predominância da televisão enquanto principal meio de 

comunicação no cotidiano: todas as crianças do grupo afirmaram ter acesso à TV em 

casa e assistir diariamente conteúdos variados neste suporte. Tal dado derruba, de certo 

modo, a ideia bastante compartilhada pelo senso comum de que as pessoas estariam 

deixando de assistir TV. Entendemos, a partir dessas informações, que a audiência de 

conteúdos midiáticos tem sido partilhada em suportes e telas diferentes, o que não 

significa, pelo menos até o momento atual, um abandono da televisão. Muito pelo 

contrário, ela continua tendo destaque no cotidiano dos lares das crianças entrevistadas, 

ainda sendo motivo de reunião da família, conforme revelaram relatos de algumas delas. 

É possível que a relevância da TV no cotidiano dessas crianças tenha a ver com 

sua classe social, já que 10% delas afirmaram ainda não ter acesso à Internet em casa, 

restando a televisão como meio garantido de acesso à informação. Contudo, tendemos a 

acreditar que se trata mais de um aspecto cultural, que ainda concede à TV maior 

credibilidade quanto às informações divulgadas, além ser de mais fácil acesso à 

população como um todo, não sendo necessária conexão com alguma rede específica ou 

pagamento de algum tipo de pacote para assistir os canais básicos da TV aberta. 

Nossos estudos permitiram perceber também a relevância da imagem e do 

audiovisual no cotidiano da sociedade contemporânea e, especificamente, no cotidiano 

dos alunos pesquisados. Nesse sentido, destacamos a reflexão de Flusser (1985) sobre a 

importância histórica das imagens, comparada, pelo autor, à invenção da escrita. Essa 

abordagem nos permitiu posicionar de forma ainda mais estratégica a utilização de 
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conteúdos audiovisuais para pesquisa sobre produção de sentidos da criança, na medida 

em que, além de estarem presentes no cotidiano infantil, eles são pertinentes também 

em termos de discussões mais abrangentes sobre a sociedade de nossos tempos. 

Outro ponto que verificamos por meio das entrevistas, das observações e das 

análises teóricas é que as crianças produzem sentido de forma diversa e criativa, 

extrapolando, muitas vezes, o determinismo do pensamento adulto baseado no senso 

comum. Não estamos afirmando aqui que o processo de produção de sentidos dessas 

crianças é sempre altamente criativo: há também incorporação e aceitação de algumas 

ideias ou mensagens pretendidas pelos produtores de conteúdos, como vimos em nosso 

levantamento teórico e nos relatos da pesquisa de campo. Ou ainda, como destacam 

Farbiarz, Farbiarz e Nojima, há “abruptas distinções e homogeneizações nos textos e 

nos leitores”. O processo comunicativo, por seu caráter dialógico, é também 

contraditório e admite distinções e homogeneizações. Assim, entendemos que os 

processos de produção de sentidos pelas crianças são sociais e coletivos (marcados por 

diversas mediações), além de polissêmicos. 

Assumindo as contradições acima relatadas, resgatamos aqui um caso que 

mostra a capacidade criativa das crianças a partir dos conteúdos assistidos – o da 

percepção sobre o ambiente do orfanato da novela Chiquititas – e outro que permite 

identificar aceitação da mensagem pretendida pelos produtores – o da percepção das 

crianças em relação à novela Apocalipse da TV Record, ambos os casos relatados no 

Capítulo 3 desta pesquisa. Sobre essa dupla relação entre produtores e receptores de 

conteúdo, vale destacar a abordagem de Buckinghan (2012a, p. 107), que afirma que,  

Os textos posicionam os leitores, mas os leitores também constroem 

significados a partir dos textos. As instituições de mídia criam 

políticas que são manifestadas em textos, mas as políticas não são 

simplesmente implementadas, pois os produtores exercem seus 

próprios tipos de criatividade e julgamento profissional. Da mesma 

forma, os produtores de mídia imaginam e dirigem-se a um público, 

mas o público é elusivo – o comportamento mutante do público, por 

sua vez, produz alterações nas práticas das instituições de mídia. 

Apenas como complemento, vale ressaltar que a análise sobre a percepção do 

ambiente do orfanato, além de exemplificar a capacidade criativa das crianças, nos 

possibilitou verificar também as diferentes criações e percepções presentes em crianças 

do mesmo grupo, que têm muitas mediações em comum. Esse fato nos mostrou a 

necessidade da observação dos aspectos individuais de cada sujeito, dotado de 
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características próprias e inserido em contextos familiares, sociais e culturais 

específicos. 

Em relação às mediações, portanto, percebemos que elas estão presentes nos 

processos comunicativos e de produção de sentidos sob diferentes manifestações – 

como as mediações familiar, escolar ou do cotidiano (que incluem as relações sociais dos 

sujeitos de grupos, culturas e gerações diferentes, em situações diferentes). Há ainda as 

meta-mediações, que ocorrem quando tecnologias funcionam como mediação para a 

produção de sentido a partir delas mesmas. Vale destacar que trabalhamos, ao longo 

desta pesquisa, com o conceito de mediação de Orozco Gómez (2014), que entende os 

procesos comunicativos a partir de uma combinação de informações vindas de pessoas, 

instituições e grupos diferentes. 

Por meio de nossas observações na pesquisa de campo, notamos que os 

processos comunicativos das crianças são multimediados, e destacamos algumas destas 

mediações que atuam nos processos deste grupo: a familiar, a escolar e a da Igreja, e 

pudemos relatar, no Capítulo 3, algumas formas como elas se manifestaram nos 

discursos das crianças. Apreendemos, a partir dessa observação, que as mediações 

envolvidas nos processos comunicativos e de assistência das crianças têm relações com 

os sentidos produzidos por elas a partir dos conteúdos assistidos. Em relação à 

mediação familiar, especificamente, percebemos que ela pode atuar de forma “mista”, 

ora extremamete ativa, ora raramente atuante – o que não significa, vale ressaltar, 

inexistente ou inoperante. Importante destacar que, mesmo sem a presença física de um 

adulto no momento da assistência, ou mesmo estando a criança distante fisicamente de 

uma instituição de referência, como escola ou igreja, a mediação por vezes está 

introjetada nela, que produz sentidos da sua assistência levando em conta tal mediação. 

Observamos, além disso, a característica social dos processos comunicacionais das 

crianças, não só dos que envolvem a mídia. Entendemos a relevância das relações sociais 

em todas as etapas do desenvolvimento infantil, e o destaque dado às mediações nesta 

pesquisa corrobora essa questão. Percebemos também que o processo de aprendizagem, 

inerente ao desenvolvimento da criança, tem sido de certa forma impactado pelo cenário 

midiático contemporâneo, já que, como discutido nos capítulos 1 e 2, o acesso a 

conteúdos audiovisuais pelos diversos meios de comunicação tem sido parte do cotidiano 

das crianças. Assim, as novas tecnologias e o acesso a tais conteúdos influenciam a 

produção de sentidos, comportamentos, atitudes e, inclusive, a maneira pela qual as 

crianças da geração atual aprendem. 
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Em relação a esse ponto, vale destacar que entendemos que a tecnologia não deve 

ser vista apenas como algo técnico, distante do ser social. São os usos feitos dela pelos 

sujeitos e as formas como são inseridas no cotidiano que marcam sua posição dentro de 

determinado grupo. Nesse sentido, Bellei (2002, p. 13-14) sublinha que  

Porque constitui uma tecnologia, uma certa forma de fazer coisas 

utilizando um certo instrumental, e porque toda tecnologia jamais é 

apenas um instrumento de uso, mas, também e principalmente, um 

instrumento que usa e condiciona os seus usuários, o livro [ou outra 

tecnologia de leitura] afeta o sujeito que o lê. Somos sempre usados 

pelas coisas que usamos. [Comentários do autor] 

Ao citar Walter Benjamin Martín-Barbero (2000) comenta, no que tange à 

relação dos sujeitos com as tecnologias que trata-se de um semsorium novo, uma 

experiência cultural diferente daquela verificada em um contexto desprovido do acesso às 

tecnologias. É importanter mencionar, ainda, que as tecnologias – e aqui focamos nas 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), mas sabemos que esse dado não se 

restringe a elas – ainda não são acessíveis a todas as camadas da sociedade, como 

pudemos verificar pelos dados de acesso à Internet no contexto brasileiro, por exemplo. 

Percebemos, ainda por meio de nossas observações a partir dos relatos das 

crianças, que elas se consideram, em muitos momentos, especialistas em relação ao que 

assistem e às tecnologias que acessam no cotidiano. Entendemos que esse dado se 

justifica pela forte presença das TICs no dia-a-dia dessas crianças, permitindo que elas 

aprimorem cada vez mais suas relações com a tecnologia. Além disso, isto 

possivelmente se dá pelas diferenças marcantes entre as percepções de adultos e 

crianças em relação aos aparatos tecnológicos, já que a geração atual de crianças, em 

geral, tem acesso desde bem cedo às tecnologias, que acabam se naturalizando para boa 

parte delas. 

Verificamos também que o mercado de produção de conteúdo audiovisual 

voltado ao público infantil é bastante relevante atualmente no Brasil, conforme nos 

mostram dados de pesquisa sobre o crescimento de canais no YouTube dedicados ao 

público infantil (CORREA, 2016) e a observação do tempo dedicado à programação 

infantil em canais fechados de TV e em alguns abertos. Nesse ponto, ressaltamos as 

relações entre produtores e consumidores de conteúdo, que, conforme relatam Belloni e 

Gomes (2008, p. 724), são formadas por “profundas desigualdades”, na medida em que 

fortes interesses mercadológicos competem com a ausência de políticas voltadas à 

Educação Crítica para as Mídias no país. 
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Nesse sentido, destacamos a escola enquanto possível espaço de discussão, 

criação e aplicação de políticas voltadas à Educação Crítica para as Mídias. Percebemos 

que, apesar de não serem versadas sobre a mídia e seu funcionamento – já que nem a 

escola onde realizamos a pesquisa e nem a Secretaria Municipal de Educação incluem 

ações de Educação Crítica para as Mídias em seu planejamento, a exemplo da maioria 

das secreterias de educação do Brasil – as crianças, em alguns momentos, têm senso 

crítico em relação ao que assistem. Em outros momentos, essa avaliação mais crítica do 

conteúdo não aparece, ficando os sentidos produzidos pelas crianças mais próximos 

daqueles do que acreditamos serem os pretendidos pelos produtores de mídia. 

 Entendemos, portanto, que ações de Educação Crítica para as Mídias, sobretudo 

no ambiente escolar, podem auxiliar as crianças com ferramentas para que, elas 

mesmas, dotadas de cada vez mais conhecimento, possam ajustar melhor essa distância 

entre sentidos pretendidos na produção e a infinidade de sentidos possíveis nos 

processos de assistência. Além de auxiliarem na construção de cidadãos mais 

conscientes, políticas desse tipo poderiam atuar também de forma a revigorar a escola 

enquanto espaço de construção e de interação. Nessa missão, ressaltamos os desafios 

endereçados aos educadores, aos governos e instituições responsáveis por políticas de 

Educação e aos pesquisadores das áreas de Educação e Comunicação, que precisam 

atuar de forma a impulsionar as discussões no campo da Educação Crítica para as 

Mídias e lutar para que elas não se façam presentes apenas no ambiente acadêmico. 

Dessa forma, concluimos nossa pesquisa, na certeza de que ficam, ao final da 

leitura, mais perguntas do que respostas. Esperamos, porém, ter contribuído de alguma 

maneira para as discussões sobre a produção de sentidos na infância a partir de 

conteúdos audiovisuais na esfera acadêmica, valorizando, como reforça Barros (2012, p. 

82), “a dimensão humana da comunicação, tomando o ser humano como sujeito do 

processo; e não, como mero objeto ou peça da engrenagem”. 
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ANEXOS 

Anexo 1 – Termo de solicitação de autorização para realização da pesquisa na 

escola 
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Anexo 2 – Termo de autorização da escola para realização da pesquisa 
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Anexo 3 – Modelo de autorização pais/responsáveis 
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Anexo 4 – Roteiro de entrevistas individuais estruturadas (Junho/2017) 

NOME: 

IDADE: 

BAIRRO: 

PAI (trabalho/escolaridade): 

MÃE (trabalho/escolaridade): 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER PREFERIDA? 

1.2. POR QUE? 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? 

2.2. QUE PROGRAMAS? 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO COM ACESSO À INTERNET? 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO CELULAR/NOTEBOOK/TABLET (conforme resposta 3.2)? 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM FILME/DESENHO/SÉRIE NESSES APARELHOS? 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? 

6. EM QUE HORÁRIOS? 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa de amigos ou parentes, trabalho dos pais, etc.)? 

8. EM QUE LUGAR DESTA CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO (conforme resposta 7) VOCÊ 

ASSISTE? 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM MAIS ALGUÉM? 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme resposta 9) CONVERSA SOBRE ESSES 

PROGRAMAS COM VOCÊ? 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM VOCÊ? 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE OU DEPOIS DO PROGRAMA? 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? (caderno, 

mochila, brinquedo, etc.) 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, COM SEUS AMIGOS, SOBRE O (S)  PROGRAMA 

(S) QUE ASSISTE? (conforme respostas 2.1 e 5.1)? 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM VOCÊ SOBRE O (S)  PROGRAMA (S) QUE 

VOCÊ ASSISTE? (conforme respostas 2.1 e 5.1) ? 
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Anexo 5 – Resultados das entrevistas individuais estruturadas (Junho/2017) 

Turma 341 

NOME: Téo Dandara Antônia 

IDADE: 9 9 9 

BAIRRO: Três Irmãos 
Não lembra o 
nome / Floresta 

(lembrou depois) 

Parque das Flores 

PAI (trabalho/escolaridade): Cortador não foi citado não foi citado 

MÃE (trabalho/escolaridade): Costureira costura em casa trabalha na fábrica 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): primo de 3 anos Não não - irmã faleceu 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 
ver séries andar de patinete brincar de bicicleta e pique 

1.2. POR QUE?  porque gosto porque é uma coisa legal 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim Sim Sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 

The Walking Dead 
("tem fatos reais, mas é 

montagem"), CSI e série 
de futebol, Disney XD 

desenho – iCarly 

Doutora Brinquedos, 
desenho que ensina como 

atender as 
pessoas/animais, e filmes 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO 

COMACESSO À INTERNET? 
Sim Sim 

na casa da avó, que fica 
em cima da minhacasa 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? celular - da mãe 
celular (meu e da 
minha mãe) e 

dois tabletsmeus 

computador e meu 

celular 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

jogo às vezes - jogo de 
carro e Marvel 

jogos de cozinha 
Facebook e vídeo no 
YouTube (filme e 
desenhos) 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE NESSES APARELHOS? 
só na TV 

iCarly no celular 
e no tablet 

Sim 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? 

às vezes ouço música no 
YouTube - MC kevinho 

e a Banda os Cretinos 

iCarly no 

YouTube 

filme e desenhos, e 

Doutora Brinquedos 

6. EM QUE HORÁRIOS? 
depois da escola (19h) e 
meia noite 

depois da escola, 
de noite 

meio dia, antes de almoçar 
e depois doalmoço 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa de 

amigos ou parentes, trabalho dos pais, etc.)? 
Casa Casa Casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO 

(conformeresposta 7) VOCÊ ASSISTE? 

sala - deitado no sofá 
no quarto ou na 

confeccção da 
mãe 

Quarto 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM MAIS 

ALGUÉM? 
Sozinho Sozinha Sozinha 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE 

ESSESPROGRAMAS COM VOCÊ? 

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM VOCÊ? NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE OU 

DEPOIS DO PROGRAMA? 

minha mãe gosta de CSI, 
mas vê sozinha em outro 

horário 

Não é muito disso NÃO SE APLICA 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno, mochila,brinquedo, etc.) 

dois bonecos do The 
Walkings Dead 

Não Jolie - caderno 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, COM SEUS 

AMIGOS, SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE 

ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 5.1)? 

Não Não sei Não 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM VOCÊ 

SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE VOCÊ 

ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 5.1) ? 

Não Não lembro 
Não, a tia fala que vai 

passar vídeos pra gente na 
sala de vídeo 
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NOME: Joaquim Arlindo Ivete 

IDADE: 10 11 9 

BAIRRO: Conselheiro Paulino Conselheiro Paulino 
Conselheiro 
Paulino 

PAI (trabalho/escolaridade): Sublimação não citou confeccção 

MÃE (trabalho/escolaridade): costureira em confeccção 
avó - costureira em 

casa 
trabalha em casa 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): irmã - 14 anos 
dois irmãos (menino de 

seis e menina de um) 
não tem 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 
brincar e jogar vídeo game 

jogar bola, 
computador, brincar 

com irmã 

brincar, estudar, 
ler, brincar de 

boneca 

1.2. POR QUE? porque estou com os amigos 

porque é divertido 
brincar e jogar . Alguns 

jogos me deixam 
irritado porque você 

morre e perde o jogo, 

tipo o Roblox, que é 
tipo oMinecraft 

porque eu gosto 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 

novela (A Força do Querer, 
Rock Story), desenho (Hora 

da Aventura e Sluggterraneo, 

aquele que tem arma que 
atira lesma que tem poder 

pra ver qual é mais forte), 

Disney XD 

filmes, desenhos (hora 
da aventura, Ben10 

novo... Mas o Ben10 
novo é mais chatinho 

do que o antigo... 

desenho Mister 
Bean no 

Boomerang, novela 
na SBT 

(Chiquititas) 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO 

COMACESSO À INTERNET? 
Sim sim sim 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? 
computador, TV e no celular 
da mãe 

computador e celular 
computador e meu 

pai e minha mãe no 
celular 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

ver vídeo no YouTube 

(corrida de carro e moto) e 
jogo de construção 

jogo roblox e vejo 
vídeos no YouTube, 

nos canais tipo 
Autentic Games, que 

ensinam a jogar 

Facebook do meu 

pai, vídeo no 
YouTube 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE 

NESSESAPARELHOS? 

Sim sim sim 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? 
Minha mãe é uma 
peça/Velozes e furiosos 

animes, desenhos, 
Ben10 

jogos, canal da 

Juliana, assisto 
desenho da Barbie, 

filmes da bailarina 

6. EM QUE HORÁRIOS? 
depois da escola e da 

catequese 

depois da escola ou 

11h da manhã 

de noite, depois da 

escola 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa 

de amigos ou parentes, trabalho dos pais, 

etc.)? 

Casa casa casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO 

(conformeresposta 7) VOCÊ ASSISTE? 

qualquer lugar, não faz 

diferença 
quarto 

quarto do pai, no 
computador - não 

tem sala 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM 

MAIS ALGUÉM? 
às vezes minha irmã 

sozinho, às vezes com 

meu irmão de seis anos 

meus pais assistem 

junto 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE 

ESSESPROGRAMAS COM VOCÊ? 

às vezes sim sim 

gostam de assistir, 

eles sabem a 
história, mas não 

conversam sobre 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM 

VOCÊ? 
a gente só vê 

falamos sobre as 
histórias e jogos 

NÃO SE APLICA 
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NOME: Joaquim Arlindo Ivete 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE 

OU DEPOIS DO PROGRAMA? 

minha irmã conversa com 
minha mãe sobre a novela. 

Elas comentam que eles não 

conseguem fazer novela 
direito... Ontem mesmo o 

celular estava de cabeça pra 

baixo, minha irmã viu isso... 

às vezes sim, minha 
avó só que saber o que 

estou vendo, ela acha 
os jogos sem graça, 

tipo o Roblox 

NÃO SE APLICA 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno,mochila, brinquedo, etc.) 

tenho adesivo do God of 

War, que é um jogo de 
batalha, de matar os bonecos 

que são inimigos 

não, mas eu tinha um 
boneco do Hora da 

Aventura, um copo do 

Pica Pau, os dois 
vieram no Kinder Ovo 

não, nunca tive 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, 

COM SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) 

PROGRAMA (S) QUE ASSISTE? 

(conforme respostaS 2.1 e 5.1)? 

sobre jogos e video de canal 

do DU Moura e Autentic 
Games, canal nostalgia... Eu 

tenho um canal, tem 41 

inscritos, com vlog, jogos... 

às vezes sim, 

conversamos sobre o 
Roblox, dá pra 

adicionar como amigo 

e dá pra jogar juntos 

não, uma amiga 
gosta de assistir 

Chiquititas e 

Carinha de anjo, 
mas não converso 

com elas sobre 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE 

VOCÊ ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 

5.1) ? 

só falamos sobre dever 
não me lembro se ela já 
falou isso, mas acho 

que não, é tanta coisa... 

não 

 

NOME: Orlando Michael Anita 

IDADE: 9 10 10 

BAIRRO: Floresta Prado Jardim Califórnia 

PAI (trabalho/escolaridade): trabalha no comércio 
tio - faz curso 
de eletricista 

padrasto - serralheiro 

MÃE (trabalho/escolaridade): dona de casa 

costureira em 

confeccção e faz 
faxina sexta 

esábado 

mexe com dinheiro em 
uma loja 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): bebê de seis meses 
irmão de oito 
anos e irmã de 

quatro 

tem, mas não moram 
comigo 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 
Computador brincar de bola brincar com cachorra 

1.2. POR QUE? 
eu gosto de ver vídeo, tipo 
Minecraft e jogar também 

porque é legal porque é divertido 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 

desenho - incrível mundo de 

gumball (bichinho azul) no 
cartoon 

filme e 
desenhos 

(Mickey) - no 

canal 35 

quase tudo - filme de 

comédia, desenho 
(iCarly), série (Sam e 

Cat - nickelodeon, que é 

com a Ariana Grande e 
outra menina) 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO 

COMACESSO À INTERNET? 
Sim não, "vai botar" sim 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? computador e celular 
NÃO SE 
APLICA 

celular (meu), 
computador e notebook 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

jogo online ("de internet"), 
pesquisa da escola 

NÃO SE 
APLICA 

Facebook e pesquisa da 
escola 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE 

NESSESAPARELHOS? 

sim, no celular - "assisto 
onde quiser" 

sim 
no notebook eu vejo 
filme 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? 

série mine craft épico - 
"série manerona, uma monte 

de youtuber junto, um 
monte de bichos diferentes, 

é uma vilinha" 

já assisti 
Minecraft 

quando eu 
estava na casa 

do meu pai 

filme antigo, tipo As 
branquelas, meu pai 

toda hora coloca pra 

gente ver (na TV) 
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6. EM QUE HORÁRIOS? antes da escola, meio dia depende nos finais de semana 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa 

de amigos ou parentes, trabalho dos pais, etc.)? 
Casa casa do pai casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO 

(conformeresposta 7) VOCÊ ASSISTE? 

meu quarto 

sala - no 
computador ou 

no celular, ou 

no quarto 

sala, porque todo mundo 
fica lá 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM 

MAIS ALGUÉM? 

sozinho, não posso rir pra 

não acordar o irmão, prefiro 
no quarto por isso. Novela e 

filme na TV assistimos 

juntos... 

sozinho ou com 

irmão 

meus pais assistem 

juntos 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE 

ESSESPROGRAMAS COM VOCÊ? 

NÃO SE APLICA não não muito 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM VOCÊ? 

às vezes sim (relacionado à 
TV), spoiler do filme, não 

gosto 

NÃO SE 

APLICA 

às vezes falamos um 
pouco. Minha mãe diz 

que chora, que é legal... 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE 

OU DEPOIS DO PROGRAMA? 
NÃO SE APLICA 

NÃO SE 

APLICA 
depende 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno,mochila, brinquedo, etc.) 

livro do Tazercrafts, livro de 
história, leio na van 

não não 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, COM 

SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) PROGRAMA 

(S) QUE ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 

5.1)? 

sim, sobre Minecraft e de 

outros jogos 
não 

às vezes a gente fala na 
hora do recreio, mas a 

gente fala mais sobre 
estudar mesmo 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE 

VOCÊ ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 

5.1) ? 

sim, não lembro, mas elas 
conversam com a gente 

sobre isso. Sobre as novelas, 

fala pra gente ver negócio 
de reportagem, eu só vejo 

quando não tem nada pra 

ver... 

não não fala muito não 

 

NOME: Elton Jimmy Noah 

IDADE: 11 12 9 

BAIRRO: Terra Nova 
Conselheiro 
Paulino 

Jardim Ouro Preto 

PAI (trabalho/escolaridade): 
mecânico -"passa o 
dia na oficina" 

"tio especial e tia 
especial" 

batia na minha mãe, eu não gosto 
da parte xxxx (sobrenome), ele 

não mora mais com agente... 

MÃE (trabalho/escolaridade): faz parafuso em casa 
trabalha na 

confeccção da tia 
trabalha como cuidadora 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): 
irmão de 7 e irmã de 
9 

não irmão de 19 anos e irmã de 16 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 

celular, mexer no 
telefone, jogar 

ficar em casa 

jogando vídeo 
game e mexendo 

no computador 

ir à casa do meu outro pai, que 

era onde eu morava e tenho cinco 

melhores amigos lá, brincamos na 

rua, jogamos video game e 
mexemos no computador 

1.2. POR QUE? 

porque depois que eu 
mudo de roupa minha 

mãe deixa 

eu fui mais 
criado em casa, 

gosto disso 

porque vejo meus melhores 
amigos, somos amigos desde três 

anos 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 

desenho (Jovens Titãs 

em ação - passa no 
Bom Dia) e filme de 

carro 

desenho no canal 
25, March e 

weels (Masha e o 
urso? ), que é um 

urso e uma 

menina 

Jovens Titãs, Dragon Ball e 
Steven e o universo, Thurderman, 

wwe, Turma da Mônica... 
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3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO 

COMACESSO À INTERNET? 

não...cortaram a 
internet, minha mãe 

vaipagar quando 

receber 

sim sim 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? Celular 
computador pq o 
celular quebrou 

computador, porque o celular 
quebrou 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

jogo, baixar jogo, 
baixar música 

assisto coisas no 

Youtube, vejo 
vídeos de música 

jogos e vídeos (Naruto, Gato 
Galasco, Hora da Aventura - tbm 

na TV-, Apenas um show e 

YouTubers, e retrospectivas de 
2014, 2015 e 2016 - a que eu 

mais gosto é de 2015, que tem o 

vídeo de "acabou jéssica" - de um 
canal), alguns canais às vezes 

xinga (sic.), mas não xinga muito 

não 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE 

NESSESAPARELHOS? 

Sim Sim sim 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? 

trailer de filme de 
carro no YouTube, 

Carros 3, o filme 
inteiro vai dar no 

cinema. Também 

gosto de música no 
YouTube 

desenhos do 
canal 33: Kick 

Buttowsky, 
Falcões 

Dourados, que é 

uma série sobre 
futebol... 

vide resposta 4 

6. EM QUE HORÁRIOS? 
quando tem internet, 
qualquer horário 

depois da escola, 
20h 

depois da escola e nos finais de 
semana 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, 

casa de amigos ou parentes, trabalho dos 

pais, etc.)? 

Casa Casa casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO 

(conformeresposta 7) VOCÊ ASSISTE? 

sala ou quarto Sala 
quarto da irmã porque o 
computador fica lá 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM 

MAIS ALGUÉM? 

sozinho, meu pai fica 
mexendo no celular 

Sozinho 
jogo com minha irmã, às vezes 
meu irmão vê vídeo comigo 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE 

ESSESPROGRAMAS COM VOCÊ? 

Não 
NÃO SE 

APLICA 
às vezes 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM 

VOCÊ? 
NÃO SE APLICA 

NÃO SE 
APLICA 

às vezes eu finjo que to prestando 

atenção no que ele fala, porque eu 
presto mais atenção nos gatos 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, 

DURANTE OU DEPOIS DO 

PROGRAMA? 

NÃO SE APLICA 
NÃO SE 

APLICA 
durante (mas não presto atenção) 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno,mochila, brinquedo, etc.) 

não, mas meu 

caderno é capa dura 

sim, mochila e 
estojo do Max 

Steel 

mochila da Hot Weels e 
brinquedos (caixa, gaveta e 

cesto), do Darwin, Finn e Jake da 
Hora da Aventura, os Mini dino... 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, 

COM SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) 

PROGRAMA (S) QUE ASSISTE? 

(conforme respostaS 2.1 e 5.1)? 

Não Não 
não, conversamos sobre 
materiais, sobre dever e tiramos 

dúvidas 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) 

QUE VOCÊ ASSISTE? (conforme 

respostaS 2.1 e 5.1) ? 

Não Não não 

 

NOME: Ivone Luzia Loren 

IDADE: 9 9 9 

BAIRRO: Terra Nova Terra Nova São Jorge 
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NOME: Ivone Luzia Loren 

PAI (trabalho/escolaridade): Desempregado 
padrasto - trabalha 
no depósito 

corta cabelo 

MÃE (trabalho/escolaridade): 
não sabe onde mãe 
trabalha 

confeccção costureira em casa 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): irmão de 12 anos 
irmã de dois e 
irmão de um ano 

irmã, de dois anos 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 
ver TV 

brincar com meus 
irmãos 

andar de bicicleta, pular cordar, 
ver TV, mexer no celular 

1.2. POR QUE? 

porque tem muitas 
coisas que eu 

aprendo, coisas 
engraçadas. Também 

gosto de brincar com 
cachorro. 

porque posso 
ensinar para as 

crianças pequenas 
o que fazer 

quando elas 
crescerem 

porque é divertido, eu fico 
brincando porque minha mãe tá 

trabalhando e não tem tempo 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim Sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 

filme, desenhos (A 
Bela e a Fera, 

Cinderela) 

novela no SBT - 
Carinha de Anjo 

(assisto com toda 

a família) e 
Disney no SBT de 

manhã 

quase tudo, Chiquititas, Carinha 

de Anjo, jornal (o que eu mais 
gosto é Balanço Geral SP com 

minha mãe e minha irmã - eu 

gosto de ver as coisas que 
acontecem no mundo), programa, 

desenho - quase não vejo muito 

desenho 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO 

COMACESSO À INTERNET? 
Sim Sim sim 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) 

APARELHO(S)? 
Tablet 

celular - meu, da 
minha mãe e do 

meu pai 

celular e computador 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

Jogo fotos que eu tiro 
Facebook, Whatsapp, YouTube 
(vídeos) 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE 

NESSESAPARELHOS? 

Sim Não sim 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? 
desenhos (princesas 
e não lembro) 

NÃO SE APLICA 

série Pronto Socorro - histórias de 
emergência (no celular, no 

computador e na TV) - celular 
quando tô fora de casa e 

computador  qquando tô em casa 

6. EM QUE HORÁRIOS? antes da escola, 13h NÃO SE APLICA de manhã 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, 

casa de amigos ou parentes, trabalho dos 

pais, etc.)? 

Casa NÃO SE APLICA 
celular fora de casa e computador 

dentro de casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO 

(conformeresposta 7) VOCÊ ASSISTE? 

Quarto NÃO SE APLICA quarto (quando estou em casa) 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM 

MAIS ALGUÉM? 
Sozinha NÃO SE APLICA 

irmã de dois anos, ela gosta mais 
de desenho, mas também 

assistimos jornal do SBT e 

Balanço Geral 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE 

ESSESPROGRAMAS COM VOCÊ? 

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM 

VOCÊ? 
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, 

DURANTE OU DEPOIS DO 

PROGRAMA? 

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno,mochila, brinquedo, etc.) 

Não Não 
eu tinha mochila da Frozen, mas 
quebrou 
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12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, 

COM SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) 

PROGRAMA (S) QUE ASSISTE? 

(conforme respostaS 2.1 e 5.1)? 

Não 
não, conversamos 

sobre o dever que 
tá dificil 

na hora da saída e no recreio, a 
gente conta o que aconteceu no 

episópdio anterior da  novela e de 

algum jornal. Um dia minha 
amiga perguntou o que tinha 

acontecido, aí eu  contei que uma 

pessoa tinha sido sequestrada e 
outra atropelada pelas costas, vi 

no Balanço Geral. Outra amiga 

me perguntou no recreio hoje... 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) 

QUE VOCÊ ASSISTE? (conforme 

respostaS 2.1 e 5.1) ? 

mais ou menos 

sim, falam que se 
a gente não tiver 

algum livro pra 

pesquisar, é pra 
pesquisar no 

computador 

sim, elas falam pra gente ver 

jornais e se conectar com o 
mundo, pra gente ficar mais 

ligado no mundo quando a gente 

crescer 

 

NOME: Rael Luciano Mayara 

IDADE: 9 11 11 

BAIRRO: Conselheiro Paulino 
Vila Morada 

(Silthur) 
Santo André 

PAI (trabalho/escolaridade): não lembro, mas é no Rio não foi citado trabalha com vidro 

MÃE (trabalho/escolaridade): 
trabalha no hospital de 

Sumidouro 
confecção confecção 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): 

sobrinha de dois anos, irmão 

de seis, irmã de17 e irmã de 
20 

irmã de sete anos irmão de 14 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE 

LAZER PREFERIDA? 
andar de bicicleta 

andar de bike, 
mexer no cel e ver 

TV 

brincar com os primos 

1.2. POR QUE? gosto de exercitar as pernas 

porque não tem 

nada pra fazer e aí 

quando  não tem 

ninguém em casa 

eu fico mexendo no 
telefone e ela fica 

vendo TV ou vice 

versa... 

porque eles brincam 

comigo do que eu quero 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim Sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 

desenho (Mr Bean), novela 

(Rock Story - era a que eu 
mais gostava, mas acabou 

ontem...assistia com a 

família), filme... 

Boomerang, 

Cartoon, desenho, 
tipo Pantera cor de 

rosa, Mr Bean e 

Cris (????) 
(descrição: um cara 

que saiu e o urso 

ficou dentro da 
casa e os bichinhos 

azuis ficaram 

pertubando ele) 

Carinha de anjo 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO 

COMACESSO À INTERNET? 
Sim Sim sim 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) 

APARELHO(S)? 

celular, o computador 

estragou 

celular (dele), 

computador e tablet 
notebook do irmão 
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4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

jogo, vejo vídeo no YouTube 
em um monte de canal. Eu 

tinha um canal, mas eu excluí 

porque eu não ganhava 
nenhum inscrito além dos 

meus familiares.. Canal que 

eu gosto: Lucas Neto, ele é 
tipo criança, mas ele é 

grandão, tem 24 anos e faz 

vídeo de  brinquedo e de 
comida; canal do Naldinho 

(faz desafios como o da maior 
torre de salsicha)... 

Whatsapp e 

Facebook e 
pesquisa da escola 

às vezes meu irmão deixa 

eu mexer no YouTube e 
jogar. Os vídeos que vejo 

no YouTube são episódios 

que eu perco de Carinha 
de anjo.. 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE 

NESSESAPARELHOS? 

não, só video no YouTube e 

jogo 
Sim sim 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? NÃO SE APLICA 

filme sobre o 
Mazaropi, que meu 

pai deixa, os outros 
ele deixa também, 

mas o Mazaropi é 

mais maneiro... 

acima 

6. EM QUE HORÁRIOS? NÃO SE APLICA 
hora que eu vou 

dormir e de manhã 

depois da escola com o 

irmão 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, 

casa de amigos ou parentes, trabalho dos 

pais, etc.)? 

vídeos no YouTube: só em 

casa 
casa casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO 

(conformeresposta 7) VOCÊ ASSISTE? 

sala ou no meu quarto meu quarto no quarto dos meus pais 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU 

COM MAIS ALGUÉM? 

irmão e sobrinha e, às vezes, 

irmãos 
mãe e irmã irmão 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA 

(conforme resposta 9) CONVERSA 

SOBRE ESSESPROGRAMAS COM 

VOCÊ? 

não, só assistimos Não sim 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM 

VOCÊ? 
NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA 

ele fala que ele gosta 

muito da novela e eu 
também gosto, às vezes 

meus pais também 

assistem com a gente. Eles 
falam que é muito 

engraçado, que é melhor 

do que as outras novelas 
que passam. Mas não 

dizem porque é melhor. 

Eu tbm gosto de A Força 
do Querer, também acho 

boa. Carinha de anjo é 

melhor, porque passa mais 
criança do que A Força do 

Querer... 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, 

DURANTE OU DEPOIS DO 

PROGRAMA? 

NÃO SE APLICA NÃO SE APLICA durante 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO 

DE ALGUM PROGRAMA QUE 

ASSISTE? (caderno,mochila, 

brinquedo, etc.) 

Não Não não 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, 

COM SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) 

PROGRAMA (S) QUE ASSISTE? 

(conforme respostaS 2.1 e 5.1)? 

a gente conversa sobre os 

canais de Minecraft, eu 
pergunto meu amigo se ele 

assite o canal 

Não não 
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13. A PROFESSORA CONVERSA 

COM VOCÊ SOBRE O (S) 

PROGRAMA (S) QUE VOCÊ 

ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 

5.1) ? 

não que eu lembre 
fala sobre jornal... 
Pra gente pesquisar 

em livro e jornal 

falam... Mas não lembro 

 

NOME: Amy Ana Paula Kevin 

IDADE: 9 9 10 

BAIRRO: São Jorge 
não sei o bairro 

exatamente 
Jardim Marajói 

PAI (trabalho/escolaridade): não foi citado marceneiro não mencionou 

MÃE (trabalho/escolaridade): dona de casa não citou costureira 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): irmãos de 1 e 16 
irmão (não sabe 
idade), irmãs de 

14, 19 e 21 

não 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 

brincar de boneca 

com irmão 

brincar de pique 

esconde 
andar de bicicleta 

1.2. POR QUE? porque é legal porque não sei porque eu gosto muito 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim Sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 
desenho (Mundo de 
Gumball) 

desenho (Mr. 
Bean) 

novela (da Globo, do SBT, 
aquela A Força do Querer), 

desenho (Turma da Mônica) 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO 

COMACESSO À INTERNET? 
Sim muito não sim, mas só na TV 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? 
celular (da minha 
mãe) e tablet 

celular do pai TV 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

jogo e vídeo - não 

lembro qual 

vídeo no 
YouTube, as 

meninas 

gravando os 
vídeos, tipo 

Canal da Bel... 

YouTube (Felipe Neto, 
Winderson nunes), Netflix 

(comédia, ação, terror) 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE 

NESSESAPARELHOS? 

Sim Sim não 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? 
desenho (Mundo de 

Gumball) 

desenho (Mr. 

Bean) 
NÃO SE APLICA 

6. EM QUE HORÁRIOS? antes da escola 
a noite, quan eu 
chego, eu janto e 

vejo 

quando chego da escola (os 

vídeos noYouTube) 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa 

de amigos ou parentes, trabalho dos pais, 

etc.)? 

Casa Casa casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO 

(conformeresposta 7) VOCÊ ASSISTE? 

sala ou meu quarto cozinha sala 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM 

MAIS ALGUÉM? 
com irmão de um ano 

às vezes sozinha 
ou com irmã de 

19 anos 

às vezes sozinho, às vezes com 
minha mãe, às vezes com 

amigos 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE 

ESSESPROGRAMAS COM VOCÊ? 

Sim Sim 

minha mãe não costuma falar 

sobre os vídeos, às vezes eu 
vejo vídeo engraçado e ela ri 

pracaramba 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM 

VOCÊ? 

meu irmão não sabe 
falar direito, mas eu 

falo com ele, só não 
lembro o que 

conversamos... 

ela fala sobe o 
que a gente 

assitiu, se a 
gente quer 

brincar 

mae não costuma falar sobre os 

vídeos, às vezes eu vejo vídeo 
engraçado e ela ri pra caramba 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE 

OU DEPOIS DO PROGRAMA? 
durante durante NÃO SE APLICA 



 

158 

NOME: Amy Ana Paula Kevin 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno,mochila, brinquedo, etc.) 

mochila do Frozen Não carrinho da Hot Weels 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, COM 

SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) PROGRAMA 

(S) QUE ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 

5.1)? 

Não 
sim, a gente fala 
do que assitiu e o 

que eu assisti 

Dde vez em quando a gente 

comenta sobre o que acontece 
no vídeo. Eu falo pra eles 

assistirem, mas eu não sei se 

eles veem em casa... 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE 

VOCÊ ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 

5.1) ? 

Não 

sim... Não 

lembro pq ela 
falou um 

cadinho (sic.) 

mais pra trás 

uma professora falou que é 

bom assistir um pouco de 
jornal... Ela falou que quando 

um amigo falta, é bom ter o 

contato do outro pra poder 
mandar o que teve na aula, aí 

tira foto e manda no 

Facebook... 

 

NOME: Diego 

IDADE: 9 

BAIRRO: "não lembro... Ah, São Jorge" 

PAI (trabalho/escolaridade): Sacoleiro 

MÃE (trabalho/escolaridade): Costureira 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): irmã de um ano 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 
jogar queimada na rua 

1.2. POR QUE? porque eu gosto 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 
desenho (Incrível Mundo de 
Gumball) 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO 

COMACESSO À INTERNET? 
Sim 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? 
tablet e computador. Celular 
não tenho 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

jogo e pesquisa da escola 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE 

NESSESAPARELHOS? 

Sim 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? Os Vingadores, Star Wars 

6. EM QUE HORÁRIOS? 9h da manhã 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa de 

amigos ou parentes, trabalho dos pais, etc.)? 
Casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO 

(conformeresposta 7) VOCÊ ASSISTE? 

no escritório do meu pai, onde 

fica o computador. No tablet 

fico na sala... 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM 

MAIS ALGUÉM? 
Sozinho 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE 

ESSESPROGRAMAS COM VOCÊ? 

NÃO SE APLICA 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM VOCÊ? NÃO SE APLICA 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE 

OU DEPOIS DO PROGRAMA? 
NÃO SE APLICA 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno,mochila, brinquedo, etc.) 

caderno do Star Wars 
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NOME: Diego 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, COM 

SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) PROGRAMA 

(S) QUE ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 

5.1)? 

Não 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE 

VOCÊ ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 

5.1) ? 

não, só fala que se a turma 

melhorar, vai trazer pra ver 
filme 

Turma 342 

NOME: Maria Rita Mariana Cassiana 

IDADE: 10 9 9 

BAIRRO: Rui Sanglard Prado Santo André 

PAI (trabalho/escolaridade): constrói moveis 

padrasto da mãe 

(porteiro) e avó - 

trabalha com 

costura 

não foi mencionado 

MÃE (trabalho/escolaridade): Costureira costureira costureira 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): irmão 4 anos não irmã de 7 anos 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 

ver TV e costurar roupa de 

boneca 

brincar de pique 

esconde 
brincar, ver TV 

1.2. POR QUE? 

Porque eu gosto de ver 

Sou Luna, é um programa 
que tem uma menina que 

canta, patina e tem 

amigos... 

porque estou com 

meus primos 

porque é legal, pra ver 
assuntos interessantes... Eu 

vejo mais desenho do que 
filme 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 

Carinha de anjo, Sou Luna 

e Rick, Dick, Mick Dawn, 
que é um programa de 4 

irmaos gêmeos no canal 

37... 

desenho (Mônica, 
"rebbit" (???), 

Chaves) 

desenho (Turma da 
Mônica), filme (A Hora do 

Rush) 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO 

COM ACESSOÀ INTERNET? 
Sim sim não tem internet em casa 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? celular da minha mãe 
tablet e celular da 
mãe 

No meu celular. Sou 
afastada do celular, não 

gosto muito de ver internet 

não porque não tem em 
casa... 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

video de Barbie no 
YouTube 

YouTube, canal da 
Juliana Baltar... ela 

fica com bebê, 
mostra brinquedo e 

faz mais coisa 

jogo, música, pq eu sou 
evangélica... 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE NESSES 

APARELHOS? 

Sim sim não 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? novelinha da Barbie 

filme A Bela e a 

Fera, desenho só na 

TV, novela só na 

TV, desenho eu 
vejo Mônica, 

Chaves... 

NÃO SE APLICA 

6. EM QUE HORÁRIOS? depois da escola, de noite a noite 
antes e depois da escola 

(jogo e música) 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa 

de amigos ou parentes, trabalho dos pais, 

etc.)? 

Casa casa casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO (conforme 

resposta7) VOCÊ ASSISTE? 

quarto ou sala quarto sala 
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NOME: Maria Rita Mariana Cassiana 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM 

MAIS ALGUÉM? 
Irmão 

com minha prima, 
que mora perto, de 

seis anos 

geralmente a gente vê em 
grupo (mãe, eu e Isabela - 

irmã) 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE ESSES 

PROGRAMAS COMVOCÊ? 

Sim sim sim 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM 

VOCÊ? 

que a gente gostou, que 
ele quer ver outro 

vídeo...ele gosta do José 
Comilão, um desenho que 

tem boneco de 

massinha.Eu não gosto 
muito, mas assisto com 

ele... 

falamos sobre o que 

tá (sic.) passando, 
quando a Bela e a 

Fera dançam, 

beijam... Só isso 
que eu lembro 

às vezes ela fala quando eu 
quero mexer na internet e 

ela diz pra eu não mexer em 

coisa errada, pra não ver 
filme de violência, pra eu 

ver desenho, e aí eu 

obedeço. 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE 

OU DEPOIS DO PROGRAMA? 
Durante durante antes 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno, mochila,brinquedo, etc.) 

tenho estojo da Barbie, 

coberta e lençol 

capinha de celular 

da A Bela e a Fera 

toalha das princesas, estojo 

da Barbie e acho que só 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, COM 

SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) PROGRAMA 

(S) QUE ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 

e 5.1)? 

sim, sobre Sou Luna. 
Perguntamos quem 

assistiu o episódio passado 
e quando uma não viu, a 

outra conta. Só as 

meninas... 

sim, no recreio... 

Falamos um monte 
de coisa, 

brincadeiras 

às vezes... Bem, a gente 
conversa sobre os estudos, 

estudar é minha paixão 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE 

VOCÊ ASSISTE?(conforme respostaS 2.1 e 

5.1) ? 

Não não acho que não... 

 

NOME: Rose Roberto Erasmo 

IDADE: 9 9 13 

BAIRRO: 
esqueceu o nome - 
Ah, Ouro Preto 

Rivo Torto Conselheiro Paulino 

PAI (trabalho/escolaridade): Embarcado entregador de compras 

"trabalha 
com...esqueci o 

nome...é... 
advogado" 

MÃE (trabalho/escolaridade): Confeccção costureira costureira 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): irmãs de 16 e 21 irmã de 6 e irmão de 8 

três irmãs (duas 
"velhas" e uma de 

15) e quatro irmãos - 

só um mora comigo, 
de 10 anos 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 

ir pra casa da 
minha avó pra 

ajudar minha tia e 
brincar com as 

cachorras 

jogar bola 
brincar de bola, 
video game 

1.2. POR QUE? 
não sei, porque é 
legal 

porque eu reúno todos os meus 
amigos 

porque eu gosto, 
porque lá em casa eu 

mexo no computador 
quando não tem nada 

pra fazer. 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 

desenho (Steven e 
o universo) e 

novela (nova 

novela das sete 
que eu não sei o 

nome) 

Netflix ... Série do homem aranha, 
filme e desenho (na tv: desenho, 

filme e novelas com a familia, que 
todo mundo vê - eu não vejo 

muito, mas só o resto da família, e 

Carinha de anjo. Mas a que todo 
mundo ve junto é Chiquititas 

novela (Chiquititas), 

filme 
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NOME: Rose Roberto Erasmo 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO COM 

ACESSOÀ INTERNET? 
Sim sim sim 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? 
no meu celular e 
no computador 

celular e computador (eu jogo 
mais jogo com meu irmão) 

computador 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conforme resposta3.2)? 

falo com minha 
amiga e pesquiso 

uns negócios pra 
minha mãe 

vídeos de jogos no YouTube - 

Minecraft (eu, meu irmão e minha 
irmã), jogo - minha irma prefere 

videos que ensinam a brincar com 

a Baby alive 

filme (filme de 
terror), "falo no 

Facebook" 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE NESSES 

APARELHOS? 

Não não, só o vídeo do jogo sim 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? NÃO SE APLICA acima filme de terror 

6. EM QUE HORÁRIOS? NÃO SE APLICA 

quando meus irmãos estão na 
escola (entre 13h e 14h) e a noite 

(mas a noite é pouco, eu vejo 
bastante de tarde) 

depois da escola, 

umas 22h 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa 

de amigos ou parentes, trabalho dos pais, 

etc.)? 

NÃO SE APLICA casa casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO (conforme 

resposta 7)VOCÊ ASSISTE? 

NÃO SE APLICA minha cama - sentado quarto da minha mãe 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM 

MAIS ALGUÉM? 
NÃO SE APLICA irmãos 

sozinho, minha mãe 
fica na sala 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE ESSES 

PROGRAMAS COMVOCÊ? 

NÃO SE APLICA sim NÃO SE APLICA 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM 

VOCÊ? 
NÃO SE APLICA 

sobre o vídeo...se a pessoa não faz 

a coisa tãoo bem, meu irmãos 
falam que ele poderia ter feito de 

outro jeito (uma casa, vamos 

supor, mas usou de uma cor no 
telhado que não fica bom, aí a 

gente fala que azul seria melhor, 

por exemplo. 

NÃO SE APLICA 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE 

OU DEPOIS DO PROGRAMA? 
NÃO SE APLICA durante NÃO SE APLICA 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno, mochila,brinquedo, etc.) 

Não 
não, eu tinha ano passado do 
Angry Bird 

não 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, COM 

SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) PROGRAMA 

(S) QUE ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 

5.1)? 

não porque 

ninguém pergunta 

Não muito porque eu não sei se 

todos veem. Com os que veem, eu 
falo sobre o vídeo e pergunto se 

eles assistem, pergunto em qual 

episódio da série do Minecraft 
eles pararam. Perguntam o que vai 

acontecer com fulaninho de tal e 

eu explico... 

às vezes... A gente 
fala sobre o que a 

gente gosta 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE 

VOCÊ ASSISTE?(conforme respostaS 2.1 e 

5.1) ? 

Não 

Não muito, ela só fala pra tomar 
cuidado pra atravessar a rua 

porque apareceu um acidente no 

jornal, mas é pouco, não fala 
muito de tv não... 

fala... Ela falou que 

ver desenho é 

melhor que filme 

que não é educativo 

 

NOME: Renner Joelma Claudia 

IDADE: 10 9 9 

BAIRRO: Conselheiro Paulino Fazenda da Laje Prado 

PAI (trabalho/escolaridade): Confecção não mencionou mestre de obras 

MÃE (trabalho/escolaridade): confecção - em casa desempregada trabalha em casa 
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NOME: Renner Joelma Claudia 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): três irmãos (13, 7, 10) irmã de um ano 
três irmaos (12, 
15, 18) 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 

mexer no celular, vejo 
vídeo, jogo, ouço musica 

jogando joguinho dos Sliteros 
que tem na internet 

assistir vídeo na 
internet 

1.2. POR QUE? não sei 

porque quando eu tô (sic.) 

distraída eu gosto de fazer 
umas coisas que chamam 

atenção, tipo cobrinha que 

você arrasta e cresce quando 
come a bolinha 

porque é minha 
diversão, não 

gosto muito de 

brincar sozinha 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 

novela (Chiquititas), 

jornal (Jornal da Globo), 
filme 

desenho (Bob esponja e 
Jovens Titãs) 

desenho (Alvin e 
os esquilos, Lady 

Bug, Jovens 

Titãs) 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO COM 

ACESSOÀ INTERNET? 

sim, pego emprestado do 
do lado 

sim sim 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? Celular 
tablet e celular às vezes (no 

da minha avó) 

tablet , o 
computador 

quebrou 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

filme e vídeo no 
YouTube (de carro, de 

moto, corrida) 

videos no YouTube (vídeos 

de desafio, que a pessoa 
desafia a outra a dançar uma 

musica no ônibus... 

vídeos de 
desafios, de 

teatros... 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE NESSES 

APARELHOS? 

Sim 
filme sim (de comédia, tipo 
Minha mãe é uma peça) 

não, mais na TV 
mesmo 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? 

filme e vídeo no 
YouTube (de carro, de 

moto, corrida) 

filme de comédia 
NÃO SE 

APLICA 

6. EM QUE HORÁRIOS? 

quando eu saio do 
colégio e de manhã 

também 

antes da escola (depois do 
almoço) 

quando chego da 
escola 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa de 

amigos ou parentes, trabalho dos pais, etc.)? 
Casa casa casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO (conforme 

resposta7) VOCÊ ASSISTE? 

na sala quarto no meu quarto 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM MAIS 

ALGUÉM? 
Sozinho 

às vezes com a minha prima, 

no fim de semana. Dia de 
semana é mais sozinha... 

sozinha 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE ESSES 

PROGRAMAS COMVOCÊ? 

NÃO SE APLICA sim 
NÃO SE 
APLICA 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM VOCÊ? NÃO SE APLICA 

conversamos sobre qual filme 

vamos ver, sobre os filmes 
que ela viu e eu não vi ou 

vice versa 

NÃO SE 
APLICA 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE 

OU DEPOIS DO PROGRAMA? 
NÃO SE APLICA durante 

NÃO SE 

APLICA 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno, mochila,brinquedo, etc.) 

boneco do Minions não toalha da Barbie 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, COM 

SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) PROGRAMA 

(S) QUE ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 

5.1)? 

sim, hoje eu falei com 
meu amigo que eu ouvi 

música e vídeo no 
celular e ele disse que 

qualquer dia vai ver 

também 

mis ou menos. Indico eles a 
ver (sic.) o vídeo que eu vejo. 

não 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE 

VOCÊ ASSISTE?(conforme respostaS 2.1 e 5.1) 

? 

Não até agora não 

não, às vezes 

pedem pra 
pesquisar na 

internet... 
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NOME: Sabina John Verônica 

IDADE: 9 9 9 

BAIRRO: 

Nova Friburgo 
- não lembro o 

bairro 

Prado Jardim Califórnia 

PAI (trabalho/escolaridade): não mencionou fábrica padrasto - oficina 

MÃE (trabalho/escolaridade): 
cortadeira 
confeccção 

trabalha em 
confeccção 

dona de casa 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): não Não irmão de 1 ano e irmã de cinco anos 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 
costurar 

brincar, jogar vídeo 
game, ver TV 

ver séries na televisão 

1.2. POR QUE? 

porque aprendi 

sozinha, faço 

roupinha de 

Barbie 

porque eu acho bom 

pra mim porque eu 
gosto de ver, de fazer 

essas coisas... Porque 

eu já sou assim, tenho 
mais jeito de brincar 

mesmo... 

porque eu acostumei com a minha mãe 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? sim Sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 

novela (Sou 
Luna, 

Malhação), 
desenho (Hora 

da Aventura) e 

filme 

Smalville, Pink e 
Cérebro, Incrível 

mundo de Gumball 

desenho - Rabbit, do Gray, CSI 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO 

COM ACESSOÀ INTERNET? 
sim Sim sim 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) 

APARELHO(S)? 
celular (meu) tablet e computador celular (meu) 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conforme resposta3.2)? 

YouTube - 

Julia 
manegrew 

(???) , 

Autentic 
Games, Spok... 

vídeos de Lego e 
Beatles, tenho 

desenho e dois 

posters dos Beatles 

vídeos no YouTube - Kim Rosa Cuca, 
que fala de muitas coisas maneiras, 

ensina a fazer roupa, se a gente acha 
sem graça, ela ajuda a mudar; blog das 

irmãs, que fazem muitos desafios, tipo 

desafio da piscina: você pergunta 
alguma coisa e quem errar mais, cai na 

piscina; Planeta das Gêmeas, que fazem 

novelinhas, inventam, histórias, essa 
que ela ta fazendo agora é "A princesa 

sem modos", tá na parte cinco! 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE NESSES 

APARELHOS? 

não, só os 
vídeos 

no tablet tem Netflix, 

minha tia paga pra 
mim, vejo um 

desenho dos Beatles, 

Bitty Bugs, Gumball 
e Coragem - o cão 

covarde... 

ver resposta 4 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? 
não, só os 
vídeos 

ver resposta 5.1 vídeos no YouTube 

6. EM QUE HORÁRIOS? de manhã 

tem dia que eu não 

uso muito o tablet, 
mas quando uso é de 

manhã, antes da 

escola 

antes de vir pro colégio (depois do 
almoço) e de noite quando não tem 

muito dever pra fazer 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, 

casa de amigos ou parentes, trabalho dos 

pais, etc.)? 

casa Casa casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO (conforme 

resposta 7)VOCÊ ASSISTE? 

quarto (dela) 
todo lugar da casa, 
menos na cozinha e lá 

fora 

quarto 
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NOME: Sabina John Verônica 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM 

MAIS ALGUÉM? 

com minha 

mãe 

meu pai e minha mãe 
veem comigo, alguns 

dias eu durmo e eles 
veem outras coisas 

depois do almoço eu assisto sozinha e a 

noite com minha irmã de cinco anos 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE ESSES 

PROGRAMAS COMVOCÊ? 

sim Sim 

não, ela já vai colocando no vídeo (eu tô 
(sic.) ensinando ela a escrever, eu vou 

ditando as letrinhas e ela vai escrevendo 

no YouTube. Ontem ela chegou com o 
dever de casa com o nome dela escrito 

direitinho... 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM 

VOCÊ? 

ela fala que é 
uma ótima 

ideia, ela gosta 
dos videos 

eu falo sobre o 

Smallville pra minha 
mae e pro meu pai 

porque tem dia que 

ele dorme e eu tenho 
que explicar pra ele, 

conto mais ou menos 

o que aconteceu 

NÃO SE APLICA 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, 

DURANTE OU DEPOIS DO 

PROGRAMA? 

durante durante e antes NÃO SE APLICA 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno, mochila,brinquedo, etc.) 

não, já tive 
lápis 

boneco do Smallville 
e bonecos da Lego 

dois edredons da Frozen, mas eu não 
vejo muito, e retrato das princesas na 

parede do meu quarto 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, 

COM SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) 

PROGRAMA (S) QUE ASSISTE? 

(conforme respostaS 2.1 e 5.1)? 

não, só com a 
Maria 

Eduarda, sobre 

os programas, 
sobre os 

vídeos 

Não 

conversava com a Bianca das 
YouTubers que ela via também, mas 

agora não muito. Falava que elas eram 

legais, falava qual a gente via e a gente 
descobriu que a gente via a mesma 

YouTuber, que é a Kim Rosa Cuca. 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) 

QUE VOCÊ ASSISTE?(conforme 

respostaS 2.1 e 5.1) ? 

não Não 
a tia Carla passa bastante coisa pra 

gente pesquisar, e a tia Monica também 

 

NOME: Carlos Otávio Juan 

IDADE: 10 12 9 

BAIRRO: Jardim Califórnia São Jorge 
Conselheiro 
Paulino 

PAI (trabalho/escolaridade): não foi mencionado trabalha na oficina não citou 

MÃE (trabalho/escolaridade): avó - aposentada avó - limpando costureira 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): Não não não 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 

mexer no celular ou ver 

TV 
andar de bicicleta jogar bola 

1.2. POR QUE? 
porque não tem mais 

nada pra fazer 
porque eu gosto 

porque gosto muito 

de futebol 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 
desenho (no Cartoon), 

tipo Hora da Aventura 

filme, desenho (Pica Pau), 

novela (Carinha de Anjo). 
Eu sei que eu tô (sic.) um 

pouco grande, mas eu 

gosto de ver... 

futebol e desenho 
(Incrivel mundo de 

Gumball e Titio 
avô) 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO COM 

ACESSOÀ INTERNET? 
Sim sim sim 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? Celular notebook celular (da avó) 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

jogo e mexo no 

Whatsapp 

baixo jogos, vejo vídeos 

(de música, rap, rock) 

gosto de ver video 
no YouTube (vídeo 

de futebol) 
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NOME: Carlos Otávio Juan 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE NESSES 

APARELHOS? 

às vezes, quando eu tô 
(sic.) na casa da minha 

mãe, que não pega TV, 
eu vejo Netflix no 

celular 

às vezes, quando não 
passa na TV e eu tô (sic.) 

com vontade de ver, eu 

vejo 

não, so video de 
futebol, jogos 

repetidos, meu 

time é Barcelona 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? 
série (Naruto e Dragon 
Ball) 

Angry Birds, dos 
passarinhos, que tem jogo 

também 

vídeo de futebol, 
jogos repetidos 

6. EM QUE HORÁRIOS? 

na casa da minha mãe, 
no final de semana, às 

vezes dia de semana 

também, de noite 

quando chego da escola depois do almoço 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa de 

amigos ou parentes, trabalho dos pais, etc.)? 
Casa casa casa da avó 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO (conforme 

resposta7) VOCÊ ASSISTE? 

Quarto quarto, sala sala 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM MAIS 

ALGUÉM? 

às vezes meu irmão 

emprestado assiste 
comigo - acho que ele 

tem cinco ou seis anos 

às vezes chamo meu 
irmão, ele gosta, minha 

prima também 

às vezes minha 
irmã assiste 

comigo 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme resposta 

9) CONVERSA SOBRE ESSES PROGRAMAS 

COMVOCÊ? 

Não sim sim 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM VOCÊ? NÃO SE APLICA a gente fala que é legal 
sobre o lance, o 
drible, ela fica 

falando 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE OU 

DEPOIS DO PROGRAMA? 
NÃO SE APLICA durante durante 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? (caderno, 

mochila,brinquedo, etc.) 

caderno do Assanin's 
Creed (jogo) 

mochila e caderno do 

passarinho vermelho 
(depois se lembrou do 

nome - angry birds) 

caderno do 
Barcelona 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, COM 

SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) PROGRAMA (S) 

QUE ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 5.1)? 

Não 
não, só com alguns. A 
gente fala que o filme era 

maneiro, que eu gostei 

sim, a gente 

convesa sobre os 

vídeos de futebol 
que a gente assiste 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM VOCÊ 

SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE VOCÊ 

ASSISTE?(conforme respostaS 2.1 e 5.1) ? 

de vez em quando 
sim... Mas não lembro 

muito bem agora... 

mais ou menos, às vezes 
de vez em quando, 
não lembro agora 

 

NOME: Érica Dante Sandy 

IDADE: 9 9 9 

BAIRRO: esqueceu o nome/São Jorge 
Conselheiro 
Paulino 

Três Irmãos 

PAI (trabalho/escolaridade): Costureiro sacoleiro trabalha em oficina 

MÃE (trabalho/escolaridade): Costureira dona de casa empregada doméstica 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): 
irmã - costureira e modelista - 
24 anos 

irmão de 13 e 
irmã de 12 

não 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 
ver vídeos no YouTube jogar bola ficar estudando em casa 

1.2. POR QUE? porque gosto 

porque é o 
negócio que eu 

mais gosto, é a 
melhor coisa 

porque é bom, eu quero 

meu estudo bom e que eu 
vá bem na escola e minha 

mãe também quer isso 

pra mim 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 
Sou Luna, Vampidies, 

Maldosas, Era uma vez 

novela das sete, 

Carinha de anjo 

novelas (Carinha de anjo, 

Chiquititas) 
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3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO COM 

ACESSOÀ INTERNET? 
Sim sim sim 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? celular (meu) e tablet celular (meu) celular (meu e da mãe) 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

vídeo e jogo, Whatsapp e 
Instagram que eu tenho página 

mexo na 
internet, jogo 

pesquisando, vídeos de 
Minecraft, novelas 

(quando eu perco o 
capítulo, quando vem 

capítulo novo, no outro 

dia posta o que passou... 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE NESSES 

APARELHOS? 

não, só videos de YouTubers 

de Minecraft, YouTuber 
jogando o Minecraft 

sim sim 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? ver resposta 5.1 
filme (Velozes e 
Furiosos) 

novela 

6. EM QUE HORÁRIOS? 
assisto quando chega 

notificação 
20h30 20h05 - depois da escola 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa 

de amigos ou parentes, trabalho dos pais, etc.)? 
Casa casa casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO (conforme 

resposta7) VOCÊ ASSISTE? 

sala ou quarto sala meu quarto 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM 

MAIS ALGUÉM? 
Sozinha 

meus dois 
irmãos 

sozinha - minha mãe fica 
fazendo comida e meu 

pai toma banho 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE ESSES 

PROGRAMAS COMVOCÊ? 

NÃO SE APLICA não NÃO SE APLICA 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM VOCÊ? NÃO SE APLICA 
NÃO SE 
APLICA 

NÃO SE APLICA 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE 

OU DEPOIS DO PROGRAMA? 
NÃO SE APLICA 

NÃO SE 

APLICA 
NÃO SE APLICA 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno, mochila,brinquedo, etc.) 

Gatinha Marie (cobertor - kit 

de cama), Polly sou 

apaixonada, tenho 21 pollies e 

tenho bastante coisa e de vez 

em quando eu faço coisinhas 
pra polly de biscuit, papelão, 

tem canais que ensinam! 

lençol do Ben10 não 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, COM 

SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) PROGRAMA 

(S) QUE ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 

5.1)? 

sim, com a minha melhor 
amiga. A gente fala sobre o 

que os YouYubers fizeram nos 
vídeos 

sim, a gente fala 
de jogos, o que 

eles estão 
usando... 

às vezes. A gente fala e 

minha amiga também 
gosta, ela não perde 

nenhum capítulo, ela 

gosta muito! 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE 

VOCÊ ASSISTE?(conforme respostaS 2.1 e 

5.1) ? 

que eu me lembre não não não 

 

NOME: Ricardo José Alexandre Marta 

IDADE: 10 11 9 

BAIRRO: Terra Nova Jardim California não sei 

PAI (trabalho/escolaridade): Porteiro não sacoleiro 

MÃE (trabalho/escolaridade): Costureira líder de hotelaria costureira 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): Não tem, mas não mora junto irmão de 14 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 

ver filme /desenho na 
TV 

jogar Minecraft no celular 
brincar com meus 

primos, jogar vídeo 
game e ver TV 
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1.2. POR QUE? 

porque às vezes não 
tem nada pra fazer e 

eu fico vendo 

porque é um jogo que 
estimula, você começa sem 

nada no jogo e aí você 

monta sua casa, faz suas 
coisas, cria as coisas... 

porque às vezes na TV 
tem notícias que minha 

avó fica falando e aí eu 
e vovó vemos, vemos 

novela também, e 

brincamos 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 
desenho (Turma da 

Mônica, Ratatouiile) 

canal só de desenho (Nick) 

- Bob Esponja 

desenho (Show da 

Luna), novela (nova 
que fala do passado, na 

Globo - e às vezes, nas 

férias, Malhação) 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO COM 

ACESSOÀ INTERNET? 
Sim sim sim 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? celular, que é meu 
celular, só tem celular 
(dele) 

TV, celular e 
computador 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET (conforme 

resposta3.2)? 

baixo jogo, vejo vídeo 

engraçado do 

Whatsapp 

ver vídeos de Minecraft 
vídeo de Minecraft e 

jogar Minecraft, jogo 

de paint... 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE NESSES 

APARELHOS? 

Sim 

série de Turma da Mônica 

no celular, é bem 
engraçada, no youtube; tem 

filme também 

às vezes, quando eu 
perco capítulo 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? 
Sam e sua turma, 
Procurando Dory 

Turma da Mônica é quando 

minha mãe tá (sic.) em 
casa, umas 20h. Filmes eu 

vejo tipo Harry Potter e 

Genormica ("mulher 
gigante"), vejo antes do 

colégio (sozinho) 

novelas, quando perco 
o capítulo e os vídeos 

6. EM QUE HORÁRIOS? 

acordo oito horas e 
fico vendo até dez 

horas e aí eu estudo, 
faço lição e depois 

vejo TV e vou pra 

escola 

ver resposta 5.2 
quando eu tô (sic.) 
quase dormindo 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa 

de amigos ou parentes, trabalho dos pais, etc.)? 
Casa casa casa 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO (conforme 

resposta 7)VOCÊ ASSISTE? 

sala - eu gosto mais da 
sala porque é lá que 

meus aparelhos 
eletrônicos funcionam 

minha cama, meu quarto. 
Lá na cama, deitado, 

sentado dá dor nas costas... 

às vezes na cama, às 
vezes na sala e na 

cozinha quando 
termino as tarefas 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM 

MAIS ALGUÉM? 

minha mãe, pai, e às 
vezes meu primo de 

consideração - de seis 

anos 

sozinho. Minha mae só 

gosta de A Bela e a Fera, aí 
a gente vê juntos... 

meu primo de 9 e 
irmão 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE ESSES 

PROGRAMAS COMVOCÊ? 

Sim sim 
não, mas a gente brinca 

muito 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM VOCÊ? 

vamos ver desenho, 
ah, vamos ver filme de 

criança! 

tem vez que (sic.) fala qual 
parte é mais legal, às vezes 

a gente ri também 

NÃO SE APLICA 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE 

OU DEPOIS DO PROGRAMA? 
Antes durante NÃO SE APLICA 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno, mochila,brinquedo, etc.) 

Max Steel, tenho a 
coleção toda 

adesivo de Hot Weels, 
caderno também 

roupão da Turma da 
Mônica, boneca da 

fadinha e Barbie (e 

acessórios) e Pollly 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, COM 

SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) PROGRAMA 

(S) QUE ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 

5.1)? 

sim, a gente fala o que 

gosta de desenho, de 
filme de ação 

não... tem alguns que eu 
falo, mas alguns eu tenho 

vergonha de falar que vejo, 

tipo Bob Esponja, que é de 
criança. Falo mais de A 

Bela e a Fera e Turma da 

Mônica. 

não 
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13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE 

VOCÊ ASSISTE?(conforme respostaS 2.1 e 

5.1) ? 

sim, não lembro, mas 

falam 

às vezes fala, quando tem 
alguma matéria disso... Só 

lembro que ela já falou... 

não sei...uma fala sobre 

dever e a outra de Deus 

 

NOME: Junior Fernando Ludmila 

IDADE: 9 9 9 

BAIRRO: Jardim Califórnia Prado Prado 

PAI (trabalho/escolaridade): promotor de vendas carro trabalha na ambev 

MÃE (trabalho/escolaridade): 

trabalha com facção (costura) 
em casa - minha avó é 

aposentada, ajuda minha mãe 

dona de casa fábrica 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): Não maior que eu 
filha única, tias e avó 

moram perto 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 

jogando bola, vídeo game, 

comer e dormir 

jogar vídeo 
game, jogo de 

carro 

brincar de boneca 

1.2. POR QUE? 

porque dá uma treinada, se eu 

ficar em casa muito tempo sem 
fazer nada eu fico entediado, 

dividido meu quarto com a vó, 

não tem muito espaço pra 
brincar... 

*aluno com 
algum tipo de 

deficiência , não 
respondia todas 

as perguntas 

porque é divertido 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim sim sim 

2.2. QUE PROGRAMAS? 
filme, desenho (Incrível Mundo 

de Gumball) 

desenho 

(Chaves) 

Alvin e os esquilos e 
novelas (Carinha de anjo 

e Chiquititas) 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO 

COM ACESSOÀ INTERNET? 
Sim 

não, porque 
cortaram a 

minha 

não.. às vezes 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? celular ou tablet (vez ou outra) 

*aluno com 
algum tipo de 

deficiência , não 

respondia todas 
as perguntas 

celular da avó 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

entro no Google pra pesquisar 
alguma coisa... Já pesquisei o 

que significa sayonara na China, 
que significa adeus, no YouTube 

vejo Scoob Doo, Velozes e 

Furiosos... 

*aluno com 

algum tipo de 
deficiência , não 

respondia todas 
as perguntas 

pesquisa, vídeos 
engraçados, de ação e 

romance 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE NESSES 

APARELHOS? 

ver resposta 4 

*aluno com 

algum tipo de 
deficiência , não 

respondia todas 

as perguntas 

sim 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? ver resposta 4 

*aluno com 

algum tipo de 

deficiência , não 

respondia todas 
as perguntas 

O Poderoso Chefinho 

6. EM QUE HORÁRIOS? antes de vir pra escola e depois 

*aluno com 
algum tipo de 

deficiência , não 

respondia todas 
as perguntas 

11h30, antes da escola 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa 

de amigos ou parentes, trabalho dos pais, 

etc.)? 

casa, na escola não pode mexer 
dentro de sala... 

*aluno com 
algum tipo de 

deficiência , não 
respondia todas 

as perguntas 

casa da avó 
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8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO (conforme 

resposta7) VOCÊ ASSISTE? 

Sala 

*aluno com 
algum tipo de 

deficiência , não 
respondia todas 

as perguntas 

quarto dela 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM 

MAIS ALGUÉM? 

quando meu primo tá (sic.) lá, 
ele tem celular também, a gente 

fica vendo o mesmo filme, tem 
um jogo online que a gente joga 

também, que é o Minecraft... 

*aluno com 
algum tipo de 

deficiência , não 
respondia todas 

as perguntas 

sozinha 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE ESSES 

PROGRAMAS COMVOCÊ? 

sim, a gente fica falando 'e aí, 

gostou do filme?' Vamos tentar 
hackear os outros jogos  outro 

dia pra ganhar mais  dinheiro? 

Aí eu desligo o celular um pouco 
porque ficar assim toda hora 

força a vista... aí eu desligo e 

vou ver TV. 

*aluno com 

algum tipo de 
deficiência , não 

respondia todas 

as perguntas 

NÃO SE APLICA 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM 

VOCÊ? 
ver resposta 10.1 

*aluno com 
algum tipo de 

deficiência , não 

respondia todas 
as perguntas 

NÃO SE APLICA 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE 

OU DEPOIS DO PROGRAMA? 
durante e depois 

*aluno com 
algum tipo de 

deficiência , não 

respondia todas 
as perguntas 

NÃO SE APLICA 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno, mochila,brinquedo, etc.) 

robô do Transformer, bonecos 

do Toy Story e caderneta do Toy 
Story com adesivos 

*aluno com 
algum tipo de 

deficiência , não 
respondia todas 

as perguntas 

caderno da Soft 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, COM 

SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) PROGRAMA 

(S) QUE ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 

e 5.1)? 

já sei até fala doToy Story.... 
Converso, mas só depois que 

acabo minha atividade, a gente 

fala quando a gente vai ver o 

vídeo, combina de ver o filme 
junto no YouTube, se aceitar a 

gente vê, se não a gente vê outro 

dia... 

sim, fala do 

Chaves e do 
Kiko 

sim, a gente fala sobre as 
coisas engraçadas, 

divertidas, às vezes tem 

uns programas que meus 
amigos conhecem e eu 

não, eu até escrevo e 
pesquiso pra conhecer... 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE 

VOCÊ ASSISTE?(conforme respostaS 2.1 e 

5.1) ? 

até isso não chegaram ainda 
não... 

sim... Falaram 

pra ver só 
desenho porque 

novela é chato... 

não 

 

NOME: Hudson Allan 

IDADE: 11 13 

BAIRRO: Girassol não lembro 

PAI (trabalho/escolaridade): não mencionou 
moro com pai, mas tenho ficado 
mais na minha tia - o pai trabalha 

em restaurante 

MÃE (trabalho/escolaridade): 
revisar calcinha, blusa 
(confecção) 

NÃO SE APLICA 

IRMÃOS (quantidade/sexo/idade): irmão de 15 sim, mas não mora junto 

1.1. QUAL SUA ATIVIDADE DE LAZER 

PREFERIDA? 
brincar com prima mexer na internet, bastante 

1.2. POR QUE? 
porque a gente ficar brincando 

de pique pega 

é maneiro, eu conheço novas 

meninas 

2.1. VOCÊ ASSISTE TV? Sim sim 
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2.2. QUE PROGRAMAS? 

filme (Gato e o Rato, Tom e 
Jerry) - eu assisto mais, mas não 

sei qual é... 

reality show, tem baladas, festas, 
MTV 42 - tema de festa 

3.1. VOCÊ TEM ALGUM APARELHO COM 

ACESSOÀ INTERNET? 
Sim sim 

3.2. SEM SIM, QUAL(IS) APARELHO(S)? celular (deu) meu celular 

4. O QUE VOCÊ ACESSA NO 

CELULAR/NOTEBOOK/TABLET 

(conformeresposta 3.2)? 

jogo e vídeo (wwe - luta, 
Minecraft, GTA) 

"ai meu Deus... vídeo... não 

queria falar, melhor não, não é 
apropriado....puxo papo com 

menina e menino" 

5.1. VOCÊ ASSISTE ALGUM 

FILME/DESENHO/SÉRIE NESSES 

APARELHOS? 

às vezes filme, mas não gosto de 

ver filme no celular, só gosto na 
tv 

não 

5.2. SE SIM, O QUE VOCÊ ASSISTE? ver resposta 5.1 NÃO SE APLICA 

6. EM QUE HORÁRIOS? antes e depois da escola vários 

7. ONDE VOCÊ ASSISTE (escola, casa, casa de 

amigos ou parentes, trabalho dos pais, etc.)? 
Casa casa da tia 

8. EM QUE LUGAR DESTA 

CASA/ESCOLA/ESCRITÓRIO (conforme 

resposta7) VOCÊ ASSISTE? 

Sala sala 

9. VOCÊ ASSISTE SOZINHO OU COM MAIS 

ALGUÉM? 

às vezes minha mãe assiste 

novela e eu assisto com ela, os 
vídeos eu assisto sozinho e meu 

irmão assiste sozinho tbm 

sozinho, quando meus tios estão 
em casa eles mexem tbm na 

internet 

10.1. ESTA OUTRA PESSOA (conforme 

resposta 9) CONVERSA SOBRE ESSES 

PROGRAMAS COMVOCÊ? 

NÃO SE APLICA 

sim, me dá raiva, eu não gosto de 
ficar falando porque pra mim 

não dá, quando ele pergunta eu 
falo que tô (sic.) vendo filme, 

mas não falo o nome... 

10.2. O QUE ELA CONVERSA COM VOCÊ? NÃO SE APLICA ver resposta 10.1 

10.3. ELA CONVERSA ANTES, DURANTE 

OU DEPOIS DO PROGRAMA? 
NÃO SE APLICA durante 

11. VOCÊ TEM ALGUM PRODUTO DE 

ALGUM PROGRAMA QUE ASSISTE? 

(caderno, mochila,brinquedo, etc.) 

carrinho do MCQueen, ele é um 
jipe 

não 

12. VOCÊ CONVERSA NA ESCOLA, COM 

SEUS AMIGOS, SOBRE O (S) PROGRAMA 

(S) QUE ASSISTE? (conforme respostaS 2.1 e 

5.1)? 

Não 
não, porque dá problema pra 
mim" 

13. A PROFESSORA CONVERSA COM 

VOCÊ SOBRE O (S) PROGRAMA (S) QUE 

VOCÊ ASSISTE?(conforme respostaS 2.1 e 

5.1) ? 

não que eu lembre não 
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Anexo 6 – Roteiro para atividades em grupo/ entrevistas semiestruturadas com as 

crianças (Dezembro/2017) 

GRUPOS DE CINCO ALUNOS 

1. Mostrar cartões com emoji e definir, com eles, o que cada um significa 

2. Exibir os vídeos abaixo: 

- Chiquititas 

- Minecraft 

- Balanço Geral 

3. Ao final de cada vídeo, pedir que escolham um cartão que defina a cena; 

4. Ao final de cada vídeo, pedir que comentem individualmente sobre o que acharam da cena; 

5. Sugestões de perguntas específicas sobre cada vídeo, para serem feitas ao final de cada 

exibição: 

5.1. O que você acha das notícias apresentadas no Balanço Geral? 

5.2. Você já viu alguma notícia sobre seu bairro ou sobre alguém que você conhece no Balanço 

Geral ou em outro telejornal? Como foi? A matéria mostrou a situação exatamente como você 

conhecia? 

5.3. Se você trabalhasse no Balanço Geral, como seriam as notícias? 

5.4. Você costuma assistir Chiquititas? Por que? 

5.5. Você conhece alguém que more em um orfanato? Acha que a vida é igual a das meninas e 

meninos de Chiquititas? 

5.6. Você conhece Minecraft? Costuma assistir a esses vídeos? 

5.7. Você joga Minecraft? Já fez algum vídeo desse tipo? 

6. Mostrar um cartão com a figura da Bibi Perigosa e perguntar se a conhecem, pedir para que 

contem um pouco o que sabem sobre ela e o que acharam da novela, se assistiam… 

7. Ao longo da atividade, aproveitar as respostas das crianças para levantar pontos como: 

7.1. Quais são as mediações (quem te falou isso?/ quem assiste com você?) 

7.2. Vocês conversam entre si sobre os conteúdos? 



 

172 

Anexo 7 – Transcrição das atividades em grupo (Dezembro/2017) 

GRUPO 1: 

Maria Rita  

Ludmila  

Cassiana  

Otávio 

Juan 

CHIQUITITAS 

- ASSISTEM? (Maria Rita – sim, Ludmila – sim, Cassiana – mais ou menos, Juan – às 

vezes com a irmã, Otávio assistia ano passado) 

Otávio: Eu assistia ano passado 

Juan: Só minha irmã assiste... 

Cassiana: Eu assisto mais ou menos, às vezes eu assisto, às vezes não... às vezes quero 

dormir cedo, ou quero dormir tarde, é assim. 

- O QUE ACHARAM? 

Cassiana: Eu achei legal, mas aí eu percebi que todas as carinhas ali estavam 

demonstrando no vídeo. Aí eu percebi que tava mostrando todas as caras no vídeo. 

Maria Rita: Tinha uma cara de apaixonada, uma de nervosa, uma de raiva, uma feliz... 

Maria Rita: Eu só não vi a carinha do macaco... 

Cassiana: Mas demonstrando vergonha, por exemplo. Quando ela foi descendo, meio 

que ela tava (sic.) assim com vergonha quando foi apresentada ao Duda... 

Otávio: Ela tava descendo devagarzinho, assim... 

- QUAL EMOJI ESCOLHERIAM PARA REPRESENTAR O VÍDEO/ QUAL A 

MENSAGEM O VÍDEO PASSOU 

Maria Rita: Amor, porque o Duda gosta da Mili, a Pata gosta do Duda e a Marian 

gostou do Duda. Por isso eu escolhi a primeira (emoji apaixonado). 

Pesquisadora: E se pudesse escolher outro emoji? 

Maria Rita: Carinha triste, eu acho que a Marian tava (sic.) triste porque ela não 

gosta da Mili e a Mili tava (sic.) recebendo mais atenção que ela.  
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Ludmila: Carinha de Apaixonado, porque o Duda gosta da Mili e ela gosta dele. 

[Maria Rita intervém]: Eu acho que não, eu acho que a Mili já gosta do Mosca... 

[Ludmila retruca]: Cada um tem sua opinião.... [e continua] Se pudesse escolher 

outra, escolheria a carinha alegre, porque a Mili ficou contente que o Duda voltou.  

Cassiana: Eu escolheria a alegria, porque veio muita alegria nesse vídeo. Nas voltas, 

nas conversas... aí eu percebi isso. 

Pesquisadora: E se pudesse escolher outro emoji? 

Cassiana: Surpresa, porque ao mesmo tempo que veio a alegria, veio a surpresa...  

Pesquisadora: Qual surpresa? 

Cassiana: Não, sei... da Marian, que, de repente, se apaixonou pelo Duda e ficou 

surpresa que o Duda gostava da Mili. 

Otávio: Raiva, porque quando o Duda chega no orfanato, o Mosca não gosta, ele fica 

com raiva, por causa que (sic.) ele gosta da Mili 

[Cassiana intervém]: E raiva também da Marian, que gosta do Duda... 

[Otávio continua]: E também porque a Mili tem mais atenção que a Marian... 

[Cassiana intervém]: Éé... boa explicação pra isso! 

Pesquisadora: Você já tinha pensado nisso? 

Cassiana: Eu tinha também, mas aí eu tava (sic.) entre esses dois, entre a raiva e a 

surpresa, aí eu escolhi a surpresa por causa que (sic.)  a Marian descobriu que o Duda 

gostava mais da Mili, né. Aí eu fiquei entre esses dois... 

[Otávio continua]: Vergonha, porque quando a Mili foi se (sic.) apresentar a Marian 

para o Duda, ela tava descendo a escada assim, meio assim, tipo como se tivesse com 

vergonha... 

Juan: Alegre, por causa que (sic.) a Mili ficou feliz quando o... aquele menino voltou.  

Pesquisadora: mais alguma? 

Juan: Raiva, por causa da Marian. 

Cassiana: Como essa novela é muito famosa, eles ficam repetindo, é a mesma novela 

desde 2014, fica repetindo os capítulos.  

Pesquisadora: E vocês veem mesmo sendo repetida? 

Maria Rita: Sim! É que às vezes a gente esquece... 
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Cassiana: É por isso que às vezes eu não vejo, porque já repetiu tanto!! Eu já vi do 

começo até o final... 

Pesquisadora: E vocês veem com quem em casa? 

Morjory: Eu vejo sozinha... 

Cassiana: Eu vejo com a minha irmã. 

Pesquisadora: E sua irmã gosta? 

Cassiana: Sim, todo dia ela pede pra ver. 

Otávio: Ano passado às vezes eu via sozinho, assim, com minha prima, assim... 

- VOCÊS CONVERSAM SOBRE O QUE ESTÁ ACONTECENDO NA 

NOVELA? 

Juan: Sim, eu converso sobre o que tá acontecendo... 

Pesquisadora:  E vocês têm opinião igual? 

Juan: De vez em quando sim, de vez em quando não. 

Maria Rita: Eu converso com o meu irmão, mas às vezes a gente não concorda não. 

Pesquisadora: Por que? 

Maria Rita: Porque ele é pequeno e eu sou grande. 

Pesquisadora: Ele tem quantos anos? 

Maria Rita: Nove.  

Pesquisadora: E você explica pra ele o que tá acontecendo? 

Maria Rita: Aham...  

Pesquisadora: E ele gosta de assistir? 

Maria Rita: Sim. 

- VOCÊS CONHECEM ALGUÉM QUE MORE EM UM ORFANATO? 

Todos: Não! 

- E VOCÊS ACHAM QUE ORFANATO É IGUAL AO QUE APARECE NA 

NOVELA? 

Maioria: Não. 

Maria Rita: Porque ali o homem rico que cuida do orfanato, não é a prefeitura e nem 

o Estado. E ali as condições é melhor (sic.) que num orfanato de verdade.  
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Cassiana: Eu acho que orfanato não seja igual assim exatamente, porque eu acho que 

esse daí só tem uma demonstração de orfanato, mas muito diferente. Eu acho que 

orfanato deve ser ruim, ou nem bom. Eu também não sei nem o que é um orfanato. Eu 

sei o que é orfanato, mas eu não sei como se vive lá... Mas eu acho que é muito 

diferente disso.  

Otávio: Como é que se convive lá? O que tem pra comer, o que tem pra beber?  

Maria Rita: Porque lá eles têm comida boa... no real talvez não tenha.... 

Ludmila: Eu acho que um orfanato de verdade, quando a gente vai pra lá a gente não 

conhece ninguém, depois que a gente vai pegando amizade, talvez não.  

Maria Rita: Igual aconteceu ali, porque a Pata não era amiga de ninguém, depois que 

ela virou amiga. E isso acontece de verdade... mas morar numa casa boa, ter comida 

boa... não tem isso. 

Pesquisadora: Algumas coisas são parecidas e outras não? 

Maria Rita: Éé... 

[Otávio interrompe]: Porque quando a gente vamo (sic.) pro orfanato, a gente vê um 

monte de pessoa lá que você não faz a mínima ideia que conhece... ninguém se conhece 

assim.  

Juan: Porque ali as crianças estão felizes, lá no orfanato elas devem ficar tristes 

porque não conhecem os pais... 

[Cassiana interrompe]: Eu também acho a mesma coisa, eu acho que... 

[Otávio interrompe]: ... que os amigos deles tão fazendo eles felizes assim... 

[Cassiana continua]: Eu acho até que eles podem ficar um pouco felizes com os 

amigos, mas não muito, porque todo mundo quer receber um amor de um pai, de uma 

mãe... e é como que é meio solitário, assim, lá... aí eu acho muito diferente, porque aí 

(na TV) é muita alegria, assim, e aí (na TV) tem muita criança grande, né... assim, eles 

estão crescendo, e poucas menor (sic.), eu acredito que aí eles começam, eles dão pro 

orfanato de bebê, eu não sei como explicar isso, mas é como um exemplo que eu tô 

(sic.) dando.  

Maria Rita: Às vezes eles vão pro orfanato pequenos, que tem mãe que abandona a 

criança na porta do orfanato, criança pequena quando nasce... porque às vezes é muito 

nova, porque às vezes não quer cuidar do filho mesmo... 

[Ludmila interrompe]: ...não têm condições pra cuidar... 

[Cassiana interrompe]: Aí eu não sei nem como é o hábito lá, se é ruim, se eles 

trabalham, as crianças, eu nunca ouvi falar de orfanato. 
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- VOCÊS CONVERSAM COM OS PAIS SOBRE O QUE ASSISTEM EM 

CHIQUITITAS? 

Cassiana: Não, mas às vezes eu imagino como será um orfanato...  

Pesquisadora: E você já perguntou a alguém se alguém sabe como é? 

Cassiana: Já, mas não saberam (sic.) me explicar assim tão bem. Aí é meio complicado 

saber como é que é... eu acho que só vivendo lá pra saber.  

- E AQUI NA ESCOLA VOCÊS CONVERSAM SOBRE O QUE VOCÊS 

ASSISTEM? 

Maioria: Sim 

- E O QUE VOCÊS CONVERSAM? 

Maria Rita: Às vezes a gente pergunta se a outra assistiu, se o outro não assistiu a 

outra conta, ou se a gente assistiu, a gente conversa, conversa sobre o que assistiu, 

sobre o que aconteceu na novela, nesse episódio, coisa assim... 

[Otávio completa]: ...ou filme também! 

[Maria Rita continua]: É...ou alguma coisa que todo mundo veja. 

Pesquisadora: o que que todo mundo vê? 

Maria Rita: Não sei, pode ser desenho, pode ser filme, pode ser série... Igual, tem 

novela aí que... igual o “Apocalipse”, que a gente vê (inclui as duas amigas no “a 

gente”), aí a gente fica discutindo sobre essa novela. 

Pesquisadora: Que novela é essa? Passa em qual canal? 

Maria Rita: Apocalipse... passa na Record às 20h30, 20h40, depois do negócio 

político. 

Pesquisadora: É história de que? 

Maria Rita: Ah, é difícil falar, né... 

[Ludmila sugere]: Fala... o que você acha que é 

[Otávio interrompe]: É a história do que vai acontecer na Terra um dia... 

[Ludmila continua]: Apocalipse mais moderno... 

[Cassiana complementa]: É como essas coisas assim são... é como quem lê a Bíblia, 

assim, tá escrito como é que tudo vai acontecer. Aí nasce, mas aí é um menininho, e ele 

começa como o anticristo, esse anticristo ele já começa trabalhando como criança, pra 

quando crescer já planejar o fim do mundo. Aí, desde criança ele já começa a 

trabalhar, afoga as crianças, igual naquele dia que eu achei engraçado, que aí o 



 

177 

mundo tava assim e em Nova York já tava já a guerra, aí de repente a vó dele 

perguntou: “tudo bem?”, ele disse: “sim”, e eu falei como “não, o mundo está cada 

vez pior, porque ele só quer saber de destruição. Aí tive que procurar na Internet como 

é que seria o último capítulo, mas também não é pra ficar ansiosa que tudo tem o seu 

tempo, né... Aí é muito interessante, né, eles puxam da Bíblia pra representar tudo o 

que vai acontecer.  

- E POR QUE VOCÊS GOSTAM DESSA NOVELA? 

Otávio: Porque aí a gente pode saber tudo que vai acontecer... 

Pesquisadora: E vai acontecer igual que tá falando na novela, da mesma forma? 

Otávio: Às vezes não, às vezes não... 

Cassiana: Na verdade, falando assim como evangélica, assim, é como isso tudo vai 

acontecer, mas de uma maneira pior.  

[Ludmila complementa]: Vai vir o anticristo, vai vir os hippie (sic.) pra voltar... 

Cassiana: Posso continuar? (risos) É como se o fim do mundo já está (sic.)  

acontecendo, aqui é a política, é a matança nesse mundo... agora em outros países são 

os terremotos, são os furacões, isso aí já tá acontecendo já... 

Otávio: Tá acontecendo no mundo em outros países... Nova Iorque, Estados Unidos, 

nesses países todos... 

Cassiana: É como tá muito perto, muito pertinho mesmo, de acontecer o fim do 

mundo... Porque, como uma demonstração, vai ser muito pior, muito pior. Aí a gente vê 

essa novela porque é uma representação de tudo o que vai acontecer, igual, aqueles 

que não leem muito o Apocalipse... eu leio às vezes o Apocalipse, mas não muito. E fala 

tudo que vai acontecer. Igual os quatro selos... 

- VOLTANDO PARA CHIQUITITAS, SE VOCÊS PUDESSEM FAZER O 

FINAL DA CENA QUE ASSISTIMOS, COMO SERIA? 

Pesquisadora: Como acabou a cena? Quem lembra? 

Maria Rita: Acabou com o Duda e a Mili conversando... 

Cassiana: Acabou que eles acabaram da conversa e a Maria que tinha ouvido tudo 

ficou com raiva. 

Pesquisadora: Se vocês pudessem criar o final dessa cena, como seria o final? 

Juan: Eles descobriam (sic.) que ela tava (sic.) espiando eles... 

Pesquisadora: Ee aí o que iria acontecer? 

Juan: Aí... 
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[Maria Rita interrompe]: Eu acho que como a Mili é boa, ela não ia fazer nada não... 

Cassiana: Eu acho que como esses final tudo é assim (sic.), eu acho que a Mili devia 

ficar com o Mosca e a Marian com o Duda, assim. Aí não podia haver confusão. 

Otávio: Porque o Mosca ele (sic.) ficou surpreso ao ver o Duda (batendo a porta lá) e 

viu, porque ele ficou um tempão sem eles se verem assim, porque um dos dois tinha 

raiva, eles tinham ciúmes da Mili. 

Ludmila: Eu faria a Mili com o Mosca e... ou a Marian com o Duda ou a Pata.  

Maria Rita: Eu acho que a Marian poderia parar de ser má e cuidar da vida dela e 

não ficar xeretando as coisas dos outros. 

(risos de todos) 

Pesquisadora: E quem vocês acham que cria o final da novela? 

Maria Rita: O diretor?  

Pesquisadora: Diretor da onde? 

Maria Rita / Cassiana: Da novela. 

Pesquisadora: Todo mundo concorda? 

Todos: Sim! 

Pesquisadora: E quem é o diretor? 

Maria Rita: Acho que quem... constrói as cenas...? 

Otávio: Quem produz as imagens! 

Ludmila: Eles fazem ensaios... tem o cenário, assim, né... 

Maria Rita: Decide as roupas.... 

Otávio: Decide o que fala... 

Ludmila: Os vestidos, as falas... 

BALANÇO GERAL 

Obs: ao longo da exibição do vídeo, Cassiana e Ludmila prestaram atenção na 

propaganda da novela “Apocalipse” que aparece no canto inferior direito do vídeo 

durante o Balanço Geral, da mesma emissora (TV Record). 

- QUEM CONHECE ESSE PROGRAMA? 

Todos: Balanço Geral! 
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Ludmila: ... de São Paulo! 

Pesquisadora: Quem assiste? 

Maria Rita: Eu, só às vezes... 

Ludmila: Eu assisto junto com a minha avó... 

Otávio: Às vezes meu pai me ensina o que deve fazer e o que não fazer, o que mostra 

na reportagem. 

Pesquisadora: Aí ele te mostra na reportagem o que é pra fazer e o que não é pra 

fazer? 

Otávio: É.  

Pesquisadora: E você concorda? 

Otávio: Sim.  

Pesquisadora: E o que ele mostra que não é legal? 

Otávio: Ah, assim, é... você tá matando, roubando, essas coisas, pegando o que não 

pertence, você fazer a pessoa triste, assim...  

Cassiana: Eu assisto com a minha irmã, que tem sete anos, mas aí às vezes ela fica 

enjoada, né, quer ver desenho... mas aí às vezes eu vejo um pouquinho... 

Pesquisadora: E você gosta de ver Balanço Geral? 

Cassiana: Eu gosto, assim, é porque ali tá tudo que tá acontecendo ali no mundo, né... 

exemplo, é, tá falando sobre o que tá acontecendo aí, sobre os bandidos, a política, aí é 

bom saber.  

Ludmila: Eu assisto com a minha avó. [pesquisadora: quem gosta mais, ela ou você?] 

Ela (risos. [pesquisadora: e você gosta de qual parte?]Eu gosto da parte que fala que 

não podemos roubar, matar... 

[Maria Rita interrompe]: ....ou das mais felizes... 

Pesquisadora: Qual a parte feliz, Maria Rita? 

Maria Rita: Bebê nascendo, bebê que nasceu, a mãe tá bem. 

[Otávio complementa]: Ninguém se feriu, ninguém foi pro hospital... 

(risos de todos) 

Pesquisadora: Juan assiste? 
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Juan: Sim, só de vez em quando com a minha mãe... porque minha mãe sai cedo pra ir 

trabalhar, aí eu vou pra casa da minha avó, aí ela fica assistindo de vez em quando lá e 

eu assisto com ela... 

- QUAL EMOJI ESCOLHERIAM PARA REPRESENTAR O VÍDEO/ QUAL A 

MENSAGEM O VÍDEO PASSOU 

Juan: Feliz, porque o bebê nasceu bem e a mãe também ficou bem.  

Otávio: Feliz também, porque os bombeiros salvaram o bebê, né, tia.  

[Cassiana pergunta para a colega ao lado]: Aí alguém se machucou? Eu não vi 

direito a cena...  

[Otávio continua]: E os bombeiros socorreram a mãe também, em segurança.  

Pesquisadora: Mais algum? 

Otávio: Acho que não, só esse... 

Cassiana: Feliz, porque todo mundo.... no final tudo correu bem, a criança nasceu, 

acho que saudável, né, assim... e a mãe também não se machucou, não se feriu...  

Pesquisador: Mais algum? 

Cassiana: Surpresa também, porque isso aconteceu, teve que resgatar...  

[Maria Rita interrompe]: Às vezes surpreso porque o bebê nasceu bem... 

Cassiana: Éé! 

Ludmila: Também alegre. Porque os bombeiros estão felizes que a mãe tá bem e o 

bebê também. 

Pesquisadora: Mais algum? 

Ludmila: Só feliz... 

Maria Rita: Feliz, porque o bebê nasceu bem, a mãe tá bem... 

[Cassiana complementa]: Tudo está bem! (risos de todos) Mas não é verdade? 

Pesquisadora: Mais algum, Maria Rita? 

Maria Rita: A que a Cassiana botou... (surpresa), porque foi uma surpresa o bebê 

nasceu bem, a mãe nasceu bem...  

[Cassiana complementa]: E foi uma surpresa mesmo do conflito.... tudo que 

aconteceu.  

- O QUE VOCÊS ACHAM DAS NOTÍCIAS QUE VOCÊS ASSISTEM NO 

BALANÇO GERAL? 



 

181 

Cassiana: Algumas boas, algumas ruins...algumas são surpresas... 

Maria Rita: Éé... 

Otávio: Algumas são interessantes também...  

Cassiana: Algumas são decepções... 

Pesquisadora: E a maioria? 

Cassiana: São decepções.... 

Pesquisadora:  Por que? 

Cassiana: A maioria passa notícia ruim... 

Otávio: Porque mostra assim uma pessoa que tá (sic.) morta, assim, aí a pessoa fica 

triste, assim, ao ver aquela pessoa que tanto amava, assim, aí, entendeu, fica triste... 

Maria Rita: Porque a gente fica triste... vê morte, vê tudo que tá acontecendo no Rio 

de Janeiro, as pessoas não pensam em ser melhor porque às vezes isso com certeza vai 

prejudicar elas no futuro. Às vezes a pessoa não vai ver o filho nascer, porque tá (sic.) 

preso... isso prejudica bastante.  

- VOCÊS JÁ VIRAM ALGUMA NOTÍCIA SOBRE ALGUÉM QUE VOCÊS 

CONHECEM OU SOBRE O BAIRRO ONDE VOCÊS MORAM NO JORNAL 

DA TELEVISÃO? 

Maioria: Não... 

Maria Rita: Já, já!! Meu tio... que ele era policial, aí ele tava (sic.) pegando dinheiro 

pra botar no banco, e aí os ladrão (sic.)  matou ele...  

Pesquisadora: E o que mostrou na televisão foi igual ao que aconteceu na verdade? 

Maria Rita: Não, porque ali era uma história feliz... o outro era uma história triste...  

Pesquisadora: Qual foi feliz? 

Maria Rita: Essa... (apontando para a matéria do Balanço geral que acaba de ser 

exibida)  

[Pesquisadora explica]: Não, mas quando você viu a reportagem sobre o seu tio na TV, 

o que você assistiu foi igual ao que aconteceu na verdade? 

Maria Rita: Sim... 

Pesquisadora: Eles contaram a história da mesma forma que você sabia? 

(Concorda com a cabeça)  

Pesquisadora: E você viu com quem essa notícia? 
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Maria Rita: Com a minha... meu avô, minha tia, e minha outra tia.  

Pesquisadora: E você lembra o que vocês conversaram nesse dia? 

Maria Rita: Nós ficamos tristes... lamentamos, porque ele não era um cara mau, ele 

era um cara bom.  

Cassiana: É, também, né, a perda de um parente da família machuca todo mundo... 

Otávio: Que gostava de você, ele gostava de você...  

Maria Rita: E fizeram uma homenagem pra ele no carnaval... na escola de samba que 

ele era, botaram um, fizeram um boneco dele no carro.  

Cassiana: Sabe que eu nunca tinha ouvido falar dessa reportagem? 

Ludmila: Nem eu... 

Otávio: Foi que dia que ele morreu? 

Maria Rita: Não lembro, né...?! 

- SE VOCÊS FOSSEM CRIAR AS NOTÍCIAS DO BALANÇO GERAL, COMO 

SERIAM? 

Maria Rita: Surpresas boas... e ruins...  

Ludmila: Surpresa, decepção, é...  drama...  

Cassiana: Na verdade eu acho que eu ia botar do jeito que tá (sic.) assim, como tudo tá 

(sic.) acontecendo, coisas boas, más, decepções, alegrias, surpresas, menos 

vergonhas...  

Juan: Por que? 

Cassiana: Não sei... (risos) 

Otávio: A mesma coisa... acontecem coisas boas, coisas ruins... coisas mais assim... 

Juan: Avisos importantes... 

Cassiana: É verdade, é... 

[Juan continua]: Coisas boas... 

MINECRAFT  

Pesquisadora: Vamos ver quem conhece esse aqui... 

Todos: Minecraft!! 

[muitos risos ao longo do vídeo...] 
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Pesquisadora: Vocês gostaram desse? 

Todos: Sim!! 

Juan: Acho que esse foi o mais legal de todos! 

Ludmila: É, foi o mais legal!  

Cassiana: Foi o mais divertido! 

Pesquisadora: Por que? 

Cassiana: Foi legal... é muito engraçado!! 

Pesquisadora: Alguém já tinha visto esse? 

Maria Rita: Eu nunca tinha visto esse... 

Otávio: Já! 

Pesquisadora: Você costuma assistir esse vídeos das pessoas jogando? 

Otávio: Uhum, e eu sou inscrito também no canal do Youtube...  

Pesquisadora: Qual canal? 

Otávio: Éé... ah, eu esqueci... do.... esqueci o nome do cara, tenho que procurar, só sei 

que é dele, que sai dele... 

Pesquisadora: E aí fica mostrando ele jogando também? 

Otávio: É, mas não é só esse jogo não, faz com um monte de jogo... 

Pesquisadora: E todo mundo assiste esses vídeos também? 

Maria Rita: Nem todo mundo... 

Pesquisadora: Quem não assiste? 

(Maria Rita, Cassiana e Ludmila levantam a mão) 

Pesquisadora: Mas vocês jogam? 

Cassiana: Sim 

Ludmila: Não, eu não acho divertido. 

Pesquisadora: E como é que você conhece o jogo? 

Maria Rita: Eu conheço que às vezes eu vejo amigo jogando... tem gente que fala...  

Cassiana: Que? Eu conheço todo mundo jogando... nesses dias que eu tava (sic.)  lá na 

Sueli, eu via todo mundo jogando esse jogo... 
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Pesquisadora: E o jogo é sobre o que? 

Otávio: É sobre boneco! 

Juan: Você pode montar casa e é tudo quadrado... 

- QUAL EMOJI ESCOLHERIAM PARA REPRESENTAR O VÍDEO/ QUAL A 

MENSAGEM O VÍDEO PASSOU 

Cassiana: Alegria, porque foi muito legal ver, porque se tivesse a outra carinha de 

engraçado... eu acho que engraçado parece com alegria... 

Pesquisadora: Mais algum? 

Cassiana: Surpresa, porque, ah, não sei, surpresa de alegria, de legal, assim... 

Ludmila: Surpresa também, porque quando ele foi visitar o amigo dele, o amigo dele 

se assustou...  

Cassiana: Foi muito engraçado!! 

Pesquisadora: Mais algum? 

Ludmila: Alegria!  

Maria Rita: Eu botaria raiva, porque ele ficou com raiva porque o Robin Hood tava 

fugindo com a máscara dele... Também eu botaria alegria, porque é divertido, é 

engraçado! Ele fala estranho também, ele fala muito estranho... 

Cassiana: É muito legal! 

Otávio: Alegria, tia! Porque ele falando assim é engraçado, do jeito que ele falou “sai 

daqui, sai daqui”... 

Pesquisadora: Mais algum? 

Otávio: Surpreso, porque sim, porque de repente ele foi na casa do Robin Hood e não 

tinha ninguém lá e de repente ele apareceu do nada lá batendo... 

Juan: Alegre, porque o menino que tá jogando está alegre. Porque ele conseguiu a 

máscara... 

Pesquisadora: E mais algum? 

Juan: Não... 

- PRA TERMINAR, QUERIA MOSTRAR UMA PESSOA PRA VOCÊS, 

QUERIAM SABER SE VOCÊS CONHECEM... 

Maria Rita: Essa é a Bibi, essa é a Bibi! 

Ludmila: É a Bibi Perigosa! Da Força do Querer... 
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Juan: Todo mundo conhece? 

(Todas as meninas dizem que sim, os meninos ficam mudos...) 

Pesquisadora: Os meninos não conhecem? 

Otávio: Eu já vi essa mulher já... 

[Cassiana para Juan]: Você não conhece??? Você não vê a Globo não, né?? 

Pesquisadora: Então contem pra eles quem é ela... 

Maria Rita: A Bibi é mulher de um ladrão, e essa novela é baseada em uma história 

real, é uma história real. Ela tem um filho, e o marido dela é um ladrão. Aí ele vai 

preso, ele tenta fugir, ela ajuda ele a fugir, a Polícia vai na casa dela... prende ela, os 

filhos veem tudo que acontece... 

Pesquisadora: Você assistia a essa novela também, Ludmila? 

Ludmila: Uhum, assistia com a minha vó e com minha tia, porque elas saíam da igreja 

e iam correndo pra casa pra ver a novela.  

Cassiana: Eu não vejo não... eu sei o que é porque eu fico passando os canais, aí de 

repente eu vejo um pouquinho da novela, aí depois eu troco, mas eu não vejo não...  

Otávio: Eu também sou assim... às vezes eu fico vendo uma coisa e passa vinte minutos 

eu mudo o canal... (risos) 

Ludmila: Passa vinte minutos!? (risos) 

Juan: Na minha casa só minha mãe e minha irmã veem novela...  

- COMENTÁRIOS FINAIS LIVRES (alguém quer comentar mais alguma coisa?) 

Cassiana: Foi muito legal! 

Ludmila: É, muito legal! 

Otávio: Achei mais engraçada essa parte do Minecraft. (risos de todos) 

GRUPO 2  

Joaquim  

Téo  

Dandara 

Luzia  

Antônia  
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CHIQUITITAS 

Obs: algumas crianças demonstraram impaciência no início do vídeo e pude ouvir 

frases como “ah, já vi!”/ “eu já vi também...” 

- QUEM JÁ ASSISTIU AO EPISÓDIO? (As três meninas respondem que sim –

Dandara, Luzia e Antônia)  

Joaquim: Eu também, só que não lembro muito... 

Antônia: Eu alembro (sic.)... 

Téo: Eu não vejo...  

Pesquisadora: não vê por que, Téo? 

Téo: Não gosto...não gosto de novela...só série... 

Antônia: Vejo todo dia... se perder é por causa que (sic.) eu não tô em casa, só que eu 

nunca perdi... 

Luzia: Assisto com a minha irmã... 

Dandara: Sozinha... 

- QUAL EMOJI ESCOLHERIAM PARA REPRESENTAR O VÍDEO/ QUAL A 

MENSAGEM O VÍDEO PASSOU 

Antônia: Feliz, porque ali eles, tipo... a Mili ficou feliz que o Duda chegou da onde que 

ele estava, aí ela ficou muito feliz. 

Pesquisadora: Escolheria mais algum? 

Antônia: Vergonha... porque a Marian ficou com vergonha também. 

Luzia: Amor, porque a Mili e o Duda ficaram juntos e deu pra perceber que eles... 

Dandara: Raiva, porque a Pata não gosta de quando a Mili apresentou a Duda pra 

Marian. 

Joaquim: O da tristeza ali, porque aquela que eu não sei o nome dela, a hora que o 

menino lá apareceu ela ficou olhando, ela deve ter ficado triste porque a outra menina 

tava com ele, sei lá... 

Téo: Mais algum, Joaquim? 

Joaquim: Não... 

Téo: Nenhum...  

Pesquisadora: Então se você tivesse que escolher um sentimento para representar essa 

cena, o que você escolheria, pode ser algo que não esteja nessa lista... 
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Téo: Pensamento... 

Joaquim: Ué, tá ali! 

Pesquisadora: Pode ser esse do pensando ou não? 

Téo: Pode...  

Pesquisadora: Mas por quê? 

Téo: Eu não prestei muita atenção...  

- VOCÊS CONHECEM ALGUÉM QUE MORE EM UM ORFANATO? 

Maioria: Não... 

Joaquim: Mas sempre tive vontade de conhecer... 

Téo: Eu não conheço, mas minha amiga conhece... 

- E VOCÊS ACHAM QUE ORFANATO É IGUAL AO QUE APARECE NA 

NOVELA? 

Luzia: Mais ou menos... 

Antônia: Não...porque ali pode ser... 

[Téo interrompe]: Uma novela 

[Antônia continua]: ...pode ser uma novela, mas também, ele não aparece o que tem 

na realidade, ali é só, tipo, eles montaram um orfanato. Mas lá no orfanato verdadeiro 

pode ter umas coisas mais legais...pode ter uma escola perto, ter uma pessoa mais legal 

pra cuidar deles... não precisa ser uma maldade igual a Ernestina. 

Téo: Eu não perco The Walking Dead, fico até onze horas da noite acordado só pra ver 

a última série... 

BALANÇO GERAL 

- QUEM CONHECE ESSE PROGRAMA? 

Maioria: Eu não... 

Téo: Band? 

Pesquisadora: Balanço Geral, alguém já viu? 

Joaquim: Eu, com a minha vó. Ela se mudou, aí não vejo mais... 

Pesquisadora: Mas quando via, vocês viam notícia sobre o que? 

Joaquim: Um monte de coisa... 
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Pesquisadora: Notícia boa ou ruim? 

Joaquim: As duas...  

Pesquisadora: E você gostava? 

Joaquim: De vez em quando... 

- QUAL EMOJI ESCOLHERIAM PARA REPRESENTAR O VÍDEO/ QUAL A 

MENSAGEM O VÍDEO PASSOU 

Joaquim: Pra esse aí eu não colocaria nenhum deles (dos emojis apresentados)  

Pesquisadora: Então qual você colocaria? 

Joaquim: Tirando esses aí, eu botaria um “joinha”, pro que eles fizeram.... porque eles 

fizeram o parto de uma mulher... 

Téo: Eu botava (sic.) o mesmo que o Joaquim, porque salvaram a criança. 

Antônia: Eu colocaria um de gostar, o primeiro (emoji apaixonado), porque tipo, ali 

estavam vendo que ela estava fazendo parto, eles conseguiram resgatar ela e um monte 

de gente gostou. Só que eles amaram o que o Corpo de Bombeiros fizeram pra ela e o 

neném.  

Pesquisadora: Mais algum? 

Antônia: Hmmm... Tipo, eles tava (sic.) já felizes, porque conseguiram resgatar ela, e 

foi bom, porque acho que foi um bom serviço pra eles...  

Dandara: Feliz, porque eles conseguiram resgatar o bebê e a mãe. 

Luzia: Feliz também, porque eles resgataram o bebê, eu fiquei feliz.  

Joaquim: Eu fiquei assustado, porque, caraca, não sei como eles fizeram aquilo tão 

rápido!! Não foi rápido, mas não sei como eles conseguem fazer isso... só treinando 

mesmo! 

- VOCÊS COSTUMAM VER JORNAL NA TELEVISÃO? 

Téo: Igual a notícia da Rocinha, que tava dando lá o tiroteio... eu vi!  

Pesquisadora: E o que você achou? 

Téo: Eu fiquei assustado...  

Joaquim: Eu vejo todo dia, aquele depois do almoço, na hora do almoço e de noite. 

Vejo com meus pais...  

Pesquisadora: E vocês conversam sobre as notícias? 

Joaquim: Não... 
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Pesquisadora: Quando você viu a notícia sobre a Rocinha, Téo, você estava sozinho? 

Téo: Sim  

Pesquisadora: E você conversou com alguém depois sobre isso? 

Téo: Sim, com minha mãe.  

Pesquisadora: O que você falou? 

Téo: Falei que tava... é que minha avó mora lá perto, aí eu falei que tava (sic.) dando 

tiroteio lá na Rocinha e minha mãe ligou pra minha avó, e tava (sic.) tudo bem. 

Luzia: Eu assisto mais ou menos.... às vezes assisto RJ... 

Pesquisadora: E você gosta? 

Luzia: Mais ou menos...  

Pesquisadora: Por que? 

Luzia: Sei lá...   

- SE VOCÊS FOSSEM CRIAR AS NOTÍCIAS DOS NOTICIÁRIOS DE TV, 

COMO ELAS SERIAM? 

Téo: Eu sei o que eu faria, via na outra televisão e colocava! 

Pesquisadora: Mas vocês gostariam que tivesse mais notícia sobre o que? 

Téo: Tiroteio, porque tiroteio é uma coisa perigosa.  

Pesquisadora: Aí você acha importante mostrar na televisão? 

Téo: Uhum... 

Pesquisadora: Você concorda, Antônia? 

Antônia: Sim, é porque também os tiroteios existem nessa vida...e tem muita gente que 

tá indo embora por causa de tiroteio.  

Joaquim: Eu botaria tudo, mas o que eu mais colocaria era sobre Corpo de 

Bombeiros... 

Dandara: Todas as notícias... mas não sei sobre o que... 

Luzia: Eu colocaria coisas legais! 

Pesquisadora: Tipo o que? 

Luzia: Não sei... 
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Antônia: Eu colocaria que, tipo assim, que as pessoas podiam ser muito destratadas... 

e também o que sempre foi passado quando nossas mães nasceram, e tudo o que possa 

ter na frente. 

Pesquisadora: E você vê isso nos jornais que você assiste? 

Antônia: Tem vez que (sic.) eu vejo jornal, quando eu tô com meu avô que eu vejo. 

Obs: Informei que passaria mais um vídeo pra eles e a Antônia diz: “Tia, acho que eu 

prefiro ficar aqui o dia inteiro...” e Téo complementa: “Porque aqui não tem que fazer 

dever...”  

Pesquisadora: Na sala de aula vocês conversam sobre alguma coisa que vocês 

assistem? 

Téo/Joaquim: Não, a tia não deixa... 

Pesquisadora: E no recreio? 

Téo: No recreio a gente corre, e de vez em quando eu converso... 

Joaquim: No recreio a gente brinca! 

Antônia: Tipo...corre, se machuca... 

MINECRAFT 

Obs: Quando viu que era um vídeo sobre Minecraft, Joaquim, o mais agitado e que 

estava há alguns minutos em pé, disse: “agora eu sento, agora eu sento!” e me 

pergunta: “É Beto Games, né, tia?” 

- Vários comentários paralelos sobre a cena enquanto o vídeo estava sendo exibido... 

-QUEM CONHECE? 

Maioria: Minecraft! 

Téo: É o melhor jogo que tem! 

Joaquim: Não, o melhor não, porque também tem o Assassin’s Creed... 

Pesquisadora: Quem não jogo esse jogo? 

(Luzia e Dandara levantam as mãos) 

Joaquim: Tia, lembra aquela hora que eu falei que o cara fez uma coisa feia? Era 

nesse jogo... 

Pesquisadora: O que ele fez? 

Joaquim: Besteira, não posso falar... 
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- QUAL EMOJI ESCOLHERIAM PARA REPRESENTAR O VÍDEO/ QUAL A 

MENSAGEM O VÍDEO PASSOU 

Joaquim: Tia, Minecraft é junto, tá? (corrigindo a grafia) 

Téo: Eu fiquei assustado (emoji surpreso) com a notícia de que ia ter um desastre 

natural... 

Joaquim: Eu gostei, colocaria o sorridente, porque eu sei que desastres naturais eu sei 

(sic.) que não existem... no jogo. 

Antônia: Você acha que não existe, mas tem jogo que existe... 

Joaquim: Tem jogo, mas não no Minecraft... eu jogo Minecraft todo dia, só se bugar o 

jogo. 

Antônia: Se eu ficar sem jogar Minecraft cedo, eu jogo de noite. Eu jogo sozinha no 

meu mundo ou eu jogo com meu primo e minha prima. 

Pesquisadora:  E eles têm quantos anos? 

Antônia: Meu primo tem 14 e minha prima tem 11.  

Pesquisadora: E você assiste também esses vídeos das pessoas jogando? 

Antônia: Não... só jogo mesmo... 

Joaquim: Eu assisto!! O do Robin Hood, Beto Games...  

Téo: Eu quase não jogo Minecraft porque eu tenho Play4 que dá pra instalar um monte 

de jogo. Eu tenho o Assassin’s Creed, e saio matando um monte de pessoa (sic.)...  

Pesquisadora: Dandara, qual emoji você escolheria? 

Joaquim: Ela não entendeu, tia... coloca pensativo, tia, ela não entendeu... Eu entendi 

tudinho! 

Antônia: Gente, é só vocês escolherem. Tipo, vergonha...  

Obs: nem Dandara e nem Luzia quiseram escolher um emoji.  

Antônia: Eu escolheria o sorridente, o feliz, porque, tipo, eles estavam felizes, e o outro 

eu esqueci... Acho que eles ficaram tristes porque eles iam perder a casa deles quando 

o desastre. 

Joaquim: Elas duas podiam colocar pensativa, tipo, “não entendi” (risos) 

Antônia: A gente vai ver outro vídeo? 

- SE VOCÊS FOSSEM ESCOLHER O FINAL DESSA HISTÓRIA, COMO 

SERIA? 
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Antônia: Eu escreveria que quando a tempestade ia cair, eles podiam sair dali e ter 

montado uma outra casa mais boa (sic.), que não deixaria acontecer nada com eles e 

nem machucar, e também que não estragasse nada deles. E pra deixar a casa deles que 

eles montaram pra eles viverem também ali, não precisarem sair do mesmo lugar...  

Joaquim: Eu construiria uma casa de “bedrock”, uma pedra que não quebra, eu já 

monto a casa assim...  

Téo: Eu faria uma casa mais resistente desse negócio que o Joaquim falou... 

Joaquim: Eu sempre faço minhas casas assim... coloco bedrock e coloco madeira na 

frente...  

Pesquisadora: E você joga com quem, Joaquim? 

Joaquim: Sozinho... de vez em quando, quando eu jogo no servidor, eu jogo com meu 

amigo. 

Pesquisadora: Um amigo que você conhece? 

Joaquim: Aham, ele tem 13 anos...  

Obs: nem Dandara e nem Luzia quiseram criar um final para a história. 

Antônia: Nenhuma das duas conhece e nem gosta... 

Luzia: Não é do meu tipo... 

Joaquim: Tia, quero perguntar uma coisa... é facinho esse daí (sic.): tem um 

microfone, menos fone, mais ondas, é o que?  

[respondi micro-ondas e acertei!] [risos de todos] 

Téo: Ô tia, quando eu tô jogando Minecraft, eu jogo com meu amigo, ele fica 

chamando um monte de pessoas pra jogar pra acabar com o meu jogo. O filha da mãe 

pega o telefone dele, liga pra um monte de amigo e quando eu saio da minha casa, vou 

pra longe, eles destroem minha casa todinha... Aí eu fico fazendo mansão... 

- PRA TERMINAR, QUERIA MOSTRAR UMA PESSOA PRA VOCÊS, 

QUERIAM SABER SE VOCÊS CONHECEM... 

Joaquim: Conheço sim!! Taís alguma coisa, eu acho... eu só não lembro o nome dela... 

é a Bibi da novela, mas o nome dela é Taís alguma coisa, eu acho... da novela A Força 

do Querer que acabou...  

Pesquisadora: Você assistia? 

Joaquim: Aham... 

Antônia: Eu também... 
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Dandara: Eu acho que é Bibi sim, não lembro muito bem... 

Pesquisadora: Mas você via essa novela? 

Dandara: Via com minha mãe... 

Antônia: Eu gostava porque explicava algumas coisas e também ali tinha um monte de 

coisa legal... 

Pesquisadora: Explicava o que? 

Antônia: Tipo, eles explicavam um monte de coisa, sobre tráfico de drogas, tipo 

explicavam coisas que a gente não aprende em muitos lugares, eles explicavam, que a 

gente não pode mexer com muitas coisas de... 

[Téo interrompe]: traficantes...  

[Antônia continua]: E muitas coisas mais... que polícia também machuca e pode até 

matar nós (sic.). 

Luzia: Ela era namorada do traficante... 

Joaquim: Eu assistia essa novela com minha irmã e minha mãe... 

Pesquisadora: E a novela que está passando agora, vocês assistem, vocês gostam? 

Joaquim: Eu gosto das novelas que tem, mas quando acaba é brabo (sic.), porque 

acaba aí tem que ficar decorando o nome de todo mundo de novo... 

Téo: Tia, a única novela que eu gosto é Carrossel, porque é a mais legal... 

Luzia: Tia, eu gosto de Carinha de Anjo, porque é legal... 

Dandara: Eu gosto da Carinha de Anjo porque ensina a não obedecer pai e mãe... não, 

eu falei errado! Ensina a obedecer... Passa antes de Chiquititas. 

Luzia: É muito legal!! 

Téo: Tia, você já viu Escolinha do Professor Raimundo? Lá em casa passa direto... a 

Turma do Didi e a Escolinha do Professor Raimundo. Eu fico implicando com o meu 

pai, porque tem um personagem que parece com ele, aquele cara que parece da roça.  

Dandara: Eu nunca vi... 

Joaquim: Teve um episódio dos Trapalhões que todo mundo chegou pra lá e falou 

assim: “ih, escapuliu”, ele começou a rir... 

Téo: Esses dias eu tava (sic.) vendo a Turma do Didi, né, aí o sargento tava internado 

todo quebrado, o Didi pegou a urina dele e falou que era remédio e deu nele (sic.)... aí 

a médica chegou e falou “cadê o exame de urina que tava aqui, Didi?” 
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Joaquim: Eu já vi quase tudo do Didi... 

Téo: A Praça é Nossa também é maneiro... 

Antônia: Eu não vejo, minha mãe não deixa... 

Luzia: Fala muita coisa boba... 
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Anexo 8 – “Dicionário de Emoji” (significados atribuídos pelas crianças aos emoji) 

GRUPO 1: 
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GRUPO 2: 
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