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Dizem que o tempo é esse grande escultor. Dizem. Frase que dá título a um livro, que nos mostra como o tempo 
passa e se acumula. Em pedra. Em esculturas. Em ideias. (...) O tempo, essa passagem da experiência de uma a 

outra categoria da vida (...). Passagem de uma a outra ideia que organiza o nosso saber. Saber observado, 
visto, ouvido, incutido em nós. E que conosco fica.  

 
(...) A distância, entre culturas de adulto e criança, é o tempo. 
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RESUMO 

A expansão do acesso das crianças aos meios de comunicação e o aumento da sua exposição a 

uma cultura cada vez mais erotizada vêm despertando debates entre pesquisadores, 

educadores e pais, quase sempre atribuindo à mídia a "culpa" pela "destruição da infância".  A 

partir de paradigmas que percebem a criança como sujeito, ainda que em formação, capaz não 

apenas de dialogar, influenciar e ser influenciado pelo mundo adulto, mas também de produzir 

sua própria cultura e construir significados próprios, a pesquisa pretende compreender que 

usos sociais e apropriações o público infantil faz de conteúdos difundidos pela mídia e como 

os mesmos influenciam suas percepções sobre amor, erotismo e sexo. O trabalho apresenta 

resultados de um estudo de recepção com orientação etnográfica, com crianças de sete a onze 

anos de classes populares, que frequentam uma organização não-governamental na zona oeste 

da cidade de São Paulo. 

 

Palavras-chave: comunicação e consumo; infância; estudos de recepção; amor; sexo e 

erotismo. 

 



 

 

ABSTRACT 

Children´s increasing access to media and their exposure to a highly eroticized  culture has 

created and originated controversial debate between researchers, educators as well as parents 

who very often blame the media for “destroying childhood”. Based on paradigms that 

perceive the child as an active actor, despite still in developing state, but capable of 

dialoguing, influencing and being influenced by the adult world, and also capable of 

producing their own culture and constructing their own meanings, this research aims at 

understanding the  social uses and appropriations that this particular  audience makes of 

media content. It also looks at how these mediatized contents influence their perceptions of 

love, eroticism and sex. The study depicts results of an audience study, along with 

ethnographic method, conducted in a group of working class children, aged between 7 and 11 

years old who attend educative activities at a Non-Governmental Organization (NGO) which 

offers community care for children in the west region of the city of Sao Paulo, Brazil. 

 

Keywords: communication and consumption; infancy; audience study; love; sex and erotism.
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1 INTRODUÇÃO 

Barbie: Os adultos e as crianças podem ter filho... (...) É sim, eu vi no jornal 
uma menina, que é novinha, de nove anos, e tinha um filho e um namorado. 
(...)  
Pesquisadora: Mas por que a menina de nove anos tinha um filho e um 
namorado?  
Barbie: Porque ela quis, quis fazer aquele negócio lá (...) É o que a sua mãe 
fez pra você nascer...  (...) Eu sei porque minha avó fala "vai fazer um filho, 
sua mãe vai fazer um filho" (...) E ela diz que motel é pra fazer filho. 
 

(depoimento de uma menina de dez anos, entrevistada durante a pesquisa de 

campo) 

 

 Para a realização deste estudo, tomamos como ponto de partida o debate, que vem 

sendo travado no campo acadêmico e nos próprios meios de comunicação, acerca da presença 

da mídia no cotidiano das crianças e a sua consequente exposição a uma cultura cada vez mais 

erotizada e a uma produção cultural que não foi elaborada para o público infantil. 

Problematizamos também o conceito contemporâneo de infância, a própria condição de 

sujeito da criança e os usos sociais e apropriações que ela é capaz de fazer desses conteúdos 

midiáticos.   

 Steinberg e Kincheloe (2004)1 sugerem que estamos vivendo uma "crise 

contemporânea de infância". Autores como Marie Winn (1984) alertam para a perda de 

controle dos adultos sobre os filhos e para a adoção por parte das crianças de uma aparência e 

um comportamento muito pouco infantis. "Muitas indústrias estão ganhando montes de 

dinheiro usando o sexo e a violência para comercializar seus produtos para as crianças", 

enfatizam Levin e Kilbourne (2009)2, afirmando que os responsáveis pelos pequenos estarem 

agindo de formas que "chocam" muitos adultos são a indústria e a mídia. A preocupação de 

que as crianças vêm sendo expostas a uma cultura cada vez erotizada, principalmente com a 

expansão do acesso aos meios de comunicação, via redes sociais e dispositivos digitais, é 

debatida não apenas na academia, mas por pais e educadores, e até pela própria mídia, que 

                                                 
1 STEINBERG, Shirley R.; KINCHELOE, Joe L. (orgs.) Cultura infantil: a construção corporativa da infância.   
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 
 
2 LEVIN, Diane E.; KILBOURNE, Jean. A infância perdida: como orientar nossas crianças na era da 
sexualidade precoce. São Paulo: Editora Gente, 2009. 
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seria a "vilã" da história. Buckingham e Bragg (2004)3 defendem que, como um sintoma de 

transformações sociais mais amplas, estamos realmente diante de uma crescente 

"sexualização" da mídia moderna e da cultura dominante que só enfraquece a separação entre 

crianças e adultos, definida pela concepção moderna de infância. O que vamos ver ao longo 

deste trabalho é que o "decreto" sobre a morte da infância é um sintoma do nosso próprio 

tempo, em que outros conceitos, valores e "certezas" também vêm sendo questionados. 

 No Brasil, as músicas de funk com letras sensuais, que classificam as mulheres com 

termos como "popozuda" e "potranca", alcançam a lista de sucesso das rádios e são 

disseminadas em programas televisivos e em vídeos divulgados na internet. A programação 

infantil ocupa um espaço pequeno no conjunto da programação das emissoras de TV aberta, 

enquanto os programas de telejornalismo de crime e as telenovelas com "cenas quentes" 

predominam na televisão. A partir desse cenário e com base apenas em análises da produção 

midiática, pesquisas sobre infância e mídia estão responsabilizando os meios de comunicação 

pela destruição da "inocência infantil" e alegando a total incapacidade de reflexão crítica por 

parte das crianças diante de conteúdos impróprios para a sua idade. A maioria desses estudos 

adota uma abordagem funcionalista de causa e efeito, com um viés moralista e com uma 

concepção idealizada sobre a existência de um "estado natural de infância" (Buckingham, 

2007). 

 Será que esse aumento de visibilidade de conteúdos eróticos e sexuais na mídia 

significa necessariamente que a infância "morreu", ou que as crianças são "vítimas" da mídia 

e da sociedade de consumo, pois "absorvem" tudo que leem e assistem de uma forma 

passiva?  “Se pretendemos desenvolver uma base razoável para uma política social (ou 

mesmo para a prática educacional) nesse campo, precisamos fazer questões mais 

sofisticadas”, apontam Buckingham e Bragg (2004, p.15). 

 Esse é o desafio que aceitamos para a realização desta pesquisa. Partimos, então, da 

proposta de Orofino (2012)4 de problematizar o tema por intermédio de uma análise dialética 

e de complexidade, que leve em consideração as permanentes contradições e tensões 

presentes nas representações contemporâneas sociais do que é ser criança. A partir da análise 

da obra do francês Bernard Charlot, a pesquisadora destaca que todos os estágios da 
                                                 
3 BUCKINGHAM, David; BRAGG, Sara. Young people, sex and the media: the facts of life? London: Palgrave 
McMillan, 2004. 
4 OROFINO, Isabel. Representações da infância na novela das 6h: um debate sobre a programação cultural para a 
criança no âmbito da TV brasileira. In: XXXV Intercom. Fortaleza: 2012. Anais. Fortaleza: Universidade de 
Fortaleza, 2012. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/sis/2012/resumos/R7-2118-1.pdf>. Acesso em 1 
mai. 2013. 
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existência humana são marcados por ambivalências; que inocência e maldade, dependência e 

independência, estabilidade e instabilidade, agressividade e ternura são algumas das 

dicotomias que envolvem a definição de infância.  

 Nossa pesquisa recorre a paradigmas como os estudos culturais britânicos, que 

compreendem a cultura como lugar de conflito e de luta em torno do significado, que por sua 

vez está em permanente processo de negociação. Apropriamo-nos de autores como Raymond 

Williams e Stuart Hall, e destacamos principalmente o trabalho de Buckingham que vem 

desenvolvendo uma longa trajetória em estudos críticos de mídia e infância. Partimos também 

da teoria latino-americana das mediações, que tem entre seus representantes autores como 

Martín-Barbero e Orozco Gómez, que deslocam a ênfase dos estudos nos meios de 

comunicação de massa para as mediações culturais.  

 Além disso, recorremos a um movimento teórico, que emergiu nas últimas décadas, 

conhecido como nova sociologia da infância, que prioriza a agência infantil. Seus autores, 

como William Corsaro e Alan Prout, enriquecem o debate mostrando que, mais do que apenas 

internalizar valores e princípios e se adaptar à sociedade a qual pertence, a criança atua de 

forma criativa e inovadora, produzindo sua própria cultura e participando ativamente da 

cultura dos adultos, ainda que esteja restrita à estrutura social existente. Prout percebe as 

crianças como sujeitos, ainda que em formação – contrariamente à visão de que os pequenos 

são sujeitos passivos que devem ser treinados e moldados pela sociedade para se transformar 

em membros competentes e racionais. A partir da análise dessas teorias, acreditamos que a 

criança cria e produz significados a partir do seu cotidiano; que não só dialoga e é 

influenciada pelo mundo do adulto, como acaba transformando-o, em uma permanente 

relação dialética. Embora nosso campo de atuação seja o da comunicação social, para 

problematizar a condição de sujeito e de agente da criança buscamos um diálogo com esses 

teóricos ao longo de toda a pesquisa. 

 Para dar conta da investigação empírica, durante seis meses realizamos um estudo de 

recepção, de caráter qualitativo e com viés etnográfico, com cerca de 20 crianças de sete a 

onze anos de classes populares, que frequentam uma ONG na zona oeste da cidade de São 

Paulo, sobre suas representações de amor, sexo e erotismo, a partir dos usos e apropriações 

que elas fazem de conteúdos midiáticos. Devido à existência de poucos estudos de recepção 

com crianças na área da comunicação, partimos de uma reflexão teórica multidisciplinar para 

a definição metodológica deste trabalho. Com base na obra de autores como Brandão (1985), 

Cardoso (1986), Graue e Walsh (1998), além de Buckingham (1993), definimos a observação 

participante, com o registro de dados em diário de campo, e a entrevista/conversa em 
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profundidade como principais técnicas metodológicas. Ao todo, 14 crianças participaram de 

entrevistas/conversas em profundidade (9 meninas e 5 meninos).  

 

QUESTÃO PROBLEMA, OBJETIVOS E ESTRUTURA DA PESQUISA  

 

 Partindo de paradigmas que localizam a comunicação social como processo sócio-

histórico e de teorias que defendem a criança como um sujeito de autoria, que cria e produz 

significados a partir do seu cotidiano, da sua própria experiência e das mediações realizadas 

pelos pais, pela escola, pelos amigos e pela própria mídia,  a questão problema que serviu de 

base para a realização desta pesquisa é: Que apropriações as crianças fazem das mensagens 

de conteúdos eróticos e amorosos produzidos pela mídia? 

  O objetivo principal foi realizar um estudo de recepção sobre as representações de 

amor e erotismo de crianças de classes populares a partir dos usos e apropriações que elas 

fazem de conteúdos midiáticos. 

 Como objetivos secundários, este estudo se propôs a: desenvolver uma pesquisa 

teórica e empírica no âmbito da comunicação, consumo, recepção e infância, com foco nos 

processos de apropriação de conteúdos midiáticos; refletir sobre o conceito contemporâneo de 

infância e coletar narrativas que deem indícios de como as crianças produzem significados e 

constroem sentidos e visões de mundo a partir das diversas mediações presentes em seu 

cotidiano, como escola, pais e amigos.  

 

HIPÓTESES 

 

Assumimos as seguintes hipóteses para a realização deste trabalho: 

 

- As interpretações, construções e visões de mundo que as crianças desenvolvem sobre amor, 

sexo e erotismo não são resultado direto dos conteúdos midiáticos aos quais estão expostas: as 

rotinas e os rituais do cotidiano, assim como suas vivências em família, com amigos e em 

instituições sociais (escola, ONGs, etc.) também influenciam as representações que elas 

constroem acerca do tema – os trabalhos de Hall, Morley, Barlero, Orozco Gómez e Seiter 

mostram que o consumo das mídias se dá a partir de rotinas, rituais e instituições públicas e 

domésticas presentes no cotidiano e que seus significados são indissociáveis desse contexto; 

Buckingham (2007) afirma que para ressignificar os discursos da mídia, as crianças usam 

como base suas vivências em família, com os amigos, na escola e também as relações que 
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constroem com as próprias mídias, ou seja, não apenas "absorvem" o conteúdo transmitido 

pela televisão, pelas revistas e pelos jornais; 

 

- As crianças não são “seres passivos” que apenas decodificam e reproduzem em seu 

cotidiano todos os conteúdos eróticos, sexuais e românticos produzidos pela mídia. 

 

OS CONCEITOS TEÓRICOS EM OPERAÇÃO 

 

 Do conjunto de teorias que abordaremos ao longo da pesquisa, foram escolhidos 

quatro conceitos teóricos que nos permitiram fazer a pesquisa em campo: recepção ativa, 

mediação familiar, cultura de pares e reprodução interpretativa – os dois primeiros 

pertencem aos estudos de recepção, enquanto os outros dois são da nova sociologia da 

infância. A seguir, apresentaremos de forma sucinta cada um deles e seus respectivos aportes 

teóricos, que são tratados de forma mais aprofundada ao longo dos próximos capítulos: 

 Recepção ativa: Trabalhamos este conceito a partir dos estudos culturais britânicos, 

com ênfase em autores como Williams (2001) e Hall (1997) que definem a cultura como 

práticas sociais e destacam a necessidade de estudá-las como textos culturais que têm 

significados permanentemente negociados. Partimos também do trabalho de Hall (2003) sobre 

codificação e decodificação, no qual ele ressalta o papel ativo do sujeito-receptor; e da teoria 

latino-americana das mediações, principalmente com base nas obras de Martín-Barbero 

(2001) e Orozco Gómez (1991; 2005), que valoriza o indivíduo como sujeito do processo da 

comunicação e afirma que, a partir de suas experiências cotidianas, o receptor produz 

significados, que são subsidiados pelas mediações. 

 Mediação familiar: Aqui, nos apropriamos dos trabalhos de Giddens (1994) e de 

Singly (2007) para localizarmos as profundas transformações pelas quais a família 

contemporânea está passando, e o consequente enfraquecimento do modelo burguês de 

família nuclear. Os autores falam sobre a valorização da qualidade das interrelações no 

ambiente doméstico, sobre a transformação da família em um espaço relacional e sobre a 

formação de novos arranjos familiares. Para tratar especificamente sobre a mediação familiar, 

recorremos à teoria da mediação de Martín-Barbero (2001), que mostra a importância da 

cotidianidade familiar, ou seja, do espaço doméstico, para a produção de sentido social e o 

processo de recepção. 
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 Cultura de pares: Este conceito foi identificado na obra de William Corsaro (2011), 

para quem as relações das crianças com outras crianças em grupos de amigos são 

fundamentais para a produção cultural do próprio mundo infantil, pois é a partir desses 

processos de interação que elas se apropriam criativamente e transformam as informações do 

mundo adulto com o intuito de responderem às suas próprias preocupações, além de 

contribuírem para a reprodução da própria cultura adulta.  

 Reprodução interpretativa: O conceito também foi desenvolvido por Corsaro 

(2011) para explicar como as crianças se relacionam com o mundo. O autor afirma que, em 

suas relações com outras crianças e com os adultos, elas não somente imitam ou internalizam 

a sociedade e a cultura a que pertencem, mas também contribuem de forma ativa para a 

produção cultural, se apropriando, re-produzindo e reinventando conteúdos, na tentativa de 

compreender ou buscar um sentido para a realidade à sua volta. 

 

AS QUATRO CATEGORIAS-CHAVE DE ANÁLISE DA PESQUISA 

 

 Esses quatro conceitos, que nortearam e serviram de base teórica para a pesquisa 

empírica, foram articulados a quatro categorias-chave de análise: amor, amizade, namoro e 

sexo/erotismo: 

 Amor:  Para o conceito de amor, recorremos à obra de Anthony Giddens (1994) 

sobre as transformações da intimidade, na qual ele explica que estamos vivenciando na 

contemporaneidade dois tipos de amor: o amor romântico burguês, que surgiu no final do 

século XVIII, baseado na idealização do ser amado, na construção de um projeto de futuro a 

dois com juras eternas a partir de uma relação essencialmente monogâmica, e amor 

confluente, esse mais recente, no qual o prazer sexual é o seu principal objetivo e que pode ser 

vivido em uma relação a curto prazo, não necessariamente em um regime de monogamia. O 

sociólogo destaca que estamos vivendo um choque entre essas duas formas de se relacionar. 

 Amizade:  Esta categoria está diretamente associada aos conceitos de cultura de 

pares e de reprodução interpretativa de Corsaro. Compreendemos a amizade entre as crianças 

como uma relação de troca e interação entre elas, na qual, a partir de brincadeiras e de 

diálogos travados no dia a dia, desenvolvem não apenas laços afetivos, mas exercem o 

protagonismo de sua produção cultural, tanto reproduzindo o mundo adulto, como criando o 

seu próprio mundo infantil. 
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 Namoro: Partimos também do trabalho de Giddens (1994), localizando o namoro 

como parte do contexto do amor romântico; como um tipo de relação centrada no 

compromisso, na confiança e na intimidade, na qual os parceiros estabelecem entre si uma 

garantia de estabilidade, mas cujo relacionamento deve durar enquanto for satisfatório para os 

dois.  

 Sexo / erotismo: Para a reflexão sobre esta categoria, recorremos à definição de 

George Bataille (2004), segundo a qual é na relação entre a interdição e a transgressão que 

está o fundamento do erotismo. A transformação do erótico e do sexo em mercadoria pela 

sociedade de consumo e pela mídia é abordada especialmente a partir dos trabalhos de Morin 

(2011) e Silverstone (2005), para quem a exposição erótica na mídia atua tendo como norma a 

"não-consumação", em um contexto em que o direito do indivíduo ao consumo e de ter o que 

ele quiser é cada vez mais preponderante. 

 

ESTRUTURA 

 

Quanto à estrutura, a dissertação foi organizada da seguinte maneira: 

 

Capítulo 1: A sociedade de consumo, o sexo e o erotismo como apelos textuais – Contempla 

o embasamento teórico e o contexto que permeia o objeto, fornecendo subsídio para a 

reflexão que foi construída ao longo da pesquisa. Inicialmente, aborda o consumo como 

atividade essencial presente na cultura e a interdependência entre consumo e mediação e entre 

consumo e comunicação – para isso, o estudo usa como referencial teórico os trabalhos de 

SILVERSTONE (2005), BACCEGA (2009) e ROCHA (2011). Em seguida, apresenta, 

brevemente, o conceito de que o consumo serve para pensar (DOUGLAS, 1990; GARCÍA 

CANCLINI, 1995) versus a visão de que o consumo transforma pessoas em mercadoria 

(BAUMAN, 2008), com o intuito de mostrar que esse é o debate contemporâneo que serve de 

"pano de fundo" para a própria temática consumo-infância-mídia (ora a criança é vista como 

um ser indefeso que precisa ser protegido do mercado; ora, como um consumidor que sabe 

fazer suas escolhas). O capítulo, também são abordados a centralidade da mídia na vida 

contemporânea (SILVERSTONE, 2005; BACCEGA, 2009; ROCHA, 2011) e o conceito de 

sociedade em rede e de autocomunicação de massa (CASTELLS, 2000; 2009). Para tratar do 

aumento do apelo erótico na mídia, os referenciais teóricos são as obras de MORIN (2011) e 

SILVERSTONE (2005), além de GIDDENS (1994), que reflete sobre a transformação da 

intimidade na sociedade contemporânea. Por último, localizamos a criança nesse contexto, 
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nas suas relações com a mídia, recorrendo principalmente a BRAGG e BUCKINGHAM 

(2004). 

 

Capítulo 2: Reflexões sobre a infância moderna: um conceito em transição – Começa 

refletindo acerca da visão sobre a "morte da infância" (BUCKINGHAM, 2007), aborda o 

conceito moderno do que é "ser criança" (ÀRIES, 1986), a infância como categoria 

sociocultural e a existência de infâncias (SARMENTO, 2013; QVORTRUP, 2010; PROUT, 

2010), os conceitos de cultura de pares e de reprodução interpretativa de CORSARO (2011) e 

as mudanças na estrutura familiar ao longo do tempo, com base em autores como SINGLY 

(2007) e GIDDENS (1994).  

 

Capítulo 3: Nosso espaço na rede: estudos de recepção com crianças –  Este capítulo 

apresenta uma reflexão sobre os estudos de recepção que têm as crianças como seus 

participantes ativos, recuperando suas principais matrizes teóricas e contribuições para a 

pesquisa empírica em comunicação. Para isso, começa apresentando os estudos culturais 

(WILLIAMS, 2010; HALL, 1997, 2003) e abordando conceitos importantes como cultura, 

codificação e decodificação; em seguida, promove uma reflexão sobre importantes conceitos 

da teoria latino-americana das mediações, a partir de autores como MARTÍN-BARBERO 

(2001) e OROSCO GÓMEZ (1991). Ao final, trata dos estudos de recepção com crianças e 

sua relação com a mídia, a partir de um levantamento feito por JACKS, JOHN e SILVA 

(2012) e do trabalho de GIRARDELLO e OROFINO (2002). 

 

Capítulo 4: A metodologia e o contexto de campo – Nesta parte da dissertação, é apresentada 

a metodologia utilizada, baseada no método da etnografia de audiência com observação 

participante, e o contexto de campo onde a pesquisa foi realizada. Para isso, além do aporte 

teórico já apresentado nos capítulos anteriores, serão utilizados como referências trabalhos 

similares desenvolvidos por autores como OROFINO (2011), ZALUAR (1986)  CAMPOS 

(2008), SIROTA (2001) e DELGADO e MÜLLER (2005). 

 

Capítulo 5: Namoros, amizades e brincadeiras entre crianças de uma comunidade de São 

Paulo – O capítulo apresenta as crianças que participaram da pesquisa, suas narrativas de vida 

pessoal, de consumo cultural e representações sobre relacionamentos pessoais, afetivos e 

amorosos. Os dados são apresentados e analisados a partir dos quatro conceitos teóricos em 

operação – recepção ativa, mediação familiar, cultura de pares e reprodução interpretativa – 
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articulados às categorias-chave: amor, amizade, namoro e sexo/erotismo. 

 

Capítulo 6: Considerações finais, até certo ponto – Nesta última parte, é apresentado um 

resumo das questões discutidas ao longo da dissertação, sinalizando questões e reflexões que 

surgiram ao longo do trabalho. 
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2  A SOCIEDADE DE CONSUMO, O SEXO E O EROTISMO COMO APELOS 

TEXTUAIS 

2.1 SOCIEDADE DE CONSUMO E MÍDIA: VILÃS DAS CRIANÇAS? 

 A mídia faz parte do nosso dia a dia, e a criança de hoje que vive no cenário urbano 

está imersa em um mundo repleto de smartphones, computadores, tablets, televisão, rádio e 

outros equipamentos, ainda que muitas não tenham acesso direto a todas essas tecnologias. 

Inseridas nesta sociedade de consumo, elas não apenas se tornaram um mercado em si, mas 

também um meio importante de se alcançar o mercado dos adultos, como destaca David 

Buckingham (2012)5, cujo trabalho é um dos nossos principais referenciais para realizar uma 

reflexão crítica sobre infâncias e mídias.  

 Lanchonetes fast food lançam campanhas que encantam as crianças associando 

brinquedos à compra de sanduíches calóricos, enquanto diversos países, como o Brasil, 

registram aumento nos índices de obesidade infantil. Há algumas décadas, usar o sapato de 

salto alto da mãe e pintar as unhas de vermelho eram apenas brincadeiras que as meninas 

faziam em casa, mas hoje já existe uma indústria que vende esses produtos direcionados às 

futuras mocinhas  – a fabricante de esmaltes Impala lançou, por exemplo, a linha Impala Kids,  

cujo produto é atóxico e pode ser retirado com água e sabonete; já a fabricante de calçados 

Molekinha destaca em seu site, com fundo rosa e repleto de corações, diversos modelos de 

sapatos altos voltados "para as pequenas fashionistas" 6. Celebridades mirins, como Suri, filha 

dos atores Tom Cruise e Katie Holmes, ganham os holofotes da imprensa e "ditam" a nova 

moda entre as crianças. Em alguns casos, as empresas chegam a exagerar na exposição da 

criança como consumidora e a provocar reclamações, como foi o caso da fabricante de bolsas 

e sapatos Courofino, autuada pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

(CONAR), que acabou tirando do ar uma campanha veiculada nas redes sociais, em outubro 

de 2013,  para o Dia das Crianças, no qual um dos anúncios mostra uma menina de calcinha, 

sapato de salto vermelho maior que o seu pé, colares e pulseiras de pérola, sentada em uma 

pose erótica, com o slogan "Amo brincar com os sapatos #courofino da mamãe!"; e no outro, 

a mesma menina aparece em pé, de perfil, com um sapato alto amarelo, e a frase "Sabendo 

                                                 
5 BUCKINGHAM, David. Repensando a Criança-consumidora: novas práticas, novos paradigmas. 
Comunicação, Mídia e Consumo. São Paulo, Ano 9, V. 9, n.25, p. 43-72, agosto de 2012. 

 
6    Fonte: http://www.molekinha.com.br/oi2012/content/molekinha/index.php. 
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sempre te cativar!" 7   

 Os casos de menores que cometeram atos de violência enchem as páginas dos 

jornais, enquanto a indústria não para de lançar jogos violentos de videogame. É nesse 

contexto que surgem discursos que responsabilizam a sociedade de consumo e a mídia pela 

"destruição" e/ou "comercialização" da infância: 

 

Muitas indústrias estão ganhando montes de dinheiro usando o sexo e a 
violência para comercializar seus produtos para as crianças. Qualquer que 
seja sua cor de pele, grupo étnico, status econômico ou gênero, e podendo ou 
não comprar esses produtos, as crianças são profundamente afetadas. 
Ouvimos toneladas de histórias (...) sobre as crianças que estão aprendendo a 
agir de formas que perturbam e até mesmo chocam muitos adultos. (...) Jogar 
a culpa nos pais é uma cortina de fumaça que dispersa a atenção de onde de 
fato deve ser focalizada — sobre os ombros dos que veiculam essas 
mensagens da mídia e do marketing, dos que exploram as vulnerabilidades 
de nossas crianças (...) (LEVIN; KILBOURNE, 2009, p. 3-13). 
 

 Diane E. Levin e Jean Kilbourne são autoras do livro A infância perdida: como 

orientar nossas crianças na era da sexualidade precoce, segundo o qual "desde o minuto em 

que se levantam até a hora de ir para a cama à noite, as crianças são assaltadas por imagens 

comerciais firmemente implantadas em seu cérebro" (2009, p.32, grifo nosso). As duas 

poderiam ser classificadas junto ao grupo de autores considerados por Buckingham (2007) 

como moralistas e pessimistas. Já Shirley Steinberg e Joe Kincheloe parecem adotar uma 

"versão politicamente mais radical" da "morte da infância" (2007, p.50). Ambos são 

organizadores da obra Cultura infantil: a construção corporativa da infância 8, que traz uma 

série de artigos sobre "a crise contemporânea de infância", sobre as instituições comerciais 

como "professoras do novo milênio" e sobre a mercantilização da cultura infantil, a partir da 

análise, por exemplo, de filmes da Disney, de desenhos como Power Rangers e do 

personagem Ronald Mc Donald's. Buckingham traça um panorama com as principais ideias 

desse paradigma, defendidas por Marie Winn (1984), David Elkind (1981), Susan Linn 

(2006), além de Steinberg e Kincheloe (2001), e afirma que tais obras partem do pressuposto 

de que em algum lugar do passado as crianças já viveram um "mundo essencialmente não 

comercial" ou uma "época dourada". "Além de transformar as crianças em consumidores 

                                                 
7 Courofino é acionada por propaganda que mostra criança em pose erótica. IG. 18/10/2013. Disponível em < 
http://economia.ig.com.br/2013-10-16/courofino-e-acionada-por-propaganda-que-mostra-crianca-em-pose-
erotica.html>. Acesso em 2 jan. 2014. 
 
8 STEINBERG, Shirley R.; KINCHELOE, Joe L. (orgs.) Cultura infantil: a construção corporativa da infância. 
Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 
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prematuros, a mídia é acusada de promover sexo e violência, obesidade, drogas e álcool, 

estereótipos sexuais e valores falsos (...)" (2012, p.46).  

 No Brasil, as pesquisas sobre infância e mídia com viés funcionalista são realizadas 

principalmente pelos teóricos da psicologia comportamental e cognitiva, mas há também 

autores brasileiros que promovem uma reflexão moralista sobre o tema na área da educação, 

da sociologia e da própria comunicação. Ao abordarem os perigos do consumismo, das 

estratégias de marketing e da comunicação para a infância, a psicóloga Ana Maria Dias da 

Silva e a administradora Luciene Ricciotti Vasconcelos, por exemplo, iniciam a apresentação 

do livro A criança e o marketing 9 com algumas questões e uma resposta objetiva: 

 
Não parece que o mundo era melhor quando havia menos o que comprar? 
Quando desejávamos menos? Teria existido um tempo em que as crianças 
brincavam e riam mais? Eram mais felizes? Nesta grande evolução humana, 
não seria possível preservar a alegria de ser criança mesmo com todos os 
avanços da tecnologia, das novas mídias e de tantos novos produtos 
encontrados? Acreditamos que sim (SILVA; VASCONCELOS, 2012, p.13). 

 

 Parece-nos que é problemática e carece de fundamento teórico-metodológico a 

afirmação de que em uma época anterior "desejávamos menos", porque "havia menos o que 

comprar". O mesmo pode ser dito sobre a insinuação de que as crianças brincavam e riam 

mais no passado e que os avanços tecnológicos não permitem a preservação da alegria de "ser 

criança" – vamos propor uma reflexão sobre o próprio conceito de infância mais adiante. O 

tema não se encerra ao "jogar a culpa" em quem produz os conteúdos midiáticos; é muito 

mais complexo do que simples relações de causa-efeito: nem todas as crianças que assistem a 

determinados programas, ou são expostas a determinados conteúdos, agem da mesma forma. 

É necessário refletir sobre essas questões com mais profundidade.  

 Buckingham e Bragg (2004) destacam que essa preocupação com os "efeitos" da 

mídia sobre a infância surgiu principalmente nos anos 1920, nos Estados Unidos, com a teoria 

funcionalista, quando diversas pesquisas de audiência começaram a ser realizadas com 

crianças. No entanto, o tema ganhou força mesmo neste século – o que, em outra obra, 

Buckingham (2007) chama de "crescente pânico moralista" (p.17) 10. A questão se tornou 

mais importante nos últimos anos principalmente devido ao aumento do acesso a tecnologias 

                                                 
9 SILVA, Ana Maria Dias da; VASCONCELOS, Luciene Ricciotti. A criança e o marketing: informações 
fundamentais para proteger as crianças dos apelos do marketing infantil. São Paulo: Summus, 2012. 
 
10 BUCKINGHAM, David. Crescer na era das mídias eletrônicas. São Paulo: Edições Loyola, 2007.  
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como TV a cabo e internet. A Pesquisa Kids Online, divulgada em 2012 pelo Centro de 

Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da Comunicação (Cetic.br), Núcleo de 

Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br) e Comitê Gestor da Internet no Brasil 

(CGI.br)11, traz um panorama quantitativo: das 1.580 crianças e adolescentes de nove a 

dezesseis anos entrevistados, em todas as regiões do país, 47% usam internet quase todos os 

dias e 70% possuem perfil próprio em redes sociais – na faixa etária de nove a dez anos, os 

percentuais são de 36% e 42%, respectivamente. A criança de hoje, como mostrou o estudo, 

troca mensagens instantâneas com os amigos, posta conteúdo em blogs, visita páginas de 

redes sociais, envia e recebe e-mails, assiste a vídeos on-line, joga games na internet com 

pessoas de outros países, compartilha músicas e usa o Google para trabalhos escolares. Não 

está mais apenas no quarto, na escola ou na casa do amiguinho: ela "vai" para qualquer parte 

do mundo com um clique no mouse ou um passar de dedo pela tela, o que torna cada vez mais 

difícil a tarefa dos adultos de afastar as crianças de conteúdos inapropriados.  

 A maioria das crianças que ouvimos para a realização desta pesquisa, por exemplo, 

apesar de morar em uma comunidade pobre, possui TV a cabo em casa, e cita produções 

norte-americanas de canais como Discovery Channel Kids e Cartoon Network como seus 

desenhos preferidos, além de ser usuária de computadores e smartphones. Neste contexto 

contemporâneo no qual os meios de comunicação estão cada vez mais acessíveis ao público 

infantil, a mídia surge no meio acadêmico e em discursos de pais e educadores tanto como a 

vilã que, a serviço do mercado, está destruindo os limites entre o "ser criança" e o "ser 

adulto", como também, muitas vezes, torna-se o veículo principal de propagação desse 

discurso do pânico. 

 Para tentarmos entender por que o mercado e os meios de comunicação vêm sendo 

caracterizados como os principais responsáveis pela "destruição" da infância, precisamos 

refletir sobre a sociedade de consumo contemporânea, sobre a qual o próprio adulto 

protagoniza um debate polarizado, centrado ou no desespero, ou no otimismo: 

 
Até certo ponto, esses argumentos podem ser vistos como parte de uma 
ansiedade mais geral com relação à mudança social que tende a acompanhar 
o advento de um novo milênio. A metáfora da "morte" está em toda parte — 
inclusive nas estantes das livrarias, nas quais os livros sobre a morte da 
infância acham-se ao lado de livros sobre a morte do eu, da sociedade, da 
ideologia e da história. Tais debates, em geral, não permitem mais que uma 
escolha limitada entre um grandioso desespero e um otimismo apressado 
(BUCKINGHAM, 2007, p. 18). 

                                                 
11 Os dados completos da pesquisa podem ser encontrados no site: 
http://www.cetic.br/usuarios/kidsonline/2012/analises.htm. Acesso em 3 jan. 2014. 
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 De um lado, estão aqueles que classificam o consumo – e a mídia como um dos seus 

principais representantes – de forma estigmatizada, como se fosse uma "espécie de traição dos 

valores humanos fundamentais" (BUCKINGHAM, 2012, p. 48); de outro, os que veem os 

consumidores como seres autônomos capazes de exercer poder, fazer suas próprias escolhas e 

realizar seus desejos. É um movimento pendular que caracteriza grande parte da teorização 

disponível sobre o tema. O discurso sobre os perigos do consumo e da mídia para a infância 

está inserido, portanto, em uma discussão mais ampla, sobre as mudanças que vêm ocorrendo 

na própria sociedade contemporânea.  

 Na tentativa de entendermos melhor essa realidade, partimos neste trabalho de 

paradigmas que interrelacionam comunicação e consumo, como uma condição intrínseca do 

ser humano, presentes no centro da vida do sujeito social, que impregnam a "trama cultural", 

nas palavras de Maria Aparecida Baccega (2011)12. O tema vem sendo tratado pelos estudos 

da comunicação social que buscam uma compreensão multidisciplinar e abrangente, 

utilizando-se de contribuições de outras ciências sociais como a sociologia, a antropologia e a 

história. 

 Antes de prosseguirmos, vale destacar que compreendemos a comunicação enquanto 

processo sócio-histórico, conceito proposto pela teoria latino-americana das mediações, além 

de nos basearmos no conceito de cultura de Raymond Williams, proposto em Culture is 

ordinary (escrito originalmente em 1958), que define a cultura como uma expressão simbólica 

da manifestação humana, como a produção das multidões, e não apenas da "elite"13: 

 

Cultura é ordinária: esse é o primeiro fato. Cada sociedade humana tem seu 
próprio contorno, seus próprios propósitos, seus próprios significados. Cada 
sociedade humana expressa isso, em instituições, nas artes e na 
aprendizagem. A construção de uma sociedade é a descoberta de 
significados e direções comuns, e seu crescimento é um debate ativo e um 
aperfeiçoamento sob as pressões da experiência, contato e descoberta (...). A 
sociedade em crescimento está lá, contudo, ela também é feita e refeita em 
cada mente individual (2010, p. 53-54, tradução nossa). 

 

 Mudanças significativas em nosso cotidiano, principalmente devido à ampliação dos 

                                                 
12 BACCEGA, Maria Aparecida. Inter-relações comunicação e consumo na trama cultural: o papel do sujeito 
ativo. In: CARRASCOZA, João Anzanello; ROCHA, Rose de Melo. Consumo midiático e culturas da 
convergência. São Paulo: Miró Editorial, 2011. p. 26-44. 
 
13 WILLIAMS, Raymond. Culture is ordinary. In: SZEMAN, Imre; KAPOSY, Timothy. Cultural theory: an 
anthology. Chischester: Wiley-Blackwell, 2010. 
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usos das tecnologias digitais e à emergência da sociedade em rede, mostram como a 

comunicação e o consumo estão interrelacionados. Hoje, livros colecionados durante uma 

vida inteira, assim como álbuns de fotos, podem ser armazenados "nas nuvens" na internet. 

Filmes têm seus finais reescritos por comunidades virtuais e ganham versões em blu-rays que 

oferecem imagens em alta definição, ou se transformam em uma série de produtos como 

canecas, bonés e bonecos. Pessoas dormem em filas na frente de uma loja para adquirirem o 

último modelo de um gadget. Aquela tecnologia tão "avançada" que "transportava" 

instantaneamente um documento de um lugar para o outro chamada "fax" já não é tão 

inovadora assim. Programações de TV podem ser assistidas em carros em movimento; check 

ins de voos podem ser feitos pelo telefone celular; não precisamos mais esperar pela edição 

anual da enciclopédia para colecionarmos registros de fatos históricos recentes; crises 

econômicas e notícias de toda parte do mundo se disseminam rapidamente. Todas essas 

práticas de consumo e de mídia vão se tornando parte integrante de nossas rotinas, 

modificando nossas experiências, como enfatiza Silverstone 14: 

 
(...) o consumo é a única atividade essencial pela qual nos envolvemos, 
diariamente, com a cultura de nossos tempos. (...) Consumimos sem cessar, e 
por nossa capacidade de fazê-lo contribuímos para, reproduzimos e afetamos 
consideravelmente a textura da experiência. Nisso, recebemos auxílio da 
mídia. Com efeito, consumo e mediação são, em inúmeros aspectos, 
fundamentalmente interdependentes. (...) o consumo é, ele mesmo, uma 
forma de mediação, à medida que os valores e significados dados de objetos 
e serviços são traduzidos e transformados nas linguagens do privado, do 
pessoal e do particular (2005, p. 150). 

 
 Em seu livro Cultura do consumo & modernidade 15, o sociólogo norte-americano 

Don Slater faz um longo histórico do que chama de "cultura do consumo", que, para ele, é o 

"modo dominante de reprodução cultural" criado na construção do mundo moderno. Slater 

afirma que, assim como as experiências, os bens e os serviços são usados pelos sujeitos para a 

realização de projetos de identidade: "na modernidade, o mundo inteiro é uma experiência 

passível de consumo" (2004, p.23). Ao consumir, o indivíduo interage socialmente, participa 

de espaços de escolhas e de diálogos, satisfaz necessidades materiais, culturais e simbólicas, 

desenvolve seu senso de pertencimento e exerce seu direito de comunicar-se com o mundo à 

sua volta.  

 Comunicação e consumo, dessa maneira, estão presentes na cultura, de forma 

                                                 
14 SILVESTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Edições Loyola, 2005. 
15 SLATER, Don. Cultura do consumo & modernidade. São Paulo: Nobel, 2002. 
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interligada, como ensina Baccega: "(...) o processo comunicacional 'nasce' e 'retorna' à 

sociedade de consumo. Sem conhecê-la, não é possível fazer comunicação" (2011, p.30). No 

livro "Comunicação e culturas do consumo"16, a pesquisadora enfatiza que o ato de consumir 

relaciona-se com todos os contextos sociais, incluindo a comunicação: 

 
Suas representações, seus valores perpassam as diversas esferas de atividade. 
O processo de consumo revela-se como um conjunto de comportamentos 
com os quais o sujeito consumidor recolhe e amplia, em seu âmbito privado, 
do modo que ele for capaz de ressignificar, as mudanças culturais da 
sociedade em seu conjunto. (...) A linguagem do consumo transformou-se 
numa das mais poderosas formas de comunicação social (Baccega, 2009, 
p.3). 

 

 Como Rose de Melo Rocha (2009)17 destaca, é a partir de processos comunicacionais 

envolvidos no consumo que significados são construídos, assim como conflitos, 

enfrentamentos, rupturas, parcerias e proposições. Consumimos a comunicação e consumimos 

através da comunicação, resume Silverstone (2005).  

 Claro que os excessos dessa sociedade de consumo, o chamado "consumismo", e 

suas consequências negativas, também estão presentes. Se por um lado o consumo serve para 

pensar, como defende Mary Douglas (1990) e Nestór García Canclini (1995), outros como 

Zygmunt Bauman (2008) vão alertar que a sociedade de consumo transforma pessoas em 

mercadorias. Autores da teoria crítica frankfurtiana defendem o conceito de "indústria 

cultural", que, entre outras questões, responsabiliza o poder das instituições racionalizadas 

pela redução dos indivíduos a meros integrantes de uma massa, e chamam a atenção para um 

modelo de aquisição de bens que só atrofia a imaginação e a espontaneidade do consumidor, a 

serviço do sucesso do capitalismo e da perpetuação do poder da classe dominante. A Escola 

de Frankfurt não consegue, sozinha, explicar a contemporaneidade e as formas e usos sociais 

do consumo, mas alerta para o modelo que predomina ainda hoje na lógica de produção.  

 Segundo Slater (2002), o consumismo tem uma "face dupla": é visto por um lado 

como um instrumento de ordem social e de satisfação privada e, por outro, como dissolução 

social e ruptura cultural. Críticos vão dizer que a cultura do consumo é a antítese da cultura, 

que a escolha individual triunfa sobre valores e obrigações sociais, já que somente a lógica do 

                                                 
16 BACCEGA, Maria Aparecida. Introdução - consumo e identidade: leituras e marcas. In: BACCEGA, Maria 
Aparecida (org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2009.  
 
17 ROCHA, Rose de Melo. Comunicação e consumo: por uma leitura política dos modos de consumir. In: 
BACCEGA, Maria Aparecida. (org.). Comunicação e culturas do consumo. São Paulo: Atlas, 2009.  
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lucro interessa; alguns estudos vão enfatizar com veemência que a cultura do consumo é uma 

"patologia" da modernidade. Essa discussão sobre a sociedade de consumo e o consumismo, 

ambos  erroneamente citados muitas vezes como sinônimos, se dá principalmente através dos 

meios de comunicação, pois, como ressalta Gisela Castro e Clarice Setyon (2013)18, "a aliança 

entre mídia e consumo colabora para incorporar o indivíduo à lógica do valor discriminatório 

do consumo. A identificação do indivíduo, além das dimensões fundamentais como nome, 

atividade ou profissão, incorpora também a tipologia de consumo a que tem acesso, bem 

como suas escolhas de bens e serviços."  

 É esse o debate contemporâneo que serve como "pano de fundo" para a própria 

temática infância-consumo-mídia. "(...) precisamos entender o consumo infantil em relação ao 

consumo dos pais, e também da sociedade em um âmbito maior", enfatiza Buckingham 

(2012).  

 De um lado, estão aqueles que adotam uma postura mais otimista, como García 

Canclini que vê no consumo um caminho para a construção da cidadania; de outro, os que 

alertam para os efeitos nefastos do consumo e consumismo, e anunciam a liquidez do mundo 

moderno, como Bauman. De um lado, como enfatiza Buckingham (2012), temos pais e 

educadores reforçando a visão da criança como um ser indefeso, uma vítima da lógica da 

mercadoria que precisa ser protegida; de outro, estão os "mercadólogos" defendendo a criança 

como um novo consumidor que tem necessidades e desejos que devem ser atendidos.  

 O que buscamos neste trabalho é justamente avançar e aprofundar o tema além 

dessas dicotomias. Como Ellen Seiter (1995, p.3)19 aponta, é uma ilusão, "apesar de 

propagada frequentemente pelos experts em infância" achar que é possível "blindar" as 

crianças do consumo, que uma conduta adequada dos pais tem o poder de inibir o interesse 

dos pequenos pela televisão ou pelos brinquedos. Todos nós, incluindo as crianças, somos 

membros desta sociedade na qual predominam o consumo e a midiatização, ambos 

interdependentes e parte do nosso cotidiano. O consumo e a comunicação não são, portanto, 

os "vilões" da história, mas partes constitutivas da nossa cultura. A proposta desta pesquisa é 

contribuir para a investigação sobre como a infância se localiza nesse contexto e que 

                                                 
18 CASTRO, Gisela G. S.; SETYON, Clarisse. Atraente, confiante, competente – mídia, consumo e o ideal do 
amante irresistível: o desempenho sexual mercantilizado pela lógica corporativa. Revista Sociologia, São Paulo, 
Ediçao 45, fev./mar. de 2013, p. 15-20. 
 
19 SEITER, Ellen. Sold separately: parents & children in consumer culture. New Jersey: Rutgers University 
Press, 1995. 
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apropriações e usos sociais as crianças protagonizam diante dos significados que são 

construídos à sua volta. 

 

2.2 A CENTRALIDADE DA MÍDIA NA VIDA CONTEMPORÂNEA 

 Mesmo antes da internet e do surgimento de diversos dispositivos digitais, os meios 

de comunicação sempre exerceram um papel importante, o de ordenação da atividade social a 

partir de um rito de calendário, que é "o rito básico de toda sociedade" como aponta Harry 

Pross (1992) 20. As pautas sazonais como os cuidados com a saúde no verão e as regras para 

realização anual do imposto de renda, os filmes com temas natalinos no último mês do ano, a 

divulgação de datas importantes para o consumo, como Dia das Mães, Páscoa e Dia dos 

Namorados, costumam pontuar e organizar o tempo sempre de forma acelerada, enquanto 

essa lógica veloz também é interrompida por "pausas para reflexão" para lembrar, por 

exemplo, a partir de uma veiculação sucessiva de imagens e informações, determinadas 

tragédias que abalaram um país, lamentar o falecimento de uma personalidade importante, ou 

relembrar o "aniversário" de um acidente que provocou muitas mortes. A mídia é instrumento 

para articulação da memória; é ela que tem o poder de apresentar e representar o passado, 

afirma Silverstone (2005, p. 234-235). 

 No entanto, os meios de comunicação estão hoje ainda mais presentes no cenário 

urbano, seja por intermédio da TV ligada de manhã, transmitindo as imagens do noticiário, 

anunciando o início de mais um dia, seja no rádio do carro que preenche o silêncio com 

músicas ou com programas de jornalismo, seja a partir da internet, que acessamos pelo 

computador do trabalho ou pelo aparelho de celular, entre uma atividade e outra, para obter 

rapidamente uma informação, para checar a meteorologia ou até para começar novos 

relacionamentos ou entrar em contato com antigas amizades. Não mandamos mais cartões 

postais ao viajar: divulgamos nossas aventuras turísticas em tempo real. Pesquisamos a 

opinião de consumidores de todo o país sobre um determinado produto antes de comprá-lo 

com apenas alguns cliques no mouse. Usamos softwares de comunicação de voz e vídeo para 

nos comunicarmos com um parente que está geograficamente distante. Esses são apenas 

                                                 
20 PROSS, Harry. A comunicação e os ritos do calendário: depoimento. [7 de junho, 1992].  São Paulo: Revista 
Projekt. Entrevista concedida a Norval Baitello Jr. e José Roberto Barreto. 
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alguns exemplos. A publicidade, o cinema, a fotografia, as redes sociais, a telenovela, as 

revistas e os jornais, a partir de múltiplas plataformas, fazem parte do nosso cotidiano.  

 A tecnologia digital vem promovendo mudanças na natureza das experiências 

midiáticas, e as fronteiras entre o impresso e o audiovisual, ou entre a tela da TV e o monitor 

do computador estão mais tênues a cada dia que passa.  Estamos sempre em um movimento 

de "ligar" e "desligar", e mesmo quando apertamos o botão do turn off, nunca de fato estamos 

desconectados, pois as narrativas da mídia e os nossos discursos cotidianos tornaram-se 

interdependentes. É importante salientar aqui que estamos falando a partir da perspectiva de 

um cenário urbano – claro que existem ainda no mundo lugares remotos, culturas onde a 

simplicidade do dia a dia e os rituais de seus habitantes predominam, distantes desse contexto 

descrito aqui. 

 Como destaca Silverstone, estamos sempre nos movendo de um ambiente midiático 

para o outro, às vezes em mais de um lugar simultaneamente; os mundos reais, ficcionais e 

virtuais acabam se entrelaçando. "Todos nós fazemos essas coisas constantemente e em 

absolutamente nenhuma delas estamos sem nossa mídia, como objetos físicos ou simbólicos 

(...)" (2005, p.24). O britânico explica que a mídia tornou-se "uma dimensão essencial de 

nossa experiência contemporânea" (op.cit., p.12). Querendo ou não, somos dependentes dela: 

 
Passamos a depender da mídia, tanto impressa como eletrônica, para fins de 
entretenimento e informação, de conforto e segurança, para ver algum 
sentido nas continuidades da experiência e também, de quando em quando, 
para as intensidades da experiência (2005, p. 12). 

 

 Os avanços tecnológicos são em grande parte responsáveis pelo papel que os meios 

de comunicação vêm exercendo, impregnando o "tecido da cultura" com sua produção de 

sentido, criando novos conceitos de tempo e espaço, possibilitando "outras formas de 

vivenciar a identidade de pertencimento, decorrentes das maneiras diferentes de estar junto", 

afirma Baccega: 

 
Nosso ponto de encontro não é mais a praça e sim o ciberespaço; não 
dialogamos apenas com outros sujeitos, mas também com máquinas e placas 
(não pise na grama). Criam-se novas sensibilidades, novos modelos de 
relacionar-se, maneiras diferentes de estar junto com outras pessoas, de 
circular pelas cidades, de circular pelo mundo e pelos mundos (BACCEGA, 
2009, p.2). 

 

 Os críticos da mídia alertam que por trás dos veículos de comunicação estão 

instituições corporativas cada vez mais globais, com interesses econômicos. Sim, é impossível 



 

 

28 

negar esse fato, contudo, os significados produzidos não são unilaterais, e sim fruto de um 

processo de mediação, de uma disputa hegemônica, no sentido gramscianiano, como vão 

ressaltar os estudos culturais, que envolve produtores e consumidores de textos midiáticos, a 

partir de uma "atividade mais ou menos contínua de engajamento e desengajamento com 

significados que têm sua fonte ou seu foco nos textos mediados, mas que dilatam a 

experiência e são avaliados à sua luz numa infinidade de maneiras", avalia Silverstone (2005, 

p. 33), para quem, em resumo, "a mídia se faz. Nós a fazemos. E ela é feita para nós" (op.cit., 

p. 147).   

 Isso se torna mais claro com o desenvolvimento da internet e os seus diversos usos, 

não apenas por grandes empresas, mas principalmente por indivíduos, que acessam a World 

Wide Web para realizar pesquisas, se relacionar em redes sociais, reclamar de produtos que 

adquiriram, acessar jogos eletrônicos, consultar as últimas notícias do mercado financeiro, 

checar mapas de ruas, escrever blogs, participar de cursos a distância, produzir e assistir a 

vídeos, ler notícias – enfim, para elaborar e ter acesso a uma série de conteúdos, sejam eles 

produzidos por corporações, órgãos públicos ou por vizinhos e amigos. No Brasil, de 2005 a 

2011 houve um aumento de 143,8% no número de internautas – nesse ano, em números 

absolutos, 77,7 milhões de pessoas usavam a internet, mostra pesquisa divulgada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013, com base na Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad).21 

 A afirmação de Silverstone de que "nós fazemos a mídia" é endossada pelo trabalho 

de Manuel Castells (2000)22 que defende estarmos vivendo em uma "sociedade em rede", 

título de um de seus livros, em que o autor aborda o papel das tecnologias da informação na 

contemporaneidade, com destaque para a internet:  

 
Usuários e criadores podem tornar-se a mesma coisa. (...) Segue-se uma 
relação muito próxima entre os processos sociais de criação e manipulação 
de símbolos (a cultura da sociedade) e a capacidade de produzir e distribuir 
bens e serviços (as forças produtivas) (2000, p. 51). 
 

 Castells e outros teóricos da cibercultura afirmam que estamos vivendo uma 

revolução da tecnologia da informação. Com o surgimento da internet e das novas 
                                                 
21 SARAIVA, Alessandra; MARTINS, Diogo. IBGE: acesso à internet cresce e chega a 46,5% da população em 
2011. Valor, Rio de Janeiro, 16 mai. 2013. Disponível em: < http://www.valor.com.br/brasil/3126418/ibge-
acesso-internet-cresce-e-chega-465-da-populacao-em-2011>. Acesso em 3 jan. 2013. 
 
22 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede (a era da informação: economia, sociedade e cultura; v.1). São 
Paulo: Paz e Terra, 2000. 
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tecnologias, principalmente de aparelhos móveis, que proporcionou o desenvolvimento de 

uma cultura digital, há hoje uma capacidade significativa de comunicação massiva não 

midiatizada pelos meios de comunicação de massa (Castells, 2004).23 O sociólogo espanhol 

propõe também o conceito de autocomunicação de massas: com a difusão da internet, surge 

essa nova forma de comunicação, que é interativa como a comunicação interpessoal, mas é 

também de massa, devido à "capacidade de enviar mensagens de muitos para muitos, em 

tempo real ou em um momento concreto", ao seu potencial de alcançar uma audiência global. 

"Ao mesmo tempo, é autocomunicação porque um só gera a mensagem, define os possíveis 

receptores e seleciona as mensagens concretas ou os conteúdos da internet e das redes de 

comunicação eletrônica que querem recuperar." (Castells, 2009, p.88, tradução nossa)24. Na 

sociedade contemporânea, as três formas de comunicação (interpessoal, comunicação de 

massa e autocomunicação de massas) são coexistentes e se complementam, diz.  

 É neste contexto de midiatização dos processos sociais (Braga, 2012)25 , em que se 

dá o que Martín-Barbero (2002)26 denomina de uma "malha de interações recíprocas entre 

produção, produto e recepção", que os estudos culturais e os estudos de recepção ganham 

cada vez mais importância, pois promovem na pesquisa um deslocamento dos meios para os 

atores sociais: "A recepção é parte tanto de processos subjetivos quanto objetivos, de 

processos micro, controlados pelo sujeito, e macro, relativos a estruturas sociais e relações de 

poder que fogem ao seu controle" (op.cit., p.14). Em suma, a recepção passa a ser 

compreendida como um momento privilegiado da produção de sentido (Lopes; Borelli; 

Resende, 2012). 

 Agora, é importante dizer que o fato de estarmos vivendo em uma sociedade em 

rede, com possibilidades de autocomunicação de massas, não significa necessariamente 

liberdade, pelo contrário. Essa "sociedade do máximo acesso" é um modelo social que não 

está sendo organizado, mas "nos organizando", como enfatiza Rocha: "nunca tivemos tanto 

                                                 
23 CASTELLS, Manuel. Internet e sociedade em rede. In: MORAES, Dênis de (Org.). Por uma outra 
comunicação.  Rio de Janeiro: Record, 2004.  
 
24 CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. Madrid: Alianza editorial, 2009. p. 87-144. 
 
25 BRAGA, José Luiz. Circuito versus campos sociais. In: JUNIOR, Jeder Janotti; MATTOS, Maria Ângela; 
JACKS, Nilda. (orgs.). Mediação & Midiatização. Salvador: EUFBA; Brasília: Compós, 2012. 
 
26 MARTÍN-BARBERO, Jesus. Prefácio. In: LOPES, Maria Immacolata V.; BORELLI, Silvia Helena Simões; 
RESENDE, Vera da Rocha. Vivendo com a telenovela: mediações, recepção teleficcionalidade. São Paulo: 
Summus, 2002. 
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acesso a bens, serviços, informações e nunca tivemos tanto acesso negado – a lugares, estilos 

de vida, instâncias decisórias" (2011, p. 16). E ela propõe o questionamento:  

 
Em que medida o acesso à informação nos permite, também, ascender à 
condição de sujeitos ativos do nosso tempo? Em que medida o acesso ao 
consumo de determinados produtos, ideias, imagens etc., nos permite ser 
sujeitos atuantes e produtores de nosso tempo? (2011, p. 18) 

 

 Rocha conclui em seu texto, mais à frente, que "a sociedade da máxima comunicação 

convive com o império da incomunicação" (op.cit., p.23). Seu alerta segue a mesma linha de 

Silverstone: 

 
Enfrentamos agora o fantasma de mais uma intensificação da cultura 
midiática pelo crescimento global da Internet e pela promessa (alguns diriam 
ameaça) de um mundo interativo em que tudo e todos podem ser acessados, 
instantaneamente. (...) Os significados oferecidos e produzidos pelas várias 
comunicações que inundam nossa vida cotidiana saíram de instituições cada 
vez mais globais em seu alcance e em suas sensibilidades e insensibilidades. 
(...)  elas estabeleceram uma plataforma (...) para a comunicação de massa. 
Esta ainda é, apesar de suas diversidade e flexibilidade progressivas, a forma 
dominante dessa comunicação. Ela constrange e invade culturas locais, 
mesmo que não as subjugue (SILVERSTONE, 2005, p. 17). 
 

 

 Não se trata de definir de forma excludente se estamos vivendo uma sociedade em 

rede ou se a lógica da "indústria cultural" frankfurtiana dita a produção midiática – talvez 

ambas teorias, de maneira sobreposta, sirvam para explicar a contemporaneidade. O fato é que 

as questões apresentadas por Edgar Morin (2011)27 acerca da "cultura de massas" no século 

XX, que segundo ele é toda construída a partir de paradoxos, ainda são muito atuais: ao 

mesmo tempo que encanta, essa presença da mídia no cotidiano assusta; à medida que oferece 

liberdade, também a cerceia; despersonaliza o sujeito, ainda que ofereça o "individualizado"; 

padroniza, ainda que anuncie o original.  

 A grande questão é compreender as apropriações e os usos sociais que os 

espectadores, internautas e produtores de conteúdo fazem desses meios de comunicação e de 

que forma interagem com eles em suas práticas cotidianas, deslocando a ênfase da 

midiatização para as mediações, como veremos no capítulo 3.  

 

                                                 
27 MORIN, Edgar. Culturas de Massas no Século XX. Volume 1: Neurose. 10a edição. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2011. 
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2.3 SEXO COMO MERCADORIA 

Prepara que agora é a hora 
Do show das poderosas 
Que descem e rebolam 
Afrontam as fogosas 
Só as que incomodam 
Expulsam as invejosas 
Que ficam de cara quando toca 
 
Prepara 
Se não tá mais à vontade sai por onde entrei 
Quando começo a dançar eu te enlouqueço, eu sei 
Meu exército é pesado a gente tem poder 
(...) 
 

 Esse é o início da letra da música "Show das Poderosas", da Mc Anitta, uma cantora 

que fez sucesso no país em 2013, mantendo suas músicas na lista das mais pedidas nas rádios. 

No clipe 28, ela aparece vestida com um top preto brilhante decotado e um short curto, com 

um grupo de mulheres, em uma coreografia repleta de "rebolados". Em uma breve pesquisa 

no You Tube, é possível constatar que diversas meninas com menos de 15 anos são fãs da 

artista, a ponto de gravarem e postarem vídeos, com roupas coladas ao corpo, imitando seus 

trejeitos e poses. 29 

 As "Anittas" estão presentes por toda a mídia. Desenhos animados trazem mocinhas 

de mini saias; comerciais de cerveja expõem pernas e decotes; em uma cena de sábado da 

novela das nove da noite da maior emissora de TV do país, horário em que muitas famílias 

ainda estão jantando, uma mulher diz "eu te amo" e decide mostrar os seios para o mocinho 

da trama, na esperança de que ele se apaixone por ela 30.  

 Uma peça publicitária de uma bebida alcóolica sabor orange traz uma mulher 

"vestida" com uma casca de laranja, com o slogan "a receita da noite é começar bem."31 Já na 

década de 1940 faziam sucesso as pin-ups, geralmente modelos e atrizes em poses eróticas e, 

ao mesmo tempo, inocentes, que eram sucesso nos calendários, pôsteres e jornais. Nas últimas 

                                                 
28 Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=FGViL3CYRwg>. Acesso em 16 jul. 2013. 
 
29 Alguns desses vídeos podem ser encontrados em: <http://www.youtube.com/watch?v=FpbsPVryq64; 
http://www.youtube.com/watch?v=1IEd-sksV_A>; <http://www.youtube.com/watch?v=rvYciSIhs-E>. Acesso 
em 16 jul. 2013. 
 
30 Trata-se de uma cena da novela "Amor à Vida", da Rede Globo, exibida no dia 13 de julho de 2013. 
 
31 A peça é da marca Campari, veiculada na revista Marie Claire, de julho de 2013.  
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décadas, porém, o apelo erótico é cada vez maior, e até mais explícito, nos meios de 

comunicação.  

 Segundo Edgar Morin (2011), "é no fluxo da cultura de massa que se desfecha o 

erotismo". A própria mercadoria é oferecida em um embrulho de sex appeal: 

 
(...) não só os filmes, os comics, as revistas, os espetáculos estão cada vez 
mais apimentados com imagens eróticas, mas quotidianamente pernas 
levantadas, peitos estufados, cabeleiras escorridas, lábios entreabertos nos 
convidam a consumir cigarros, dentifrícios, sabões, bebidas gasosas, toda 
uma gama de mercadorias cuja finalidade não é, propriamente falando, 
erótica. (...) É que se operou uma espantosa conjunção entre o erotismo 
feminino e o próprio movimento do capitalismo moderno, que procura 
estimular o consumo (2011, p. 113-114). 
 

 
 Para o sociólogo francês, o erotismo da cultura de massa é ambivalente, 

contraditório. Só consegue manter uma permanente provocação, porque explora os tabus 

sexuais sem necessariamente destruí-los; responde à "maldição puritana do sexo" com um 

erotização geral do corpo: transformando o rosto em um alvo erótico, a cultura de massa 

consegue enfraquecer a força da sexualidade genital, perpetuando, nas palavras de Morin, um 

"erotismo infantil pré-sexual". Ao tornar o erótico o centro das atenções, a cultura de massa 

"dilui o que anteriormente estava concentrado" (MORIN, 2011, p. 117-118). 

 É na relação entre a interdição e a transgressão que está o fundamento do erotismo, 

eis o que ensina o escritor francês Georges Bataille, em seu livro "O Erotismo": 

"Essencialmente, o domínio do erotismo é o domínio da violência, o domínio da violação. (...) 

A ação decisiva é o desnudamento. (...) A obscenidade significa a desordem que perturba um 

estado dos corpos que estão conformes à posse de si (...)" (2004, p. 13-14). 32 

 O erotismo está muito mais ligado ao simbólico, a uma apreciação estética, do que 

propriamente a um fato físico, conforme observa Peruzzolo (2010) 33, ao analisar a presença 

de conteúdos eróticos na mídia: 

 
(...) De modo que o erotismo não é um fato físico — está sem roupa, logo é 
erótico —, mas um fato da ordem do simbólico, dos sentidos investidos na 
representação do nu ou do seminu. As manifestações eróticas compreendem 
complexas expressões faciais, posturas corporais, vocalizações etc. Na sua 
relação com o campo midiático (e publicitário), o erotismo se apresenta 

                                                 
32 BATAILLE, Georges. O Erotismo. São Paulo: Arx, 2004. p. 13-14. 
 
33 PERUZZOLO, Adair. Persuasão, Erotismo e Sedução. Comunicação, Mídia e Consumo, São Paulo, vol.7, n. 
20, nov. 2010, p. 317-334. 
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como o uso desse excedimento de imagens e/ou palavras, simbolismos ou 
alusões, na tentativa de produzir sentimentos e emoções ou de sugerir 
condutas de ordem da sexualidade. (...) Referenciando as três categorias 
conceptuais, diria que o trabalho midiático incorpora, por vezes, estratégias 
de erotização para produzir persuasão e, assim, vivenciar a dinâmica 
sedutora dos corpos (PERUZZOLO, 2010, p. 325-333). 

 
 

 De acordo com Peruzzolo, "erotismo" é uma palavra normalmente empregada para 

nomear dispositivos de sexualidade, e que o conceito, por si só, não significa "sedução", mas 

sim "excedimento nas indiciações e sugestões relativas aos desejos sexuais" – "cita uma 

'anormalidade' nas formas de conduta social (...) É a satisfação investida na visão de pernas, 

pelos, peitos, dorsos, coxas, etc." Ele destaca que os prazeres sexuais deixaram de ser uma 

"relação macho/fêmea com vistas à reprodução" para se transformarem simplesmente em uma 

"relação ação/prazer" (2010, p. 325).  

 Já Anthony Giddens associa erotismo e sexualidade de forma ainda mais clara e 

objetiva: "O erotismo é a sexualidade reintegrada em uma ampla variedade de propósitos 

emocionais, entre os quais o mais importante é a comunicação" (1994, p.220). 34 

 Quando se trata da exposição erótica na mídia, a "não-consumação é a norma": 

"prazer, excitação, sensação são constantemente oferecidos, mas poucas vezes realmente 

entregues (...)", conforme observa Silverstone (2005, p.96). Ele analisa o erotismo menos 

como um produto do texto midiático e mais como um resultado da relação entre as audiências 

e os conteúdos produzidos pela mídia que oferecem prazer. Silverstone mostra que o 

crescente apelo erótico dos meios de comunicação se insere em um contexto em que o direito 

do indivíduo de consumir e de ter o que ele quiser é cada vez mais preponderante. Mesmo que 

ele nunca, de fato, consiga o que é prometido, sua busca permanece incessante: 

 
O erótico é tanto uma precondição como a justificação da experiência. É por 
uma esperança transcendente, uma esperança e um desejo de que algo nos 
toque, que somos atraídos até esses textos e performances que, em outros 
aspectos, seriam mundanos e triviais (SILVERSTONE, 2005, p. 109). 
 

 Na psicologia, há autores que seguem o mesmo caminho. Segundo os psicólogos 

Liany Silva dos Santos e Bernardo Jablonski (2003)35, essa sociedade de consumo "abundante 

                                                 
34 GIDDENS, Anthony. A transformação da intimidade: sexualidade, amor e erotismo nas sociedades modernas. 
São Paulo: Ed. Unesp, 1994. 
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em estímulos eróticos", que está sempre oferecendo prazer sexual como um "símbolo de 

plenitude", acaba levando o sujeito a ficar preso a uma "armadilha": "(...) como não há objeto 

que aplaque a falta daquele que consome, a insatisfação aumenta e alimenta incessantemente 

o consumo, que enfim, nunca realizará a sua sonhada plenitude." 

 O aumento do apelo erótico na mídia faz parte de um contexto de negociação sexual 

e de novas terminologias de compromisso e intimidade que a sociedade contemporânea vive 

atualmente, sobre o qual trata Giddens (1994): ele classifica as transformações que vêm 

ocorrendo de "dramáticas" e "perturbadoras". Segundo ele, a sexualidade se tornou um "traço 

de personalidade", "vinculada intrinsicamente ao eu", na medida em que as relações sexuais 

se desataram das necessidades reprodutivas (a partir dessa mudança, ele desenvolve o 

conceito de "sexualidade plástica"). O sociólogo explica que estamos vivenciando a ascensão 

do que ele chama de amor confluente, que coloca o prazer sexual como elemento-chave, que 

pode ser vivido a curto prazo e não é necessariamente monogâmico, e que entra em choque 

com o "para sempre" e "único" do amor romântico burguês – esse último surge ao final do 

século XVIII, projetando-se na idealização do ser amado, na construção de um projeto futuro, 

a longo prazo, de história compartilhada, conferindo-lhe uma prioridade especial. O amor 

confluente é relevante, afirma Giddens, para a compreensão das relações entre adultos e 

crianças nos dias de hoje. Vale ressaltar, contudo, que o amor romântico ainda é um ideal e/ou 

uma forma de relacionamento bastante presente na sociedade contemporânea, principalmente 

nas representações construídas pelos meios de comunicação. É no contexto do amor 

romântico que se definem as características do que a sociedade chama de namoro – Giddens 

(1994) denomina-o de "relacionamento puro" e afirma que é um tipo de relação centrada no 

compromisso, na confiança e na intimidade, na qual os parceiros tem garantia um do outro de 

que a mesma é estável, ainda que só deva durar enquanto for satisfatório para os dois.  

 No mundo contemporâneo, foi dado tanto às mulheres quanto aos homens o direito 

de exercerem sua liberdade de escolha. “A sexualidade é uma elaboração social que opera 

dentro dos campos do poder, e não simplesmente um conjunto de estímulos biológicos que 

encontram ou não uma liberação direta”, analisa (GIDDENS, 1994, p.33). Dessa forma, a 

sexualidade não é mais uma “condição natural” que um indivíduo aceita como uma coisa 

preestabelecida, é algo que cada um de nós “tem”, ou cultiva. Apesar de essencialmente 

                                                                                                                                                         
35 SANTOS, Liany Silva dos. JABLONSKI, Bernardo. Sexo, infância, TV e consumo: estereótipos do prazer. 
Revista ALCEU, v.4, n.7, p. 37-54, jul./dez. 2003. Disponível em: <http://revistaalceu.com.puc-
rio.br/media/alceu-n7-SantosJablonski.pdf>. Acesso em 8 jun. 2013. 
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privada, a sexualidade, defende Giddens, atualmente é de domínio público: nossa vida pessoal 

tornou-se um projeto aberto e o "eu" tornou-se um projeto reflexivo que traz diversas 

possibilidades de autonomia e felicidade (1994, p.194).  

 O sociólogo britânico faz uma reflexão interessante sobre a relevância da sexualidade 

e da reconfiguração da intimidade para a redefinição do self na contemporaneidade e propõe 

que, se o sexo é utilizado como mercadoria pela lógica capitalista, é porque esse é um tema 

central para a sociedade: 

 
A sexualidade gera prazer; e o prazer, ou pelo menos a sua promessa, 
proporciona um incentivo para os produtos comercializados em uma 
sociedade capitalista. As imagens sexuais aparecem em quase toda parte no 
mercado como uma espécie de empreendimento comercial gigantesco; a 
transformação do sexo em mercadoria poderia então ser interpretada em 
termos de um movimento de uma ordem capitalista, dependente do trabalho, 
da disciplina, e da autonegação, para uma ordem preocupada em incrementar 
o consumismo e, por isso, o hedonismo. Entretanto, as limitações de uma tal 
ideia são por demais óbvias. Ela não explica por que a sexualidade deve ter a 
importância que tem; se o sexo é um complemento poderoso para o 
consumismo, deve ser porque já existe uma preocupação dirigida a ele 
(op.cit., p. 194-195). 

 

 A teoria de Giddens é de que o sexo feminino, ao longo dos últimos séculos, foi 

vítima de um sequestro da sua sexualidade, como parte do processo de invenção da 

maternidade e como resultado de uma repressão social das mulheres, que conviviam lado a 

lado com uma aceitação generalizada da sexualidade masculina. No entanto, com o 

surgimento da sexualidade plástica (que desvinculou o sexo de objetivos reprodutivos), essa 

repressão institucionalizada acabou ficando sob tensão. É por isso que, segundo Giddens, a 

sexualidade tornou-se uma questão importante tanto para as mulheres, que fizeram da 

reivindicação do prazer sexual feminino um elemento fundamental da reconstituição da 

intimidade e de uma emancipação na esfera pública, como para os homens, para quem "a 

atividade sexual tornou-se compulsiva a ponto de ficar isolada destas mudanças mais 

subterrâneas" (1994, p.196). 

 Cabe aqui problematizarmos as relações de gênero. A filósofa norte-americana Judith 

Butler, em seu livro El genero en disputa: el feminismo y la subversion de la identidad 36, 

questiona:  

Existe um gênero que as pessoas têm, ou se trata de um atributo essencial 
que uma pessoa é, como expressa na pergunta "De que gênero você é?" 
Quando as teóricas feministas argumentam que o gênero é a interpretação 

                                                 
36 BUTLER, Judith. El genero en disputa: el feminismo y la subversion de la identidad. Barcelona: Paidos, 2007. 
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cultural do sexo, ou que o gênero se constrói culturalmente, qual é o 
mecanismo dessa construção? Se o gênero se constrói, poderá construir-se de 
uma maneira distinta, ou por acaso sua construção implica alguma forma de 
determinismo social que negue a possibilidade de o agente atuar e mudar? 
(2007, p.56, tradução nossa) 

 

 É a partir dessas indagações que Butler constrói sua teoria e dissolve a dicotomia 

sexo versus gênero, que serviu como uma espécie de princípio fundador da política feminista 

– segundo o qual, o sexo seria biológico, natural; enquanto o gênero seria socialmente 

construído (Butler, 2007). O que a filósofa defende é que vivemos uma "ordem compulsória" 

na sociedade que demanda uma "coerência" entre um sexo, um gênero e uma prática 

obrigatoriamente heterossexuais: se a criança é menina, ganha bonecas de presente e se veste 

de rosa; se é menino, brinca de carrinho, vai para aula de luta e tem o quarto decorado de azul. 

Em outras palavras, para ela, o sexo não é natural, mas discursivo e cultural como o gênero. 

"(...) Talvez essa construção denominada "sexo" esteja tão culturamente construída como o 

gênero; de fato, talvez sempre tenha sido o gênero, e a distinção entre sexo e gênero não 

existe como tal" (2007, p.55, tradução nossa). Ou seja, por mais que o "eu" seja um projeto 

reflexivo com diversas possibilidades, como defende Giddens, Butler diz que, quando o tema 

é sexo, gênero e sexualidade, ainda prevalece uma pressão social para determinadas escolhas 

em detrimento de outras.  

 Voltando aos meios de comunicação, os mesmos brincam exatamente com as 

diversas possibilidades de escolha e de negociação que as pessoas têm à disposição para a 

construção do seu "eu", mesmo que, como vimos, exista uma pressão social para se seguir 

determinados padrões. Imagens da mulher como objeto sexual e de homens "másculos" ou 

"caçadores" ganham força nos meios de comunicação – as mulheres seriam as "desejadas" e 

os homens, os "desejantes" –, assim como outras representações estereotipadas de libertação e 

independência do sexo feminino e da fragilidade masculina diante desse "novo cenário". 

Anúncios de produtos, sejam eles sabonetes, roupas ou automóveis trazem a promessa, 

implícita ou não, de tornarem seus consumidores mais atraentes sexualmente; revistas 

oferecem mensalmente manuais com técnicas sexuais inovadoras, enquanto uma trilogia 

inglesa de livros que envolve um jovem milionário, uma estudante virgem e cenas de 

sadomasoquismo já atingiu a marca dos 40 milhões de exemplares vendidos no mundo. 37 

                                                 
37 Cinquenta tons de cinza' pode quebrar recorde de vendas global. O Globo, Rio de Janeiro, 7 ago. 2012. 
Disponível em: <http://oglobo.globo.com/cultura/cinquenta-tons-de-cinza-pode-quebrar-recorde-de-vendas-
global-5713763>. Acesso em 14 jul. 2013. 
 



 

 

37 

 Os apelos de conotação erótica e sexual estão por toda parte. "A constituição do 

sexual como arena de mercado pode ser constatada em todos os momentos, nos mais diversos 

ambientes. Ela é visível, sobremaneira, no discurso midiático", afirmam Gisela Castro e 

Clarisse Setyon (2013). Ao comentar a obra de Douglas Kellner, as duas pesquisadoras 

concluem que, "ao que tudo indica, a mercadorização do sexual se apresenta como forma de 

fornecer instrumentos para a autogestão do indivíduo, este também como mercadoria (...)" 

(2013, p. 19-20). O sexo é transformado em mercadorias pela mídia, que são expostas em 

vitrines como objetos de consumo, à disposição do sujeito empreendedor, figura dominante 

no cenário atual, que precisa fazer suas escolhas, construir seu próprio projeto autoidentitário.  

 Nesse contexto de mercadorização do erótico e do sexual protagonizado pela mídia, é 

importante destacar a presença do funk na cultura brasileira, movimento que apareceu 

diversas vezes em nossa pesquisa, na narrativa principalmente das meninas. Segundo Amorim 

(2009)38, foi na década de 1980 que o funk ganhou maior expressão no cenário musical, 

enquanto a figura do MC se consolidou dez anos depois, quando suas músicas “desceram o 

morro” e passaram a fazer parte das playlists das casas noturnas da zona sul do Rio de Janeiro 

e de muitas outras cidades do país, como São Paulo (2009, p. 35-36). A autora defende que, 

assim como os grupos de rap, os de funk procuram estabelecer por meio de suas músicas uma 

“afirmação da cidadania local”, ou seja, são uma espécie de alternativa  à exclusão social – “é 

o espaço da cidadania construído por meio da inserção do jovem suburbano ao meio cultural 

em uma interação da música com o prazer da dança, como uma nova ‘forma de ser e fazer’” 

(op.cit., p.41). Usando como método a análise de discurso de linha francesa e como 

referencial teórico os estudos de Foucault sobre sexualidade, entre outros, a pesquisadora 

reflete sobre as representações de cunho erótico da mulher no funk. Amorim destaca que em 

seu espaço discursivo, a sexualidade e a sensualidade da mulher recebem um tratamento 

específico, a partir de letras que a chamam, por exemplo, de “popuzada”, “cachorra”, 

“glamourosa”, “potranca” e “vadia”, de roupas curtas e apertadas, e de coreografias sensuais 

que promovem a exposição do corpo. A funkeira, segundo a autora, aparece nas músicas e nos 

bailes como uma figura feminina ousada e sem pudor, em um jogo de representações que 

adquire, inclusive, características dicotômicas: ora ela assume o papel de mulher desejada, de 

objeto sexual à espera de ser dominada, ora inverte a ordem patriarcal instituída pela 

                                                 
38 AMORIM, Márcia Fonseca. O discurso da e sobre a mulher no funk brasileiro de cunho erótico: uma 
proposta de análise do universo sexual feminino. 2009. 188 f. Tese - Instituto de Estudos da Linguagem, 
Unicamp, Campinas, 2009. Disponível em: <http:// 
http://clam.tempsite.ws/bibliotecadigital/uploads/publicacoes/1455_1708_funkemulheres.pdf>. Acesso em 03 
fev. 2014.   
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sociedade e adota um personagem dominador, que só faz o que quer. É como se a funkeira 

aceitasse participar de uma brincadeira, assumindo-se discursivamente como “bela e 

sedutora”, mas também como “cachorra e potranca”, ironizando as práticas sociais ligadas a 

tais termos (2009, p.43).  

 Para Amorim,  a popularidade do funk entre os jovens – e acrescentamos as crianças 

ao grupo – vem do fato de suas letras e coreografias rejeitarem a interdição sobre sexualidade 

proposta e praticada em muitos espaços discursivamente instituídos: 

 
Acredita-se, desse modo, romper com as relações de poder e de controle das 
ações de cunho sexual. Acredita-se, também, que ocorra uma ruptura/uma 
transgressão em relação à sociedade que, em certos momentos, assume uma 
postura pautada em regras de condutas que não condizem com as ações que 
essa mesma sociedade promove. No espaço do funk, ações e dizeres pouco 
aceito por muitos setores da sociedade circulam livremente; os sujeitos 
adeptos ao movimento musical lidam com esses dizeres de uma forma 
peculiar (...) (2009, p. 79). 

 

 Todos esses textos midiáticos repletos de apelo erótico e sexual, que vão desde as 

músicas de funk, passando por cenas de novela, anúncios de tevê e vídeos disseminados na 

internet, estão presentes no cotidiano não só dos adultos, mas também das crianças, que 

podem acessá-los a partir de múltiplos dispositivos. A questão é buscarmos compreender 

como os pequenos ressignificam esses conteúdos e como os mesmos contribuem para a 

construção de suas representações sobre o tema.  

 

2.4 A CRIANÇA E A MÍDIA COM SEUS APELOS ERÓTICOS E SEXUAIS 

 Em relação especificamente às crianças, a consolidação de novas formas de 

comunicação vem provocando o que Buckingham chama de "reação quase esquizofrênica" 

(2007, p.67). O autor britânico faz uma retrospectiva e afirma que a polarização de ideias 

sobre o tema já existe desde a época do surgimento da televisão. A primeira discussão, nas 

décadas de 1950 e 1960, era sobre o potencial educacional da mídia, percebida como uma 

verdadeira "máquina de ensinar", além de um instrumento de união familiar no espaço 

doméstico, versus a visão da TV como um produto cultural inferior que se restringe a oferecer 

entretenimento para o telespectador e que poderia afastar as crianças de atividades mais 

educativas e saudáveis, atrapalhando também a interação entre os membros da família. Com o 

surgimento e o aumento do acesso a novos dispositivos digitais, o debate passou a envolver 
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também a questão dos riscos que a criança corre ao usar essas novas tecnologias, como o 

acesso a conteúdos pornográficos e violentos inadequados para a sua idade e o contato com 

adultos desconhecidos, por exemplo, em contraposição ao benefício que o uso dessas novas 

tecnologias pode trazer para a criatividade infantil e para o desenvolvimento cognitivo 

(Livingstone; Haddon; Gorzig, 2012) 39. Como base desse embate, está o próprio conceito de 

infância: 

 
De um lado, atribui-se a essas novas formas um enorme potencial positivo, 
especialmente quanto à aprendizagem; do outro lado, elas são 
frequentemente vistas como prejudiciais àqueles que se considera 
especialmente vulneráveis. Nos dois casos, são as crianças — ou talvez, 
mais precisamente, a ideia de infância — o veículo de muitos desses temores 
e aspirações (BUCKINGHAM, 2007, p. 67). 

 

 Autores como Elkind (1981), Postman (1999) e Meyrowitz (1985), analisados por 

Buckingham e sobre os quais falaremos no próximo capítulo, afirmam que o mundo adulto é 

oferecido às crianças pela televisão sem que elas estejam preparadas para isso, enquanto 

conteúdos inadequados para a sua idade estão invadindo as produções infantis.  

 Quando se trata dos conteúdos eróticos e sexuais produzidos pela mídia, tema 

específico que interessa para o estudo que propomos aqui, Buckingham e Bragg, no livro 

Young people, sex and the media: the facts of life?, defendem que, de fato, está havendo uma 

crescente "sexualização" da mídia moderna e da cultura dominante, como um sintoma de 

transformações sociais mais amplas; e que essa visibilidade pública da sexualidade (e 

acrescentamos, de conteúdos eróticos) enfraquece a separação entre crianças e adultos, a 

partir de uma concepção moderna do infante. No entanto, alertam que a noção da infância 

como uma condição assexuada foi destruída no início do século XX pelo trabalho de Sigmund 

Freud – para quem a libido, energia afetiva voltada para a conquista do prazer, faz parte da 

constituição do ser humano, desde seu nascimento. "O fato é que as crianças já são 'sexuais': a 

mídia não as faz sexuais, e não podemos impedi-los de serem sexuais." (2004, p.16, tradução 

nossa). 

 Uma vez que a mídia tem no erotismo uma das suas principais formas de 

mobilização das audiências (Silverstone, 2002), precisamos investigar como esse apelo 

erótico é ressignificado pelo público infantil, que tem seu imaginário estimulado pela mídia 

                                                 
39 LIVINGSTONE, Sonia; HADDON, Leslie; GÖRZIG, Anke. Children, risk and safety on the internet: 
research and policy challenges in comparative perspective. Bristol: The Policy Press, 2012. 
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(Girardello, 2001) 40, que vai acumulando experiências de afeto a partir de seu cotidiano e dos 

processos sociais cada vez mais midiatizados. Por que crianças da década de 1990, por 

exemplo, se sentiam atraídas por Tiazinha 41, uma personagem midiática erotizada, encarnada 

por uma mulher com máscara preta no rosto, vestindo corpete e calcinha fio dental, de chicote 

em punho, construída para o "mundo adulto", a partir de fetiches sexuais masculinos e 

sadomasoquistas? Por que o videoclipe do funk Quadradinho de Oito 42, do grupo Bonde das 

Maravilhas, que mostra cinco dançarinas de top e short jeans empinando o bumbum e fazendo 

movimentos eróticos, ao som de "cola a bunda no chão, vai" faz tanto sucesso entre os 

pequenos, principalmente nas classes populares? As crianças que entrevistei para esta 

pesquisa citam a música, sabem cantar toda a letra e ainda imitam a coreografia: "Às vezes, eu 

fico de short, de blusinha, fico também de sainha curta, às vezes, eu danço na rua também, 

com as minhas irmãs (...), eu aumento o som no último volume (...)", conta, aos risos, 

Fabiana, de nove anos, durante a conversa que tivemos. 

 Buckingham e Bragg ressaltam que no debate acerca da exposição infantil a 

representações eróticas e de sexualidade predomina a hipótese de que a criança aprende com 

os meios de comunicação algo que ela não experimenta na vida real. Citando pesquisas 

realizadas na Inglaterra sobre a presença de sexo entre personagens casados na TV, eles 

afirmam que o problema desses estudos é assumir que a análise de conteúdos necessariamente 

informa como se dá a interpretação dos espectadores ou leitores; e partir da premissa de que 

as crianças sempre reconhecem os significados eróticos e sexuais e reagem a eles copiando o 

comportamento assistido.  

 Durante 2001 e 2002, Buckingham e Bragg conduziram 100 entrevistas com 120 

crianças e jovens, entre nove e dezessete anos, de classe média e de classe operária,  e 

aproximadamente 50 pais e mães, além de avaliar aproximadamente 800 jovens. O trabalho 

foi realizado com jovens de escolas públicas (muitas crianças de famílias de alto poder 

aquisitivo frequentam o sistema público de ensino na Inglaterra), em um subúrbio perto de 

                                                 
40 GIRARDELLO, Gilka. A televisão e a imaginação infantil: referências para o debate. In: XXIV Intercom. 
Campo Grande: 2001. Anais. Campo Grande: Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 2001. Disponível 
em: <http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/92254446115745002182170976832725421784.pdf>. Acesso em 
15 jan. 2014. 
 
41 Tiazinha era uma personagem interpretada pela atriz Suzana Alves que foi criada no Programa H, apresentado 
por Luciano Huck e exibido na Rede Bandeirantes, na década de 1990. Devido ao sucesso que obteve junto às 
crianças, ela acabou virando uma heroína que combatia criminosos em uma série televisiva chamada As 
aventuras de Tiazinha, além de participar, em 1999, do filme infanto-juvenil Xuxa Requebra. 
 
42 Disponível em <http://www.youtube.com/watch?v=U_ah306zHbM>. Acesso em 4 jan. 2014. 
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uma área rural, próximo a Manchester, cidade a noroeste da Inglaterra, e em Essex, condado 

situado no sudeste do Reino Unido, com uma população com cerca de 1,5 milhão de 

habitantes, com o predomínio de classes populares. O estudo foi desenvolvido com uma 

metodologia baseada principalmente na construção pelas crianças de diários sobre imagens de 

amor, sexo e relacionamento divulgados na mídia, realização de entrevistas em profundidade 

e de grupos focais sobre o conteúdo de um vídeo editado pelos pesquisadores com trechos de 

séries norte-americanas e programas de TV. 

 Na pesquisa quantitativa, 69% das crianças responderam positivamente à afirmação 

“eu sei mais sobre sexo que os meus pais acham que eu sei”. O resultado foi reforçado por 

depoimentos obtidos na fase qualitativa, na qual a maioria das crianças a partir de onze anos 

disseram ter um conhecimento “absoluto” sobre o tema – algumas inclusive se mostraram 

envergonhadas não pelo assunto em si, mas por terem que fingir para os pais que não sabem o 

que já sabem, como disse Courtney, de doze anos: “Minha mãe não fala nada sobre isso [sexo 

na televisão], porque ela sabe que eu sei tudo sobre sexo e relacionamentos” (2004, p.43). Ao 

relembrar seu passado, outra adolescente, Harvey, de dezessete, apresentou narrativa 

semelhante: “Eu ouvi falar sobre isso ou algo parecido quando eu tinha uns dez anos, mas 

provavelmente na época que eu tinha uns quatorze anos já sabia tudo que precisava saber” 

(op.cit., p.43).  

 Em uma interpretação superficial, narrativas como essas podiam ser compreendidas 

como uma comprovação da "sexualização precoce infantil". No entanto, Bragg e Buckingham 

elaboram algumas análises importantes a partir das falas das crianças que entrevistaram: você 

pode afirmar que “sabe tudo” como uma forma de se autopromover diante do entrevistador – 

o que Silverstone (2005) classifica como performance; da mesma maneira que você pode 

achar que “sabe tudo” justamente por não ter consciência do que não sabe. Além disso, quem 

garante que essa percepção de "total domínio" sobre o assunto não é estimulada ou até 

promovida pelos próprios pais como uma maneira de evitar discussões aprofundadas? Embora 

tenham se declarado "experts", algumas crianças simplesmente não conseguiram entender um 

conteúdo sexual presente em uma determinada mídia mostrado pelos pesquisadores para 

servir de ponto de partida para uma discussão. Quanto mais a alusão era indireta, maior era a 

dificuldade de compreensão – o que é sexualmente “explícito” claramente depende da 

perspectiva de quem está percebendo, concluíram. 

 A veracidade da afirmação “eu sei tudo sobre sexo” é posta à prova em outros 

momentos da pesquisa, quando a imaginação e a fantasia se misturam à realidade no discurso 

das crianças. Participantes de dez anos de idade disseram “sair” com crianças do sexo oposto, 
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a exemplo de Rory e Skye, que declararam namorar desde os cinco anos, e pediram 

especificamente para serem entrevistados juntos, apesar de a maioria entrevistada não parecer 

passar muito tempo de fato na companhia do seu “namorado” ou namorada”. Durante o 

estudo, Alicia, de dez anos, disse ter três “namorados”, sendo que um é o menino com quem 

ela somente resolve os exercícios de matemática da escola e o outro é um personagem da série 

Buffy the Vampire Slayer. Ao longo deste trabalho, voltaremos a comentar outros detalhes da 

pesquisa de Bragg e Buckingham, que é um importante referencial teórico para a reflexão que 

propomos aqui.  

 Diante do cenário de uma mercadorização do sexo pela mídia, é genuína a 

preocupação com a exposição das crianças a esses conteúdos, como ressalta Orofino: 

 
(...) há uma necessidade cada vez maior de monitorar e observar a 
programação televisiva para a criança. Isto porque acreditamos que é preciso 
unir esforços para defender uma programação de qualidade para um público 
em formação e que visivelmente, na programação da atual grade no contexto 
da televisão brasileira a criança tem sido contemplada apenas de forma 
indireta, pelas vias de uma programação que de fato, não tem sido planejada 
para ela (2012, p. 13-14). 
 

 Atenta ao tema, Meenakshi Gigi Durham, professora de jornalismo e comunicação 

de massa, é autora do livro O Efeito Lolita 43, no qual analisa especificamente a construção 

midiática da "garota sexy". Logo no início, ela mostra como o próprio termo "Lolita" ganhou 

uma conotação diferente da personagem original do livro de Nabokov 44, que era, na verdade, 

vítima de abuso de um adulto manipulador. A Lolita da cultura de massa é, segundo, Durham, 

uma "metáfora penetrante" de garotas sensuais provocantes: 

 
As Lolitas que habitam nosso ambiente de mídia são construções. Elas 
servem a necessidades de mercado e a objetivos lucrativos, e são 
poderosamente sedutoras, especialmente para as jovens garotas cuja 
vulnerabilidade é explorada. (...) Hoje, mais do que nunca, a garota sexy está 
no olho do furacão. O sexo é um palco de disputas na sociedade 
contemporânea, como bem sabe qualquer um que acompanhe as manchetes 
na mídia. À medida que nossa compreensão de gênero e de sexualidade fica 
mais complexa, o debate sobre o que é "certo", "normal" ou "aceitável" na 
esfera outrora clandestina do sexo torna-se mais aberto e mais intenso (2009, 
p. 27). 

 

                                                 
43   DURHAM, Meenakshi Gigi. O efeito lolita: a sexualização das adolescentes pela mídia, e o que podemos 
fazer diante disso. Trad. Luis Fragoso. São Paulo: Larousse do Brasil, 2009. 
 
44   NABOKOV, Vladimir. Lolita. Trad. Jorio Dauster. São Paulo: Folha de S. Paulo, 2003.  
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 A pesquisadora chama a atenção para o fato de que a versão de sexualidade 

propagada na mídia convencional não está alinhada a uma política progressista, apesar da 

retórica construída para que haja essa ilusão: tanto a cultura da obscenidade como o ideal da 

esposa submissa partem da mesma promessa, a da felicidade e realização pessoal centradas na 

conquista do homem com base em papéis femininos arquetípicos. 

 Assim como esta pesquisa, Durham critica o discurso dominante de que a mídia é a 

culpada – "(...) usar a mídia como bode expiatório, atribuindo a ela a fonte de todos os males 

sociais é uma visão míope e simplista" (2009, p. 29), afirma. No entanto, ela questiona se é 

sensato que meninas (e mulheres) aprendam com a mídia que é preciso se submeter a dietas 

nada saudáveis e até cirurgias plásticas para ter um corpo perfeito e que, acima de tudo, o 

mais importante é ser "hot". "(...) não deveríamos estar preocupados com a oferta de tangas 

para crianças com 1 ou 2 anos ou de jeans com cintura baixa para pré-adolescentes?" (op.cit., 

p. 30), indaga. 

 Defendemos que é necessário problematizar a questão, portanto, a partir de uma 

reflexão dialética. A erotização e a sexualização da mídia contemporânea é um fenômeno 

sintomático que precisa ser estudado a partir da realidade social a qual pertence, o que não 

significa que o debate deve se encerrar com essa premissa. Precisamos, sim, nos preocupar 

com o que as crianças estão assistindo, lendo e pesquisando, e defender a produção de 

conteúdos de qualidade para esse público formado por sujeitos ativos, mas ainda em 

formação. No entanto, para isso, é importante tentar compreender de que forma elas se 

relacionam com essas mensagens, como as interpretam e que usos fazem das mesmas, assim 

como as representações que surgem a partir dessa interação. Mas o que entendemos por 

infância? 
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3  REFLEXÕES SOBRE A INFÂNCIA MODERNA: UM CONCEITO EM 

TRANSIÇÃO 

3.1 A MORTE DA INFÂNCIA? UM SINTOMA DO NOSSO TEMPO 

Uma época na qual crianças podem trabalhar como adultos, consumir como 
adultos, partilhar das informações como adultos, não reconhecem o mundo 
infantil como diferente ou especial. Um mundo onde adultos e crianças 
compartilham da mesma realidade física e virtual é um mundo de iguais (A 
invenção da infância. Direção: Liliana Sulzback. M. Schmiedt Produções, 26 
min., NTSC, 200045). 

 

 O curta-metragem A invenção da infância, que recebeu diversos prêmios no Brasil e 

no exterior, é baseado em depoimentos gravados com crianças e apresenta a ideia de que a 

infância está ameaçada no mundo contemporâneo. No filme, esse pensamento se desenvolve a 

partir de dois contextos diferentes: nas famílias de classes populares, a mortalidade infantil 

ainda é alta, em pleno século XXI, e as crianças são vistas como novos membros da força de 

trabalho; já nas classes mais ricas é imposta às crianças uma lógica de horários e uma rotina 

de atividades (aulas de balé, tênis, inglês, etc.) que acabam sobrecarregando-as. Em ambos os 

casos, o tempo dedicado a brincadeiras é cada vez mais escasso. O locutor do documentário 

explica, em off, que na época das grandes navegações o homem sonhou que o mundo poderia 

ser melhor e que a invenção da infância, datada do período da renascença, fazia parte desse 

sonho. O filme  termina com a frase: "Ser criança não significa ter infância." 

 Ao longo das últimas décadas, esse discurso de que a infância está sendo destruída 

ganhou força. Em Crescer na era das mídias eletrônicas, Buckingham (2007) comenta as 

ideias de alguns autores defensores dessa teoria, destacando que muitos atribuem aos meios 

de comunicação, com ênfase especial para a televisão, a responsabilidade por essa 

"destruição". 

 O autor britânico analisa as ideias de David Elkind (1981), que em seu livro Sem 

tempo para ser criança: a criança estressada 46, afirma que é a TV que oferece aos pequenos 

acesso ao mundo adulto sem que elas estejam emocionalmente preparadas para isso; ao 

homogeneizar a experiência humana, a televisão acaba levando os adultos a tratarem as 

crianças como se elas tivessem uma maturidade que, na verdade, ainda não atingiram, diz. 

                                                 
45 Disponível em: < http://portacurtas.org.br/filme/?name=a_invencao_da_infancia>. Acesso em 20 out. 2013. 
 
46 ELKIND, David. Sem tempo para ser criança: a criança estressada. Porto Alegre: Artmed, 2003. 
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 Buckingham ressalta que o argumento de Elkind é de que as crianças estão cada vez 

mais estressadas, porque seus pais estão transferindo suas ansiedades para os filhos, 

pressionando-os a ter logo cedo sucesso profissional e acadêmico (2007, p.38-39). Já Marie 

Winn (1984)47, analisa Buckingham, alerta para a perda de controle dos adultos sobre os 

filhos e para a adoção por parte das crianças de uma aparência e um comportamento muito 

pouco infantis. Segundo o autor britânico, Winn diz que a TV rouba das crianças o tempo 

para brincadeiras mais saudáveis e que as mídias acabam doutrinando as crianças sobre os 

segredos da vida adulta, levando-as a desenvolverem um senso crítico muito precocemente. 

Buckingham observa que esses dois autores apresentam uma certa nostalgia e um desejo de 

voltar no tempo, a uma época anterior, chamada por Winn de "a Idade de Ouro da Inocência", 

que estaria situada em torno do início do século XX (2007, p.40-41) – aliás, o documentário 

que comentamos anteriormente segue a mesma linha nostálgica. 

 Outro trabalho analisado por Buckingham é o livro O desaparecimento da infância, 

de Neil Postman48. Como o próprio nome da obra sinaliza, Postman defende que hábitos, 

linguagem e preferências das crianças e adultos estão ficando iguais, chamando a atenção para 

o uso erótico dos pequenos em filmes e comerciais e para a presença de conteúdos adultos em 

obras infantis – para ele,  com a televisão torna-se impossível controlar a informação ou 

manter qualquer tipo de poder dos adultos sobre o ambiente simbólico das crianças. Em artigo 

publicado na revista Childhood Education49, escrito na década de 1980, Postman sintetiza seu 

pensamento logo no início do texto: 

 

Vou argumentar que o ambiente das novas mídias, com a televisão em seu 
centro, está levando a um rápido desaparecimento da infância na América do 
Norte; que a infância provavelmente não vai sobreviver ao fim deste século; 
e que esse estado de coisas representa um desastre social de primeira linha. 
(...) A ideia da infância é uma das melhores invenções da renascença, talvez 
a sua mais humana (1985, p.286, tradução nossa). 

 

 Apesar desses autores adotarem um tom alarmista, nenhum deles tem, afirma 

Buckingham, a ilusão de que a infância é um "fenômeno atemporal" (2007, p.43). A exemplo 

                                                 
47 WINN, Marie. Children without childwood. Harmondsworth: Penguin, 1984. 
 
48 POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 1999. 
 
49 POSTMAN, Neil. The disappearance of childhood. Childhood Education, Washington, Volume 61, Issue 4, 
1985. p.286-293. Disponível em: 
<http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00094056.1985.10520201#.UmP2nRyo1fE>. Acesso em 20 out. 
2013. 
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de Postman e Winn, Buckingham aponta que Joshua Meyrowitz, em seu livro No sense of 

place 50, argumenta que a televisão dificulta a tarefa de manter as crianças afastadas do 

mundo adulto. Por outro lado, admite que o conceito de inocência infantil foi produzido como 

justificativa para a manutenção da separação social entre adultos e crianças. 

 Na introdução do livro Cultura infantil: a construção corporativa da infância, 

Shirley R. Steinberg e Joe L. Kincheloe engrossam o coro: "(...) poucos observadores notaram 

que a explosão de informações tão característica da era contemporânea desempenhava o papel 

principal num jogo destinado a minar as noções tradicionais da infância" (2004, p.11). No 

entanto, ao contrário dos outros autores, os dois nomeiam como vilão o capital empresarial e 

não propriamente a mídia. Steinberg e Kincheloe apontam para uma "crise contemporânea da 

infância" e classificam as mudanças econômicas e o acesso dos pequenos a informações sobre 

o mundo adulto como suas principais causas. O texto fala em "efeitos" da "pedagogia 

cultural" e em "padrões de consumo moldados pelo conjunto de propagandas das empresas" 

que "capacitam as instituições comerciais como professoras do novo milênio" (2004, p.15, 

grifos nossos).  

 Mesmo com um tom pessimista, Steinberg e Kincheloe reconhecem a historicidade 

da concepção de infância e explicam: "o que nos últimos anos do século XX foi rotulado 

como 'uma infância tradicionalmente ocidental' tem apenas cerca de 150 anos". Os dois 

autores enfatizam que o conceito de criança como uma classificação específica não existia na 

Idade Média (op.cit., p.11). Essa afirmação vai ao encontro da pesquisa do historiador Phillipe 

Àries, considerada um marco para a análise histórica do tema, segundo a qual a infância é um 

conceito moderno. Buckingham resume a questão afirmando que a noção contemporânea de 

infância faz parte de um projeto iluminista cujo objetivo é o desenvolvimento da 

racionalidade (2007, p.53); ele enfatiza que "a própria noção de 'morte da infância' é, claro, 

um sintoma de seu tempo." (op.cit., p.52). O autor britânico classifica essa tese como 

exagerada e em alguns casos histérica, mas não a despreza. Para ele, esses autores que 

defendem o fim da infância estão, na verdade, sinalizando mudanças históricas e sociais mais 

amplas e importantes, que precisam ser analisadas. Antes de nos aprofundarmos nessas 

transformações, vamos tentar entender a origem desse conceito moderno de infância, a partir 

de Àries e seu livro História social da criança e da família51. É importante mencionar que 

                                                 
50 MEYROWITZ, Joshua. No sense of place: the electronic media on social behavior. Oxford: Oxford University 
Press, 1985. 
 
51 ÀRIES, Phillipe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986. 



 

 

47 

alguns teóricos criticam seu trabalho, já que o mesmo se restringe à análise de documentos 

iconográficos; não podemos esquecer também que seu estudo retrata apenas o contexto 

europeu, com foco principalmente na França. Entendemos, todavia, que sua obra traz 

importantes contribuições à compreensão da construção da infância, não como algo "natural", 

mas como um conceito sociocultural. 

 

3.2 ÀRIES E O CONCEITO MODERNO DE INFÂNCIA 

 Àries inicia sua análise na sociedade medieval, quando, segundo ele, as crianças 

eram vistas como pequenos adultos que, se vencessem o alto nível de mortalidade que existia 

nos primeiros anos de vida, eram misturadas aos mais velhos sem nenhum tipo de distinção. 

Nessa época, a criança vivia uma espécie de anonimato; se ela morresse, como muitas vezes 

acontecia, os pais até poderiam ficar desolados, mas logo outra criança a substituiria:  

 

Nosso mundo é obcecado pelos problemas físicos, morais e sexuais da 
infância. Essa preocupação não era conhecida da civilização medieval, pois 
para esta sociedade não havia problemas: assim que era desmamada, ou 
pouco depois, a criança tornava-se a companheira natural do adulto (ÀRIES, 
1986, p.146).  
 

 Já no Antigo Regime, sistema social e político aristocrático que prevaleceu na França 

e em outros países da Europa entre os séculos XVI e XVIII, aos pequenos era destinado um 

novo sentimento, chamado pelo historiador de "paparicação":  por sua ingenuidade e graça, a 

criança se torna uma fonte de distração e de relaxamento para o adulto, quase como se fosse 

um animal de estimação. É apenas no século XVII que a relação dos adultos com as crianças 

começa a se modificar e surge a noção da inocência infantil, junto com as escolas e também 

como fruto da reforma moral e dos costumes promovida por católicos, protestantes e Estado. 

É nesse período que começa a surgir uma literatura pedagógica destinada aos pais e 

educadores, e a comparação da criança ao anjo torna-se comum. O princípio de que uma 

criança nunca poderia ficar sozinha, devido à sua “fragilidade”, também data dessa época. 

Aliás, aqui se instaura um paradoxo, que perdura até os dias de hoje e que serve de "pano de 

fundo" para a nossa pesquisa: a criança é vista como um ser inocente comparável a um anjo e, 

ao mesmo tempo, como um ser frágil e “débil”; são seres iluminados, porém frágeis, que 

precisam de uma doutrina educacional rigorosa para desenvolver uma postura de seriedade e 

racionalidade. 
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 O "sentimento da infância", como o conhecemos hoje, ou seja, a consciência da 

particularidade infantil que a distingue do adulto, nas palavras do próprio Àries, só passou a 

se desenvolver na sociedade ocidental a partir do século XVII, consolidando-se mesmo 100 

anos depois. Nesse processo, o papel da escolarização foi fundamental: 

 

A família transformou-se profundamente na medida em que modificou suas 
relações internas com a criança. (...) O clima sentimental era agora 
completamente diferente, mais próximo do nosso, como se a família 
moderna tivesse nascido ao mesmo tempo que a escola, ou, ao menos, que o 
hábito geral de educar as crianças na escola (op. cit.: 225-232). 

 

 Para esta pesquisa é interessante enfatizar que a preocupação da moral 

contemporânea sobre a exposição das crianças a conteúdos eróticos e sexuais era inexistente 

na antiga sociedade, de acordo com Àries. Até o século XVII, gestos e temas ligados ao sexo 

não eram proibidos na frente da criança até que ela atingisse a puberdade por dois motivos 

principais: defendia-se que ela era indiferente à sexualidade; e que não era possível “macular” 

a criança, pois não se acreditava na inocência infantil. Essa era a opinião geral – e apenas 

alguns moralistas e educadores já pensavam diferente.  

 Aos poucos, com o início da reforma moral e dos costumes, promovida inicialmente 

pela igreja, é que, contudo, hábitos começaram a ser modificados: usar apenas palavras castas 

na frente das crianças, evitar que elas se beijem e se toquem e que durmam na mesma cama 

com pessoas mais velhas (a coabitação na mesma cama era, então, uma prática muito 

difundida em todas as camadas sociais). “É dessa época realmente que podemos datar o 

respeito pela infância. Essa preocupação surgiu na mesma época tanto entre católicos como 

entre protestantes, na França como na Inglaterra” (1986, p.135). Aqui, os pequenos já são 

vistos como inocentes e, ao mesmo tempo, como seres de quem devem ser cobrados seriedade 

e racionalidade: 

 

O sentido da inocência infantil resultou portanto numa dupla atitude moral 
com relação à infância: preservá-la da sujeira da vida, e especialmente da 
sexualidade tolerada – quando não aprovada – entre os adultos; e fortalecê-
la, desenvolvendo o caráter e a razão. Pode parecer que existe aí uma 
contradição, pois de um lado a infância é conservada, e de outro é tornada 
mais velha do que realmente é. Mas essa contradição só existe entre nós, 
homens do século XX (1986, p.146). 

 

 Como vimos, então, até o século XVI a criança era percebida como um pequeno 

adulto que não merecia nenhum tratamento diferenciado e, depois, como alvo de "mimos" e 
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"paparicação" (pelo menos, nos primeiros anos de vida). Só depois é que a consciência sobre 

a particularidade infantil, o que ele chama de "sentimento da infância" se consolidou, levando 

inclusive a uma queda nos índices de natalidade, pois os pais passaram a desejar dar mais 

atenção a menos filhos. No entanto, se por um lado, a criança era valorizada por sua inocência 

quase angelical, por outro, ela era vista como um ser ainda não racional, incompleto. Eis a 

dualidade que permanece até os dias de hoje. Mesmo que o trabalho desse historiador seja 

alvo de críticas, seu estudo nos ajuda a compreender como o conceito de o que é "ser criança" 

não é estático e nem imutável, pelo contrário; ele foi se modificando ao longo do tempo, 

acompanhando mudanças sociais e históricas. E como podemos perceber, seu sentido não é 

fixo, muito menos absoluto e universal. Vamos analisar a seguir com mais profundidade esta 

questão. 

3.3 INFÂNCIA E INFÂNCIAS: CATEGORIA ESTRUTURAL, SOCIAL E INSTÁVEL 

As crianças, todas as crianças, transportam o peso da sociedade que os 
adultos lhes legam, mas fazendo-o com a leveza da renovação e o sentido de 
que tudo é possível (SARMENTO, 2004, p.2)52 

 

 Apesar de ser considerada especial e de se tornar, muitas vezes, o centro das atenções 

da família, o próprio significado da palavra "infância" já indica o espaço que a sociedade 

separou para aquele que ainda não atingiu a juventude: infante significa "aquele que não fala", 

como ressalta Àries. Orofino (2012) destaca que "a exclusão de um lugar de fala para a 

criança já se coloca na relação de alteridade na própria linguagem, como signo de diferença", 

ressaltando que vivemos um "contexto de exclusão geracional" (2012, p.3).  

 Buckingham alerta que à criança sempre foi dado um papel secundário e que a 

própria história da infância é, sobretudo, uma história de representações, como defendem 

Àries e tantos outros autores que se debruçam sobre o tema, como Carolyn Steedman, Hugh 

Cunningham, Patricia Holland e Valerie Walkerdine. No fundo, esses estudos indicam, 

segundo Buckingham, que as imagens dos pequenos ora como angelicais, puros e inocentes, 

ora como corrompidos e pecadores, ora como seres livres e conscientes, são narrativas 

                                                 
52 SARMENTO, Manuel Jacinto. As culturas da infância nas encruzilhadas da 2a modernidade. IN: 
SARMENTO, Manuel Jacinto; CERISARA, Ana. Crianças e miúdos: perspectivas sociopedagógicas da infância 
e educação. Porto: Edições Asa, 2004. Disponível em 
<http://cedic.iec.uminho.pt/Textos_de_Trabalho/textos/encruzilhadas.pdf>. Acesso em 15 out. 2013. 
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construídas na tentativa de os adultos lidarem com seus próprios sentimentos ambíguos e seus 

conflitos, nunca resolvidos, sobre o conceito de infância (Buckingham, 2007, p. 53-55). 

 Na introdução do artigo Theorical framework for children's internet use do livro 

Children, risk and safety on the internet, Livingstone, Haddon e Görzig ressaltam que não há 

neutralidade nesse debate: 

 

A infância é raramente vista de forma neutra. Apesar de bastante moldada 
pelo passado, a infância no início do século XXI é muito diferente daquela 
que os adultos de hoje se lembram. Olhar para o rosto de uma criança parece 
permitir um "olhar para o futuro". Não é de admirar, portanto, que as ideias 
sobre infância, incluindo aquelas expressas no contexto acadêmico, são 
emolduradas por esperanças e ansiedades, e pela tensão entre percepções de 
continuidade e mudança (2012, p.1, tradução nossa). 

 

 Os teóricos que defendem a "morte da infância" traçam um panorama pessimista a 

partir de uma perspectiva unidimensional, ao classificarem a criança como um ser passivo e 

indefeso diante das mídias (Buckingham, 2007, p.62).  

 Para a realização desta pesquisa, porém, partimos de outro lugar: adotamos os 

estudos de recepção, que têm como base o paradigma de que "o receptor-sujeito vai 

ressignificar o que ouve, vê ou lê, apropriar-se daquilo a partir de sua cultura, do universo de 

sua classe, para incorporar ou não a suas práticas" (Baccega, 2002, p.9)53, ainda que os 

indivíduos em questão sejam crianças. Além do trabalho do próprio Buckingham, que é hoje 

um dos grandes expoentes dos estudos culturais que se dedicam ao estudo da relação das 

crianças com as mídias, temos como aporte os autores de um movimento teórico recente que 

se convencionou chamar de nova sociologia da infância. Eles se propõem a pensar a infância 

como objeto sociológico, afastando-a de perspectivas exclusivamente biologistas ou de 

interpretações sobre a criança que excluem a construção social, as condições de existência e o 

contexto em que ela se insere – conforme mencionamos no capítulo anterior, o que buscamos 

neste trabalho é um embasamento multidisciplinar, que nos ajude a problematizar o conceito 

de infância por intermédio de uma análise dialética, que leve em consideração as permanentes 

contradições e tensões presentes nas representações contemporâneas sociais do que é ser 

criança, como propõe Orofino (2012). É preciso, então, em primeiro lugar, como o próprio 

Buckingham enfatiza, "reconhecer a natureza provisória e diversificada da infância 

contemporânea" (2007, p. 92).  
                                                 
53 BACCEGA, Maria Aparecida. Comunicação: interação emissão/recepção. Comunicação & Educação, São 
Paulo: 7 a 15 jan./abr. 2002. 
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 Apropriamo-nos, então, da análise do pesquisador português Manuel Jacinto 

Sarmento, um dos representantes da nova sociologia da infância, para quem as representações 

sociais sobre as crianças vêm sofrendo mudanças significativas, em consonância com as 

transformações que estão ocorrendo na relação espaço-tempo das vidas cotidianas, na 

estrutura das famílias, na escola, nas mídias e no espaço público, desde o final do século XX: 

 

Contrariamente à proclamada "morte da infância", o que a 
contemporaneidade tem aportado é a pluralização dos modos de ser criança, 
a heterogeneização da infância enquanto categoria social geracional e o 
investimento das crianças com novos papeis e estatutos sociais 
(SARMENTO, 2004, p.1, grifo nosso). 

 

 O que presenciamos atualmente, segundo Sarmento, é a reinstitucionalização da 

infância, no plano estrutural e simbólico, estimulada por rupturas como a emergência de uma 

economia de serviços, em substituição a uma economia predominantemente industrial; a 

deslocalização de empresas e os dispositivos de mercado em escala universal; a crescente 

presença de movimentos sociais na cena internacional com opiniões divergentes dos poderes 

hegemônicos; entre outras. Todas essas mudanças acabaram por desestabilizar algumas 

instâncias de legitimação de ideias, como a crença na razão, o sentido do progresso e o 

trabalho como base social, que, por sua vez, servem como sustentação para o próprio conceito 

moderno de infância enquanto categoria social de estatuto próprio.  

 Sarmento enfatiza que o lugar social ao qual a criança pertencia já não é mais o 

mesmo. De acordo com o pesquisador, os procedimentos configuradores do que ele chama de 

administração simbólica da infância estão em crise (não a infância em si) e estão sendo 

redefinidos. A administração simbólica da infância são normas, procedimentos e prescrições 

nem sempre formalizadas, mas que condicionam e constrangem a vida da criança em 

sociedade, que vão desde os lugares que ela deve e não deve frequentar, tipo de alimentação 

ideal e proibida, até os espaços considerados até então exclusivos para adultos, como a 

produção e o consumo, o espaço cultural erudito e a ação cívico-política. O pesquisador 

português explica que ao final do século XX essa administração simbólica foi radicalizada, a 

partir de novos instrumentos reguladores, como a Convenção dos Direitos da Criança e a 

atuação de agências internacionais como Organização Internacional do Trabalho (OIT) e 

UNICEF, que em um esforço homogeneizador configuraram uma infância global (2004, p.5), 

mas que não foram capazes de anular as várias infâncias existentes na contemporaneidade, 

que vivem em contextos de desigualdades, sejam elas de condição social, gênero, ou etnia, 

por exemplo.  
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 Sarmento observa ainda que a reentrada, "ou, pelo menos, a visibilização de algo que 

nunca deixou de acontecer, mas estava escondido", da criança na economia é um fator central 

para a reinstitucionalização da infância: ele cita o aumento do trabalho infantil, 

principalmente em países periféricos; o desenvolvimento de um mercado de produtos para 

crianças; e as ações de marketing que utilizam crianças na publicidade como parte desse novo 

contexto, em que os pequenos tornaram-se ativos tanto do lado da produção como do 

consumo. "As crianças 'contam' na economia e esse é um lado paradoxal do processo de 

reinstitucionalização, dado que (...) a modernidade caracterizou-se progressivamente pela 

exclusão das crianças do espaço estrutural da produção" (2004, p.7). 

 Em relação aos defensores da "morte da infância", Sarmento faz críticas e é 

categórico: "A infância está em processo de mudança, mas mantém-se como categoria social, 

com características próprias" (op.cit., p.10).  

 Corsaro, outro representante da nova sociologia da infância, afirma, com base no 

trabalho de Àries, que a vida das crianças não melhorou com a concepção moderna de 

infância, e que a progressiva separação entre os pequenos e os adultos é resultado de um 

contexto mais amplo que inclui as separações por classe social e raça na sociedade moderna 

(2011, p. 78)54. O autor destaca a visão prospectiva predominante que os adultos têm sobre as 

crianças, ou seja, estão sempre analisando-as e tratando-as a partir do que virão a se tornar, 

nunca do que elas já são – os pequenos são geralmente "crianças negativamente definidas", 

nas palavras da socióloga finlandesa Leena Alanen (1990). 

 A infância não é apenas um período temporário, sinônimo de uma época da vida de 

uma pessoa que vai passar. Ela é também uma categoria estrutural permanente na sociedade, 

como observa Corsaro, citando um conceito desenvolvido pelo dinamarquês Jens Qvortrup. 

Ao contrário de muitos pesquisadores que consideram as crianças como variáveis 

dependentes, ambos os autores, assim como Sarmento, reconhecem os pequenos como 

agentes nas ações coletivas e como co-construtores da infância e da própria sociedade.  

 Responsável pela formação do primeiro grupo de pesquisa no campo, Qvortrup 

(2010)55 afirma que a infância, durante muito tempo, como sua própria condição na 

sociedade, foi marginalizada pela sociologia, evitada nos estudos de autores clássicos como 

Marx, Weber, Durkheim e tantos outros. Até o final do século XX só havia textos sobre os 

                                                 
54 CORSARO, William A. Sociologia na infância. Porto Alegre: Artmed, 2011. 
 
55 QVORTRUP, Jens. A infância enquanto categoria estrutural. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.36, n.2, p. 
631-643, maio/ago. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v36n2/a14v36n2.pdf>. Acesso em 10 
ago. 2013. 
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processos de socialização das crianças, a partir de uma perspectiva estrutural-funcionalista. O 

autor explica que os estudos sociais sobre a infância só ganharam força de fato com a 

ampliação da discussão sobre a interrelação agência/estrutura, ou seja, com a percepção de 

que as mudanças sociais ocorrem tanto como resultado da interação entre as condições 

estruturais, quanto como intervenção humana consciente. Mesmo assim, esse foi um processo 

lento. Até hoje, a sociologia tradicional enxerga as crianças não como seres humanos, mas 

como futuros humanos, como seres que ainda passarão por um processo de aperfeiçoamento: 

 

Apesar de registros feitos de maneira impecável por alguns sociólogos 
eminentes para avaliar com precisão o significado da estrutura social, todos 
eles, quando se trata de crianças, falham por não pensar em termos de 
estrutura, ainda mais em crianças enquanto uma categoria social ou um 
coletivo — salvo talvez o fato de que todas elas estão caminhando em 
direção à idade adulta (2010, p.634). 

 

 Ao contrário desse pensamento, há no texto do autor dinamarquês uma ideia que é 

central para a nossa pesquisa: a nova sociologia da infância pensa não no desenvolvimento da 

criança, mas sim no desenvolvimento da infância, em termos estruturais, compreendida como 

uma categoria permanente de qualquer estrutura geracional, ainda que ela seja, 

simultaneamente, temporal, já que seus membros permanecem nela por um determinado 

espaço de tempo. "(...) As duas noções de infância — enquanto um período e enquanto uma 

categoria permanente — não se contradizem. Elas podem e, de fato, coexistem lado a lado, 

mas os significados de ambas são bem diferentes (...)" (2010, p.635).  

 Qvortrup define também a infância como espaço social onde as crianças vivem, 

permanente como categoria social, apesar de sua contínua transformação e de sua 

variabilidade cultural. Expliquemos melhor: enquanto espaço social, a infância transforma-se 

constantemente, da mesma maneira que ocorre com a idade adulta e a velhice; no entanto, 

essas mudanças sucessivas não anulam, nas palavras do pesquisador, a contínua existência e 

realidade da infância enquanto categoria estrutural. Da mesma forma, não há uma única 

infância, mas diversas infâncias, pois os contextos de vida e as diferenças de classe social, 

etnia, gênero, história, entre outras, influenciam e contribuem para a existência de uma 

pluralidade de infâncias, mesmo que alguns discursos só deem conta de uma "infância 

padrão". "O desenvolvimento histórico da infância não acaba com a sua categoria; e a 

variabilidade cultural da infância contemporânea testemunha a favor de sua presença 

universal", resume Qvortrup (2010:637).  
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 Em seu artigo Reconsiderar a nova sociologia da infância, Alan Prout (2010)56 

mostra os avanços do campo, mas também apresenta críticas a ele, comentando o pensamento 

do filósofo e sociólogo Bruno Latour, de que, durante muito tempo, a infância foi 

negligenciada pela sociologia por parecer desafiar a separação radical que se fez nas ciências 

entre natureza e cultura – o caráter híbrido da infância não se encaixa na mentalidade 

dicotômica moderna, diz. E qual foi a solução encontrada, principalmente até o final do século 

XX? Ceder a infância à natureza, ou seja, às ciências biológicas e médicas. O autor cita três 

dicotomias principais nos primórdios da sociologia da infância: a criança enquanto ator social 

versus a infância como estrutura social; a infância como construção social versus sua 

classificação como fenômeno natural; e a infância como ser versus o pressuposto da infância 

como devir. No texto, ele explica como a adoção exclusiva de cada uma dessas posições é 

arriscada e reducionista. Ao reconhecer a criança como um ser por "direito próprio", por 

exemplo, a sociologia pode se arriscar a concordar com o mito de que os pequenos são 

pessoas autônomas e independentes, como se fosse possível qualquer ser humano não 

pertencer a uma "complexa teia de interdependências". Da mesma forma, é perigoso o 

princípio de que os padrões em larga escala podem explicar a ação dos atores individuais e 

coletivos; assim como os estudos que veem a criança apenas como um ator social não levam 

em consideração o papel das mediações e percebem a infância como se fosse somente um 

fenômeno plural produzido pelas interações contínuas entre seres humanos.  

 Prout traça um percurso histórico do pensamento sociológico sobre o tema, alertando 

para o perigo do movimento pendular que produz reducionismos, por um lado, biológico; por 

outro, sociológico. Segundo ele, em termos mais amplos, o hibridismo presente na sociedade 

exige novos termos de análise além de posicionamentos dicotômicos: 

 

A Sociologia moderna refletiu essa tendência geral. Ela é marcada pela 
proliferação de tais dicotomias através das quais o mundo social foi dividido 
em tópicos distintos: estrutura versus ação; local versus global; identidade 
versus diferença; continuidade versus mudança, e assim por diante. Mas, em 
face de sociedades que se tornaram marcadamente desordenadas e repletas 
de fenômenos mistos, híbridos, complexos, impuros, ambivalentes, em 
constante mutação, fluidos e em rede, a teoria social foi obrigada a encontrar 
termos de análise. Quaisquer que tenham sido os termos inventados, todos 
tentaram passar a ideia de que a nítida separação das coisas que a 
modernidade buscou com tanto afinco já não era adequada para a tarefa de 
compreender a vida social contemporânea. Foi, então, em meio a essa 

                                                 
56 PROUT, A. Reconsiderando a nova sociologia da infância. Cadernos de Pesquisa, São Paulo, v. 40, n. 141, 
set./dez. 2010, p. 729-750. 
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mudança no caráter da vida social e meio a essa crise da teoria social, que 
teve início a Sociologia da Infância contemporânea (2010, p.732-733). 
 

 

 É nesse contexto que, para Prout, só agora a sociologia está começando a confrontar 

a complexidade e a ambiguidade da infância enquanto fenômeno contemporâneo e instável, 

percebendo que as dicotomias até então defendidas já não dão mais conta de explicá-la, 

principalmente diante das recentes transformações no mercado de trabalho e na estrutura 

familiar. Para o autor, o caráter inacabado da vida dos adultos ficou tão visível quanto o das 

crianças. Nesses termos, ambos podem ser vistos como devires, sem deixar de lado a 

necessidade de "respeitar seus estatutos como seres ou pessoas" (2010, p. 737). Ou seja, Prout 

destaca que crianças e adultos são seres em formação, incompletos e dependentes.    

 São essas teorias que nos ajudam a questionar a tese de que a infância "está morta", 

ou "foi destruída" pela mídia. Estamos passando por um momento de grandes mudanças 

sociais, algumas das quais comentadas no primeiro capítulo, que vão desde a ampliação do 

acesso a todo tipo de informação; o fortalecimento de um mercado cada vez mais global; uma 

interdependência entre consumo e produção, entre narrativas midiáticas e nossos discursos 

cotidianos; a consolidação de uma sociedade em rede que acaba redefinindo a midiatização e 

os processos sociais até as transformações nas estruturas das famílias; a queda na taxa de 

natalidade; o aumento da qualidade de vida com o consequente envelhecimento da população 

mundial; e o desenvolvimento de novas terminologias de compromisso e intimidade. A 

infância enquanto categoria estrutural, como bem afirma Qvortrup, é parte desta realidade 

social e, como tal, vem sendo transformada também, junto com todas essas mudanças. Ela 

continua "viva" como sempre; mesmo que não seja igual a que os adultos que decretam sua 

morte tiveram quando crianças.  

 A compreensão sobre a pluralidade de infâncias é fundamental para a realização 

deste estudo que propomos aqui. As narrativas das crianças que participaram desta pesquisa 

vivem uma infância específica, datada no tempo e localizada em um determinado contexto: no 

caso, em uma comunidade pobre, construída em um cenário urbano de uma das mais 

importantes cidades do país, com uma condição socioeconômica aquém do seu entorno, mas 

que, mesmo assim, têm acesso a símbolos da nossa sociedade de consumo, como  

smartphones, computadores, TV a cabo e internet. Como veremos no capítulo 5, são crianças 

que no dia a dia circulam entre a dura realidade do tráfico e do consumo de drogas, seja nas 

ruas ou dentro de casa, e os desenhos animados do Cartoon Network e Discovery Kids e os 

jogos do Facebook. Suas narrativas mostram nitidamente a interrelação entre cotidiano e 
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mídia, as mudanças nos arranjos familiares e a fragilidade da fronteira entre as concepções 

modernas de infância e a fase adulta. 

 

3.4 REPRODUÇÃO INTERPRETATIVA E CULTURA DE PARES 

 Vamos abordar agora dois conceitos da nova sociologia da infância que serão muito 

importantes para a análise dos dados empíricos obtidos em nossa pesquisa: o de cultura de 

pares e o de reprodução interpretativa de William Corsaro (2011), que podem ser trazidos 

para os estudos de recepção com crianças. 

 Para ele, as relações das crianças com os seus "pares", ou seja, com um grupo de 

crianças que convive junto no dia a dia, são fundamentais para a produção cultural do próprio 

mundo infantil:  

 

As crianças se apropriam criativamente de informações do mundo adulto 
para produzir suas próprias culturas de pares. Tal apropriação é criativa no 
sentido de que estende ou desenvolve a cultura de pares; as crianças 
transformam as informações do mundo adulto a fim de responder às 
preocupações de seu mundo. Dessa forma, contribuem simultaneamente para 
a reprodução da cultura adulta. Assim, as culturas de pares infantis têm uma 
autonomia que as tornam dignas de documentação e de estudo por si. 
(CORSARO, 2011, p. 53).    

 

 Segundo Corsaro, as crianças iniciam sua participação na cultura participando de 

rotinas culturais da família — o costume de se sentar à mesa nas refeições e conversar, um 

passeio aos domingos, são exemplos dessas práticas. Com o tempo e ao adquirir experiência, 

elas vão refinando e ampliando seu lugar. Esse processo é contínuo, pois os pequenos, aos 

poucos, começam a participar de outras atividades coletivas fora da família. É, então, que se 

dá a interação com colegas em grupos de amigos, a partir da qual as crianças produzem uma 

série de culturas de pares. Práticas da infância são, dessa maneira, gradativamente 

transformadas em habilidades e conhecimentos necessários para a participação no "mundo 

adulto". "Embora as crianças desempenhem um papel ativo na produção de rotinas culturais 

com adultos, elas geralmente ocupam posições subordinadas e são expostas a muito mais 

informações culturais do que elas podem processar e compreender", afirma Corsaro (2011, p. 

128). As culturas de pares se desenvolvem justamente a partir dessa necessidade da criança de 

tentar dar sentido ao que ouve e vê, mas não entende, e de também resistir ao mundo adulto, 

de alguma forma.  
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 A teoria de cultura de pares também está ligada ao conceito que o sociólogo 

desenvolveu sobre reprodução interpretativa: segundo ele, as crianças não se limitam a imitar 

ou a internalizar a sociedade e a cultura nas quais estão inseridas, mas contribuem ativamente 

para a produção cultural, se apropriando, reinventando, reproduzindo conteúdos, se 

esforçando para interpretar, ou buscar um sentido para o mundo à sua volta, a partir das suas 

relações com outras crianças e com os adultos. 

 Para Corsaro, são três os tipos de ações coletivas que formam a reprodução 

interpretativa. O primeiro é a apropriação criativa de informações e conhecimentos pelas 

crianças do mundo adulto. Na busca de compreender o ambiente à sua volta, de experimentar 

e testar seus sentidos, muitas vezes a criança reproduz e aplica termos conhecidos, que ela já 

ouviu em algum lugar, em contextos diversos. O segundo consiste na produção e participação 

de crianças em uma série de culturas de pares: as mesmas não são estruturas preexistentes 

com as quais as crianças entram em contato simplesmente, "não são fases que cada criança 

vive"; elas são, acima de tudo, produções coletivas e inovadoras, as produções que se dão na 

cultura de pares "são incorporadas na teia de experiências que elas crianças tecem com outras 

pessoas por toda a sua vida". Já a terceira ação coletiva é a contribuição infantil para a 

reprodução e extensão da cultura adulta. O sociólogo explica que as experiências infantis nas 

culturas de pares não são abandonadas com a maturidade; ao contrário, elas se mantêm como 

parte de suas "histórias vivas", como "membros ativos de uma determinada cultura" – "Assim, 

o desenvolvimento individual é incorporado na produção coletiva de sua série de culturas de 

pares que, por sua vez, contribuem para a reprodução e a alteração na sociedade ou na cultura 

mais ampla dos adultos"  (2011, p. 39). Corsaro enfatiza também que as ações coletivas que 

compõem o processo de apropriação criativa a qual ele chama de reprodução interpretativa 

vão sendo repetidas na cultura de pares ao longo do tempo, podendo provocar mudanças em 

certos aspectos da cultura adulta:  

 

Essas atividades seguem uma progressão exata: a apropriação permite a 
produção cultural, que contribui para a reprodução e a mudança. As 
atividades não são, no entanto, historicamente divididas. Ou seja, as crianças 
não agem num período específico, no qual se apropriam de todas as 
informações necessárias para produzir uma cultura de pares, e só então 
contribuir para a reprodução e modificação da cultura adulta. Em vez disso, 
essas ações ocorrem no momento e ao longo do tempo (CORSARO, 2011, p. 
54).    

  

 O sociólogo destaca também a existência de uma cultura simbólica da infância, que 

são as várias representações ou símbolos expressivos de crenças e valores infantis 
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desenvolvidos a partir de três fontes primárias: a mídia dirigida à infância, como desenhos, 

filmes e outros; a literatura infantil, com ênfase para os contos de fadas; e os valores míticos e 

lendas, como o Papai Noel. As informações produzidas por essas fontes são, segundo Corsaro, 

mediadas principalmente por adultos nas rotinas culturais em família e em outros ambientes, 

mas, mesmo assim, as crianças conseguem se apropriar, usar e transformar a cultura simbólica 

à medida que produzem e participam da cultura de pares. Ele ressalta a tendência que muitos 

estudos têm de subestimar essa capacidade das crianças, quando o tema é a mídia:  

 

A maioria dos estudos sobre o conteúdo da programação de televisão 
envolve a crítica à violência, à ausência de valor educativo, ao sexismo e à 
apelação ao hedonismo (...) Sabemos pouco, no entanto, sobre como as 
crianças negociam com os pais o acesso à televisão e a outros meios de 
comunicação; como se comunicam com os pais e com os pares sobre o que 
veem; e como se apropriam, usam e estendem as informações da mídia. (...) 
Para a maioria das pessoas, a simples menção de crianças traz imediatamente 
à mente a Disney e seu vasto império de parques temáticos, filmes, DVDs e 
livros. Ainda assim, os poucos estudos de pesquisadores acadêmicos que 
analisaram a Disney e seus produtos concentraram-se principalmente nas 
estratégias de marketing da empresa, visão de infância e releitura de contos 
de fadas clássicos para o consumo de massa (op.cit., p.135).    

 

 Eis, mais uma vez, a justificativa para o nosso trabalho: em geral, a cultura de pares 

na infância, a capacidade de reprodução interpretativa da criança e as diversas mediações que 

influenciam sua percepção de mundo – a mídia é apenas uma delas – acabam negligenciadas, 

omitidas da discussão. Assim como a juventude ou a velhice, a infância é uma das idades da 

vida que merecem uma investigação específica; as crianças precisam ser consideradas como 

atores em sentido pleno e não simplesmente como seres em devir, pois são, ao mesmo tempo, 

produtos e atores dos processos sociais (SIROTA, 2001, p.19) 57. Nosso objetivo é contribuir 

para tirar a criança dessa sua "invisibilidade estatística", nas palavras de Sirota (op.cit., p. 25).  

3.5 MUDANÇAS NA ESTRUTURA FAMILIAR 

 Os primeiros modelos de adultos com quem a criança entra em contato são os 

membros de sua família, são eles que desempenham um papel fundamental principalmente no 

começo de suas vidas – não é à toa que na psicanálise, por exemplo, a família é vista como 

                                                 
57 SIROTA, Règine. Emergência de uma Sociologia da Infância: evolução do objeto e do olhar. Cadernos de 
Pesquisa, São Paulo, n. 112, p.7-31, mar/ 2001. 
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referencial explicativo para o desenvolvimento emocional do indivíduo. Para refletirmos, 

portanto, sobre o lugar da criança na sociedade e o seu cotidiano, assim como sua posição de 

sujeito e de produtora de cultura, é importante compreendermos as mudanças que vêm 

ocorrendo na estrutura familiar. Da mesma forma que se fala em "desaparecimento" e "morte" 

da infância, muitos teóricos já anunciaram a "crise" da família nos dias atuais – se voltarmos 

àquelas teorias sobre a liquidez do mundo moderno, sobre os efeitos "nefastos" do consumo e 

da mídia "diabólica", abordadas no primeiro capítulo deste trabalho, podemos dizer que as 

previsões negativas sobre a família é mais um "sintoma do nosso tempo". O que diversos 

autores, como Giddens (2012), Corsaro (2011) e Singly (2007) vão mostrar, todavia, é que a 

família contemporânea está passando por profundas transformações, o que não decreta o seu 

"fim". O modelo burguês de família nuclear, composta por pai, mãe e crianças vivendo na 

mesma casa, já não é o predominante, essa é uma realidade que vem sendo constatada em 

diversos países ocidentais. Presenciamos essa mudança em nossa pesquisa: muitas crianças 

que participaram do estudo vivem apenas com a mãe; outras moram com os pais, além de 

irmãos de relacionamentos anteriores e um tio; e há relatos também de casas que abrigam 

primos ou o filho da vizinha.  No passado, o foco era mais na estrutura; hoje, é na qualidade 

das interrelações (Szymanski, 2002)58. 

 Se olharmos para a história, a família nem sempre foi considerada a unidade básica 

da sociedade; sua valorização se deu com a consolidação da vida privada. Segundo Àries 

(1986), o sentimento da família era desconhecido na Idade Média, ele só nasceu nos séculos 

XV e XVI, se fortalecendo no século XVIII, justamente quando os ideais burgueses de 

valorização do acúmulo de riqueza pelo trabalho como forma de ascensão social passam a 

substituir a importância que se dava, por exemplo, à linhagem e ao "berço" da nobreza. Até 

essa época, o convívio social e as trocas afetivas ocorriam não no núcleo familiar, mas fora 

dele, entre vizinhos, amigos, amos e criados, em comunidades que se reuniam em encontros, 

visitas e feiras. A organização do espaço da casa na concepção moderna, com a definição de 

cada cômodo, só surgiu no século XVIII, expressando já a nova preocupação de "defesa" 

contra um mundo repleto de incertezas oriundas das mudanças que atingiram seu ápice na 

Revolução Industrial e na Revolução Francesa. A partir desse momento, a necessidade de 

isolamento e de proteção se faz presente no lar. Aos poucos, então, a família foi se tornando o 

                                                 
58 SZYMANSKI, Heloisa. Teorias e "teorias" de famílias. In: CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. (org.). A 
família contemporânea em debate. São Paulo: EDUC/Cortez, 2002. p. 23-27. 
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"porto seguro" dos sujeitos modernos, a "chave da felicidade individual"; o doméstico torna-

se uma instância reguladora fundamental na modernidade: 

 

Em meados do século XIX, o ideal burguês de um marido que atendia às 
necessidades da família e de uma esposa que se consagrava ao lar estava de 
tal forma difundido que o recenseamento geral teve ocasião não só de 
mencionar uma nova categoria, as “mulheres do lar”, como também de 
afirmar em sua introdução ao relatório de 1851: “Todo inglês deseja 
profundamente uma casa individual; é um quadro bem definido em torno de 
sua família e de seu lar ― o santuário de suas dores, alegrias e reflexões” 
(HALL, 2009, p.6359). 

 

 A família, então, se torna a gestora dos interesses privados e um patrimônio material 

e simbólico importante na sociedade moderna. Como elemento fundamental da lógica 

capitalista, ela fornece aos sujeitos o descanso e o alento afetivo necessários para retornarem 

todos os dias ao trabalho que é a matéria-prima do funcionamento econômico, além de 

assegurar a transmissão dos patrimônios – a casa torna-se a unidade econômica de base. A 

família também exerce sua função reprodutora, produzindo e proporcionando às crianças uma 

primeira forma de socialização. É no final do século XVIII, segundo Giddens (1994), que 

surge o amor romântico, como uma reordenação da vida emocional nas atividades cotidianas, 

na qual cria-se uma "história compartilhada" do marido e da esposa, separando o 

relacionamento conjugal de outros aspectos da organização familiar, conferindo-lhe uma 

prioridade especial (Giddens, 1994, p.56). 

 Esse panorama histórico nos mostra, portanto, que a ascendência moral da família foi 

originalmente um movimento burguês e que a sua transformação, assim como a valorização 

do espaço privado, está diretamente ligada ao desenvolvimento do sentimento da infância e da 

mudança na interação entre pais e filhos. A afetividade que é hoje o núcleo das relações 

familiares e a preocupação que se tem atualmente com a formação e a educação de uma 

criança nem sempre estiveram presentes; são, sobretudo, ingredientes da sociedade moderna. 

É a partir das mudanças em suas relações internas com as crianças que a própria família se 

transforma: há uma valorização de sua intimidade; a organização do espaço familiar se torna 

privado, e distante do "resto do mundo". 

                                                 
59 HALL, Catherine. “Sweet Home”. In: PERROT, Michelle (org.). História da Vida Privada, 4: Da Revolução 
Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.  
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 Se avançarmos mais no tempo, vamos ver, com base no trabalho de François de 

Singly (2007)60 que a família contemporânea ocidental passou por profundas transformações. 

Ele divide a trajetória histórica da estrutura familiar em duas fases: uma vai do século XIX até 

os anos 1960, e a segunda se inicia a partir desse período (que Giddens chama de 

"modernidade tardia"). Na primeira, a qual o sociólogo francês classifica como "família 

moderna 1", há uma coincidência entre a instituição do casamento e a focalização nas relações 

interpessoais; nessa época, o modelo de referência é baseado em três elementos – o amor no 

casamento, a divisão do trabalho entre o homem e a mulher (o pai é o provedor que trabalha, 

enquanto a mãe é a dona de casa responsável pela criação do filho) e a atenção à criança, 

principalmente no que diz respeito à saúde e à educação. A partir da década de 1960, o 

modelo cai em declínio e surge a "família moderna 2", em decorrência, entre outros fatores, 

da consolidação da mulher no mercado de trabalho, do controle de natalidade proporcionado 

pelos métodos anticoncepcionais e do surgimento de outros arranjos familiares. Uma das 

causas principais dessa mudança é, segundo Singly, a valorização da felicidade individual de 

cada um dos membros da família: 

 

O que muda é o fato de que as relações só são valorizadas quando realizam 
as satisfações proporcionadas a cada um dos membros da família. Hoje, a 
"família feliz" é menos atrativa, o que importa é a felicidade de cada um. (...) 
a família não desapareceu, uma vez que os indivíduos acreditam que ela 
constitui um dos veículos ideiais para ser feliz, para a realização de si 
mesmo. O "eu" é mais importante do que o "nós", mas ele não propõe, bem 
ao contrário, o desaparecimento do grupo conjugal nem do grupo familiar 
(2007, p.131-132). 

 

 É a partir desse contexto que, para Singly, a família deixou de ser uma instituição 

para tornar-se um "espaço relacional" e um lugar central de relações afetivas para a 

construção da identidade individualizada e do self  infantil e adulto. O pensamento de Singly 

vai ao encontro da reconfiguração da intimidade e do conceito de sexualidade plástica (prática 

sexual desconectada de fins reprodutivos) propostos por Giddens, que já discutimos 

anteriormente: nossa vida tornou-se um projeto com diversas possibilidades de autonomia e 

felicidade, e uma comunicação emocional satisfatória é essencial tanto para a manutenção dos 

laços familiares, como para a criação de novos arranjos de vida familiar (Giddens, 2012, 

p.242) 61. Dessa maneira, o amor romântico perde espaço para o chamado "amor confluente", 

                                                 
60 SINGLY, François de. Sociologia da Família Contemporânea. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007. 
 
61 GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012.  
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outro conceito proposto por Giddens, o qual privilegia a felicidade e a satisfação no 

relacionamento, em detrimento do "eterno e para sempre".  

 Surgem, então, diversos modelos de vida familiar: biparentais, monoparentais, 

reconstituídas (termo utilizado na sociologia para definir uma família em que pelo menos um 

dos adultos tem filhos de um relacionamento anterior), homoafetivas, entre outras. Os padrões 

mudaram. Especialmente desde a década de 1960, pelo menos nos países ocidentais, o índice 

de divórcio só vem aumentando, enquanto as taxas de natalidade vêm decaindo; cresce o 

número de lares em que a mulher é a "chefe da família" e não é mais tão "assustador" o 

nascimento de filhos fora do casamento – ambas tendências aparecem em nossa pesquisa de 

campo –; a união entre homossexuais já é aceita em diversos países; e os casos de pessoas que 

se casam duas, três ou quatro vezes já não são tão atípicos. Da mesma forma que falamos em 

"infâncias", o mais apropriado seria tratar de "famílias".  

 Como essas mudanças familiares afetam a infância? Corsaro ressalta que a academia 

ainda é carente de pesquisas sobre o tema, e que essa falta se deve principalmente ao valor 

que a maioria das sociedades ocidentais dá à privacidade da família. Em seu livro, ele 

comenta alguns desses estudos, citando, por exemplo, o trabalho da psicóloga Judy Dunn 

(1988), que utilizou métodos observacionais e entrevistas para estudar o desenvolvimento 

social e emocional de crianças de um a três anos em seus contextos de vida familiar em 

sociedades ocidentais.  

 Corsaro dá ênfase à investigação da socióloga Annette Lareau (2003), com base em 

etnografia realizada com 12 famílias nos Estados Unidos, que mostra como a classe social 

afeta a vida das crianças, a partir dos valores e princípios que são ensinados a elas por seus 

pais. O objetivo da pesquisadora era compreender como as famílias organizavam a vida 

cotidiana, como educavam seus filhos e como era a relação deles com instituições como 

escolas, igrejas e centros médicos. Para isso, estudou famílias brancas e negras, de classe 

média, de classe trabalhadora e pobres. Lareau encontrou dois tratamentos bem distintos entre 

os grupos em relação aos seus filhos, aos quais ela nomeou como "lógica de criação como 

realização do crescimento natural" e "educação acompanhada". Segundo ela, o primeiro é 

predominante entre os pais de classes trabalhadora e pobres: eles costumam ver o 

desenvolvimento das crianças como algo espontâneo, que ocorre naturalmente se receberem 

suportes básicos, como comida e abrigo, e geralmente são mais autoritários com seus filhos, 

apesar de manterem a vida dos pequenos menos estruturadas e controladas que nas famílias 

com mais poder aquisitivo. Já os pais e mães brancos e negros de classe média adotam a 

prática de educação acompanhada, estimulando e valorizando os talentos, opiniões e 
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habilidades das crianças, inscrevendo-os em todo tipo de atividade que possa ajudar em seu 

desenvolvimento cognitivo e social. Corsaro chama a atenção para a importância do estudo de 

Lareau, pois o mesmo, destaca, indica que a prática de educação acompanhada provoca nas 

crianças que estão sob a sua influência uma noção de que é possível manter ou melhorar suas 

posições de classe, enquanto a lógica dos pais trabalhadores acabava levando seus filhos a 

desenvolverem desde cedo uma noção de restrição e resignação às limitações de suas 

circunstâncias de vida: 

 

As profundas observações etnográficas do estudo também revelam aspectos 
fascinantes da vida familiar, que ultrapassam esses padrões gerais 
relacionados à classe social, contudo. Por exemplo, crianças e pais da classe 
média estão tão envolvidos com a escola e com as atividades 
extracurriculares que se sentem constantemente preocupados e cansados. 
Existem menos oportunidades para ter um tempo relaxante com a família e 
para que as crianças sejam simplesmente crianças (...). As crianças e famílias 
das classes operária e pobre, por outro lado, embora sem recursos 
necessários para tornar suas vidas mais fáceis ou para fornecer lições ou 
treinamento especial para suas crianças, passam mais tempo juntas em 
interações familiares desestruturadas e visitando os parentes. Além disso, as 
crianças da classe operária e da classe pobre possuíam mais autonomia e 
eram mais independentes (2011, p.106). 

 

 Claro que não podemos generalizar as conclusões da pesquisa de Lareau, comentada 

por Corsaro, mas para o nosso trabalho é fundamental compreendermos a influência que a 

família tem como um dos principais espaços e fontes de mediação entre adultos e crianças, e 

como as transformações no contexto familiar e o desenvolvimento de novos arranjos 

familiares vêm também produzindo mudanças significativas na infância.  

 Para tratarmos especificamente das relações que se estabelecem entre as crianças e a 

mídia, vale a pena retomarmos o pensamento de Prout. Diante desse cenário de complexidade, 

de significativas mudanças macro e microssociais, e da definição, por consequência, da 

infância como fenômeno ambíguo, instável e contemporâneo, o autor propõe a busca pela 

consolidação de um elo entre a criança como indivíduo e a criança como um ser social, a 

inclusão do que ele chama de "terceiro excluído": a percepção da infância como um fenômeno 

complexo que não se adequa ao reducionismo de nenhum polo de separação.  

 Para esta parte da nossa reflexão, vamos destacar a análise que Prout propõe sobre 

Latour e seu conceito de "redes heterogêneas do social":  

 

Os fenômenos sociais devem ser compreendidos como entidades complexas 
nas quais se dá um misto de cultura e natureza como condição de 
possibilidade. Não existem mais entidades puras, apenas híbridas, que 
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Latour classifica como "quase-sujeitos" e "quase-objetos". (...) Assim, não é 
necessário separar arbitrariamente as crianças dos adultos, como se fossem 
espécies de ser diferentes. Em vez disso, a tarefa consiste em saber quantas 
versões distintas de criança ou adulto emergem da complexa interação, rede 
e orquestração entre diferentes materiais naturais, discursivos, coletivos e 
híbridos (PROUT, 2010, p. 740). 
 

 Prout se baseia na teoria do ator-rede, de Latour 62, para afirmar que, a partir da 

metáfora "rede", a infância pode ser compreendida como uma coleção de ordens sociais 

diferentes, às vezes competitivas, às vezes conflituosas. De acordo com esse paradigma, a 

sociedade é formada por um conjunto de redes – que podem tornar-se frágeis e são sempre 

parciais e facilmente anuladas –, que por sua vez são compostas por diversos tipos de atores: 

humanos (crianças e adultos) e não humanos (objetos e tecnologias). Prout enfatiza que novas 

redes podem surgir, desaparecer, ou crescer: 

 
Em outras palavras, novas formas de infância aparecem quando se criam 
novos espaços de conexões em rede, por exemplo, entre crianças e 
tecnologias, como a TV e a internet. (...) Uma questão-chave, portanto, é 
saber que rede produz uma forma particular de infância ou de criança (2010, 
p. 742). 

 

 Como já abordamos no primeiro capítulo deste trabalho, com base em uma teoria 

funcionalista de causa e efeito, em geral, o discurso predominante é o de que a mídia é 

negativa para a vida das crianças e estaria "destruindo" a infância. No entanto, os paradigmas 

discutidos até aqui mostram que estamos passando por uma série de transformações sociais 

que afetam o cotidiano das crianças; o contemporâneo e o conceito moderno de infância, 

ocidental e europeu, já não parecem ser compatíveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62 De acordo com os conceitos dessa teoria, que oferece uma reflexão sobre ciência, tecnologia e sociedade a 
partir das práticas cotidianas, a realidade vai sendo produzida a partir de um processo de constante redefinição.  
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4 NOSSO ESPAÇO NA REDE: ESTUDOS DE RECEPÇÃO COM CRIANÇAS 

 Como destacamos anteriormente, compreendemos a infância como categoria 

estrutural e relacional, atravessada pelos demais eixos constitutivos do social como classe, 

raça, gênero, religião, etnia, geração, orientação sexual, entre outros – o que nos remete à 

existência de uma pluralidade de infâncias (Qvortrup, 2010). Além disso, entendemos que 

mudanças significativas na sociedade vêm promovendo transformações no cotidiano das 

crianças e na forma como elas são vistas pelos adultos. Faz parte também do nosso aporte 

teórico, vale relembrar, paradigmas que percebem a criança como sujeito, ainda que em 

formação (Buckingham, 2007).   

 Neste capítulo, vamos apresentar uma reflexão sobre os estudos de recepção que têm 

as crianças não apenas como sujeitos de pesquisa, mas como seus participantes ativos, 

recuperando suas principais matrizes teóricas e contribuições para a pesquisa empírica em 

comunicação social. Para atingir esse objetivo, vamos abordar a trajetória latino-americana 

nos estudos da cultura popular e o seu diálogo com os estudos culturais britânicos, já que a 

pesquisa crítica de mídias e infâncias que propomos aqui é, em sentido mais amplo, um 

exercício de indagação sobre as apropriações e a ressignificação de conteúdos midiáticos 

realizadas por um grupo específico, em seus contextos particulares e em suas relações com os 

meios de comunicação.  

4.1 OS ESTUDOS CULTURAIS 

 Para a realização deste trabalho, tomamos como base aportes teóricos que nos 

ajudaram a construir uma pesquisa qualitativa, de caráter etnográfico, a partir de um método 

dialético e crítico, na tentativa de superar visões dicotômicas e reducionistas, sobre as quais já 

discutimos. Nesse sentido, uma grande contribuição para o nosso trabalho são os estudos 

culturais, em seus diferentes modos e lugares territoriais de origem – seja no Reino Unido, na 

América Latina ou em outras regiões –, pois como destaca Orofino (2011) 63, seus autores 

compreendem a cena sócio-midiática como lugar de conflito e de luta em torno do 

significado, que nunca está "dado a priori", como algo em permanente processo de 
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negociação, ao contrário de abordagens funcionalistas já comentadas no primeiro capítulo 

desta dissertação.  

 Mas o que são os estudos culturais? Em linhas gerais, são estudos que se 

desenvolveram de uma movimentação política e organizada no campo da teoria cultural que 

surgiu principalmente a partir do pós-guerra, na segunda metade do século XX, cujas 

manifestações se deram não apenas na Inglaterra, país considerado por muitos autores o berço 

dos estudos culturais 64, mas em outros países europeus, asiáticos e latino-americanos. 

 Influenciados por teorias como o pensamento marxista e o conceito de hegemonia de 

Gramsci, o projeto inicial dos estudos culturais era refletir sobre as implicações da extensão 

do termo "cultura"; a grande proposta de mudança era sua ampliação para o conceito de 

culturas, incorporando assim novas e diferentes possibilidades de sentido (COSTA, 

SILVEIRA e SOMMER, 2003) 65. Cultura, então, deixa de ser sinônimo apenas de erudição, 

de padrões estéticos da elite, de arte, para incluir também em seu significado o gosto e a 

produção das pessoas comuns, ordinárias, das multidões, como enfatiza Raymond Williams, 

um dos fundadores dos estudos culturais britânicos, em Culture is ordinary, escrito 

originalmente em 1958 66: 

 
Uma cultura tem dois aspectos: os significados e direções já conhecidas, nas 
quais seus membros são criados; e as novas observações e significados, que 
são oferecidos e testados. Estes são os processos ordinários da sociedade 
humana e das mentes humanas, e nós vemos através deles a natureza da 
cultura: que ela é sempre tanto tradicional como criativa; que é tanto os 
significados comuns mais ordinários, como os significados mais finos (...). A 
cultura é ordinária, em toda sociedade, em toda mente (2010, p.54, tradução 
e grifo nossos). 

 

 Para Williams, era importante frisar que a cultura não era um domínio separado, ou 

uma instância autônoma de valores humanos (tradição idealista), ou ainda uma instância que 

                                                 
64 O Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) foi fundado em 1964 por Richard Hoggart. O centro foi 
o foco do que se convencionou chamar Birmingham School of Cultural Studies, ou estudos culturais britânicos, 
que teria sido o local de origem dessa proposta de ruptura da tradição dos estudos sobre cultura enquanto prática 
intelectual institucionalizada. No entanto, literatura mais recente aponta que tal movimento também teria 
ocorrido simultaneamente em outros países e continentes. 
 
65 COSTA, Marisa V.; SILVEIRA, Rosa Hessel; SOMMER, Luís Henrique. Estudos Culturais, educação e 
pedagogia. Revista Brasileira de Educação, n. 23, p. 36-61, maio/jun./jul./ago. 2003. Disponível em: <http:// 
www.scielo.br/pdf/rbedu/n23/n23a03.pdf>. Acesso em 20 out. 2013.  
 
66 WILLIAMS, Raymond. Culture is ordinary. In: SZEMAN, Imre; KAPOSY, Timothy. Cultural theory: an 
anthology. Chischester: Wiley-Blackwell, 2010. 
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se mantém no ar sobre a vida material em uma superestrutura que reflete a base (materialismo 

ortodoxo), mas que opera ativamente na sociedade (Cevasco, 2003) 67. 

 Stuart Hall (1997) 68, um dos diretores da Escola de Birmingham,  ressalta que os 

livros Culture and society (1958), de Williams; The uses of literacy (1957), de Richard 

Hoggart; e The making of the english working class (1963), de E. P. Thompson, promoveram 

uma verdadeira ruptura com as tradições de pensamento vigentes até então – destacaram a 

necessidade de se estudar a produção cultural de uma sociedade e suas diferentes práticas 

como textos culturais cujos significados são permanentemente negociados. De acordo com o 

pensamento dos estudos culturais, é na cultura, predominantemente dinâmica e imprevisível, 

que são estabelecidas e contestadas as desigualdades sociais ligadas à classe, etnia, gênero, 

geração, entre outros. Hall (1997) chama a atenção para a ênfase na cultura como práticas 

sociais e cita um trecho do livro Long Revolution, de Raymond Williams, publicado pela 

primeira vez em 1961, que para nossos estudos de recepção de mídia é fundamental: 

 

Visto que nossa forma de ver as coisas é literalmente nossa forma de viver, o 
processo de comunicação é de fato o processo de comunidade: o 
compartilhamento de significados comuns e por consequência de atividades 
e propósitos comuns; a oferta, a recepção e a comparação de novos 
significados, levando a tensões e conquistas de crescimento e mudança 
(2001, p.54, tradução nossa). 69 

 

 O processo de comunicação, então, envolve compartilhamento e tensões, comunhão 

e conflitos de significados, em um movimento dialético que não anula nenhum de seus polos. 

É nesse contexto que Hall afirma: cultura não é uma prática, mas todas as práticas sociais e 

uma soma de todas as suas interrelações (1997, p.60). Podemos nos apropriar desse 

pensamento para refletirmos sobre as crianças: em nossa sociedade de consumo, hoje não 

existe mais uma separação bem delineada entre o "mundo das crianças", e o dos adultos 70; 

                                                 
67 CEVASCO, Maria Elisa. Dez lições sobre estudos culturais. São Paulo: Boitempo Editorial, 2003. 
 
68 HALL, Stuart. Cultural studies: two paradigms. In: STOREY, John (org.). What is cultural studies? A reader. 
London; New York: Routledge, 1997. 
 
69 WILLIAMS, Raymond. The long revolution. London: Encore edition, 2001. 
 
70 Uma reflexão interessante sobre essa dicotomia "mundo das crianças" versus "mundo dos adultos", que ainda é 
propagada na sociedade, inclusive pelo discurso jornalístico, e que também adotamos neste trabalho 
principalmente para fins didáticos, é o artigo de Juliana Doretto e Renata Carvalho da Costa chamado "O mundo 
da infância e a infância no mundo: vozes de crianças nas revistas brasileiras Veja e Época". O mesmo está 
disponível em: <http:// http://www.revistas.usp.br/Rumores/article/view/55298>. Acesso em 11 nov. 2013.   
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ambas as gerações produzem significados e são produtoras de práticas sociais que ora se 

cruzam, ora caminham em paralelo, e se influenciam mutuamente.  

 Outro texto essencial dos estudos culturais para os estudos críticos de audiência e 

para nossa pesquisa é o de codificação e decodificação de Hall (2003), originalmente 

publicado em 1973, para abordar o processo de recepção de um telespectador diante da TV. 

Hall afirma que em um processo de comunicação, há pelo menos três estratégias de leitura e 

recepção. A primeira posição adotada é a hegemônica-dominante, ou preferencial: quando o 

receptor decodifica o texto midiático a partir de seu sentido conotado, ou seja, se apropria do 

sentido produzido pela força dominante dos meios de comunicação, de maneira integral. A 

segunda é a posição negociada, na qual o sentido é construído a partir de elementos que se 

adaptam ao discurso hegemônico e, ao mesmo tempo, se opõem a ele; a terceira estratégia é a 

de oposição, que resiste completamente ao sentido conotado e produz um sentido contrário ao 

da ordem social dominante:    

 

A primeira posição hipotética refere-se à posição hegemônica-dominante. 
Quando o telespectador se apropria do sentido conotado de, digamos, um 
telejornal, ou um programa de atualidade, de forma direta e integral, e 
decodifica a mensagem nos termos do código referencial no qual ela foi 
codificada, podemos dizer que (...) está operando dentro do código 
dominante. (...) A segunda posição que identificaríamos é a do código 
negociado. (...) Decodificar, dentro da versão negociada, contém uma 
mistura de elementos, de adaptação e de oposição: reconhece a legitimidade 
das definições hegemônicas para produzir as grandes significações 
(abstratas), ao passo que, em um nível mais restrito, situacional (localizado) 
faz suas próprias regras. (...) Finalmente, é possível (...) decodificar a 
mensagem de uma maneira globalmente contrária. Ele ou ela destotaliza a 
mensagem no código preferencial para retotalizá-la dentro de algum 
referencial alternativo (HALL, 2003, p. 399-401, grifo nosso).71 

 

 Ao salientar o papel ativo do sujeito-receptor, a teoria oferece um novo paradigma 

para os estudos de recepção, enfraquecendo a abordagem funcionalista que prevê os "efeitos" 

das mensagens sobre os receptores. Um dos primeiros a testá-la é David Morley (1980) em 

The Nationwide Audience, resultado de um estudo no qual apresenta o programa televisivo 

para grupos distintos de pessoas e atesta a existência de diferentes leituras da mesma 

mensagem.  "O que esse modelo deixa ver é que os sentidos precisam entrar no domínio das 

                                                 
71 HALL, Stuart. Codificação/Decodificação. In: HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. 
Organização Liv Sovik. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2003. 
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práticas sociais e que não há como considerar que tenham completado o circuito 

comunicativo, sem antes terem sido decodificados", analisa Escosteguy (2008, p.6)72. 

 É a partir da divulgação desse artigo de Hall que se fortalece entre os pesquisadores 

de Birmingham a temática da recepção e dos consumos midiáticos (ESCOSTEGUY, 2003) 73. 

Vale ressaltar aqui que é preciso, contudo, tomar certos cuidados na adoção desse conceito de 

Hall e de outros preceitos dos estudos culturais para não privilegiar exclusivamente a agência, 

em detrimento da estrutura. Essa é, segundo Ana Carolina D. Escosteguy (2006)74, uma das 

críticas que circulam no meio acadêmico. A preocupação com as práticas sociais e com a 

recepção acabou acentuando a independência do receptor na interpretação e apropriações das 

mensagens e, por consequência, levando seus pesquisadores a se afastarem da perspectiva do 

poder da ideologia e da reprodução social, que também estão presentes.  Outra objeção aos 

estudos culturais defendida por autores como Roberto Follari (2002), como observa 

Escosteguy, diz respeito à compreensão da cultura somente como fruto de práticas culturais 

populares. A autora, contudo, rebate a crítica afirmando que Williams desenvolve essa noção 

de cultura no âmbito do "ordinário" juntamente com o "extraordinário", ou seja, sua proposta 

era tanto o reconhecimento das práticas comuns quanto das obras artísticas e criativas na 

formação do conceito de cultura (2006, p.5-6).  

 É válido salientar também que os estudos culturais não são um conjunto articulado de 

ideias e pensamentos. Disseminados nas artes, humanidades, ciências sociais e naturais e na 

tecnologia, podemos dizer que são um conjunto de abordagens e problematizações – 

Escosteguy (2006) chama-os de "projeto intelectual" – acerca especialmente de determinadas 

lógicas e concepções consagradas de cultura, ideologia, linguagem e simbólico (COSTA, 

SILVEIRA e SOMMER, 2003). Hall (1997) ressalta que as obras de Williams e Hoggart, por 

exemplo, não tiveram o propósito de fundamento de uma nova disciplina acadêmica; eles 

tinham como objetivo responder a pressões imediatas da sociedade naquele determinado 

                                                 
72 ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Quando a recepção já não alcança: por uma revisão de objeto e método. In: 
Anais do 17º Encontro Anual da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, 
2008, São Paulo.  
 
73 ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Os estudos culturais. In: HOHLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C.; 
FRANÇA, Vera Veiga (org.). Teorias da Comunicação: conceitos, escolas e tendências. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2001, p.151-170. 
 
74 ESCOSTEGUY, Ana Carolina D. Os estudos culturais em debate. Unirevista, São Leopoldo, v. 1, n 3, jul. 
2006, p. 1-8. Disponível em: <http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev_Escosteguy.PDF>. Acesso em 15 
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momento em que foram publicadas. Cevasco (2003) afirma que até hoje é difícil definir os 

limites dos estudos culturais como programa acadêmico; já como projeto interdisciplinar é 

uma mistura de quatro disciplinas: estudos das mídias, história, sociologia e, principalmente, 

inglês, devido ao interesse no texto e nas textualidades da cultura. Para o campo da 

comunicação, porém, os estudos culturais são uma importante fundamentação epistemológica, 

pois propõem a comunicação e a mídia como elementos estruturantes da cultura 

contemporânea a partir de uma perspectiva crítica. 

 Costa, Silveira e Sommer (2003) afirmam, com base no trabalho de Sardar e Van 

Loon (1998), que é possível identificar pelo menos cinco pontos que distinguem os estudos 

culturais: seu objetivo é mostrar como o poder atua para modelar as práticas culturais; tenta 

compreender a complexidade da cultura no interior de seus contextos sociais e políticos; 

entende a cultura como objeto de estudo e, ao mesmo tempo, local da ação e da crítica 

política; tenta acabar com a divisão do conhecimento entre quem conhece e o que é 

conhecido; e, por fim, possui o compromisso com uma avaliação moral da sociedade moderna 

e com uma linha radical de ação política.  

 Na América Latina, os estudos culturais, que às vezes recebem outros nomes, como 

"análises culturais", "teoria cultural", "pesquisas de consumo cultural", ou ainda "teoria latino-

americana das mediações", vêm se desenvolvendo ao longo das últimas décadas; existem hoje 

centros universitários e de pesquisa e programas de mestrado e doutorado que representam 

esse projeto multidisciplinar em países como Argentina, Colômbia, México e Equador, como 

destaca Escosteguy (2006). A pesquisadora afirma que intelectuais que costumam ser 

associados aos estudos culturais na região, como Néstor García Canclini, Jesús Martín-

Barbero e Guillermo Orozco Gomez não se reconhecem, no entanto, como tais. Polêmicas à 

parte, foi na década de 1990 que ocorreu a consolidação dessas pesquisas na América Latina, 

incorporando contribuições significativas de autores como Paulo Freire, Orlando Fals Borda, 

Aníbal Quijano, entre outros. Para García Canclini (1997)75, o que ele e outros pensadores 

latino-americanos têm em comum com os representantes dos estudos culturais britânicos é a 

adoção de uma forma multidisciplinar de estudo dos processos culturais. Há, entretanto, 

outras interseções que veremos a seguir; mas já destacamos uma muito importante, pelo 

menos para o nosso trabalho: tanto a teoria latino-americana das mediações como os estudos 

                                                 
75 GARCÍA CANCLINI, Néstor. Contrasting perspectives: cultural studies in Latin America and the United 
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culturais britânicos elegem a experiência como o espaço prioritário de pesquisa (Escosteguy, 

2006). 

4.2 A TEORIA LATINO-AMERICANA DAS MEDIAÇÕES 

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 (BARROS, 2012, p. 80). 76 

 

 No primeiro capítulo, vimos que a mídia não é mais um corpo estranho à sociedade, 

que os processos sociais se midiatizaram – e o surgimento das novas tecnologias cada vez 

mais oferece possibilidades de midiatização para setores "não-midiáticos", das mais diversas 

instituições e grupos até os indivíduos (BRAGA, 2012). Vale também citar aqui o conceito de 

circulação, com base no trabalho de Fausto Neto (2010), segundo o qual, ao contrário de um 

processo linear, a comunicação ocorre em um espaço de reconhecimento e de desvios que 

acontecem como resultado da apropriação por parte dos receptores.  

 Essa apropriação se dá a partir de mediações. O deslocamento da ênfase nos meios 

de comunicação de massa para as mediações culturais é um dos pontos centrais do caminho 

epistemológico desenvolvido por Jesús Martín-Barbero (2009)77, hoje um dos principais 

nomes da escola latino-americana de comunicação. O teórico também estabelece uma 

interdependência dinâmica entre cultura e comunicação, classificando-as como processos 

simultâneos e codependentes que ocorrem no âmbito da mediação e chamando atenção para 

os deslocamentos de significados entre produtores, produtos e receptores, conforme ressalta 

Marco Toledo Bastos (2012)78 – a comunicação é acima de tudo um processo produtor de 

significações e não de mera circulação de informações, aponta Martín-Barbero. Assim como 

os estudos culturais britânicos, ele vai privilegiar as práticas sociais e a dimensão humana da 

                                                 
76 BARROS, Laan Mendes. Recepção, mediação e midiatização: conexões entre teorias europeias e latino-
americanas. In: JUNIOR, Jeder Janotti; MATTOS, Maria Ângela; JACKS, Nilda. (orgs.). Mediação & 
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comunicação, valorizando o indivíduo como sujeito do processo (BARROS, 2012, p.83). São 

a partir de suas experiências cotidianas que o receptor produz significados que, por sua vez, 

são subsidiados pelas mediações, que estruturam e organizam a percepção e a apropriação que 

o receptor faz da realidade. 

 José Luiz Braga destaca que a mediação é o ponto de contato do indivíduo com o 

mundo: 

 

(...) corresponde a um processo em que um elemento é intercalado entre 
sujeitos e/ou ações diversas, organizando as relações entre estes. (...) Os 
sentidos específicos variam segundo o elemento mediador; conforme os 
sujeitos cuja relação é intermediada; e de acordo com seu modo de atuação. 
Em perspectiva epistemológica, trata-se do relacionamento do ser humano 
com a realidade que o circunda, que inclui o mundo natural e a sociedade. A 
ideia de mediação corresponde à percepção de que não temos um 
conhecimento direto dessa realidade – nosso relacionamento com o "real" é 
sempre intermediado por um "estar na realidade" em modo situacionado, por 
um ponto de vista – que é social, cultural, psicológico. O ser humano vê o 
mundo pelas lentes de sua inserção histórico-cultural, por seu "momento" 
(BRAGA, 2012, p. 32). 

 

 A mediação, portanto, é sempre relacional, é a intermediação da relação dos 

indivíduos com o mundo à sua volta; é o que influencia a forma como o sujeito vai se 

relacionar com a "realidade". Não existe uma única mediação, mas várias. São exemplos de 

mediações a linguagem, a classe social, o trabalho, o cotidiano, a história de vida, a família, as 

experiências práticas, o tipo de educação recebida, o bairro, a religião. De acordo com Martín-

Barbero (2001), as pessoas reinterpretam o que veem, o que leem ou ouvem com base em 

suas experiências e conhecimentos próprios que são influenciados por todas essas mediações; 

entre um conteúdo veiculado na televisão e o seu telespectador, por exemplo, há uma gama de 

fatores sociais, culturais, políticos e educacionais influenciando o processo comunicacional.  

 O conceito de mediação é fundamental para as pesquisas de comunicação na 

América Latina, pois ele é considerado o ponto central da produção do sentido social. 

Segundo a teoria da mediação de Martín-Barbero, a vida cotidiana e os poderes instituídos 

"travam um diálogo mudo e dialético" a partir de táticas de apropriação, interpretação e 

resistência, participando de uma batalha constante entre interpretações opostas (Bastos, 2012, 

p. 64-65) – há aqui claramente uma relação com os conceitos de coding e decoding de Stuart 

Hall. É importante ressaltar também que essas táticas são provenientes da teoria dos usos 
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como operadores de apropriação do historiador Michel de Certeau (1994)79, que Martín-

Barbero trabalha em seu livro: há um modo de fazer (o que fazem as pessoas com o que 

acreditam, com o que compram, com o que leem e veem, eis a pergunta fundamental acerca 

da cotidianidade) no qual as táticas são mais ativas do que as estratégias. Martín-Barbero 

explica o conceito: 

 

Estratégia é o cálculo das relações de força "possibilitado pela posse de um 
lugar próprio, o qual serve de base à gestão das relações com uma 
exterioridade diferenciada". Tática é, pelo contrário, o modo de operação, de 
luta, de "quem não dispõe de lugar próprio nem de fronteira que distinga ao 
outro como uma totalidade visível" (1997, p. 121). 

 

 Quando se trabalha com crianças, é fácil perceber como, na prática, essas táticas são 

implementadas, seja na transformação de um enredo de novela em uma brincadeira no pátio, 

seja na criação de um esconderijo no qual ao adulto não é permitida a entrada. Voltaremos ao 

tema mais adiante.  

 Inicialmente, Martín-Barbero definiu três tipos de mediação em relação à recepção 

televisiva: cotidianidade familiar, temporalidade social e competência cultural. A primeira 

representa as culturas locais, os espaços domésticos; a temporalidade social são as operações 

culturais que viajam no tempo e atravessam gerações, que acabam se transformando em 

matrizes históricas; enquanto a competência cultural está relacionada à vivência cultural que 

as pessoas vão acumulando ao longo da vida, incluindo não somente o que aprendem por 

intermédio da educação formal, mas principalmente as experiências adquiridas em suas 

rotinas, no dia a dia. Nessa época, o autor falava em mediações culturais da comunicação. 

 Em 2002, ele traça um novo mapa das mediações, organizando-as em dois eixos: um 

diacrônico (de longa duração), no qual as matrizes culturais e os formatos industriais se 

tensionam; e outro sincrônico (que ocorre simultaneamente), no qual a tensão ocorre entre as 

lógicas de produção e as competências de recepção. Outras quatro mediações estariam 

localizadas entre esses eixos: institucionalidade, tecnicidade, ritualidade e socialidade. É 

nesse momento que ele substitui o conceito de mediações culturais da comunicação pelo de 

mediações comunicativas da cultura, privilegiando a comunicação como principal mediadora 

da cultura: 
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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 (...). A luta contra o 
pensamento único acha assim um lugar estratégico não só no politeísmo 
nômade e descentralizador que mobiliza a reflexão e a investigação sobre as 
mediações históricas do comunicar, mas também nas transformações que 
atravessam os mediadores socioculturais, tanto em suas figuras 
institucionais e tradicionais — a escola, a família, a igreja, o bairro —, como 
nos novos atores e movimentos sociais emergentes que, como as 
organizações ecológicas ou de direitos humanos, os movimentos étnicos ou 
de gênero, introduzem novos sentidos do social e novos usos sociais dos 
meios (MARTÍN-BARBERO, 2001, p. 20). 

 

 Como é possível perceber, midiatização e mediação são complementares e 

indissociáveis, da mesma forma que "(...) já não é tão simples distinguir 'pontos iniciais' e 

'pontos de chegada', produção e recepção como instâncias separadas" (BRAGA, 2012, p.40). 

Ambas possuem uma relação de diálogo e não de dominação. "(...) a cotidianidade 

contemporânea também se insere em uma cultura midiatizada. Temos a Comunicação como 

elemento estruturante da Cultura, que hoje passa necessariamente pela lógica da 

midiatização", aponta Barros (2012, p.87).  

 Inspirado pelo trabalho do próprio Martín-Barbero, outra referência atual latino-

americana no estudo das mediações é Guillermo Orozco Gómez (1991)80 que sugere a teoria 

das mediações múltiplas. Ele organiza-as em quatro níveis: individual (dimensões cognitivas 

e subjetivas dos atores sociais, relacionadas às mediações de referência, como categorias de 

gênero, etnia, geração, etc., e os esquemas mentais ou repertórios responsáveis pelos sentidos 

que damos a uma informação); situacional (cenários onde a interação se dá, como quarto, 

escola, sala de estar, bar, etc.), institucional (influência de sistemas e estruturas sociais, como 

família, escola, governo, cultura de bairro, etc.) e videotecnológica ou massmediática 

(utilização de recursos tecnológicos e mediações provenientes do próprio meio, englobando a 

intencionalidade do emissor).  

 É a partir dos estudos culturais britânicos, das pesquisas de uso social dos meios, dos 

estudos de recepção e da teoria latino-americana das mediações que, primeiro, a comunicação 

inverte a pergunta formulada pela teoria funcionalista de efeitos: em vez de o que os meios 
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fazem com as pessoas?, a questão passa a ser o que as pessoas fazem com os meios? Depois, o 

foco torna-se o como as pessoas e os meios interagem entre si? (Orozco Gómez, 1991) 

 Em seu artigo O telespectador frente à televisão. Uma exploração do processo de 

recepção televisiva 81, Orozco Gómez enfatiza três premissas básicas para a análise da 

recepção televisiva que pode ser a base de qualquer estudo de recepção, independentemente 

do meio: a recepção é interação; essa interação está necessariamente mediada de múltiplas 

maneiras; e essa interação não está circunscrita ao momento diante da tela. É com base nesses 

preceitos que construímos o caminho teórico-metodológico desta pesquisa com crianças.  

4.3 OS ESTUDOS DE RECEPÇÃO COM CRIANÇAS E SUA RELAÇÃO COM A MÍDIA 

 Os primeiros estudos de recepção em comunicação no Brasil surgiram na década de 

1970, ainda de forma esporádica e dispersa; sua ascensão só teve início na década seguinte, 

com a ampliação dos programas de pós-graduação no país, conforme destacam Jacks, John e 

Silva (2012)82. Elas ressaltam que ao longo dos últimos 20 anos essas investigações vêm se 

consolidando, a partir do que se convencionou a chamar estudos críticos de recepção, que 

recuperam a trajetória latino-americana fundada no aporte gramsciano – Orozco Gómez, 

Martín-Barbero, Baccega, García Canclini, Fuenzallida, Lopes, entre outros.   

 O levantamento realizado pelas pesquisadoras, no entanto, mostra que ainda hoje 

esses estudos são minoria, em comparação às demais linhas de pesquisa realizadas no campo 

da comunicação no Brasil. Nos anos 1990, das 1.769 teses e dissertações defendidas nos 11 

programas de pós-graduação em comunicação então existentes, apenas 45 abordaram a 

recepção dos meios de comunicação. No período de 2000 a 2009, das mais de 5.000 pesquisas 

produzidas nos 40 programas de pós-graduação que existem no Brasil, apenas 209 são estudos 

empíricos de recepção. Quando se trata especificamente de estudos brasileiros de recepção 

com crianças, podemos dizer que ainda estamos engatinhando, ao contrário de outros países, 
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como no México, onde se destaca o próprio trabalho de Orozco Gómez, por exemplo, e no 

Reino Unido, com Buckingham e Livingstone. No campo da pesquisa crítica de mídias e 

infâncias no Brasil, os trabalhos estão dispersos por diferentes áreas do conhecimento como 

psicologia, comunicação e educação. Das 1.769 pesquisas defendidas na década de 90, apenas 

21 tratavam da problemática da infância no contexto da comunicação e dessas somente seis 

eram estudos de recepção83. Se analisarmos os artigos apresentados nos eventos da Compós - 

Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em Comunicação, e disponibilizados 

na internet, ao longo de seus 20 anos de atuação, do total de textos, apenas quatro tratam das 

relações entre recepção e infância.  Os números por si só já mostram os desafios que temos 

pela frente.   

 No contexto das investigações realizadas em outros países, além de Ellen Seiter 

(1995), Kincheloe (2004) e Livingstone (2012), um dos principais autores que nos ajudam a 

pensar a relação das crianças com a mídia a partir de uma visão crítica é Buckingham, cujas 

análises já vêm sendo abordadas aqui – ele estuda o tema há mais de 20 anos. Em Children 

talking television: the making of television literacy 84, por exemplo, o pesquisador relata um 

estudo qualitativo que realizou em 1989 com 47 crianças, de 8 a 11 anos, em uma escola 

primária, em Hackney, Londres, para identificar o que elas falavam sobre a televisão, o que 

não é sinônimo do que elas pensam sobre o tema – Buckingham enfatiza que é preciso levar 

em consideração o contexto da pesquisa e a presença do pesquisador como fatores que 

influenciam o discurso dos pequenos. O objetivo de seu estudo foi identificar como as 

crianças definem o significado da televisão para elas a partir de suas falas, como constroem o 

significado do que assistem na tela e como produzem sua identidade como telespectadores e 

como membros de grupos sociais (gênero, etnia, geração, etc.). Entre as observações que 

apresenta no livro, está a necessidade de os pesquisadores que estudam crianças aceitarem a 

complexidade do microssocial, mas buscando sempre sua articulação com a rede de relações 

que compõem o macrossocial.  

 Na década de 90, chama a atenção também a pesquisa realizada pelo português 

Manuel Pinto, com cerca de 800 crianças em idade escolar, realizada em diferentes meios 

sócio-geográficos do Norte de Portugal, com o objetivo de investigar a diversidade de 

contextos e experiências de vida e como eles influenciam o consumo de TV por parte dos 

                                                 
83  JACKS, Nilda (coord.); MENEZES, Daiane; PIEDRAS, Elisa. Meios e audiências: a emergência dos estudos 
de recepção no Brasil. Porto Alegre: Sulina, 2008. p.155. 
 
84 BUCKINGHAM, David. Children talking television: the making of television literacy. Critical perspectives 
on literacy & education. London: The Falmer Press, 1993. 
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"miúdos". Como técnicas, ele adotou entrevistas em grupo, diário de campo e questionários 

sobre atividades das crianças durante seu tempo livre, incluindo a prática televisiva. Uma das 

conclusões interessantes de seu estudo é o fato de que a grande maioria das crianças, se 

pudesse escolher, optaria por realizar uma atividade ao ar livre em detrimento de ficar em 

casa e assistir à televisão: 

 

(...) Isto significa que a TV não pode ser tomada de forma unilateral como o 
fator estruturante da vida cotidiana. De fato, o lugar por ela ocupado é 
também sintoma e resultado de rotinas sociais e de estilos de vida e, em 
muitos casos, de grandes vazios sociais. Vê-se TV porque nada de mais 
interessante há para fazer (PINTO, 2001).85 

 

 Sonia Livingstone é outro destaque no campo da psicologia social e da comunicação. 

Com uma longa trajetória, hoje ela faz parte da rede internacional EU Kids Online, que vem 

realizando uma série de pesquisas sobre os usos sociais da internet pelas crianças. Um de seus 

resultados é o livro Children, risk and safety of the internet, que faz uma reflexão sobre o 

tema com base em um estudo conduzido em 25 países, com mais de 100 pesquisadores: 

 

A segurança das crianças dá origem a uma considerável ansiedade pública, 
até um pânico moral, sobre a liberdade e a inocência infantil, uma ansiedade 
agravada pela incerteza sobre o poder de novas e complexas tecnologias e a 
tendência da mídia de massa em fazer generalizações a partir de casos 
individuais de danos. O resultado disso é um contexto transbordado por um 
debate público e político polarizado por posições altamente protecionistas 
versus posições libertárias  (2012, p. 336, tradução nossa). 

 

 No Brasil especificamente, Gilka Girardello e Maria Isabel Orofino (2002) são 

referências em estudos de recepção sobre as relações entre mídia e infância. Em 1996, por 

exemplo, Girardello realizou uma pesquisa de campo com crianças de uma comunidade 

pesqueira da Ilha de Santa Catarina, rodeada por morros e por uma grande lagoa, cujo acesso 

só se dá em pequenos barcos, e onde o rádio e a TV eram a sua única conexão com o resto do 

mundo, com o objetivo de investigar como as histórias e as imagens dos repertórios da 

televisão e da herança cultural local, tão distintas entre si, se relacionavam na imaginação 

dessas crianças; de compreender melhor a presença dos meios de comunicação em seu 

cotidiano. Em 2001, voltou a realizar um estudo com essa comunidade, mas desta vez em co-

                                                 
85 PINTO, Manuel. A televisão, a vida quotidiana e o direito de participação das crianças na escola e na 
comunidade. Revista Ibero Americana de Educação, n.26, maio-agosto 2001. Disponível em 
<http://www.rieoei.org/rie26a06.htm>. Acesso em 10 nov. 2013.  
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autoria com Orofino e ampliando a pesquisa, a partir de um estudo transversal: trabalharam 

em quatro escolas, duas grandes do centro da cidade (uma pública e uma particular), uma 

outra em uma das favelas mais pobres da cidade, e a quarta na comunidade pesqueira. Ao 

todo, participaram 93 crianças, com uma média de 7 a 8 anos: 

 

Nestes diferentes contextos, prestamos especial atenção às interações sociais 
que se estabeleceram. Verificamos que a própria participação na pesquisa 
significou coisas diferentes de uma escola para a outra. Na escola particular, 
por exemplo, as crianças não demonstraram um interesse especial pela 
atividade, e uma menina chegou a sair antes do final, porque estava ansiosa 
para participar de uma cerimônia cívica na qual iria ler um determinado 
texto em público. Na escola da favela, ao contrário, as crianças quase 
chegaram a “disputar a tapa” a oportunidade de serem selecionadas para as 
entrevistas e para o grupo de discussão. (...) Esses resultados reforçam para 
nós a noção do quanto toda análise do papel das mídias na vida da criança 
precisa levar em conta o contexto social e a qualidade material de seu 
cotidiano.  (GIRARDELLO; OROFINO, 2002, p.7)86 
 

 Em 2010, Orofino realizou outro estudo de recepção, desta vez de caráter 

etnográfico, com duração de seis meses, acerca da telenovela, da transmedialidade e dos 

imaginários de consumo, com 36 crianças de classes populares, entre 10 e 12 anos, estudantes 

de uma escola municipal  na Freguesia do Ó, em São Paulo. Entre outras questões, as crianças 

pesquisadas não só eram ativas espectadoras de telenovela, como se mostraram competentes 

em analisar seus conteúdos 87.  

 No âmbito dos estudos críticos de mídia e educação com crianças também podemos 

citar os trabalhos de Monica Fantin, Patricia Bieging, entre outros autores. Nossa intenção 

aqui não foi realizar um levantamento extenso de todas as pesquisas realizadas no campo, mas 

apresentar alguns de seus representantes que vêm trazendo contribuições significativas ao 

campo e destacar a enorme carência de dados empíricos sobre o tema, principalmente no 

Brasil. 

 

 

 

                                                 
86 GIRARDELLO, Gilka; OROFINO, Maria Isabel. A pesquisa de recepção com crianças: mídia, cultura e 
cotidiano. In: XI Encontro da Compós. Rio de Janeiro: 2002. Anais. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio 
de Janeiro, 2002.  
 
87 OROFINO, Maria Isabel Rodrigues. Contribuições para o debate sobre comunicação e educação: crianças, 
telenovela, tecnologias. In: BACCEGA, Maria Aparecida; OROFINO, Maria Isabel Rodrigues. Consumindo e 
vivendo a vida: telenovela, consumo e seus discursos. São Paulo: PPGCOM - Programa de Pós-Graduação em 
Comunicação e Práticas de Consumo, Intermeios, 2013.  
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5 A METODOLOGIA E O CONTEXTO DE CAMPO 

Não foi fácil, mas a pequenada é maleável e orienta o investigador sugado 
pela teoria. E fá-lo trilhar a sua própria via. (...) 
 
(...) Espreitar a vida do mais novo. Como todo o adulto faz. Adulto a tentar 
perceber, a partir de si, a vida desse mais novo. E pensou a entender. A mãe 
pensou que entendia, só por ver.  
 
(Iturra, 2000) 88 

 

 Era o quarto encontro com as crianças na organização não-governamental localizada 

na zona oeste de São Paulo, onde escolhemos fazer a pesquisa de campo. A proposta era 

retomar a entrevista em profundidade em dupla, com o menino Superboy, de dez anos, e com 

sua amiga Fernanda, da mesma idade. No entanto, ao chegar lá, foi possível perceber que as 

crianças estavam mais agitadas do que de costume, várias delas corriam pelo pátio, brincando. 

Elas haviam acabado de ensaiar uma dança de quadrilha para a festa de São João, e, por isso, 

as atividades rotineiras da ONG tinham sido suspensas. Ao ser convocada para a entrevista, a 

menina, que estava animada participando de uma dança coreografada, comandada por uma 

das educadoras, se mostrou contrariada. Ao ser indagada se gostaria de conversar outro dia, 

ela rapidamente consentiu e voltou para perto do grupo (vale ressaltar aqui que depois disso a 

menina não quis mais participar da pesquisa). Foi, então, que Superboy decidiu convidar Kid 

Flash para lhe fazer companhia. Esse foi apenas um dos tantos "desvios" que o script da 

pesquisa de campo sofreria naquele dia. 

 Os dois meninos, como se quisessem desafiar a pesquisadora, rapidamente escalaram 

as barras de metal horizontais e verticais do trepa-trepa e me convidaram a subir: 

 

Kid Flash: Vem, tia, a entrevista vai ser aqui em cima! 
Eu: Aí? 
Superboy: Isso, vem! 

 
 Sem hesitar, segurei com força o aparelho celular usado para gravar as entrevistas, e 

aceitei o convite.  

Kid Flash: Tia! Você subiu! 
Eu: Ué, vocês não disseram que vai ser aqui. Tô aqui. Vamos começar? 

 

                                                 
88 ITURRA, Raúl. O saber sexual das crianças: desejo-te porque te amo. Porto: Afrontamento, 2000.  
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 Em menos de dez minutos, mais seis crianças, de sete a dez anos, apareceram: "tia, 

entrevista eu também!" Diante do "imprevisto", o roteiro preparado para a entrevista em 

profundidade foi devidamente descartado. Enquanto aquietava minha mente adulta que 

insistia em me questionar sobre a lotação máxima de um brinquedo desses e sobre a 

possibilidade de cair lá de cima e de quebrar o smartphone que usava para gravar as 

declarações dos pequenos, passei uma hora de uma tarde de outono em São Paulo 

improvisando um esboço de grupo focal em um trepa-trepa, na companhia de oito crianças 

curiosas e ávidas por serem ouvidas. Durante o tempo todo, surgia a dúvida "será que vai dar 

certo?", lembrando das palavras de Zaluar (2004) 89: 

 

(...) a pesquisa pode e deve ser o momento em que se reflete sobre essas 
variadas possibilidades de relacionamento entre pesquisador e pesquisado, 
sobre os diferentes impactos que qualquer pesquisa sempre provoca no 
grupo pesquisado, tomando-se como pano de fundo, uma alteridade nunca 
resolvida nem dissolvida nos encontros e desencontros que a pesquisa traz 
(...) (2004, p. 115). 

 

5.1 ESTRATÉGIA METODOLÓGICA ADOTADA 

 São muitas as pesquisas científicas que têm a infância como objeto a ser investigado, 

a literatura é vasta, por exemplo, na área da educação, psicologia e sociologia. No próprio 

campo da comunicação, o tema é estudado principalmente a partir da lógica da produção 

midiática e de seus "efeitos" sobre a infância: o funcionalismo costuma ser o paradigma 

escolhido, principalmente nos estudos sobre as relações das crianças com os meios de 

comunicação. Em geral, o que predomina é uma visão moralista do tema, ou uma ênfase na 

condição vulnerável dos pequenos, de acordo com Orofino (2011): 

 
Em grande medida as pesquisas sobre a infância ainda colocam a criança no 
lugar do outro inferior. Prevalece, neste percurso histórico, por um lado uma 
visão moralista de preocupação com os excessos da violência e do estímulo à 
sexualidade precoce, e por outro lado (em um viés crítico) a condição da 
vulnerabilidade reflexiva da criança frente às textualidades midiáticas de 
produção comercial. São raras as pesquisas que se interessam pela condição 
da criança enquanto receptor ativo, capaz de "se defender", de escolher ou de 
ressignificar o que a mídia coloca em pauta (2011, p.3).  

                                                 
89 ZALUAR, Alba. Teoria e prática do trabalho de campo: alguns problemas. In: CARDOSO, Ruth. (org.) A 
aventura antropológica. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. 
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 Conforme abordamos no capítulo anterior, quando se trata especificamente dos 

estudos de recepção na área de comunicação, não encontramos um número significativo de 

pesquisas realizadas com crianças, o corpus disponível ainda é bem limitado no Brasil. Em 

geral, ainda há poucas pesquisas no país, independentemente do campo de conhecimento, que 

se propõem a conceder à criança um papel de protagonista na investigação científica – não se 

trata de "dar voz às crianças", pois os pequenos já a têm, mas sim de contar com 

pesquisadores dispostos a compreender seu ponto de vista. Ainda que nosso interesse seja a 

realização de um estudo de recepção com crianças (e não sobre crianças) no campo da 

comunicação, para definirmos a estratégia metodológica deste trabalho realizamos primeiro 

uma reflexão teórica multidisciplinar, com a certeza de que a experiência de outros 

pesquisadores só poderia contribuir com o nosso estudo. É preciso "fazer emergir a criança de 

sua invisibilidade estatística, quer dizer, mostrá-la enquanto tal, objeto ou ator, e não mediante 

intermediários de outras categorias", afirma a socióloga Régine Sirota (2001, p.25).90 

 Aqui já se faz necessária uma observação importante. Ao contrário de outros grupos 

antes excluídos pelo debate teórico-científico, que puderam criticar e reclamar seu espaço, 

como as mulheres, por exemplo, a criança sempre será inserida na discussão acadêmica pelas 

mãos de pesquisadores adultos, ou seja, será sempre uma reinvindicação feita em nome de, 

como destaca Maria Malta Campos (2008). 91 

 Este, sem dúvida, já é o primeiro desafio metodológico, inclusive bastante discutido 

no campo da antropologia: a leitura de mundo a partir do ponto de vista da criança. Por mais 

que tente se policiar, o pesquisador em campo corre o risco de reproduzir a autoridade do 

adulto, construída em uma sociedade adultocêntrica em que as relações de poder sobre a 

infância já estão naturalizadas – a própria criança, aliás, já inserida nesse contexto, pode agir 

de acordo com o que ela acha que o pesquisador quer ouvir, como destaca Rosângela 

Francischini e Herculano Ricardo Campos: 92 

 

                                                 

 
91 CAMPOS, Maria Malta. Por que é importante ouvir as crianças? A participação das crianças pequenas na 
pesquisa científica. In: CRUZ, Silvia Helena Vieira (org.). A criança fala: a escuta de crianças em pesquisas. São 
Paulo: Cortez, 2008. 
 
92 FRANCISCHINI, Rosângela; CAMPOS, Herculano Ricardo. Crianças e infâncias, sujeitos de investigação: 
bases teórico-metodológicas. In: CRUZ, Silvia Helena Vieira (org.). A criança fala: a escuta de crianças em 
pesquisas. São Paulo: Cortez, 2008. 
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No que diz respeito às relações envolvidas entre sujeito-pesquisador e 
sujeito-criança, ressalta-se a assimetria entre eles, notadamente do ponto de 
vista do poder que detém o primeiro num duplo movimento: do poder 
exercido pelo adulto nas relações sociais de modo geral, e no que remonta ao 
específico deste trabalho, do poder determinado pelo status de pesquisador. 
Assim, idade e competência configuram a dinâmica interativa da relação 
entre pesquisador e criança. (...) Quando se trata de pesquisas cujas respostas 
requeridas implicam uma construção cognitiva, o poder se efetiva pelo 
pressuposto de que há domínio do conhecimento em questão por parte do 
pesquisador. Concomitantemente, do lugar da criança observa-se a condição 
de quem cria uma expectativa ante a possibilidade de ter seu desempenho 
avaliado em termos de certo ou errado (2008, p. 105-106). 

 

 É por isso que o desenvolvimento de uma relação de confiança e reciprocidade, na 

tentativa de buscar uma redução das assimetrias nas relações de poder presentes na alteridade 

criança-adulto, torna-se fundamental na pesquisa empírica com crianças (SOBRAL; 

OROFINO, 2014)93. Esse tipo de relacionamento demanda cuidado e paciência do 

pesquisador, e exige um compromisso com a permanência em campo com base em uma 

postura reflexiva para a coleta de dados e a sua posterior análise e interpretação. 

 Para esta pesquisa, então, definimos como primeira etapa a realização de uma 

pesquisa teórica e bibliográfica, com o intuito de mapear os principais estudos com crianças e 

a sua relação com as mídias já realizados no Brasil, com foco essencialmente nas 

contribuições do próprio campo da comunicação, dos estudos culturais, da teoria latino-

americana das mediações, e da nova sociologia da infância.   

 Devido à importância de se permanecer em campo tempo suficiente para estabelecer 

uma relação de confiança e reciprocidade, e com base na orientação epistemológica das 

teorias já citadas e analisadas neste trabalho, optamos por um estudo de recepção de caráter 

etnográfico, com o objetivo de estabelecermos um ponto de vista de dentro, mesmo sabendo 

que o mesmo nunca será integralmente desenvolvido. Como afirmam Ana Cristina Coll e 

Fernanda Müller (2005) 94, a partir da análise de autores como Geertz e Lahire, a apreensão 

dos significados de um grupo, e especialmente de um grupo de crianças, significa atuar a 

partir de uma ciência irregular e plural; é aceitar o desafio de conviver com as incertezas.  

                                                 
93 SOBRAL, Jacqueline; OROFINO, Maria Isabel. Estudos de recepção com crianças: trajetórias, aportes e 
metodologias. Revista Interin, Curitiba, v. 15, n. 1, jan./jun. 2013, p. 97-106. Disponível em: 
<http://seer.utp.br/index.php/vol11/article/view/271>. Acesso em 9 fev. 2014. 
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suas culturas. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 28. Programa e resumos. Associação Nacional de Pós-
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Nesse contexto, a etnografia é um esforço de composição que promove um tensionamento 

constante entre as experiências sociais e culturais do pesquisador e das crianças: 

 
Em etnografia realizamos um trabalho de construção e tessitura que se 
relaciona com nossas experiências sociais e culturais em confronto com as 
experiências das crianças, estranhas e próximas, íntimas e distantes de nós 
adultos. Realizamos, portanto, um duplo exercício de familiarização e 
distanciamento que é, no mínimo, instigante. Este jogo tenso de estabelecer 
relações entre o que é estranho e ao mesmo tempo tão próximo e íntimo é o 
que consideramos um desafio na produção nos estudos com crianças (COLL; 
MÜLLER, 2005, p.9). 

 

 Conscientes de todos esses desafios já expostos, nosso estudo de recepção de caráter 

etnográfico foi composto pelas seguintes técnicas: 

 

• Observação participante com registro em diário de campo (ação que se deu ao longo 
de toda pesquisa) pelo período de seis meses; 

• Conversas/entrevistas em profundidade em duplas, em trios e individuais. 

 

 Vamos explicar melhor as razões que levaram à escolha de cada uma delas. A 

observação participante foi escolhida como uma forma de buscar minimizar, a partir do 

convívio semanal, a relação de poder na alteridade adulto-criança e os jogos de performance 

que eventualmente surgem na interação entre ambos, tentando também compreender e tornar 

familiar o contexto cultural e o cotidiano das crianças pesquisadas – ressaltamos o minimizar, 

pois na prática não há neutralidade por parte do pesquisador. Fundamentamos essa escolha a 

partir da metodologia de pesquisa participante (Brandão, 1985), 95 que tem como objetivo 

transformar as relações de diferença entre pesquisador e pesquisado em relações de 

convivência e compromisso. Partimos também da reflexão proposta pela antropóloga Ruth 

Cardoso 96: 

 
A prática de pesquisa que procura este tipo de contato precisa valorizar a 
observação tanto quanto a participação. Se a última é condição necessária 
para um contato onde afeto e razão se completam, a primeira fornece a 
medida das coisas. Observar é contar, descrever e situar os fatos únicos e os 
cotidianos, construindo cadeias de significação (1986, p.103). 
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 Em vez de usarmos apenas a palavra "entrevista", achamos que no caso das crianças 

é mais apropriado ressaltar as conversas em profundidade, com roteiros semi-estruturados e 

perguntas abertas, pois com elas a dinâmica do eu pergunto e você responde não funciona de 

forma linear, como em uma entrevista tradicional. No roteiro inicial, decidimos adotar o 

método de conversas em dupla já utilizado por autores como Buckingham e Bragg (2004) e 

Elizabeth Graue e Daniel J. Walsh (1998)97, como uma forma de deixar as crianças mais à 

vontade diante da pesquisadora, conforme ressaltam Graue e Walsh: 

 
Uma estratégia extremamente útil, primeiramente sugerida a nós por 
D'Amato, é entrevistar crianças em pares ou trios. D'Amato (1986) e Baturka 
e Walsh (1991) usaram esta estratégia de forma mais eficiente no jardim de 
infância, com crianças de primeira e segunda série. As crianças ficam mais 
relaxadas quando estão com um amigo do que quando estão sozinhas com 
um adulto. (...) Baturka achou que as partes mais ricas das entrevistas 
ocorreram a partir das discussões das crianças, enquanto falavam umas com 
as outras sobre as questões, e não das perguntas diretas (1998, p.114, 
tradução nossa). 

 

 No entanto, após o início da pesquisa de campo, decidimos realizar também algumas 

conversas individuais para ver se os resultados eram mais satisfatórios – voltaremos aos 

motivos mais adiante. Escolhemos as conversas/entrevistas como uma das técnicas principais 

do trabalho, por acreditarmos na importância das narrativas de autorrelato das crianças como 

forma de produção de significados, o que vai ao encontro da percepção de que elas são 

sujeitos de autoria, ainda que em formação. Assim como Buckingham e Bragg (2004), não 

enxergamos a fala como um recurso transparente da realidade ou da experiência, mas como 

uma maneira de se conquistar identidades, construir realidades, ordens sociais e 

relacionamentos (op.cit., p.23). Baseamo-nos também no que defendem Graue e Walsh 

(1998): "Crianças sabem mais que elas sabem que sabem. (...) O propósito das entrevistas é 

fazerem elas falarem sobre o que sabem" (1998, p. 112, tradução nossa). 

 É importante salientar que o caminho metodológico escolhido foi decisivo e teve 

impacto direto nos resultados que foram obtidos neste estudo de recepção, da mesma forma 

que a própria atuação da pesquisadora, seja pela forma como conduz as perguntas e interage 

com as crianças ou por seu próprio repertório pessoal, que influencia a coleta, a análise e a 

interpretação dos dados obtidos. Recorremos às ideias de Cardoso novamente: "(...) É neste 
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encontro entre pessoas que se estranham e que fazem um movimento de aproximação que se 

pode desvendar sentidos ocultos e explicitar relações desconhecidas" (1986, p. 102). 

5.2 AS DIFICULDADES DO CAMPO 

 Os preparativos para a entrada em campo duraram quase um ano. A primeira 

dificuldade encontrada para a realização da pesquisa empírica foi o ambiente inicialmente 

escolhido: uma escola da rede pública. Decidimos que esse seria o lugar adequado, pois além 

do nosso público-alvo ser composto de crianças de classes populares – se os pequenos em 

geral não são ouvidos, os que pertencem a famílias de classes economicamente desfavorecidas 

são ainda mais excluídos –, a escola, como já analisado anteriormente aqui, é o espaço de 

interação eleito como prioritário na vida da criança. No entanto, após diversas tentativas 

fracassadas de aceitação da nossa entrada pela direção administrativa de pelo menos três 

escolas diferentes, de bairros diferentes, optamos por apresentar nossa proposta de estudo em 

uma organização não-governamental que promove atividades com crianças, e, felizmente, a 

mesma foi prontamente aceita.  

 No entanto, o próprio início do trabalho com as crianças foi difícil, pois nos 

deparamos com crianças de comportamento agressivo e desatento, inquietas, que se 

"comunicavam" basicamente através do grito, com dificuldade de ouvir os colegas, os adultos 

e a si próprias; com uma liberdade de atuação dentro do espaço da ONG que só ampliava sua 

capacidade de dispersão. "Eu gosto mais daqui do que da escola, porque aqui posso brincar o 

tempo todo", comenta Tiago, de nove anos, resumindo bem o cenário. Com o passar do 

tempo, contudo, conseguimos construir uma relação com as crianças e avançar no estudo. 

Para isso, o método de observação participante, com orientação etnográfica, que propõe uma 

pesquisa a médio e a longo prazo, foi fundamental; fomos aos poucos, como destacam Coll e 

Müller (2005), promovendo um "trabalho de construção e tessitura", em um movimento duplo 

de  "familiarização e distanciamento". 

  A previsão inicial incluía a realização de grupos focais com recepção provocada. No 

entanto, a ausência de espaço físico e de equipamentos adequados, aliada à dispersão das 

crianças por toda a ONG, limitou a ação em campo e não foi possível implementar essa 

técnica. Por outro lado, a tentativa de promovê-la rendeu um resultado muito positivo: levei 

um netbook para a organização, com um pout-pourri de cenas da novela infantil Carrossel e 

consegui mostrá-lo a três meninas. Os comentários sobre o material exibido acabaram se 
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transformando em uma conversa com o trio sobre relacionamentos amorosos que durou quase 

duas horas, a qual descreveremos com detalhes no capítulo a seguir.  

 Outra mudança de roteiro diz respeito às entrevistas/conversas. Com base na 

literatura estudada, havia uma certeza de que essas atividades em dupla seriam mais 

adequadas aos propósitos do trabalho. No entanto, após o início da pesquisa de campo, 

percebemos que especificamente as crianças participantes desta pesquisa ficavam, talvez, "à 

vontade demais" quando estavam acompanhadas por um amigo ou uma amiga, a conversa 

muitas vezes ficava dispersa, elas se interrompiam com frequência para "implicarem" uma 

com a outra. Diante dessa constatação, foi realizada uma revisão técnica e, a partir daí, as 

conversas individuais passaram a ser o foco. Na prática, porém, a atividade mais uma vez não 

ocorreu conforme planejado: mesmo quando convidava uma única criança para a entrevista, 

logo depois outra aparecia e espontaneamente começava a falar. Vale salientar também que 

algumas conversas foram interrompidas "no meio" pelas próprias crianças, que precisavam ir 

embora da ONG, que decidiam, talvez entediadas, ir para a sala de informática, ou participar 

da aula de dança. Como partimos de paradigmas que percebem a criança como um sujeito da 

pesquisa, e não apenas seu objeto, a vontade e o protagonismo delas diante do estudo foram o 

tempo todo respeitados.  

 Diversos autores como Corsaro, Delgado, Müller, Graue e Walsh ensinam que a 

investigação com crianças deve ser acima de tudo um processo criativo. Graue e Walsh 

ressaltam: 

 
A típica entrevista de pesquisa sentada é difícil de ser conduzida com 
crianças. (...) A maioria provavelmente não teve anteriormente nenhuma 
experiência com essa forma particular de interação. Elas podem não achar 
que ficar sentado respondendo a perguntas de um adulto é uma atividade 
atrativa — "Você prefere ficar aqui e responder às minhas perguntas sem 
graça, ou ir se divertir com seus amigos?" (1998, p.112, tradução nossa) 

 

 Logo no início desta pesquisa, compreendemos na prática o que isso significa e 

adicionamos outro pré-requisito: além da criatividade, o estudo com crianças requer também 

autenticidade e um auto-questionamento constante por parte do pesquisador. A pesquisa de 

campo com os pequenos está longe de ser uma tarefa fácil. As transcrições das entrevistas 

acabaram servindo como material para uma reavaliação da relação pesquisadora-crianças e foi 

possível perceber que, em diversos momentos, o trabalho poderia ter sido conduzido de outra 

forma; em alguns casos, por exemplo, os entrevistados poderiam ter sido estimulados a se 

aprofundarem mais em determinadas questões,  mesma situação narrada por Bragg e 
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Buckingham (2004) em relação aos desafios do campo que enfrentaram para realizarem seu 

estudo com crianças e adolescentes sobre sexo e mídia. A criança é um entrevistado ágil, que 

pensa rápido, atropela a fala do pesquisador, interrompe a conversa para brincar, faz, de 

maneira espontânea, correlações sobre os temas que só conseguimos perceber, com calma, ao 

ouvir as gravações. 

 Voltando ao episódio do trepa-trepa, após a surpresa dos dois meninos com a atitude 

da pesquisadora de aceitar o convite e se juntar a eles no brinquedo, foi possível perceber que 

o diálogo se deu de uma forma mais natural do que se a conversa fosse realizada formalmente, 

em uma sala fechada, com eles na frente da entrevistadora. Quando as outras crianças, 

espontaneamente, começaram a subir no brinquedo, foi preciso abandonar o roteiro de 

profundidade e improvisar com as falas ativas dos novos participantes uma nova dinâmica, 

buscando não perder o objetivo do estudo: 

 

Criança A: Tia, que celular é esse? 
Criança B: É um mini tablet. 
Criança C: É um sansung galaxy... 
Criança C: Tia, eu sei de quem ele gosta. 
Criança D: Tia, eu não tenho um facebook. Faz um pra mim? 
Criança E: Namorar é fazer amor. 
Criança D: Tem umas meninas que são chatas, elas dão tapas em nós, mas 
elas são bonitas. 

 

 Esses são alguns fragmentos das falas registradas naquela tarde de outono na zona 

oeste de São Paulo em cima do trepa-trepa. As conversas/entrevistas deste trabalho também 

foram realizadas em balanços de madeira no pátio da ONG – a pesquisadora no do meio, com 

uma criança de cada lado –; outras ocorreram em colchonetes no chão na sala de TV; no meio 

da escada que dá acesso a salas de atividade; no chão, embaixo de árvores. Da forma que era 

possível, ou que elas escolhessem. Optamos por não divulgar o nome da ONG e nem da 

comunidade onde vivem as crianças, além de usar pseudônimos – e a maioria foi escolhida 

por elas – não apenas para preservar suas imagens, mas também para que se sentissem mais à 

vontade. Em algumas das entrevistas, quando o entrevistado mostrava algum tipo de 

hesitação, relembrá-lo de que seu nome não seria divulgado era uma forma de diminuir sua 

resistência. É importante ressaltar também que a própria ONG mantém um termo de 

autorização dos responsáveis das crianças que frequentam seu espaço para a divulgação e a 

participação dos pequenos em qualquer trabalho de pesquisa ou de mídia – a organização 

mantém inclusive um blog na internet onde publica textos sobre suas atividades e fotos das 



 

 

88 

crianças. Dessa maneira, o foco da nossa preocupação era em obter o consentimento dos 

próprios participantes do estudo.  

 Logo no segundo encontro com as crianças, um episódio foi muito ilustrativo para o 

tema específico desta pesquisa, sobre representações infantis acerca do amor, sexo e erotismo 

com base em conteúdos midiáticos, e exemplifica bem não só a dificuldade, mas a 

necessidade de o pesquisador tentar se despir de sua condição de adulto, com sua bagagem de 

certezas, crenças e visões de mundo, e buscar compreender o que está à sua volta com o olhar 

da criança. Tínhamos acabado de chegar à ONG, em uma segunda-feira, em maio deste ano. 

As crianças já haviam almoçado e faltavam poucos minutos para o início das atividades da 

tarde. Ao passarmos pela sala de vídeo, vimos um grupo de quatro ou cinco meninos deitados 

nos colchonetes, de barriga para baixo, cabeças apoiadas nas mãos, olhando concentrados e 

em silêncio para as imagens que passavam na TV. Paramos para observá-los.  Na tela, uma 

mulher se aproximava de um sujeito e dava um apertão em seu órgão sexual, por cima da 

calça dele. Tratava-se de um filme sexualizado e violento. De repente, um menino gritou para 

a tela: "Estrupa ela!". E repetiu: "Estrupa ela!" Logo depois, outra criança imitou: "Estrupa 

ela!" Uma das educadoras, então, entrou na sala, desligou a TV, e perguntou o que eles 

estavam assistindo e com autorização de quem. Após um deles responder que foi com 

permissão da outra tia, a turminha rapidamente levantou do chão e saiu para o pátio, em uma 

atitude cúmplice.  

 A cena a qual os meninos estavam assistindo trata-se de um trecho de um filme 

chamado Fúria sobre Rodas, lançado nos Estados Unidos em 2011, que conta a história de 

Milton, interpretado pelo ator Nicolas Cage, um criminoso que sai da prisão com a missão de 

acabar com um culto de magia negra, responsável pelo assassinato de sua filha e que pretende 

sacrificar sua neta em uma noite de lua cheia. O filme de ação, com classificação indicativa 

para maiores de dezesseis anos, é repleto de cenas de sexo e personagens que falam palavrões  

ao som de músicas pesadas.  

 

 A partir da nossa observação, podemos dizer que os meninos sabiam que estavam 

assistindo a um conteúdo "proibido", pois ao serem questionados pela autoridade adulta, 

responderam rapidamente que outra tia havia permitido e saíram rapidamente da sala, juntos. 

Pouco antes das manifestações de "estrupa ela!", breve período em que observamos a cena, 

todos permaneciam em silêncio, concentrados, como se tivessem estabelecido um elo de 

cumplicidade, um consenso de que todos ficariam juntos ali, sem fazer barulho, e, dessa 

forma, se divertirem, sem a interferência da autoridade adulta.  
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 Corsaro (2011) e seu conceito de cultura de pares nos dá aporte teórico para uma 

melhor compreensão dessa relação intergeracional de cumplicidade. Conforme abordamos no 

capítulo 2, a produção cultural do mundo infantil é resultado principalmente das relações das 

crianças com os seus "pares". Seu conceito de reprodução interpretativa também é 

fundamental para refletirmos sobre o episódio: as crianças não se limitam a imitar ou a 

internalizar a sociedade e a cultura a que estão inseridas, mas contribuem ativamente para a 

produção cultural, se apropriando, reinventando e reproduzindo conteúdos na tentativa de 

buscar um sentido para o mundo da qual faz parte. 

 Para refletirmos sobre a própria fala dos meninos – "estrupa ela"! –, podemos nos 

aprofundar um pouco mais nas ideias do sociólogo. De acordo com ele, são três os tipos de 

ações coletivas que formam a reprodução interpretativa. O primeiro é a: em muitos casos, a 

criança reproduz e aplica termos conhecidos que ela já ouviu em algum lugar, mas em 

contextos distintos, com o intuito de uma compreensão do ambiente à sua volta. A segunda 

ação coletiva consiste na. "Essas atividades seguem uma progressão exata: a apropriação 

permite a produção cultural, que contribui para a reprodução e a mudança. As atividades não 

são, no entanto, historicamente divididas" (CORSARO, 2011, p. 54). 

 Com base nos três tipos de ações coletivas que, segundo Corsaro, formam a 

reprodução interpretativa – apropriação criativa de informações e conhecimentos pelas 

crianças do mundo adulto, produção e participação de crianças em uma série de culturas de 

pares, e por último, a contribuição infantil para a reprodução e extensão da cultura adulta –, 

podemos fazer alguns questionamentos: os meninos sabiam de fato o significado adulto do 

verbo "estuprar", que acabou na fala deles se transformando em estrupar? Ou a palavra foi 

utilizada com outra intenção no jogo da interação? Quantas vezes, quando éramos crianças, 

empregamos palavras adultas em diversos contextos sem termos a noção de como isso seria 

interpretado pelo mundo dos grandes? Vale destacar que a palavra "estuprar" não é de fácil 

pronúncia e o uso indevido da letra "r", tranformando-a em estrupar, costuma ser um erro 

comum, não apenas entre as crianças. O fato é que o sentido que esses meninos quiseram 

produzir ao gritarem "Estrupa ela!" pode não ser o mesmo que o "adulto"; não temos garantia 

de que possuem essa compreensão. 

 Não podemos encerrar essa discussão com uma conclusão bem definida e restrita, 

apenas oferecer algumas interpretações. Assim como os adultos, as crianças estão 

constantemente construindo, reconstruindo e reafirmando suas posições de gênero e 

identidades, e esse exercício ocorre sob a influência dos contextos sociais e culturais a que 

pertencem – podemos inserir nesse cenário as representações midiáticas. Já vimos no primeiro 
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capítulo deste trabalho que, quando o tema é sexo ou erotismo, na grande maioria das vezes o 

estereótipo vigente é o da mulher que rebola e canta letras de música sensuais para despertar o 

interesse do rapaz, ou, então, da que se comporta como uma moça passiva à espera do galã – 

ou seja, em ambos os casos, a iniciativa costuma ser sempre do macho. Na cena a que os 

meninos assistiam de Fúrias sobre Rodas, porém, havia uma inversão de papéis: era a mulher 

que estava abusando do homem. Foi nesse contexto que os meninos reagiram "Estrupa ela!" 

Será que essas crianças, de seis a oito anos, estavam realmente instigando o homem do longa-

metragem a ser violento e fazer sexo à força, contra a vontade daquela mulher, pois eles 

aprenderam isso na TV ou com alguém, ou, na verdade, reproduziram uma palavra, e com a 

pronúncia errada, sem nem saber ao certo que significado ela tem no mundo adulto, talvez 

como uma reafirmação de um estereótipo de que é sempre o homem que toma iniciativa 

sexual, ainda disseminado em nossa cultura? Não temos uma resposta correta para esta 

pergunta, apenas a certeza de que nosso desafio é tentar não cair em armadilhas deterministas 

e, no caso, adultocêntricas e patriarcais.  

 Para isso, com base nas teorias que apresentamos ao longo deste trabalho, e 

principalmente a partir dos quatro conceitos teóricos escolhidos como suporte para a pesquisa 

empírica – recepção ativa, mediação familiar, cultura de pares e reprodução interpretativa –, 

elegemos quatro categorias-chave de análise, que estarão presentes ao longo de todo o 

capítulo seguinte: amor, amizade, namoro e sexo/erotismo. 

5.3 AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE 

 As idas à ONG costumavam ser na parte da tarde, mas naquele dia, em setembro de 

2013, estava com a agenda livre e resolvi chegar ainda de manhã, eram quase 11 horas. No 

refeitório, um grupo "completamente novo" brincava entre as mesas, alguns já almoçavam. 

Do lado esquerdo, havia um pequeno espaço montado para uma celebração de aniversário: um 

cartaz de parabéns, uma mesa colorida, forrada de papel crepom amarelo e azul, um bolo com 

velinhas e doces espalhados. Lembrei-me da estratégia que Corsaro (2005) 98 denominou de 

entrada reativa – entrar em campo e esperar pela reação das crianças – e decidi adotá-la. 

Sentei-me sozinha em um dos bancos retangulares grandes de madeira que ficam à frente das 

                                                 
98 CORSARO, William. Entrada no campo, aceitação e natureza da participação nos estudos etnográficos com 
crianças pequenas. In: Educação e Sociedade. Sociologia da infância: pesquisas com crianças. Revista de Ciência 
da Educação. vol 26, n. 91, p. 443-464. Campinas: mai/ago, 2005. 
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mesas do refeitório e tirei da bolsa o smartphone para checar se havia novas mensagens. 

Percebi logo que o aparelho despertou a atenção dos pequenos que interagiam em uma mesa 

próxima – meu celular, que parece mais um tablet devido ao seu tamanho, “fez sucesso” entre 

as crianças ao longo da pesquisa −, mas acabei por um instante me concentrando na tela. 

Quando levantei a cabeça, fiquei surpresa ao constatar que todas as crianças já estavam na 

minha mesa, em volta de mim, fazendo perguntas, eram umas sete ou oito: 

 

Criança 1: Tia, você é educadora? 
Eu: Não... 
Criança 2: O que você está fazendo aqui? 
Eu: Sou pesquisadora, sabe a pessoa que faz pesquisa? 
Criança 3: Ahhh... E o que você pesquisa? 
Eu: Eu estou vindo aqui pesquisar crianças, pesquisar vocês. 
Victoria99: Ih, tia, isso você não vai conseguir fazer aqui não! 
Eu: Ah é? Por quê? 
Victoria: Ah, as crianças aqui são muito mal-educadas, elas falam 
palavrão e batem. 

 

 No primeiro dia em campo, em 20 de maio de 2013, logo ao entrar na sala de leitura, 

onde a turma de nove a onze anos estava, o cenário era "assustador": crianças gritando e 

falando ao mesmo tempo, sem parar, dando tapas umas nas outras, enquanto a educadora, de 

estatura média, corpo esguio e voz suave, tentava em vão acalmá-los. Os pequenos estavam 

divididos em grupos, cada um ocupando uma mesa com três ou quatro cadeiras. Pareciam 

estar no meio de uma atividade de desenho, mas ficaram alvoroçados com a presença da "tia" 

que eles não conheciam. Apresentei-me e propus que sentássemos em roda. Algumas crianças 

ajudaram a arrumar as cadeiras em círculo, enquanto outras começaram a falar alto, a se 

movimentar de um lado para o outro da sala, como se quisessem mostrar que estavam 

ignorando meu pedido e/ou chamar a atenção. Ao sentarmos em círculo, houve claramente 

uma separação física de gênero, talvez típica da idade: as meninas se sentaram ao lado 

esquerdo da pesquisadora, enquanto os meninos se organizaram do lado direito. A cada 

tentativa de explicar por que estava ali e de pedir o consentimento para a realização do estudo, 

mais as vozes eufóricas e os gritos preenchiam o ambiente e faziam aquele início de pesquisa 

parecer uma tarefa bastante difícil – enquanto falava, um menino esguio levantou da cadeira e 

foi até o outro lado empurrar o colega no chão; outro esticou o corpo na direção do amiguinho 

que estava à esquerda e fingiu estrangulá-lo. "Será que isso vai dar certo?", foi o pensamento 

                                                 
99 Victoria foi o pseudônimo escolhido pela menina que eu entrevistaria logo após esse diálogo no refeitório. 
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que esteve o tempo todo presente naquela minha primeira experiência. Finalmente, consegui 

dizer quem eu era e por que estava ali: para realizar uma pesquisa sobre o dia a dia deles, o 

que pensavam sobre determinados assuntos e que mídias faziam parte de sua vida. Apesar da 

bagunça ainda predominante no cenário, os meninos e meninas concordaram em participar do 

estudo.  

 Para esta pesquisa, foram realizadas 16 visitas a campo, ao longo de seis meses. 

Nesse tempo, além da observação participante cujos dados foram registrados em diário de 

campo, 11 crianças participaram de entrevistas/conversas em profundidade (8 meninas e 3 

meninos), enquanto com outras 3 (2 meninos e 1 menina) a entrevista foi iniciada, mas não 

totalmente realizada por algum motivo — no caso de Victoria, a conversa foi interrompida, 

pois a van que a levaria para a escola havia chegado; Nilmar decidiu encerrar a entrevista, 

porque queria ir para a sala de informática com os amiguinhos; e a conversa com Kid Flash, 

no dia acompanhado de Superboy, acabou se transformando naquela "reunião" de 8 crianças 

em cima do trepa-trepa. 

 As crianças que frequentam a ONG são moradoras de uma comunidade próxima a 

um bairro paulistano de classe média, na zona oeste da cidade. Suas casas humildes 

contrastam com o entorno urbano, um cenário composto de dois grandes shoppings, prédios 

empresariais, um parque de mais de 100 mil metros quadrados e um centro cultural de 

prestígio internacional. De um lado da rua da organização, está a linha do trem; do outro, uma 

universidade particular. Brincam de bola, esconde-esconde e soltam pipa nas mesmas ruas da 

comunidade onde a venda e o consumo de drogas predominam a partir do entardecer, 

enquanto o trânsito intenso da Marginal Tietê e o barulho da movimentação dos vagões de 

trem pontuam a agitação da maior cidade da América do Sul. Antes ou depois da escola, a 

ONG é a sua segunda casa, é a instituição que garante o almoço e cuida delas, promovendo 

atividades esportivas, de informática ou de leitura, ainda que a tarefa de envolvê-las nessas 

ações seja um tanto difícil, pois essas crianças não falam, elas gritam. Embora muitas vistam 

roupas encardidas e poidas e tenham histórias de vida difíceis, tanto do ponto de vista 

econômico como familiar, com mães e irmãos presos e viciados em drogas e abandono 

paterno, por exemplo, seus relatos indicam que TV a cabo, aparelhos de celular, computador e 

internet são tecnologias presentes em seus lares. Eis alguns dos vários contrastes presentes no 

dia a dia desses pequenos. A compreensão do contexto dessas crianças é fundamental para o 

estudo de recepção que propomos aqui, conforme ressaltam Graue e Walsh (1998): 
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Crianças não podem permanecer intocadas por seus contextos. Da mesma 
forma que seus contextos são formados por sua presença, crianças e seus 
contextos constituem-se mutuamente. Tentar pensar sobre crianças sem 
considerar suas situações de vida é desprover de significado as crianças e 
suas ações  (1998, p. 8, tradução nossa).    

 

 Os autores defendem que todo comportamento humano precisa ser compreendido em 

relação a, a partir de um determinado contexto – estamos estudando indivíduos em particular, 

com suas histórias de vida que se passam em um determinado local, que por sua vez está 

inserido em um cenário mais amplo. Mas o que é um contexto? "Um contexto é um lugar e 

tempo culturalmente e historicamente situados, um específico aqui e agora. É um elo 

unificador entre categorias analíticas do macrossocial e do microssocial", explicam Graue e 

Walsh (1998, p. 9, tradução nossa). O contexto, ensinam, é como uma rede complexa de 

interações pessoais e temporais que constituem nosso dia a dia; ele é fluido e dinâmico; 

modela e é modelado por indivíduos, ferramentas, recursos, intenções e ideias em um cenário 

particular. 

 Voltando às crianças, depois da primeira interação com elas, naquele primeiro dia, 

fiquei, então, apenas observando-as em sala, enquanto faziam uma atividade de desenho, com 

o tema "o que passa na sua TV". A maioria escolheu desenhar personagens de desenho 

animado, dos canais Cartoon Network e Discovery Kids: Apenas um show, Hora de Aventura 

e O mundo incrível de Gumball eram apenas alguns dos programas citados pela turminha. Um 

dos meninos, de onze anos, comentava animado que ia desenhar uma "propaganda", citando o 

comercial de uma marca de remédio; outro, falava empolgado sobre o Campeonato do 

Brasileirão; uma das meninas se esforçava para desenhar a Cinderela, colocando seu papel 

em cima de um livro da personagem para copiar seus traços; aliás, algumas meninas estavam 

com maquiagem, usando batom e sombra nos olhos. Enquanto alguns se concentravam, a 

maioria, porém, continuava aos berros. "Cala a boca" e xingamentos eram comuns. 

Conversando com eles, ou pelo menos tentando travar um diálogo nesse início de campo, 

sobre o que viam na TV, foi possível perceber que fazem uma distinção muito clara entre 

programa jornalístico, filme, desenho e propagandas. Muitas afirmaram "detestar" anúncio. 

"Tia, comercial é tudo mentira, é pra vender produto", comentou um dos meninos de dez 

anos. Já uma menina de onze anos contou que a amiga foi "enganada" por um anúncio de 

shampoo: "O comercial dizia que o cabelo dela ia ficar bonito, mas era mentira, não ficou 

nada." Suas narrativas são indício das práticas de produção de sentidos, a partir da negociação 

ou da resistência a conteúdos midiáticos, sobre as quais tratam os estudos culturais e a teoria 

latino-americana das mediações. 
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 No segundo encontro, almocei com as crianças no refeitório da ONG. A dinâmica da 

refeição funciona da seguinte forma: elas ficam em fila com o prato e os talheres, enquanto os 

educadores servem a refeição do dia, composta por uma proteína (normalmente linguiça ou 

frango), arroz ou macarrão, feijão, salada, e um suco. Há também uma sobremesa, em geral 

uma gelatina ou uma fruta. Aparentemente, é o único momento do dia que elas ficam um 

pouco silenciosas e seguem as orientações. Quando terminam de comer em uma das mesas 

grandes espalhadas pelo local, têm que depositar no lixo a sujeira que ficou no prato – é regra 

da ONG que a criança deve comer tudo, é proibido jogar comida fora – e empilhar a louça 

suja em bacias com água. Assim que cheguei, brinquei com alguns meninos que iria "furar a 

fila" e eles, rapidamente, me cederam a vez. Sentei com um grupinho e fiquei observando 

uma das meninas, que almoçou com a boneca no colo, ela ora ninava o "bebê", ora dava mais 

uma garfada na linguiça.  

 Ao longo da pesquisa de campo, almocei com as crianças o máximo de vezes que 

consegui, pois eram oportunidades de estreitar meu vínculo com elas e, de novo, compreender 

seus contextos de vida. Como ressalta Zaluar (2004), a pesquisa é uma "história de um 

relacionamento": 

 

(...) em que o pesquisador procura desfazer as impressões negativas da 
imagem de "dominador" a fim de tornar a comunicação ou o encontro 
possíveis, bem como escapar das armadilhas montadas pela hierarquia ou 
desigualdades que transcendem à situação de pesquisa (2004, p. 115).    

 

 No dia em que conheci Victoria, por exemplo, fui convidada a participar do tal 

aniversário no refeitório – o cenário montado era para a comemoração dos "aniversariantes do 

mês". Assim que começaram a cantar Parabéns pra você, a pequena Evelin, sobre a qual 

falaremos mais adiante, não hesitou em pegar a minha mão e dizer "Vem, tia, é hora de 

cantar". Mais tarde, sua irmã, Sabrina, veio oferecer um pedaço de bolo de chocolate e, a 

partir daí, as duas aceitaram a contribuir para a pesquisa. 

 Antes do início das entrevistas, foram realizados três encontros com a turma toda de 

crianças, para que houvesse uma familiarização delas com a pesquisadora e vice-e-versa. Em 

um deles, os pequenos foram convidados a preencher um questionário de caracterização de 

público. Das 20 crianças que estavam na sala de leitura, 12 entregaram o documento. Dessas, 

5 participaram das entrevistas/conversas em profundidade, enquanto outras 9 entrevistadas 

não estavam em sala quando o documento foi distribuído. Quando se trata de crianças, a 

coleta de dados para a caracterização dos participantes de uma pesquisa já não é uma 
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atividade de fácil realização, pois muitas não querem responder, outras deixam perguntas em 

branco, há ainda aquelas que alegam não saber a resposta. No entanto, no caso específico da 

ONG, esse trabalho foi ainda mais difícil, pois além delas não conseguirem ficar muito tempo 

em silêncio e de se mostrarem impacientes, sua frequência é intermitente, muitas não vão 

todos os dias e, às vezes, se ausentam durante semanas. 

 Nos 12 questionários preenchidos, temos, resumidamente, o seguinte perfil 

(originalmente, perguntamos a religião das crianças, no entanto, a mesma não foi citada 

espontaneamente por nenhum entrevistado durante a pesquisa, apenas duas disseram ir à 

igreja aos domingos, sem fornecer muitos detalhes, então, decidimos desconsiderar a 

informação para a realização deste trabalho): 

 

Figura 1: Perfil dos entrevistados a partir de questionário de caracterização de público 

Nome Idade Com 
quem 
mora? 

Número 
de TVs e 
tipo? 

Computador? Internet? Celular? Quem 
tem 
celular? 

Outras 
mídias? 

S. 09 pais 3 / cabo sim sim não pai e mãe livros, 
tablet 

N. 09 mãe e 
irmã 

3 / aberta não não não mãe livros, 
jornais, 
revistas 

E. 09 mãe e 
avó 

1 / aberta sim sim não mãe rádio, 
videogame, 
telefone 
fixo, livros, 
jornais, 
revistas 

L. 09 pai, 
mãe e 
irmãos 

4 / cabo sim sim sim pai e mãe videogame, 
livros, 
jornais e 
revistas 

S. 10 pai, 
mãe e 
irmãos 

4 / cabo sim sim sim mãe e 
irmãos 

videogame, 
livros, 
jornais e 
revistas 

L. 09 mãe, 
avós e 
tio 

3 / cabo sim sim sim mãe, avós 
e tio 

rádio, 
telefone 
fixo, livros, 
jornais, 
revistas e 
MP3 

E. 11 pai, 
mãe e 
irmãos 

4 / cabo simnã sim não mãe e 
irmãos 

rádio, 
telefone 
fixo, livros, 
jornais, 
revistas e 
MP3 
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J. 10 padrasto 
e mãe 
 

1 / cabo sim sim sim pai, mãe e 
irmãos 

videogame, 
telefone 
fixo, livros 

J. 09 padrasto, 
mãe, 
irmãos e 
avó 

1 / cabo sim sim sim padrasto, 
mãe, 
irmãos 

videogame, 
telefone 
fixo, livros, 
jornais e 
revistas 

K. 10 avó 1 / aberta sim  sim não  avó videogame, 
telefone 
fixo, livros 
e jornais 

L. 11 mãe e 
irmã 

2 / aberta não não sim  mãe e irmã rádio, 
videogame, 
jornais e 
revistas 

G. 10 mãe, avó 
e irmãos 

3 / cabo sim sim não mãe e 
irmão 

rádio, 
videogame, 
telefone 
fixo, livros 
e revistas 

 

 Se juntarmos os dados coletados nos 12 questionários de caracterização de público 

com os obtidos ao longo das conversas/entrevistas realizadas com 14 crianças, lembrando que 

5 delas responderam às perguntas do questionário, é possível organizar os seguintes dados, 

provenientes de um total de 21 crianças, que representam o universo no qual foi realizada a 

observação participante, ainda que crianças de outras turmas da ONG tenham também, 

ocasionalmente, contribuído para a análise que estamos propondo aqui: 

 

Figura 2: Gráfico - perfil dos entrevistados - gênero 
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Figura 3: Gráfico - perfil dos entrevistados - idade 

 

 

Figura 4: Gráfico - perfil dos entrevistados - núcleo familiar 

 
   
 

Figura 5: Gráfico - perfil dos entrevistados - tipo de TV 
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 Embora muitas dessas crianças morem em uma comunidade pobre com suas 

famílias, em casas de três cômodos apenas – sala (que funciona também como quarto), 

cozinha e banheiro – e frequentem a ONG por não terem outro lugar para ir antes ou depois 

da escola, conforme suas próprias narrativas, a maioria tem TV a cabo e mais de dois 

aparelhos de televisão, computador, internet e videogame. Muitas também possuem aparelho 

de celular e se mostram bem informadas em relação aos últimos modelos de smartphones. A 

ausência da figura paterna nas famílias é outro dado importante: nos lares das 12 crianças que 

responderam ao questionário, em 5 a mãe é o adulto responsável pela família, em alguns casos 

com o apoio da avó materna, e em 1 é a avó o único adulto presente. No grupo específico que 

participou das conversas/entrevistas em profundidade, das 14 crianças, quase a metade não 

convive com o pai. As próprias crianças, em alguns casos, vão espontaneamente falar sobre 

essa falta da figura paterna. Enquanto coletivamente, são muito barulhentas e parecem o 

tempo todo desafiar os educadores, quando estão sozinhas ou em pequenos grupos se 

mostram carentes de atenção e muitas até se ofereceram para dar entrevista. "Tia, eu quero 

falar!", foi uma frase proferida com frequência durante a pesquisa de campo.  
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6. NAMOROS, AMIZADES E BRINCADEIRAS ENTRE CRIANÇAS DE UMA 

COMUNIDADE DE SÃO PAULO 

6.1 AS NARRATIVAS DE VIDA E DE FAMÍLIA 

 Como explicamos no capítulo anterior, iniciamos as conversas em profundidade com 

um roteiro de temas pré-definidos sobre o cotidiano e o consumo cultural dessas crianças. No 

entanto, em diversos momentos o mesmo teve que ser adaptado ou, em alguns casos, até 

mesmo deixado de lado, em função da condução da conversa pela própria criança, ou das 

dificuldades encontradas para a realização das entrevistas – em muitas ocasiões, não havia 

uma sala disponível e silenciosa para as conversas, em outras, mais de 3 crianças apareciam 

repentinamente e insistiam em participar da entrevista, o que inviabilizava ou reduzia o tempo 

da atividade. Por outro lado, este trabalho rendeu resultados inesperados e muito positivos, 

como o dia em que Evelin mostrou o esconderijo das crianças, no meio do jardim da ONG, 

onde "os meninos levam as meninas para fazer safadezas", ou como no último dia de campo, 

em que a pesquisa foi agraciada por duas horas de conversa com Marcelina, Valéria e Maria 

Joaquina, que falaram com naturalidade sobre seus relacionamentos amorosos. Voltaremos a 

esses dois episódios mais para frente. O fato é que com este estudo ficou claro que realmente 

são as crianças que determinam o que o pesquisador(a) vai saber, que assuntos a conversa vai 

abordar e até onde a entrevista vai ser realizada. 

 A seguir, apresentamos narrativas de vida e de família de 9 crianças que participaram 

de entrevistas em profundidade – os depoimentos das outras duas, Valéria e Maria Joaquina, 

serão abordados em um subcapítulo específico sobre a conversa que tivemos, junto com 

Marcelina, acerca de relacionamentos amorosos.  

 

6.1.1 Marcelina e Barbie 

 

 Uma das primeiras duplas que participaram da pesquisa foram Marcelina e Barbie, 

que apresentam comportamentos e contextos familiares bem distintos entre si, apesar de 

serem amigas, morarem na mesma comunidade e de passarem as tardes juntas na ONG. 

Começamos nossa conversa em cima do trepa-trepa, um pedido delas, pois os amiguinhos 

haviam contado sobre a experiência da semana anterior, mas depois consegui convencê-las a 

ir para a sala de vídeo, onde sentamos nos colchonetes em frente à TV. No dia do nosso 

encontro, Marcelina, de dez anos, estava com o cabelo bem penteado, preso em um rabo de 
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cavalo, com um sutiã roxo de bojo por debaixo da blusa (parte da alça estava visível e era 

possível visualizar a estrutura do mesmo) e unhas pintadas de rosa. Ela chega na ONG sempre 

com sua mochila rosa de Cinderela e em um dos dias pude presenciar o diálogo dela com uma 

amiguinha, no qual contava que tem um diário, mas que, obviamente, não poderia mostrá-lo, 

pois tudo que escreve nele é "segredo". Marcelina escolheu o pseudônimo para homenagear a 

personagem da novela infantil do SBT Carrossel, que é uma menina amorosa e sensível.  Essa 

não foi, contudo, sua primeira opção. No início da conversa, disse que queria ser a Lace, uma 

das irmãs do desenho A Barbie e as 12 princesas bailarinas. "A Lace é a mais nova e é a mais 

sentimental, a mais bonitinha", respondeu, quando questionada sobre o que a personagem 

tinha de tão especial. A fala de Marcelina é meiga, mantém quase sempre o tom de voz baixo. 

Conta que mora com a mãe, o pai e um gato – no final da pesquisa de campo, entretanto, ela 

me diz que sua tia "que gosta de mulher" passou a morar com eles depois de uma separação; e 

que possui três irmãos de relacionamentos anteriores de seu pai, assim como uma irmã de 

cinco anos por parte de mãe, que vive com a avó materna em Alagoas; voltaremos ao tema 

mais adiante. A mãe é faxineira e o pai é uma espécie de profissional "faz tudo", que realiza 

serviços como limpeza de vidros e consertos elétricos. Estuda de manhã e passa as tardes na 

ONG durante a semana e, à noite, assiste à TV com os pais; os fins de semana são 

preenchidos com passeios ao shopping, visita de amiguinhas, "lição de casa" e televisão.   

 Já Barbie tem um comportamento mais agitado. Com o cabelo despenteado e um 

jeito irrequieto e hiperativo, Barbie fala rápido e alto, com a voz marcada por algumas 

variações de tom e volume por conta de um aparelho ortodôntico. Ela também não escolheu 

inicialmente esse pseudônimo; queria Sofia, mas depois que a amiga contou a história sobre a 

Lace, mudou de ideia também e optou pelo nome de uma das bonecas mais famosas do 

mundo. Barbie conta que mora com os avós, a mãe, um tio de catorze anos e um gato. A mãe 

é vendedora de bijuterias e o pai, que não mora com ela, é segurança de prédios. A avó "fica 

em casa" e o avô é "chefe de cozinha". Ao contrário de Marcelina, que parece ter refletido 

mais sobre o seu dia a dia antes de falar, Barbie responde com pressa, afirmando que assiste à 

TV, gosta de jogos eletrônicos, de ouvir CDs, navegar pelo Facebook e que aos domingos vai 

para as aulas de catecismo e passeia com o avô. Pergunto sobre o seu fim de semana e ela 

responde prontamente que "é ruim": é enfática ao dizer, logo depois, que apanha de "todo 

mundo" em casa. Essa fala está presente em seu depoimento em outros momentos da 

conversa. 

 



 

 

101

 Enquanto Marcelina diz gostar dos pais "porque eles são especiais", de uma forma 

calma e suave, quando indagada sobre como é sua família e o que sente por ela, Barbie de 

novo é objetiva e vai direto ao ponto: "Eu sinto raiva." Insisto em saber o motivo e ela 

explica:   

Ah, porque minha mãe e minha avó ficam brigando, aí depois meu vô briga 
com a minha mãe, aí minha mãe briga comigo, aí eu brigo com o Davi [tio], 
aí ele briga com meu gato, aí fica família inteira brigando [sua fala se dá em 
um tom ritmado, quase  como se fosse um música, Marcelina ri ao ouvir a 
amiga falar]. 

 

 De forma ritmada, Barbie continua a narrativa, dizendo que a avó também briga com 

ela, assim como o tio Davi: 

 

Porque ele... porque eu odeio ele... E ele me chama de chata, aí eu chamo ele 
de chato, aí eu quero entrar no computador, aí ele me dá um chute, aí eu dou 
dois, [risos], aí eu dou um soco, aí ele dá dois, aí eu dou três, aí ele dá quatro 
e eu dou cinco [mesmo tom ritmado, acompanhado dos risos de Marcelina]. 
Para de rir! Aí, eu vou e entro no computador, aí minha mãe vai e chega e 
me bate. [Risos] Aí, eu brigo com o gato, porque ele sempre me arranha, aí 
minha mãe me bate porque eu tô brigando com o Davi... e ela quase me 
jogou pela janela um dia... 

 

 Só vi Barbie seis vezes ao todo; ela faltou na maioria dos dias em que a pesquisa de 

campo foi realizada. Cheguei uma vez a perguntar à Marcelina se ela sabia o motivo de tantas 

faltas, mas a menina não soube dar detalhes sobre a ausência da amiga. No dia da conversa, 

era a quarta vez que eu encontrava Barbie na ONG. Em todos os encontros, mostrou-se uma 

menina muito carente de atenção, seja na sala de leitura, quando durante uma atividade em 

grupo ela reclamou que saí de perto dela ("tia, vem cá, não vai embora!"), seja no refeitório da 

organização, durante o almoço, quando pediu que eu mudasse de mesa para ficar do seu lado. 

Durante a entrevista, quando a pergunta era específica para Marcelina, Barbie fazia questão 

de atrapalhar a conversa, começava a fazer barulho arrastando um dos colchonetes no chão, 

ou ficava circulando em torno de nós, cantarolando, como se fosse uma criancinha pequena. 

Em alguns momentos da entrevista, fez questão de sentar bem próxima a mim e de deitar sua 

cabeça na minha coxa.  

 Devido a essas demonstrações de necessidade de aproximação afetiva e de chamar 

atenção, aliadas ao tom ritmado e aos risos com que descreve os confrontos em casa ("aí eu 

dou um soco, aí ele dá dois, aí eu dou três..."), a narrativa de Barbie sobre as brigas pareceu 

exagerada, talvez fruto de uma vontade de impressionar a pesquisadora e/ou amiga – 

possivelmente uma tentativa de tornar seu relato engraçado e, portanto, mais leve para suas 
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ouvintes e para si própria. Há aqui claramente uma ação de performance, com base no 

conceito de Silverstone (2005): 

 

Vivemos numa cultura apresentacional em que a aparência é a realidade. 
Indivíduos e grupos apresentam suas faces ao mundo em cenários onde 
administram sua performance com mais ou menos confiança: palcos em que 
o que fazemos é para mostrar, para impressionar os outros e definir e manter 
nosso senso de nós mesmos, um senso de identidade (...) (2005, p. 132).  

 

 O tom ritmado, os risos, a falta de paciência e a agitação que chega a dificultar a 

conversa desaparecem, porém, quando Barbie é questionada sobre o pai, quando pergunto se 

ele mora em São Paulo, se os dois se veem com frequência. Repentinamente, a criança 

barulhenta é substituída por uma menina pensativa, de olhar triste, estática: "mais ou menos", 

é o que responde. Faço uma pausa para ver se ela quer falar mais e resolvo abordar outro 

tema, quando percebo que o tema a incomoda. Para a minha surpresa, no entanto, quando já 

tínhamos mudado de assunto e a conversa tinha se encaminhado para as características físicas 

que as duas tinham herdado da família, ela interrompe o assunto:  

 

Barbie: Aí, sabe quem eu gosto mais da família? Você não conta pra 
ninguém, você vai falar? 
Eu: Não, eu vou usar seu pseudônimo. Esqueceu que seu nome não vai 
aparecer? 
Barbie: Eu gosto do meu pai, porque ele não me bate. Minha mãe me bate 
toda hora. 

 

 A tristeza ao tratar do assunto e a espontaneidade com a qual a confidência foi feita 

indicam que Barbie provavelmente é, sim, vítima de violência em casa e vive em um 

ambiente de conflitos familiares constantes. Assim que ouve a amiga falar que a mãe bate 

nela o tempo todo, o riso de Marcelina desaparece. Ela fica séria e faz questão de salientar 

que isso não ocorre com ela: "Nenhum dos meus pais me bate. Minha mãe não me bate. Se ela 

fica brava comigo, ela pede para o meu pai falar comigo e o meu pai conversa comigo".  

 

6.1.2 Superboy e Fernanda 

 

 Fernanda foi a primeira voluntária a se oferecer para dar entrevista. Ao receber o 

pedido de escolher outra criança para participar da conversa, ela, rapidamente, chamou o 

amigo Superboy, nome de um personagem que é uma versão jovem do Super Man, do 

desenho Young Justice (ou Justiça Jovem), veiculado no Cartoon Network. A conversa foi 
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realizada no pátio, cada um sentado em um balanço, e a pesquisadora no meio. A entrevista se 

deu em meio a interrupções de outras crianças, que vinham perguntar o que estávamos 

fazendo e do som do avião passando sobre nossas cabeças – aliás, essa seria a condição de 

basicamente todas as conversas com os pequenos, ao longo do estudo.  

 Com dez anos de idade, Fernanda mora com a mãe, o pai, dois irmãos e dois primos. 

"Minha família é legal, bacana e gosta de brincar muito comigo e com meus irmãos", comenta 

quando indagada sobre como são seus pais. Sua mãe é faxineira e cozinheira; o que seu pai 

faz ela não sabe, apenas diz que "ele trabalha". Balançando para frente e para trás, vestida de 

camiseta branca, calça da escola suja de terra e tênis, e com um modo articulado de falar, 

resume sua rotina, da qual a TV e o computador estão sempre presentes:  

 

Fernanda: Acordo. Às vezes eu tomo banho e lavo o rosto, me troco, tomo 
café e espero dar meu horário de ir para a escola. E aí depois quando eu saio 
da escola eu venho pra cá. 
Eu: E depois que você sai daqui, você faz o quê? 
Fernanda: Eu chego na minha casa... Ah! Eu tomo outro banho, faço a lição 
de casa e depois eu assisto um pouco de TV e à noite eu jogo no 
computador. 
Eu: E no fim de semana, como é que é? O que você faz sábado e domingo? 
Fernanda: No sábado, eu assisto um pouco de televisão e depois eu brinco. 
Aí, de novo, de noite, eu mexo no computador. Domingo, eu vou para a 
escola dominical.   

 

 Logo no início, destaca que sua casa é "grande" e, no decorrer da conversa repete a 

frase, como se buscasse dar ênfase à informação diante da pesquisadora e do amigo. Mais 

adiante, contudo, descubro que, apesar de "grande", a mesma está em obra e faltam móveis na 

sala, por exemplo: em um determinado momento, ela faz uma crítica ao pai, dizendo que ele 

arruma a casa, mas que muitas vezes fica "deitadão assistindo TV", porque é "preguiçoso". 

Quando retorno a esse tema, dizendo "Fernanda, você disse também que quando seu pai não 

está com vontade de arrumar, ele deita no sofá e vê TV..", ela logo me corrige: "Não, é na 

cama! Eu não tenho sofá ainda! Estão reconstruindo a casa!" O tema volta à tona, quando 

questionada se sua família tem o hábito de fazer as refeições com todo mundo reunido:  

 

Fernanda: É, a gente janta às vezes juntos, minha família. Às vezes, minha 
mãe fica comendo no quarto dela com meu pai. E eu fico comendo no meu 
quarto. Mas quando reformar a casinha e colocar uma mesinha desse 
tamanho, a família vai.. minha família vai jantar juntos. 
Eu: Sua casa tá em reforma? 
Fernanda: É porque eu vou morar em outro lugar, mas só que aquela casa... 
quando a minha mãe receber, vai pagar os homens que vão reformar minha 
casa. 
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 Podemos concluir, a partir de sua fala, que o imóvel em que ela mora no mínimo 

precisa de reparos e que sua família ainda não possui condições financeiras suficientes para 

fazer as obras necessárias e adquirir um sofá e uma mesa para a sala, apesar de terem, por 

exemplo, um computador com o qual Fernanda e seus irmãos se divertem com jogos e 

navegam na internet. Ao dizer "não saber" o que seu pai faz, e depois chamá-lo de 

"preguiçoso" e, em outra resposta, só citar a mãe como a provedora capaz de ganhar dinheiro 

para a reforma da casa, sua narrativa dá indícios de que a menina não quer dizer diretamente 

que o pai não trabalha, ou ao menos não tem um emprego fixo – ou talvez a própria condição 

profissional do pai seja confusa para ela.  

 Aliás, ao contar que o pai às vezes arruma a casa, enquanto ela ajuda a mãe a colocar 

as coisas em ordem e a lavar a louça, inicia-se um embate de gênero entre Fernanda e 

Superboy, que em seguida à fala da amiga, decide contar uma história confusa, mas cuja 

mensagem principal é bem clara:  

 

Superboy: Meu primo disse que o cara que trabalhava com ele... Ele falou 
assim: eu sei porque as mulheres mais trabalha e os homens são um pouco 
preguiçoso, porque quando Deus existia, ele falou assim pra as mulheres 
“ajuda ele a puxar a roça.” Aí, as mulheres falaram que não.. Aí, os bêbados 
tavam bebendo no bar, ai Deus pediu pros bêbados. Aí, os bêbados... Deus 
pediu ajuda pra ele empurrar a rocha. Aí os bêbados empurraram a rocha... 
eles tavam bêbados. Aí, depois, Deus falou assim “agora... quando eu 
morrer, primeiro que todo mundo, as mulheres vão trabalhar mais e os 
homens não vão parar de beber”, e só. Só por causa que as mulheres não 
ajudaram Deus a puxar a roça. 

 

 Ao ouvir o relato de conteúdo machista, Fernanda se movimenta ainda mais no 

balanço. Provoco Superboy, perguntando se concorda com a história, e ele responde de forma 

despretensiosa: "É engraçada quando ele contou." Na mesma hora, a amiga rebate: "Eu não 

concordo! Eu não concordo, porque só as mulheres têm que fazer tudo e os homens não!" O 

menino ainda tenta explicar novamente a história, mas Fernanda não diz mais nada sobre o 

tema. Quando questiono se as tarefas domésticas em casa são divididas, ela me explica, sem 

muita convicção no tom de voz, que sua mãe faz limpeza às terças, quartas e quintas-feiras, 

enquanto seu pai é responsável pela faxina aos sábados, domingos e "mais uma segunda".  

 Superboy, de dez anos, é um menino com um semblante triste, geralmente se destaca 

do grupo por ficar mais calado, mas intercala seu silêncio com momentos bruscos de irritação, 

quando está com os colegas, quase sempre inquietos e bagunceiros. Interagi mais com ele no 

início do campo, mas depois das duas conversas que tivemos, não se aproximou mais; mesmo 
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quando o cumprimentava e tentava "puxar papo", não consegui obter mais nenhum retorno 

dele. Durante a entrevista, assim como Barbie, Superboy deixou claro que vive em um 

ambiente familiar de agressão moral e maus tratos, no caso dele protagonizados por seu pai.  

 No começo da conversa, junto com Fernanda, ele contou que mora com a mãe, o pai, 

irmão e irmã (essa mora "em cima" da casa dele) – o irmão mais novo, depois dele, tem vinte 

anos. Quando questionado sobre o que sente pela família, responde "Ah, legal" e, logo depois, 

afirma que vai à igreja aos domingos e que joga ping-pong com os sobrinhos. Comento que 

deve ser divertido "ter um monte de gente" em casa e pergunto se ele, às vezes, sente vontade 

de ficar sozinho. Eis que cita o pai, mas desvia o assunto em seguida, falando dos desenhos 

animados que vê com os sobrinhos:  

 

Superboy: Ah, eu fico sozinho... Eu fico sozinho quando eu quero. Eu fico 
sozinho quando minha mãe vai trabalhar no Buffet... Meu pai, ele é surdo e 
ele não faz nada, só dorme.  
Eu: Ele tem problema auditivo? 
Superboy: Ele caiu da escada.  
Eu: Entendi. Faz muito tempo? 
Superboy: A-hã. E eu brinco com meu cachorro... Meu cachorro ainda é 
neném, dois meses, que eu ganhei da prima da minha sobrinha... E... eu 
ponho... às vezes meu sobrinho brinca e eu ponho um desenho lá que a 
Larissa falou que ela gosta, do Discovery Kids. Ele vê Backyardigans e 
todos os desenhos do Discovery Kids que eles gostam. E só. 

 

 Durante, pelo menos, os dez minutos seguintes de conversa, Superboy se concentra 

na história sobre seu cachorro, que na verdade é uma cadela, sobre o bicho de estimação da 

prima e o cachorro do vizinho. Depois, em outro momento, quando pergunto se vai para casa 

depois que sai da ONG no final da tarde, ele conta que, quando faz a lição da escola antes de 

ir embora da organização, sua mãe o leva ao Mc Donald's, como uma espécie de recompensa, 

e que adora ganhar o boneco do Thundercats que é distribuído pela lanchonete. A narrativa 

sobre o pai, de repente, volta à cena, totalmente desconexa do tema da conversa: 

 

Superboy: E o meu pai... Não tem nada pra fazer. Ele cozinha do jeito dele, 
e se falar não pra ele, ele grita na gente, e ainda pega a faca, porque ele é 
surdo. [Fernanda nessa hora pergunta baixo "como assim, surdo?"]  
Quando ele era normal, ele não ficava assim. Aí, quando ele caiu da escada, 
não lembrou nem quem era eu... e a minha mãe... e aí ele faz comida do jeito 
dele, e aí ele pensa que eu quero comida, aí ele fala assim, se eu quero, 
eu falo que não. Ele fica nervoso comigo, aí depois ele sai lá e mostra a 
faca pra mim, aí depois eu não faço nada pra ele... Outro dia, ele ficou tão 
nervoso que a TV até desligou do nada.  
Eu: Fez o quê? Desligou? 
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Superboy: A TV, quando dá um gritão e fica com raiva, ela desliga do nada. 
Meu pai só grita e a TV desliga. 
Eu: E o que você sente, Superboy, quando seu pai faz essas coisas? 
Superboy: Nada. Eu não faço nada, eu fico parado... [sentando no balanço, 
ele se inclina para o lado aposto ao meu, como se não quisesse muito falar 
do assunto] 

 

 Em seguida, ao dizer que costuma arrumar o quarto, Superboy conta que ele e a mãe 

dormem em uma bicama, enquanto o pai e o irmão dormem em beliches em outro quarto. 

Passo, então, a vez para Fernanda falar sobre seu quarto, mas Superboy retorna a falar 

espontaneamente sobre o pai: 

 
Eu esqueci de dizer o que o meu pai faz. Meu pai, ele dorme, ele come e às 
vezes minha mãe obriga ele a limpar a casa. Outro dia, veio o técnico lá pra 
montar meu computador.. Aí, meu pai nem limpou a casa... e parece que 
ficou cheio de coco... e o técnico é que teve que... coco de cachorro. Aí, 
ficou fedendo lá. Aí, eu limpei e taquei água lá na escada.  
 

 A narrativa do menino é de sofrimento em relação a esse pai, aparentemente doente, 

que está sempre em casa, agressivo, ameaçando-o com uma faca, ou deixando-o sozinho, pois 

"só dorme". Superboy parece guardar um ressentimento muito grande e uma raiva desse pai. 

Ao longo da pesquisa, tive a oportunidade de conversar com a educadora que me relatou um 

episódio que só corroborou minha hipótese: assim que pediu para a turma desenhar um 

presente que gostaria de dar no Dia dos Pais, Superboy teve um ataque, começou a chorar e a 

gritar que não realizaria a atividade, pois "odeia seu pai".  

 

6.1.3 Fabiana 

 

 De tranças estilo "maria chiquinha", vestida de rosa, com uma bolsinha da mesma 

cor transpassada no corpo, Fabiana, de oito anos, me procura e diz que quer ser entrevistada 

— ela era uma das 8 crianças que tinham participado da dinâmica improvisada no trepa-trepa, 

relatada no capítulo anterior. Proposta imediatamente aceita, sentamos, então, no primeiro 

degrau da escada que dá acesso a diversas salas de atividade, incluindo a de informática. 

Começo a fazer as perguntas e Fabiana me conta que tem seis irmãos: os dois homens já 

estão casados e moram com suas respectivas esposas; uma irmã mora com a tia; e ela e as 

outras duas irmãs, uma de treze e a outra de catorze anos, moram com a mãe. Descubro ao 

longo da conversa que há também outra criança morando com elas, filho da vizinha, que 

Fabiana chama de "sobrinho", para depois explicar que não existe laço sanguíneo entre eles. 
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Ela conta também que "não tem quarto" em sua casa, que todos dormem na sala. "Ela tá ainda 

arrumando lá", conclui, talvez se referindo à mãe, querendo dizer que é uma situação 

passageira. A menina tem um jeito meigo e carinhoso, sua fala termina sempre com um 

sorriso, e ela inclina a cabeça para o lado ao sorrir, denunciando uma timidez e, ao mesmo 

tempo, uma vontade de ser ouvida, de relatar sua vida. 

 Quando questionada sobre o que costuma fazer quando está em casa, a narrativa de 

Fabiana inclui brincar na rua com as irmãs, de pega-pega, e esconde-esconde, e "mexer" no 

celular; ela conta ter dois aparelhos e diz que vai ganhar um terceiro de presente do pai: 

 

Eu: E vocês brincam na rua todo dia? 
Fabiana: A-hã. Às vezes. Mas quando elas tá com preguiça, elas não vai, só 
ficam mexendo no celular. 
Eu: E você tem celular? 
Fabiana: Tenho dois. E vou ganhar mais um do meu pai [risos] 
Eu: Você tem dois celulares? Mas pra que você tem dois e vai ganhar mais 
um? 
Fabiana: É por causa que um eu vejo mensagem, outro eu ligo, outro eu 
jogo. 
Eu: Mas não dá para fazer tudo em um só? 
Fabiana: [risos] Por causa que a mensagem é bem rápida. Ah, às vezes, eu 
entro na internet para jogar joguinho, entro no face... [Facebook] 

 

 Aproveito a "deixa" e peço para ela me contar sobre sua família. Fabiana afirma que 

seus pais são separados, mas vê o pai todo dia; ele trabalha em uma fábrica de chocolate, 

enquanto suas irmãs, que moram com ela, são filhas de outro homem, já falecido, fruto de um 

relacionamento anterior da mãe. "E aí ele sempre traz chocolate pra mim, pra minha mãe, pra 

minhas irmãs", pontua, feliz, ressaltando o fato de o pai sempre presenteá-la com doce. 

 Ao responder sobre o que costuma fazer com o pai, conta que também tem um tablet: 

"Ele me dá dinheiro e me leva pro shopping, a gente compra roupa, a gente compra, assim, 

um tablet, e às vezes um sapato (...). É por causa que o tablet, ele tem mais internet, ele tem 

mais jogo e dá pra mexer na tela. Os celulares que eu tenho não dá pra mexer na tela." 

 "Mas e a sua mãe? O que ela faz?", questiono. Fabiana afirma que ela não trabalha 

mais, porque "cortou o dedo" quando trabalhava em uma fábrica, mas não soube explicar em 

detalhes. Mais adiante, quando faço uma pergunta sobre a ONG, ela relata que a mãe a tirou 

da organização durante um tempo, ao receber uma reclamação das educadoras, reforçada pela 

irmã, de que Fabiana durante o almoço no refeitório estava jogando comida no lixo, ou seja, 

desrespeitando a regra da instituição. Em sua narrativa, deixa escapar o comportamento 

agressivo da mãe, mas depois tenta "tirar o peso" da própria afirmação: 
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Fabiana: É por causa que eu não queria comer, aí eu joguei fora um 
pouquinho de nada, aí, a minha irmã, ela ligou pra minha mãe. Minha mãe 
fez um barraco e aí começou a me bater, foi uma discussão. 
Eu: Sua mãe? 
Fabiana: Não... Ela só me deu um tapinha... Mais nada. Aí, ela me tirou do 
instituto, mas aí ela me colocou de novo. 

 
 

 Conversando um dia no refeitório, a educadora responsável pelas atividades de 

leitura da ONG, que é prima da mãe de Fabiana, espontaneamente me relatou o episódio, 

afirmando que a menina foi "espancada" no referido dia, na frente de todo mundo, na própria 

ONG. E, ao final, explicou que a mulher é viciada em crack e que as filhas "sofrem muito por 

conta disso". Naquele dia da entrevista com a Fabiana, no final da conversa, perguntei o que 

ela guardava na bolsinha e fiquei surpresa ao ver que era uma corda. Perguntei se sabia pular. 

"Eu sei, você sabe?", questionou. Respondi mostrando que sim. Ficamos pulando uns 10 

minutos no pátio da ONG e, naquele dia, relembrando um pouco a minha própria infância e 

vendo-a alegre, nem sequer passava pela minha cabeça o grande problema que a pequena 

sorridente enfrenta em casa.  

 

6.1.4 Johnny 

 

 Johnny foi uma das crianças que mais se destacaram desde o início da pesquisa 

empírica. Com olhar esperto, quase sempre de boné na cabeça, participava das atividades de 

uma forma atenta e concentrada, mas sem deixar de colaborar com o clima de bagunça e 

agitação do ambiente. Na terceira semana de ida a campo, pedi para entrevistá-lo logo após 

uma outra conversa que já tinha combinado, e ele aceitou. Quando fui buscá-lo, porém, disse 

que já não queria mais, que estava "ocupado". Nesse dia, como ainda tinha um tempo antes de 

ir embora, decidi sentar no chão com umas meninas, na sala de leitura, e ficar ouvindo o que 

elas falavam sobre um gibi que estavam lendo. Uns dez minutos depois de ter se recusado a 

falar, Johnny se aproximou e começou a puxar papo. Ele queria conversar, mas talvez só do 

jeito dele e dos assuntos que ele escolhesse. Contou sobre seus tombos, mostrou a cicatriz no 

joelho de uma queda que levou. Comentei que devia brincar muito na rua, e ele concordou, 

mas disse também que gostava de assistir à televisão e, então, começou a falar das suas 

preferências de programa. Consegui finalmente convencê-lo a me dar uma entrevista no 

mesmo dia em que conheci Victoria, Evelin e Sabrina, da turminha da manhã. Na ocasião, 
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sentei ao lado dele para almoçar no refeitório e fiquei em silêncio, para ver se ele "puxava 

papo". Nessa hora, a gritaria das crianças parecia ter alcançado o último volume. Johnny tirou 

o boné, segurou-o com as duas mãos e afundou sua cabeça nele: 

 

Eu: O que foi? 
Johnny: Ai, essas crianças fazem muito barulho. Eu queria que tivesse um 
botão, queria desligar todas elas. Saco! 
 

 

 Concordei que o barulho estava demais, pedi mais uma vez que conversasse comigo 

e ele, então, aceitou. Esse lugar de "não criança" da afirmação que acabamos de relatar é 

ocupado por Johnny em vários momentos de sua narrativa. Ele afirma que mora com a mãe, 

com a avó, com o irmão de nove anos, e com duas irmãs "bem pequenas". Quando 

questionado sobre como é o seu dia a dia, o "pequeno adulto" vem à tona: 

 

Johnny: Vou dormir umas 9 e acordo às 6h10, minha avó que me acorda. É 
chato ser o irmão mais velho, porque tem que ajudar minha mãe. Minhas 
irmãs são muito pequenas.  
Eu: E você ajuda como? 
Johnny: Ah, na cozinha, minha mãe fazendo comida, falando pra elas que 
não pode fazer bagunça. Mas a menor é doida. Pula na cama, voa no pescoço 
do meu irmão. 

 

 Logo depois, Johnny explica que sua casa é grande, mas somente sua avó tem um 

quarto só para ela – ele, os irmãos e a mãe dormem juntos em outro quarto. Pelo jeito que fala 

da avó, ela parece ser a "grande autoridade" da casa. Quando pergunto que três desejos pediria 

se encontrasse o "gênio da lâmpada" (GIRARDELLO, 1998), Johnny é rápido na resposta e, 

de novo, o tema surge (ele é tão enfático em relação aos dois primeiros desejos que nos 

esquecemos até de falar no terceiro pedido): 

 

Johnny: Ser adulto... 
Eu: Por que você quer ser adulto? 
Johnny: Porque, tia, é muito chato todo mundo mandando na gente. Só deixo 
a minha mãe me bater e a minha avó, porque elas me educam, mais 
ninguém. Mas tem um monte de gente mandando em mim.  
O segundo desejo... Eu quero ser pai de família. Quero ter um filho só, gosto 
de nome em inglês, Johnny. Quero poder dar de tudo para o meu filho, 
principalmente educação. 
 

 Confesso que fiquei alguns segundos em silêncio processando o que aquele menino 

de dez anos estava me dizendo com tanta seriedade. Decido perguntar pelo pai, suspeitando 
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que a resposta me levaria a compreender melhor seus dois "desejos" – minha intuição estava 

correta:  

 

Eu: Você me falou que mora com sua mãe, avó e irmãos. E o seu pai? 
Johnny: [fala com uma certa dureza na fisionomia] Ele se separou da minha 
mãe depois que eu nasci, depois voltou, depois separou, depois voltou e aí 
separou. 
Eu: Entendi. E o que ele faz, ele trabalha com o quê? 
Johnny: Ele era mecânico, agora não sei. 
Eu: Você não encontra com ele? 
Johnny: Não. Se mudou, casou com uma mulher rica e foi morar no Rio de 
Janeiro. Nunca mais vi. 
 

 

 Johnny foi a única criança, além de Tiago, que apresentaremos em seguida, a falar 

sobre "educação". Quando indagados sobre a escola, as respostas dos outros entrevistados 

foram evasivas. Johnny, no entanto, respondeu que gosta de estudar, sua matéria predileta é 

história, mas que odeia ciências e geografia. Depois de dizer que quer "dar educação" para o 

seu único filho, perguntei por que achava isso importante: "Sim, educação é importante. 

Quero ser engenheiro civil, ou cozinheiro, acho uma profissão bonita e gosto de cozinhar", 

ressaltou.  

 Ao que tudo indica, Johnny resolveu assumir, de certa forma, o papel da figura de 

"chefe de família" que ficou vaga com a ausência do pai. Parece que, na cabeça dele, não há 

alternativa: "é chato ser o irmão mais velho", pois tem que ajudar a mãe; ele já assume 

responsabilidades de adultos, como a de cuidar das irmãs pequenas, e não gosta de receber 

ordens. Por outro lado, reconhece sua condição temporal de criança, ele é um menino de dez 

anos, com "todo mundo mandando" nele e leva tombos como toda criança que brinca. Johnny 

quer logo ser adulto e ser "chefe de família" da própria família que ele vai construir, em vez 

de ser o substituto (que é a função dele junto à mãe); o menino enfatiza também que quer ter 

"um filho só", para "poder dar de tudo, principalmente educação", talvez sinalizando aqui a 

compreensão da condição socioeconômica de sua família – quanto maior o número de filhos, 

maior a necessidade de repartir tudo, desde comida a objetos e o próprio investimento em 

educação; ele deve acompanhar o esforço que a mãe, educadora da ONG, faz para sustentar a 

família. 
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6.1.5 Tiago 

 

 A conversa com Tiago foi bem "tumultuada", pois estávamos sentados em duas 

cadeiras de plástico no meio do pátio, onde as crianças brincavam, já que não havia uma sala 

vazia que pudesse ser utilizada. Grande parte da entrevista foi feita ao som do ranger dos 

balanços, das gargalhadas das crianças que passavam em volta, das perguntas que surgiam de 

repente: "tia, o que você está fazendo?", "tia, esse seu celular é um tablet?" Vestindo uma 

calça de moletom cinza encardida e uma camiseta branca suja de terra, Tiago, de nove anos, é 

simpático e atencioso. Com suas bochechas grandes, me conta que mora com o padrasto, a 

mãe e quatro irmãos – ele tem seis irmãos ao todo, mas uma irmã casou e um irmão "está no 

exército". A mãe é cozinheira da ONG e o padrasto, garçom de uma churrascaria. Já o pai é 

inspetor de colégio e mora na zona leste da cidade; ele não o vê com frequência, mas se falam 

pelo computador. Quando questionado sobre como é a sua família, ele diz que "é legal" 

conviver com os irmãos, pois eles brincam; que o padrasto é "chatinho", mas legal "às vezes", 

e a mãe também é classificada da mesma forma. Pergunto de quem gosta mais, o menino 

responde que é a irmã mais velha, pois "brinca muito com ele". Tiago responde a todas as 

perguntas, mas não desenvolve muito as respostas, pelo menos no início da conversa. Então, 

continuo questionando, sobre a escola, pergunto se ele lê. A inauguração da sala de 

informática e as aulas de educação física se destacam na resposta, e Tiago me conta também 

que gosta da Revista Recreio 100: 

 
Eu: E como é na sua escola? Me conta. O que você faz lá? 
Tiago: Bem, agora a gente vai ter uma sala de computador. Aí, a gente faz 
artes, educação física... A gente vai pra sala de aula, fica lá fazendo 
matemática e português. Aí, depois a gente vai pro recreio, aí a gente faz 
educação física e... artes. 
Eu: E o que você mais gosta de fazer? 
Tiago: Educação física. 
(...) 
Eu: E você gosta de ler? 
Tiago: Eu leio muito. 
Eu: O que você lê? 
[Marcelina aparece e interrompe; peço para ela sair] 
Tiago: Revista Recreio 
Eu: Como é essa revista? 
Tiago: É porque fala de ficção científica, eles zoam com algumas coisas. 
 

                                                 
100 Voltada para crianças de seis a onze anos, a revista Recreio é uma publicação semanal da Editora Abril e seu 

conteúdo inclui piadas, passatempos, desenhos, quadrinhos e testes.  
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 Em seguida, Tiago diz que uma vez por mês, na escola, um dos alunos é escolhido 

para ler em voz alta o trecho de um livro na frente de todo mundo, no auditório. Destaca que 

fica tímido quando é a vez dele. O tema educação se estende e pergunto o que quer ser quando 

crescer: 

 

Eu: E você gosta mais de ir para a escola ou de vir para cá? 
Tiago: Vir pra cá. 
Eu: Por quê? 
Tiago: Porque aqui é mais legal. A gente tem mais tempo de brincar do que 
estudar aqui. Mas lá na escola a gente estuda. [Faz cara de cansaço.] 
Eu: Por que criança tem que estudar? 
Tiago: Porque não vai ser nada na vida se não estudar, nem vai dar pra ser, 
nem vai ser... catador de papelão. 
Eu: E o que você quer ser quando crescer? 
Tiago: Eu quero ser bombeiro. 
Eu: Por quê? 
Tiago: Porque, ó, bombeiro não morre... nem fácil e nem rápido e também... 
e também nem tem tanto fogo por aí pra eles apagar. Não, eu quero seguir o 
meu irmão. Quero ser do exército, não quero ser bombeiro não. 
Eu: Já mudou de ideia? 
Tiago: É. 
Eu: Mas por que você, então, quer ser do exército? 
Tiago: Porque exército só treina e, aí, a gente fica mais forte no exército. E 
quase não tem guerras. 
Eu: E você acha importante ser forte? 
Tiago: É, mas até acho também importante as guerra. 
Eu: Por quê? 
Tiago: Porque nos filmes é legal, não sei como é na vida real. 
Eu: Na guerra não morre gente? 
Tiago: Morre. 
Eu: Mas e aí? E se você tiver na guerra e morrer? 
Tiago: Aí, eu não sei. [risos] 
Eu: [risos] Nem eu... Você não tem medo de ir para o exército e ter que 
lutar? 
Tiago: Tenho. É melhor ser bombeiro mesmo... [ri, com ar pensativo] 

 

 Em sua fala, Tiago reconhece a importância do estudo, que quer "ser alguém na 

vida", mas, por outro lado, mostra que estudar "cansa" – ele prefere brincar na ONG – e diz 

que deseja ser bombeiro porque "não tem tanto fogo por aí pra eles apagar". Logo depois, 

muda de ideia e diz que quer seguir a carreira do irmão, no exército, por um motivo parecido: 

"quase não tem guerras". Além disso, acrescenta que nas cenas dos filmes a guerra é legal, 

mas que não sabe como é na vida "real", ou seja, ele compreende que o conteúdo de um 

longa-metragem é ficcional. Quando aproveito sua "deixa" para falar da "real" consequência 

desses confrontos (risco de morte), ele fica pensativo e, com bom-humor, diz, então, que é 
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melhor ser bombeiro mesmo – entre as duas profissões apresentadas, é melhor ficar com a 

opção mais segura. 

 

6.1.6 Evelin e Sabrina 

 

 Carregando para cima e para baixo uma boneca pequena de plástico, Evelin, de nove 

anos, é a mais "faladeira" das duas irmãs. No dia da conversa, vestia uma camisa branca do 

colégio estadual, com uns pequenos furos na parte de cima, e uma calça rosa velha, suja de 

terra. Estávamos no ginásio, eu circundada de crianças, e as pequenas como parte do grupo. 

Assim que a entrevista começou com Victoria, Evelin pulou no meu colo, entrelaçou seus 

braços em volta do meu pescoço e ficou, enquanto Sabrina, de oito anos, de blusa listrada 

branca e rosa, e calça preta com um rasgo pequeno entre as pernas, permaneceu ao meu lado – 

as duas se destacavam da turminha por serem as mais baixas e as mais magrinhas. Tivemos, 

contudo, que sair de lá, porque um outro grupo de crianças entrou com apitos em punho, 

distribuídos por uma das educadoras. O som era ensurdecedor! Convidei as duas meninas para 

me ajudar na pesquisa e sentamos, então, no chão, embaixo de uma árvore.  

 

Sigo o roteiro inicial. Elas afirmam que moram com a mãe e um irmão mais velho, de doze 

anos. Indagadas sobre o pai, dizem que se separou da mãe há seis meses, depois de ficarem 

juntos por oito meses (se separaram mais de uma vez e esse foi o último período em que 

ficaram juntos), e que só o veem nas férias. "Como é a casa de vocês?", pergunto. Evelin 

responde "minha casa é legal" e Sabrina completa: "É uma casinha pequeeeeena...", 

enfatizando o tamanho. Contam que, antes da separação dos pais, moravam em um prédio, 

mas, logo depois, a narrativa de ambas fica confusa, começam a falar de um tio que era 

agressivo com as duas e com o irmão:  

 

Sabrina: A gente morava numa casiiinha... Quando minha mãe era casada 
com meu pai, a gente morava em um prédio... E aí meu pai foi [não consigo 
entender, ela fala muito baixo]... 
Eu: Foi o quê? 
As duas, juntas: Besta... 
Eu: Besta? Por quê? 
Sabrina: Porque ele assusta a gente.  
Eu: Ele assusta vocês? 
Sabrina: Não, meu pai acha que ele assusta a gente... Aí, meu tio galego 
mordeu meu dedo.  
Evelin: Ele não mordia o dedo, ele mordia a bochecha.  
Eu: Quem mordia sua bochecha? 
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Sabrina: O meu tio Galego. 
Eu: Que tio?  
Sabrina: Tio Galego, o tio Bruno. 
Eu: Mas é tio irmão de quem? 
Evelin: Irmão do meu pai. 
Eu: Mas por que mordeu sua bochecha? 
Sabrina: Porque ele gostava mais da minha bochecha porque era fofa.  
Evelin: E a minha irmã, quando ela muito pequena, ela era tagarela, igual 
essa aí.  
Sabrina: E mordia ela, batia nela, mordia meu irmão...  
Evelin: E me deixava nervosa, quando eu tava entrando no meu quarto, ele 
ficava batendo com cabo de vassoura na porta.  
Sabrina: Mas esse seu tio?  
Evelin: É. 
Sabrina: Mas esse seu tio morava com vocês? 
Evelin: Morava. 
Sabrina: Isso quando seu pai tava com a mãe de vocês? 
[as duas concordam com a cabeça] 
Eu: Aí, depois que eles se separaram, vocês não viram mais esse tio? 
Evelin: A gente vê ele no Natal. Ele e minha tia.  

 

 Elas retornam ao tema "casa" e, após muito debate entre as duas, só foi possível 

compreender que elas chegaram a morar em um prédio, em uma "casinha" no morro e, 

durante um tempo, ficaram com o pai, enquanto a mãe dormia na casa da tia. O relato volta a 

apresentar clareza quando as duas falam sobre os casos de infidelidade dos pais: 

 

Evelin:  Aí, a gente tava morando com o meu pai, aí eles se separaram por 
causa que meu pai pensou que minha mãe tava traindo ele, aí eles se 
separaram. 
Sabrina: É, e a minha mãe tava na casa da minha tia.. 
Evelin: Aí depois eles voltaram de novo, aí falaram assim... Aí, voltaram.... 
Sabrina: Aí, se separaram... 
Evelin: Aí, a gente voltamos... Aí, meu pai bateu na minha mãe [fala com 
uma voz firme, aparentemente sem sofrer, como se tivesse contando 
qualquer história sobre qualquer pessoa], aí minha mãe... tinha um buraco... 
tinha um bar do lado, lá pra frente... Aí, a gente tá lá vendo televisão... Aí, 
minha mãe tava vendo pelo buraco e pegou meu pai traindo ela. Aí, os dois 
se separaram... minha mãe também traiu meu pai. E aí eles se separaram, e 
até hoje eles estão separados.  
Eu: Entendi. E aí... 
Sabrina: Aí, depois, a gente morava numa casiiinha... pequeeeena... E aí 
quando chovia, a gente se molhava toda.  
Eu: Caía goteira? 
As duas: A-hã. 
Eu: Mas a casa que vocês estão agora... cai goteira também? 
Evelin: Não. 

 

 Sabrina enfatiza que só saíram da "casinha pequena" com goteira, porque ela pediu 

ao pai, que, então, deu à família a casa que moram hoje e mais uma casa para locação. "Meu 



 

 

115

pai não paga pensão, por causa que ele deu essa casa pra alugar." Apesar do discurso muitas 

vezes confuso, e as duas se atropelam ao falar, as pequenas surpreenderam pela sinceridade e 

tranquilidade ao relatar os casos extraconjugais dos pais para uma pesquisadora que elas 

estavam vendo pela primeira vez – enquanto tal tema ainda é considerado tabu para muitos 

adultos, para aquelas crianças, pelo menos, a ruptura familiar parecia um assunto 

"naturalizado".   

 Algumas observações e análises podem ser elaboradas a partir dessas narrativas 

iniciais sobre cotidiano e família. Vamos voltar à história confusa que Superboy contou sobre 

"Deus ter decretado que as mulheres vão trabalhar mais e os homens não vão parar de beber". 

Quando transcrevi esse trecho da entrevista, imediatamente após a conversa com os dois, o 

mesmo me pareceu uma simples manifestação machista que reforça um papel subalterno 

estereotipado da mulher. No entanto, após a realização de toda a pesquisa, seu significado 

pareceu ter um amplitude muito maior, assim como a reação irritada de Fernanda acerca da 

declaração do amigo. Há indícios de que a história é um retrato do contexto familiar da 

maioria dos moradores da comunidade, no qual são as mulheres as grandes provedoras da 

casa, ou ainda as únicas. Na maioria das narrativas, os pais aparecem como figuras ausentes, 

seja em termos geográficos, ou do ponto de vista financeiro, emocional e/ou afetivo. E as 

crianças mostram sofrer com isso, de um jeito ou de outro: demonstram ressentimento, como 

é o caso de Johnny, que afirma nem saber dizer se o pai ainda é mecânico, pois o mesmo se 

mudou para o Rio de Janeiro com uma "mulher rica"; ou concedem ao pai a figura de um 

"herói", como é o caso de Barbie, que diz amar seu progenitor pois ele é a única pessoa da 

família que não bate nela e com quem não convive no dia a dia. 

 Como abordamos no capítulo 3, a família é a principal referência para o 

desenvolvimento emocional de um indivíduo; seus membros são os primeiros modelos de 

adultos para as crianças. Essa ausência da figura paterna, portanto, deve ser levada em 

consideração aqui para refletirmos sobre o lugar desses pequenos na sociedade e sobre as 

posições de sujeito que eles adotam. As narrativas das crianças estão inseridas em um 

contexto de profundas transformações da família contemporânea – mudanças na posição da 

mulher na família, diluição da função paterna – estudadas por Giddens (1994), Corsaro (2011) 

e Singly (2007), que vêm enfraquecendo o predomínio do modelo burguês de família nuclear, 

formado por pai, mãe e filhos vivendo na mesma casa. As uniões conjugais não têm mais 

como foco a geração de filhos e o "viveram até que a morte os separe"; busca-se, além do 

prazer sexual, um relacionamento que "presume igualdade na doação e no recebimento 

emocionais" (Giddens, 1994, p.173). 
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 Se fizermos uma síntese dos relatos dos entrevistados, encontramos exemplos de 

novos arranjos de vida familiar: crianças que moram com os pais e com primos; casa que 

acolhem filho da vizinha; lar com pai e mãe que passa a abrigar a tia homossexual que 

terminou uma relação amorosa e não tem para onde ir, mas que não abre as portas para a 

criança que foi fruto de uma relação amorosa da mãe com outro homem durante um período 

de separação (a mesma é mandada para outro estado para morar com a avó materna), 

enquanto os filhos de relações anteriores do pai são mantidos no mesmo bairro; casos de 

infidelidade matrimonial que são descobertos pelo buraco da parede da casinha 

"pequeeeeena". No grupo pesquisado, portanto, há um predomínio de famílias monoparentais 

e reconstituídas (com filhos de relacionamentos anteriores), sem necessariamente a definição 

de um padrão. De que forma essas crianças lidam com esses arranjos familiares que estão 

longe de serem iguais ao "...e viveram felizes para sempre" da história da Cinderela, cujo 

desenho estampa a mochila da Marcelina? Será que os mesmos têm influência nas percepções 

dessas crianças sobre conteúdos de amor, erotismo e sexo que veem na televisão ou que 

escutam e repetem a partir de uma letra de funk?  

 O contexto de violência em que essas crianças vivem também é um dado muito 

importante — precisamos compreendê-las a partir de seu contexto concreto de experiência, 

como sinalizam os estudos culturais, os estudos de recepção e a nova sociologia da infância. 

Barbie afirma apanhar de todos em casa; Superboy demonstra sua tristeza e sua raiva pelo pai 

agressor que praticamente não sai de casa; apesar de contar que apanhou durante o "barraco" 

que a mãe viciada em drogas fez na ONG, Fabiana tenta logo depois apaziguar seu próprio 

relato, dizendo que foi "só um tapinha"; Evelin e Sabrina contam, de uma forma confusa, que 

foram vítimas de um tio que "mordia" e "batia" e relatam com naturalidade (aparente ou não) 

que presenciaram o pai bater na mãe; Johnny também deixa claro que apanha, quando diz que 

só deixa a mãe e a avó baterem nele, porque elas têm que "educá-lo".  

 As narrativas de consumo dessas crianças nessa parte inicial das entrevistas giraram 

principalmente em torno das mídias: celular, computador, tablet (o menos citado) e televisão. 

Apesar do fascínio pelas novas tecnologias, a TV é ainda a mais citada nos relatos sobre o 

cotidiano e as relações familiares. É por isso que a escolhemos como ponto de partida para a 

análise das representações de amor, erotismo e sexo que os pequenos constroem a partir do 

que assistem. Os desenhos animados são os "campeões de audiência" dessa turma, os 

programas dos canais a cabo Discovery Kids e Cartoon Network são seus favoritos; no 

entanto, as novelas e os telejornais (a presença do telejornalismo nos relatos foi uma surpresa) 
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também se fazem presentes em seu discurso. Além disso, muitas vão citar as letras de funk 

como parte de seu cotidiano — vamos voltar às músicas, às novelas e aos telejornais mais 

adiante, pois as narrativas sobre esse consumo cultural tratam exatamente sobre o principal 

tema deste trabalho. Ao falarem sobre suas famílias e seu dia a dia, no começo das conversas, 

além de programas televisivos, as crianças fazem menções muito pontuais sobre marcas e 

produtos específicos: Superboy citou as idas ao Mc Donald's para comprar o lanche e ganhar 

bonecos de desenhos como Thundercats (ele acabou me contando depois que nem gosta dos 

sanduíches, só dos brinquedos); enquanto Tiago mencionou especificamente a revista Recreio 

como um hábito de leitura.   

 Claro que essas crianças, inseridas em um contexto urbano de grande cidade, 

rodeadas por shopping centers, e com acesso a diversas tecnologias, ainda que restritas ao dia 

a dia de sua comunidade, da escola e da ONG que ficam próximas às suas casas, são 

"bombardeadas" diariamente por mensagens encantadoras da versão mais nova de um 

aparelho celular, do último lançamento de um brinquedo, por conteúdos violentos e 

erotizados, tipicamente do "mundo adulto". No entanto, os relatos sobre o lugar onde moram, 

as casas em que vivem e seus cotidianos vão muito além dos símbolos desta nossa sociedade 

de consumo. Essas mesmas crianças também percebem o mundo à sua volta a partir de suas 

relações familiares, da interação com seus pares, das experiências que vão adquirindo ao 

longo de suas vidas.  

 Ao comentar os resultados da pesquisa sobre telenovela realizada por Lopes, Borelli 

e Resende, Martín-Barbero (2002) nos esclarece a importante mediação da família na 

participação da televisão no cotidiano: 

 

O espaço cotidiano da família é o locus de conexão entre o mundo da escola, 
da igreja, do trabalho; ao mesmo tempo, faz interagir as temporalidades 
desses "mundos" com as do consumo dos meios, em particular a televisão. 
Diante da progressiva desqualificação da família, tida como instituição quase 
superada, a pesquisa redescobre a estratégica posição que esta instituição 
ainda conserva no que diz respeito à inserção da televisão e da telenovela nas 
práticas cotidianas, especialmente entre os setores populares e médios: a 
mescla de dependências e interdependências, de resistências e cumplicidades 
que aí se produz (2002, p.15-16). 

 

 Vamos investigar, a seguir, como a presença da mídia se manifesta especificamente 

sobre suas representações de amor, sexo e erotismo.  
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6.2 REPRESENTAÇÕES DE AMOR, EROTISMO E SEXO A PARTIR DA MÍDIA 

 Conforme mencionado no capítulo sobre metodologia, as dúvidas sobre como 

abordar o tema "erotismo" com as crianças eram muitas e as mesmas nos acompanharam ao 

longo de toda a pesquisa, desde a sua fase de planejamento até meados do trabalho de campo 

– a ausência de perguntas diretas foi uma decisão metodológica tomada conscientemente. Mas 

como seguir adiante, então? Para a nossa surpresa, o assunto surgiu pela primeira vez, 

espontaneamente na fala das crianças, na segunda entrevista em profundidade realizada em 

dupla, com Marcelina e Barbie, a partir de uma pergunta feita também de forma espontânea, 

pois a mesma não estava prevista em roteiro: qual é a diferença entre adulto e criança? 

 Durante a conversa, assim que perguntei do que gostam de fazer, as duas meninas 

citaram uma lista de suas brincadeiras preferidas: brincar de Barbie, "panelinha", peteca, 

esconde-esconde, pega-pega e de "jogar no computador" – Marcelina não tem, mas Barbie 

especificamente citou o computador várias vezes, explicando que além de jogar, ouve músicas 

de funk. A televisão, contudo, surge na narrativa em diversos momentos, como um 

passatempo diário, assim como ocorre na maioria dos lares brasileiros. Ambas demonstram 

saber muito bem a diferença entre os diferentes tipos de programas que passam na tevê. 

Quando estão com o controle remoto em mãos e podem escolher o que assistir, a preferência é 

pelos desenhos animados. As duas têm TV a cabo em casa e citam uma lista extensa de 

desenhos da Disney, do Discovery Kids Brasil e Cartoon Network Brasil: Apenas um show, 

Hora de aventura, O mundo incrível de Gumball, Três espiãs demais, entre outros. No 

entanto, Marcelina também assiste à novela com a mãe e telejornal com o pai. Em seu 

depoimento, destaca a meteorologia e as notícias sobre crimes: 

 

Eu: E você gosta de ver jornal também ou acha chato? 
Marcelina: Eu gosto. 
Eu: E por quê? 
Marcelina: Porque fala sobre as notícias, o tempo e os assaltos. 
 

 
 Quando questionada sobre, qual é o seu maior sonho, Marcelina pensa um pouco e 

responde que é ser cantora. "Como a Kelly Key, porque eu tenho todos os CDs dela, ouço 

sempre a música dela, já me inspirei muito nela", completa, com um ar decidido. Eis a 

primeira menção indireta ao tema da pesquisa: Kelly Key é uma cantora brasileira de música 

pop conhecida por interpretar canções sensuais, que fez sucesso principalmente no início dos 

anos 2000 (quando Marcelina só tinha 3 anos de idade), com um single chamado Baba, sobre 
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uma garota desprezada por um homem que, ao crescer, se transforma em uma "jovem sexy": 

"Olha o que perdeu / Baba, criança cresceu / Bom, bem feito pra você, é, agora eu sou mais 

eu. / Isso é pra você aprender a nunca mais me esnobar / Baba baby, baby, baba, baba." Em 

outra música, lançada em 2005, intitulada  Barbie Girl, ela canta: "Sou a Barbie Girl / Se você 

quer ser meu namorado / Fica ligado, presta atenção / Na minha condição". Desde 2012, a 

cantora atua como jurada no programa Ídolos Kids, cuja segunda temporada foi exibida aos 

domingos até julho de 2013 pela Rede Record, uma versão infantil inspirada no Idols, 

programa produzido originalmente no Reino Unido e que elege novos talentos musicais. 

 Confirmo com Marcelina se ela quer ser como a Kelly Key quando crescer e ela diz 

que sim. "E o que a pessoa tem que fazer para se tornar uma cantora como ela?", questiono. 

"Tem que estudar, tem que fazer curso para cantar, tem que ensaiar. Acho que é isso", me 

responde encerrando o assunto. Logo em seguida, é a vez de Barbie me contar que quer ser 

jornalista e professora de capoeira, pois a família do seu pai "é toda de capoeiristas." 

 Decido, então, perguntar às duas sobre a diferença entre crianças e adultos. Para a 

minha surpresa, o tema "amor" e "sexo" aparecem espontaneamente durante a conversa. 

Marcelina é a primeira a introduzir o assunto, embora relutante, como se tivesse receio de 

falar sobre uma questão que pertence somente ao "mundo dos adultos": 

 

Eu: Mudando radicalmente de assunto, meninas. Marcelina, qual é a 
diferença entre adulto e criança? 
Marcelina: As crianças vão pra a escola, os adultos vão trabalhar. E as 
crianças se divertem e os adultos não têm muito tempo pra se divertir, tem 
que trabalhar, tem que estudar... 
Eu: O que o adulto faz que é legal e que a criança não pode fazer? 
Marcelina: Eles podem trabalhar onde as crianças não podem, eles podem 
mexer onde as crianças não podem... 
Eu: Tipo o quê? [a expressão no rosto de Marcelina mostra que ela já tem 
uma resposta, mas está hesitante em falar] Pode falar... Seu nome não vai 
aparecer, eu prometo... 
Marcelina: Os adultos pode se casar, ter filho e a criança não pode.  

 
 
 Rapidamente, Barbie contesta essa diferenciação entre criança e adulto, afirmando 

que "criança também pode trabalhar": ela dá como exemplo o tio de catorze anos que trabalha 

em uma loja de doce e a atriz e apresentadora mirim Maisa, do SBT 101. "Então, criança não 

                                                 
101 Com apenas quatro anos de idade, Maisa tornou-se apresentadora do programa Sábado Animado, veiculado 
pelo SBT. Aos seis anos, protagonizava o quadro Pergunte para Maisa do Programa do Silvio Santos, mas em 
maio de 2009 sua participação foi proibida pela Justiça após a menina ter crises de choro em duas edições do 
programa — em uma, Maisa chora ao se assustar com um menino com maquiagem de monstro; na outra, chora 
ao bater com a cabeça em uma câmera e ser chamada de "medrosa" por Silvio Santos e pela plateia. Maisa 



 

 

120

pode trabalhar... [pontua, em tom irônico]. Logo depois, é mais enfática ainda ao contestar 

essa fronteira entre infância e maioridade. As duas meninas, então, travam um diálogo 

enriquecedor para esta pesquisa: 

 

Barbie: Os adultos e as crianças podem ter filho...  
Marcelina: Nossa... [em tom de reprovação] 
Barbie: É sim, eu vi no jornal uma menina, que é novinha, de 9 anos, e tinha 
um filho e um namorado.  
Eu: Mas por que a menina de 9 anos tinha um filho e um namorado? 
Barbie: Porque ela quis, quis fazer aquele negócio lá [ri e faz um gesto 

batendo as duas mãos, a de baixo com a palma para cima e a outra em 

posição perpendicular].  
Eu: Que negócio? 
Barbie: [risos] Aquele negócio lá... [repete o gesto] 
Eu: O que é o negócio? 
Barbie: [risos] Aquele negócio... [repete o gesto] 
Marcelina: [risos] Ai, tia... 
Barbie: [risos] É o que a sua mãe fez pra você nascer... 
Marcelina: Ai, tia, é o que faz pra ter um filho...  
Barbie: E também a criança pode brincar, o adulto não... 
Marcelina: Os adulto pode sim brincar, o Rodolfo tentou brincar um dia na 
balanço e a balanço foi lá e caiu. [risos] 
Eu: Ainda bem que eu sentei no balanço e não aconteceu nada. 
Barbie: É que o Rodolfo é gordo. 
 

 Com base no que presencia em casa, com o tio adolescente trabalhando em um loja 

de doce, e na trajetória da garota prodígio Maisa que está sempre nos holofotes da mídia, 

Barbie ratifica a afirmação da amiga de que crianças estudam, adultos trabalham. A partir da 

"realidade" de uma notícia veiculada em um telejornal, Barbie destrói também o discurso de 

Marcelina de que apenas os adultos podem ter filhos. Quando pergunto por que a tal menina 

tem filho e namorado, ela deixa claro que foi por escolha e ainda informa, com um gesto 

muito objetivo, de que forma a criança foi concebida, ainda que nem ela e nem Marcelina 

pronunciem a palavra "sexo", trocando-a por "negócio". É interessante salientar outras duas 

questões importantes: ambas ficam impacientes quando insisto que me expliquem o que é o 

"negócio", afinal, me reconhecem como adulta e, portanto, como uma pessoa que entende 

exatamente sobre o que elas estão falando, reforçando, assim, minha condição de maioridade; 

elas primeiro discorrem sobre um tema "proibido", "do mundo adulto", que é o sexo, para 

                                                                                                                                                         

participou da versão brasileira da novela Carrossel, também transmitida pelo SBT até julho de 2013, 
interpretando a personagem Valéria Ferreira. Em outubro de 2013, com onze anos, tornou-se manchete de várias 
notícias de revistas de celebridade, ao declarar que "Não é hora de namorar ainda, sou muito nova e não quero 
engravidar por enquanto". Uma dessas reportagens está disponível em: <http://revistaquem.globo.com/QUEM-
News/noticia/2013/10/aos-11-anos-maisa-silva-nao-pensa-em-namoro-nao-quero-engravidar.html>. Acesso em 
30 dez. 2013. 
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depois rapidamente mudarem de assunto e começarem a falar de brincadeira e balanço, 

mesmo que não fujam completamente da questão central, já que estão destacando que o ato de 

brincar também não é exclusivo das crianças. A naturalidade é a mesma para abordar os dois 

assuntos, ainda que em relação ao primeiro haja claramente uma certa vergonha e timidez.  

 Quando pergunto "quem contou" para as duas como a criança é "feita", as respostas 

são representativas dos contextos familiares distintos de ambas. Barbie diz que foi a avó: "eu 

sei porque minha avó fala 'vai fazer um filho, sua mãe vai fazer um filho' [repete o mesmo 

gesto com as mãos de antes] (...) E ela diz que motel é pra fazer filho". Mais à frente, um 

comentário: "o ser humano é muito nojento, sai sangue para ter um bebê." Marcelina, por sua 

vez, conta que ganhou de presente da mãe um livro com ilustrações que explicam como os 

animais e o próprio ser humano se reproduzem. Barbie imediatamente comenta: "Que nojo!" 

Por sua fala e pelas experiências relatadas no ambiente doméstico, Barbie parece ser tratada 

muitas vezes por sua família como um "pequeno adulto" e tentar exercer esse "papel": sua avó 

faz comentários para ela sobre a vida sexual de sua mãe, ensina gestos considerados 

socialmente obscenos e impróprios para crianças. Barbie aprende e os reproduz, mas mantém 

um pensamento tipicamente infantil quando expressa ter "nojo" do parto ou do próprio ato 

sexual. Sua narrativa exemplifica o conceito de reprodução interpretativa de Corsaro (2011): 

as crianças não se restringem a internalizar o que a sociedade ensina, a imitar o que os outros 

fazem, ou a simplesmente repetir o que ouve dos adultos; a partir da interação com outras 

crianças e com os adultos, elas se apropriam, reinventam e reproduzem representações na 

tentativa de buscar um sentido para as coisas, para o mundo. 

 O tema "sexo" retorna à conversa, mais uma vez de maneira espontânea, quando 

comento que muitos adultos afirmam que há na TV muitos programas "inadequados" para 

crianças: 

 
Barbie: Todos os programas! [enfática] 
Marcelina: É, passou no domingo... Passou ontem à noite que vão tirar as 
músicas que fala... que fala “tum tum tum”... vai tirar, vai tirar um monte de 
música que não é adequada pra criança. 
Barbie: Ah, vem, vem, vem, deixa eles tirar pra eles ver, vai se ver 
comigo... 
Eu: Mas por que você acha que não é apropriado para criança?  
Barbie: Porque fala sobre sexo... 
Marcelina Porque fala coisas sobre essa palavra aí que você falou... 
Barbie: Sexo! Você não sabe falar? Sexo! 
Marcelina Não... [envergonhada] Eles vão tirar da TV, das música, dos 
computadores, eles dizem, dos rádios... 

  



 

 

122

 Marcelina explica que viu a notícia no programa Cidade Alerta 102, da Record, não 

consegue contar detalhes, mas entendo que ela se refere à proibição de uso de determinadas 

palavras impróprias para crianças em letras de música. Pesquisei na internet, todavia, não 

encontrei nenhuma informação recente sobre isso. Sua fala e a de Barbie são mais um indício 

de como as crianças ressignificam e se apropriam das representações midiáticas de uma 

maneira singular, de acordo com seu cotidiano e experiências de vida: Marcelina já havia 

demonstrado que sabe o significado de  "sexo", ainda que superficialmente (não sabemos ao 

certo até onde vai seu conhecimento), mas resistiu a dizer de forma clara e objetiva que a 

inadequação das músicas está relacionada ao seu conteúdo sexual, contando apenas que tais 

letras "falam tum tum tum"; já Barbie, mais desinibida e impositiva, reage rapidamente à 

afirmação sobre a existência de programas inadequados para crianças enfatizando que todos 

os programas são, expressando conhecimento sobre o tema, como se tivesse a certeza do que 

está dizendo e como se assumisse uma posição de adulto, distanciada de seu lugar de fala de 

criança; tal atitude é reforçada pela "ameaça" que faz diante da possibilidade de proibição das 

músicas com letras inadequadas ("deixa eles tirar pra eles ver, vai se ver comigo"). Sua 

"posição de maioridade" atinge o ponto máximo quando adota uma postura desinibida e 

desafiadora perante a amiga "criança": Sexo! Você não sabe falar? Sexo! Em contraste, 

Marcelina mantém o tom do "essa palavra aí que você falou" e, tímida e envergonhada, 

responde que "não" – é nítido que não quer pronunciar a palavra "adulta". É importante 

ressaltar aqui que nosso objetivo não foi desqualificar a criança, ao compará-la com o adulto, 

mas principalmente buscar entender especificamente como esses pequenos entrevistados 

percebem essa diferenciação – adulto versus criança – presente nas narrativas da mídia e na 

sociedade de consumo de forma geral, ainda que ao longo deste trabalho ressaltamos, a partir 

da apropriação da obra de diversos autores, que essa fronteira entre os dois "mundos" é cada 

vez mais tênue (aliás, como a própria Barbie aponta em sua narrativa). 

 Pergunto à Marcelina se os seus pais definem o que ela pode e não pode assistir. A 

menina responde que sim, demonstrando saber que em sua casa os conteúdos amorosos são 

proibidos para crianças:  

 

                                                 
102 É um programa sensacionalista com duração de três horas, veiculado de segunda a sexta-feira, que pratica um 
telejornalismo de crime. Intercalando a transmissão de vídeos gravados, entradas de repórteres ao vivo e locução 
do apresentador, suas notícias narram em detalhes casos de estupro, de assalto e de assassinatos passionais, 
enquanto o apresentador, Marcelo Rezende, grita, repete informações e usa de metalinguagem – "corta pra mim" 
– para transformar os crimes em um grande show dramático.  
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Quando meu pai coloca um filme e tem cena de amor, ele pede pra eu fechar 
os olhos, muda de canal e aí depois ele diz que eu posso ir lá ver. E a minha 
mãe também quando tem cenas melosas na novela ela também não deixa eu 
ver.  
 

 "Tem muito namoro na TV?", me dirijo à Barbie. Sem pestanejar, ela cita a trama 

principal da novela das 21h da Rede Globo, Amor à vida, veiculada em 2013/2014: 

 

Ô! Oxe! Claro!!! Sabe a novela, a Paloma e o pai falso da menina, da filha 
dela... Sabe aquela, a Paulinha? Então, ela é filha da Paloma, mas ela não 
sabe. Fingiram que a mãe dela morreu. Mas ela é a mãe de verdade dela.  
 

 

 A novela em questão, escrita por Walcyr Carrasco, como bem observa Barbie, é 

repleta de "namoros", o apelo erótico e sensual está presente em praticamente todos os 

capítulos, com enredo que aborda desde casos de infidelidade até histórias de mulheres que 

oferecem o próprio corpo na tentativa de conquistar seus objetos de desejo: há cenas de 

esposas e maridos com seus respectivos amantes em motéis; de um médico chegando nu na 

casa da namorada apenas com um vaso de flores tapando sua genitália; da secretária sentada 

em cima da mesa do presidente do hospital, de pernas cruzadas, tirando a calcinha para dá-la 

de presente ao chefe que está à sua frente. "Eu tenho seios quentes, Bruno, afunda tua cabeça 

no meu peito", diz a médica Glauce, interpretada pela atriz Leona Cavalli, logo após tirar a 

blusa, na tentativa de seduzir o rapaz, em episódio veiculado em julho de 2013. Mesmo com a 

classificação indicativa de inadequação para menores de doze anos, Amor à vida é veiculada 

em um horário em que famílias estão jantando; várias crianças da ONG relataram assisti-la.  

 "E você, Marcelina, assiste a essa novela?", pergunto. "Essa eu não vejo. Eu vejo 

Carrossel, Malhação, Cuidado com o Anjo e Rubi." Devido à carência de programas infantis, 

principalmente em horário nobre na televisão brasileira, o remake brasileiro da novela 

mexicana Carrossel, exibida em 2013 pelo SBT diariamente às 20h30, fez sucesso entre os 

pequenos – muitas crianças da ONG citaram o programa, que trata das descobertas, problemas 

e do dia a dia de alunos da segunda série da Escola Mundial. Malhação, por sua vez, 

transmitida pela Rede Globo desde 1995, aborda questões do universo adolescente, como 

dúvidas em relação ao futuro profissional, início da vida sexual e relacionamentos familiares.  

 Já Cuidado com o anjo e Rubi são produções mexicanas transmitidas pelo SBT ao 

longo de 2013, durante a semana, no período da tarde, que envolvem casamentos, traição, 

triângulos amorosos – no último capítulo de Cuidado com o anjo, com quase todas as cenas 

pontuadas por trocas de olhares apaixonados dos protagonistas, ao som de uma música 



 

 

124

romântica, a personagem principal da trama finalmente se casa com o mocinho da história, 

enquanto o padre declara que o casal "se esforçou para ficar junto por toda a vida". Já a 

própria Marcelina é que conta a história de Rubi: 

 

Marcelina: Ela tem inveja da amiga, fugiu com o marido da amiga, ela fez 
um monte de homem se encantar por ela e ela é interesseira.  
Eu: E como é que ela fez um monte de homem se interessar por ela? 
Marcelina: A mãe dela deu o nome de Rubi, porque ela é muito bonita. 
Eu: E como ela é fisicamente? 
Marcelina: Ela tem o cabelo preto, os olhos verdes e é muito magra, e 
também é branquinha, só que ela não liga pros homens que não têm 
dinheiro. Só pra quem tem dinheiro. 
Eu: E o que você acha disso?  
Marcelina: Eu acho isso errado, porque se gosta das pessoas têm que gostar 
do jeito que é. 

 

 Rubi é a novela preferida da pequena Marcelina, que se mostrou uma grande 

consumidora de novelas, mas uma consumidora que se envolve com as histórias 

melodramáticas, sem perder sua visão crítica de contestar, por exemplo, os valores da 

protagonista de seu programa favorito – a falta de dinheiro não pode ser um fator decisivo 

para se "gostar" de alguém, ela me diz. Sua fala remete à posição negociada, uma das 

estratégias de leitura e recepção adotadas por um telespectador diante da TV analisadas por 

Hall (2003), na qual o receptor aceita determinados elementos do discurso hegemônico e, ao 

mesmo tempo, recusa alguns, conforme abordamos no capítulo 3. Fui, então, assistir à novela.  

Seus capítulos são introduzidos por uma vinheta de abertura carregada de cenas de apelo 

erótico e sensual 103: a protagonista aparece andando pelas ruas de maneira sensual, em um 

vestido vermelho. A câmera por um instante mostra a atriz de costas focalizando o quadril e 

depois sobe para seu dorso. Close em seus olhos. Logo depois, a protagonista aparece deitada 

em uma cama, coberta apenas com lençol branco abraçando e beijando um homem. Outro 

personagem aparece fazendo pose, sem camisa, em uma praia. Esse é o "clima" da abertura. 

"O imaginário e o desejo são as personagens invisíveis e sempre ativas do encontro erótico", 

destaca Tranquilin-Silva (2003, p. 8) 104. A autora ressalta que o erótico localiza-se entre a 

                                                 
103 Vários capítulos da novela Rubi estão disponíveis no site You Tube. Um dos links é 
http://www.youtube.com/watch?v=fqaIORcm7IM. Acesso em 29 dez. 2013. 
 
104 TRANQUILIN-SILVA, J. F. Narrativa erótica: a magia da telenovela. In: XXVI Intercom. Belo Horizonte: 
2003. Anais. Belo Horizonte: PUC-MG, 2003. Disponível em:  
<http://www.portcom.intercom.org.br/pdfs/118583738715889079838445592869986283974.pdf>. Acesso em 29 
dez. 2013. 
 



 

 

125

natureza (instintos, anseios, sonhos, vontades e fantasias) e a cultura (o que é permitido que se 

realize com esses instintos, sonhos, fantasias): por isso, ele é tão atraente, não apenas para os 

adultos, mas também para as próprias crianças, essas talvez mais acostumadas a lidar o tempo 

todo com essa dicotomia entre "o que quero fazer" e "o que me deixam fazer". O erotismo, no 

entanto, é muito mais uma marca da novela brasileira do que das produções mexicanas. 

Apesar do conteúdo erótico da vinheta de abertura, é o melodrama que se sobressai em 

novelas como Rubi e Cuidado com o anjo, com personagens sempre movidos a grandes feitos 

românticos e embalados por uma trilha sonora que ressaltam seus sentimentos, com histórias 

de amores impossíveis, traições e mágoas (Martín-Barbero, 1997). É na companhia dessas 

narrativas que Marcelina passa suas tardes, quando não está na ONG. 

 No relato de Tiago o computador aparece como uma de suas grandes companhias: 

quando chega em casa, uma das atividades que mais gosta de fazer é acessar o Facebook e 

jogar Dragon City e Monster World – no primeiro, o jogador constrói e gerencia uma cidade 

mágica de dragões; no segundo, "vira um monstro simpático" e precisa administrar seu 

terreno, comprando e plantando vegetação, cuidando da decoração do lugar. "Eu abro um 

monte de página junta no computador e aí eu jogo todos os jogos do meu Face." 

 Quando pergunto sobre o que vê na TV, ele explica: "Notícias, Hora de Aventura, 

Disney...". Por influência da irmã mais velha, o programa de telejornalismo ao qual assiste é o 

Balanço Geral, da Record, que tem um estilo parecido com Cidade Alerta, com o predomínio 

de informações sobre violência. Não é à toa que Tiago cita assaltos como exemplos de notícia, 

mas quando indagado se apenas crimes são tema de um telejornal, ele mostra que compreende 

bem o que é pauta para a imprensa, destacando o nascimento do filho do Príncipe William e 

de Kate Middleton, que ocorreu em 22 de julho de 2013 e virou notícia no mundo todo: 

 
Eu: E o que é uma notícia? 
Tiago: Notícia é... Quando fala de... de notícias importantes, de coisas 
importantes... de alguém furtado... de alguém que teve o celular roubado, 
isso é uma notícia. Você viu naquele dia... a notícia... você viu que o ladrão 
invadiu e assaltou uma loja e depois morreu? Do nada ele caiu no chão. 
Eu: Mas notícia é só coisa assim, de crime, de assalto? 
Tiago: Não... Ah, também tem... é... Ah, de tipo, aquela que nasceu criança, 
Aquela que nasce criança... 
Eu: Que criança? 
Tiago: Mas criança importante, né!? Não pode ser aquela... Se não, meu 
irmãozinho passaria na TV... 
Eu: Mas que criança é importante? 
Tiago: Tipo o do príncipe William. 
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 A conversa, então, passa por amizades, namoro e retorna à TV, quando aproveito a 

"deixa" e pergunto se "tem muito adulto namorando na televisão". Ele responde que sim. 

"Onde?", questiono, e ele é enfático e objetivo: "Nas novelas." Tiago, então, conta que a mãe 

gosta de assistir ao gênero televisivo, mas que ele "não muito".  

 A partir daí, aparentemente o menino desvirtua o assunto, para, na verdade, fazer 

uma associação entre os conteúdos impróprios para crianças na televisão e as letras de música 

de funk ouvidas por usuários de drogas nas ruas de sua comunidade: 

 

Eu: Tem adulto que diz que há muito conteúdo impróprio para criança na 
TV. Você concorda? 
Tiago: O que que isso? 
Eu: Impróprio, no caso, significa que a criança não deveria assistir... 
Tiago: É, concordo. 
Eu: O que passa na TV e não deveria ser visto por criança? 
Tiago: Ah, aquela novela Guerra do Sexo... Ah, não sei... 
Eu: Você acha que tem muito sexo na TV? 
Tiago: É. 
Eu: Você acha que criança deveria... 
Tiago: Não. 
Eu: Não o quê? 
Tiago: Não ver. É... porque o povo da minha... da onde eu moro... 
Eu: O que tem? 
Tiago: Cheira. 
Eu: Ah é? 
Tiago: Aí, é ruim. Bem na meia-noite... Eles só põe música altona, altona.  
Eu: Que tipo de música? 
Tiago: Funk. 
Eu: E você acha que funk tem letra que criança não deveria ouvir? 
Tiago: Tem. 
Eu: E você lembra de alguma? 
Tiago: A do MC Daleste: "... vai tomar no cú" [ele canta].. que ele até corta 
a parte.. 
Eu: Você gosta dessas músicas? 
Tiago: Não. 

 
    

 As músicas de MC Daleste, assassinado durante um show em julho de 2013, fazem 

parte do que a mídia está chamando de "funk da ostentação", uma vertente criada em São 

Paulo e inspirada no funk carioca que enaltece grifes e dinheiro em suas letras 105. O trecho 

citado por Tiago faz parte de uma letra chamada Mais amor menos recalque, na qual o músico 

afirma que "dinheiro não é problema" e reclama de alguém que queria vê-lo "na pior": "20 mil 

cruzeiros para gastar / Mais amor, menos recalque / Sai do pé, morre pra lá 7 com 7 é 14, 

                                                 
105 PINO, Rafael de. O funk da ostentação em São Paulo. Revista Época, São Paulo, 9 set. 2012. Disponível em: 

< http://revistaepoca.globo.com/cultura/noticia/2012/09/o-funk-da-ostentacao-em-sao-paulo.html>. Acesso em 
31 dez 2013. 
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mais 7 é 21 / Daleste mandou pro recalque / Vai tomar no (uhh) / Não quero saber de nada / 

Nem quanto é, esse é meu lema / Sem patifaria, sai do meu pé." 

 Nenhum conflito familiar aparece na narrativa de Tiago; no início da conversa o 

menino diz que gosta da família, pois todos "brincam" com ele, que a irmã mais velha é a 

preferida porque ela "brinca muito". Quando questionado sobre o que é notícia e se há 

conteúdo impróprio para criança na televisão, suas respostas são compatíveis com o contexto 

urbano, com sua comunidade e vizinhança e com o conteúdo predominante do programa de 

telejornalismo ao qual assiste, por influência da irmã: ele cita as reportagens de crimes e logo 

depois fala, em tom de condenação, sobre as letras de música de funk ouvidas pelas pessoas 

que "cheiram" em sua rua. Mostra também conhecer a dinâmica da mídia, quando diz que o 

nascimento do bebê de um príncipe do Reino Unido é notícia, enquanto o de seu irmão 

pequeno, não.  

 Ao contrário de Tiago, Fabiana adora as músicas de funk, conta que dança "desde 

pequenininha", quando tinha três anos de idade, por influência da mãe e agora de uma das 

suas irmãs mais velhas. Peço que cite uma música que gosta e, prontamente, ela começa a 

cantar o início de Quadradinho de oito, do Bonde das Maravilhas: 

 

O Bonde das Maravilha é a nova sensação... 
E pra, e pra começar, chamar Carol do popozão. 
Rala bunda no chão, vai. Rala bunda no chão, vai. 

 
 

Fabiana troca apenas uma palavra da letra da música: originalmente, não é "rala", mas "cola a 

bunda no chão". Questionada se veste roupa específica para dançar funk, ela responde que 

sim: 

 

Fabiana: Às vezes, eu fico de short, de blusinha, fico também de sainha 
curta, às vezes, eu danço na rua também, com as minhas irmãs [risos] 
Eu: Dançam na rua? Vocês colocam o som na rua? 
Fabiana: O aparelho tá na minha casa, com a porta aberta. Aí, às vezes, eu 
aumento o som no último volume, aí a gente fica na frente da nossa porta 
dançando. 
(...) 
Fabiana: Um dia, eu perguntei pra minha irmã se eu podia ser funkeira 
também, ela disse que sim. Aí, eu comecei a escutar muito funk. Antes, eu só 
gostava de pagode.  
 

 

 Em seguida, a menina menciona um programa de telejornalismo como fonte para 

validar sua escolha de "ser funkeira": indagada se é preciso estudar para dançar funk, ela diz 
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que sim, para conseguir escrever as letras das músicas. Logo depois, explica que assistiu no 

Jornal da Globo, que costuma ir ao ar às 23h45 de segunda a sexta-feira, na Rede Globo, que 

"quem dança funk, aí ganha dinheiro." 

 Começamos, então, a falar de TV. Fabiana diz que gosta de assistir "as minhas 

novelas": Amor à vida, Sangue Bom e novelas do SBT. Ela destaca especificamente que gosta 

de Sangue Bom, transmitida pela Rede Globo, veiculada ao longo de 2013 no horário das 19h, 

com classificação indicativa de 10 anos, "por causa que tem uma mulher que dança funk, 

esqueci o nome dela... é a popozuda." Ela se refere à Brunettý, conhecida como "Mulher 

Mangaba", a "cantora de funk mais popular do país", personagem vivida na trama pela atriz 

Ellen Roche. Com decotes e roupas apertadas, Brunettý chegou a gravar seu hit, que inclui um 

videoclipe divulgado no You Tube, com o título Tá preparada? Vai 106: 

 

Agora, no embalo dos movimentos pélvicos 
Contrai, descontrai, contrai, ai, ai 
Contrai, descontrai, contrai 
Contrai, descontrai, contrai, oi, oi 
Contrai, descontrai, contrai  
(...) 

 

 "E a sua mãe vê novela? Junta todo mundo na frente da televisão?", pergunto. "Nós 

todas vê a novela. É, às vezes, todo mundo fica brigando, por causa que uma quer assistir 

desenho, outra filme e a outra rock."  

 Na entrevista, Fabiana mostra não apenas saber discernir o que é telejornalismo e o 

que é a ficção da telenovela, mas que é capaz de fazer suas escolhas em termos de consumo 

midiático, e de selecionar e ressignificar as mensagens veiculadas na televisão, a partir de seu 

próprio gosto pessoal, que, por sua vez, sofre influências de seu contexto familiar: foi a mãe 

que a apresentou ao funk, é com uma de suas irmãs que ela dança do lado de fora de casa; ela 

vê sua preferência por esse estilo musical e sua vontade de se transformar em uma funkeira 

virarem tema de reportagem de um jornal na TV, presta atenção na mensagem veiculada e 

assimila a informação de que "quem dança funk, aí ganha dinheiro" com o intuito de reforçar 

seu desejo; e o seu gosto é mais uma vez fortalecido pelo estereótipo da cantora de funk 

retratado na novela da Rede Globo, que veste roupas parecidas com as que Fabiana vai para a 

porta de casa dançar com a irmã, com quem, portanto, a menina se identifica. Ela mostra ter 

um protagonismo diante do consumo midiático, escolhe a que conteúdos vai dar atenção a 

                                                 
106 O videoclipe pode ser visto no You Tube através do link <http://www.youtube.com/watch?v=lkccNUfAuw0>. 
Acesso em 31 dez. 2013. 
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partir de sua experiência cotidiana, ao mesmo tempo que tais escolhas fortalecem as vivências 

do dia a dia. É como destaca Silverstone (2005):  

 

Nossa jornada diária implica movimento pelos diferentes espaços midiáticos 
e para dentro e fora do espaço da mídia. A mídia nos oferece estruturas para 
o dia, pontos de referência, pontos de parada, pontos para o olhar de relance 
e para a contemplação, pontos de engajamento e oportunidades de 
desengajamento. Os infinitos fluxos da representação da mídia são 
interrompidos por nossa participação neles. Fragmentados pela atenção e 
pela desatenção. (...) A mídia é do cotidiano e ao mesmo tempo uma 
alternativa a ele (op.cit., p. 24-25). 

 

 Na conversa com as irmãs Evelin e Sabrina, perguntei se elas costumavam assistir à 

TV. Ambas responderam rapidamente: "Muita, muita, muita, a gente gosta." Ao serem 

questionadas sobre o que assistem, a resposta inclui, nesta ordem: desenho, Carrossel, 

Chiquititas e... "a gente assiste filme proibido para menores", anuncia Evelin, e Sabrina 

completa: "A gente fica até meia-noite!"  

 Diante dessa afirmação, pergunto que filmes são esses e Evelin cita Eu, a patroa e as 

crianças. Um menino que passava por perto, no momento da declaração, ouve e afirma: 

"Proibido para menores de doze anos." Evelin o corrige, dizendo que "não é de doze, é de 

dez." Não encontrei a classificação indicativa do referido programa, mas o mesmo se trata de 

uma série norte-americana, transmitida no Brasil pelo SBT, durante a semana, às 18h30 – ou 

seja, não é isso que elas ficam assistindo até "meia-noite". A trama da série discute temas 

como conflitos familiares, consumo de drogas e experiências sexuais na adolescência, a partir 

da história de uma família de subúrbio, formada por um dono de uma empresa de caminhões, 

uma esposa dona de casa que resolve em algum momento trabalhar, e seus três filhos. Decidi 

assistir a um trecho de um dos episódios, a partir de uma pesquisa no Google, com o nome do 

programa, associado à palavra "sexo". Foi, então, que encontrei o episódio 24 da terceira 

temporada107. O capítulo se inicia com uma imagem da dona de casa, de vestido apertado, se 

abaixando na cozinha e se inclinando para colocar uma travessa no forno – a câmera focaliza 

o movimento do quadril. O marido, logo depois, entra no cenário: 

 

Marido: Humm... Oi, meu bem. Que prato é esse? 
Esposa: É lombo. 
Marido: Sei. Tá parecendo uma delícia... [som de risos pré-gravados - 
claques] Me dá uma provinha desse lombo, vai! 

                                                 
107 O mesmo está disponível em <http://bolanoqueixo.wordpress.com/2013/11/21/eu-a-patroa-e-as-criancas-
sexo-na-adolescencia-e-perda-da-virgindade/>. Acesso em 31 dez. 2013. 
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Esposa: Não, Michael, as crianças estão em casa. 
 

 
 Eles começam a se beijar, mas são interrompidos pela filha, que chega com o 

namorado. Os dois adolescentes anunciam que precisam conversar, e o menino anuncia: 

"Decidimos ter relações sexuais". O marido começa a correr atrás dele, a esposa o acalma, e a 

filha agradece: "Obrigada, mãe, porque eu também quero transar." A confusão, então, 

recomeça.  

 Busquei fazer com que as pequenas irmãs me contassem mais sobre esses conteúdos 

"proibidos" a que assistem até tarde, mas não houve sucesso. Questionadas se a mãe 

determina que programas elas podem e não podem assistir, Sabrina, responde com um tom de 

naturalidade: "Não, a gente vê." 

 Passamos a falar de novelas. Elas citam Amor à vida. Peço para elas me contarem a 

história. Sabrina, rindo, diz "Ah... É um amor... e é a vida! A novela se chama assim porque 

tem um amoooor dentro do coração e tem a vida dentro dos sentimentos!" As duas começam 

a descrever o enredo: 

 

Evelin: É de uma filha que se... que aí ela foi nascida no bar... que ela nasceu 
lá dentro do bar... 
Sabrina: do banheiro, da mulher... pegou a filha e jogou no lixo.  
Evelin: Não é! 
Sabrina: Aí, o homem... aí ele pegou essa criança... 
Evelin: Não, é por causa que ele... aí foi, aí.. Como é que é o nome? A 
mulher pegou a... a mulher, aí a mulher passou lá no banheiro, aí viu a 
mulher desmaiada lá, aí a filha dela tava quase nascendo, aí ela pegou o 
papelão e colocou assim, debaixo, pra filha nascer, aí foi puxando ela, aí 
enrolou ela, e deixou lá do lado da mãe dela. Aí, chegou o irmão dela, jogou 
dentro da lata de lixo... 
Sabrina: é, jogou... 
Evelin: Aí, quando os bombeiros tava vindo, em vez dele deixar, ele foi lá e 
jogou a criança dentro do lixão, por causa que... 
Sabrina: Não foi o bombeiro não! Foi o irmão da menina, da mulher! [fala 
enfática]  
Eu: O Félix? 
Sabrina: É!! 
Evelin: É!! Isso mesmo! 
Sabrina: Você não assistiu? [pergunta com um tom de "como você não 
sabe?"] 
Eu: Eu assisto de vez em quando... 
Evelin: Aí, o Félix jogou dentro da lata de lixo, ele não queria que a irmã 
dele tivesse filhos. Aí, jogou dentro da lata de lixo, aí veio um homem que a 
mulher dele também tava grávida, aí os dois morreram, aí ele saiu chorando 
do hospital, aí ele ouviu o choro de criança, era da menininha, aí pegou... 
Sabrina: Da Paloma!! 
Evelin: É, da filha da Paloma, da Paulinha. 
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 Em seguida, Evelin afirma, aos risos, que na novela "tem uma mulher que não sei 

quantos anos ela tem, ela é virgem! Até colocaram uma música..." (ela se refere à personagem 

Perséfone, que na trama é virgem, porque nenhum homem se interessa por ela, devido ao seu 

excesso de peso). Pergunto o que é "ser virgem". "Virgem? É não ter namorado, nunca teve 

namorado." Indagada se é estranho a mulher adulta ser virgem, Evelin se limita a dizer: "é 

estranho, muito estranho."  

 No ginásio, perguntei para Victoria se ela achava que tem "muita coisa imprópria 

para criança na TV" – como a primeira frase que ela disse quando se aproximou foi "as 

crianças aqui são muito mal-educadas", já usando a terceira pessoa do plural, sem querer 

mantive o padrão, e ela, então, permaneceu se excluindo do grupo: 

 
Victoria: Imprópria para criança? Tem. Na Net [empresa de TV a cabo]... 
Aparece coisa que as crianças dessa idade não podem assistir. 
Eu: Mas o quê? 
Victoria: Eu não posso falar! 
Eu: Mas eu tô perguntando... Seu nome não vai aparecer na pesquisa... 
Victoria: Coisas que... [hesita para falar] ... os adultos fazem. 

 
 

 Nesse momento, uma turma de crianças "invadiu" o ginásio, fazendo muito barulho 

com seus apitos. Victoria, então, se despediu, pois o transporte que a levaria para casa tinha 

chegado, e foi embora.  

 Fiz a mesma pergunta para Johnny durante a conversa embaixo de uma árvore: 

 

Eu: Você gosta de assistir à TV? 
Johnny: Gosto. Não tenho paciência para ver os desenhos que minhas irmãs 
veem. É pra criancinha. Gosto de filmes de aventura, para até doze anos. Os 
de acima de doze anos já são chatos, não tem tanta cena legal.  
Eu: E você acha que tem conteúdo impróprio para criança na TV? 
Johnny: Tem sim, filme de violência e filme de adulto. 
Eu: Humm... Você acha que a criança vai querer imitar a violência do filme, 
ou imitar o adulto em filme de adulto? 
Johnny: Ah, vai depender da educação que ela recebe em casa. 

 

 Ao longo das narrativas dessas crianças sobre conteúdos de amor, erotismo e sexo, 

percebemos a influência direta ou indireta de seus respectivos cotidianos e contextos 

familiares.  

 Marcelina, cujos pais tentam de alguma forma "filtrar" os programas que ela pode ou 

não assistir, adota uma postura tímida e resiste a falar a palavra "sexo" quando conversamos 

sobre conteúdos impróprios para crianças na TV. A primeira razão para a timidez pode ser o 

fato de estar diante da pesquisadora adulta até então "desconhecida" (já no final da pesquisa 



 

 

132

de campo, quando conversou comigo, na presença de outras duas amigas, ela já se mostra 

mais "solta" e mais falante, mas sobre relacionamentos amorosos, não especificamente sobre 

"sexo"); mas há aqui indícios de uma mediação institucional (Orozco Gómez, 1991): a 

influência de estruturas sociais como a família e a própria sociedade que diz ser esse um tema 

(sexo) "proibido" para crianças. Por outro lado, essa é a mesma Marcelina que passa suas 

tardes, quando não está na ONG, assistindo a novelas melodramáticas mexicanas, com 

vinhetas de abertura eróticas e histórias de amor romântico, mas recheadas de casos de 

traição, e diz "se inspirar" em uma cantora que ficou famosa pelas letras sensuais de suas 

músicas – a escolha do nome de uma personagem romântica de Carrossel como pseudônimo, 

a mochila rosa de Cinderela que sempre carrega com ela, e seu amor por um mesmo menino 

desde que tinha cinco anos de idade (sua narrativa sobre ele se dá na última conversa que 

detalharemos adiante) mostra que a menina cultiva o ideal de amor romântico, ainda bastante 

propagado pela mídia, adotando aqui a posição de leitura hegemônica-dominante de Hall 

(2003); ao mesmo tempo em que diz gostar de músicas com forte apelo erótico e sensual, em 

parte influenciada talvez pela cultura da comunidade, pelos amigos, em parte atraída pelo 

próprio conteúdo midiático. 

 Já a amiga, Barbie, que é informada constantemente pela avó sobre os "planos 

amorosos" da mãe, faz questão de mostrar seu conhecimento sobre sexo, inclusive através de 

gestos, e questiona com propriedade a distinção criança/adulto, a partir de seu repertório 

construído na realidade que vê em casa e com informações da própria televisão: a recepção é 

interação e a mesma está necessariamente mediada de múltiplas maneiras, nos ensina Orozco 

Gómez (1991).  

 Da mesma forma que sabem com detalhes, sem censura nenhuma, as idas e vindas 

do relacionamento amoroso de seus pais, com direito a acompanhar a mãe espiando a traição 

do pai pelo buraco da casinha pequeeena, Evelin e Sabrina contam com naturalidade, mas 

com um ar de meninas levadas, que ficam até meia-noite assistindo a "filme proibido para 

menores" — da mesma maneira que Sabrina relata sua atitude madura de interceder junto ao 

pai para que a família saísse da casa "com goteira". Se a elas não é dada nenhuma outra opção 

além de acompanhar e até participar das traições amorosas dos pais através de um buraco na 

parede, por que não seria permitido assistir a programas impróprios para a sua idade? Quando 

peço para me contarem sobre a novela Amor à vida, o fato das duas decidirem narrar 

justamente o caso de abandono da menina Paulinha em um lixão por seu tio também não 

parece aleatório: as irmãs vivem em um ambiente familiar instável em termos afetivos e com 

dificuldades financeiras, no qual a elas cabe muitas vezes a adoção de uma postura adulta – 
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como se o "ser criança" precisasse ser abandonado. No caso de Fabiana, a presença de 

conteúdos eróticos em seu cotidiano é alimentada diretamente por sua mãe e irmã; ela canta as 

letras  de funk com naturalidade e projeta seu futuro – ser funkeira –, a partir de sua realidade 

atual, prestando atenção e ressignificando as representações midiáticas ligadas ao seu 

universo de acordo com seus próprios interesses. As narrativas de Johnny e Tiago foram as 

que menos apresentaram relatos sobre amor, erotismo e sexo a partir de conteúdos midiáticos: 

Tiago só fez questão de contar que condena as letras de funk ouvidas por aqueles que 

consomem drogas em sua rua – fazendo uma associação direta entre o estilo musical e a 

prática ilícita –, enquanto Johnny falou em "filme de adulto" para depois destacar mais uma 

vez a importância do papel da família na vida das crianças (ele já havia dito que tem o desejo 

de ser "chefe de família" e que vai "dar educação" ao filho).  

 

6.3 REPRESENTAÇÕES AFETIVAS, AMOROSAS E CULTURA DE PARES 

 Em uma tarde de setembro de 2013, sentei com Marcelina, Valéria e Maria 

Joaquina na antessala do último andar de uma das casa que abriga as salas de atividade da 

ONG. Coloquei o netbook em cima da mesa para mostrar um pout-pourri com três breves 

cenas da novela Carrossel, programa cujos nomes das personagens foram escolhidos como 

pseudônimos pelo trio: na primeira, as meninas conversam sobre o risco de Jaime repetir de 

ano e sua vontade de deixar a escola, pois não quer ficar "sozinho" em uma turma em que não 

conhece ninguém; na outra cena, Paulo entra na casa do Daniel com um buquê de rosas e 

anuncia que está apaixonado pela Margarida, que foi "acertado pelo cupido"; e na última, 

Valéria diz a David que "quando crescer" quer namorá-lo e dá um beijo em sua bochecha, 

fazendo o menino suspirar, enquanto aparecem corações animados perto de seu rosto.  

 Vemos a primeira cena e parte da segunda, mas o vídeo trava. Ensaio colocar a partir 

da cena de Valéria e David, mas também não dá certo. Enquanto tento, em vão, fazer o 

computador funcionar, as três meninas começam a discutir "quem vai ser" que personagem. 

Só escuto um "eu sou a Valéria!", "Não, eu é que sou!", "Eu sempre disse que sou a 

Marcelina!", o que me fez lembrar da minha própria infância e como esse brincar de ser 

alguém faz parte do cotidiano infantil.  

 Ao serem solicitadas para que comecem falando da cena de Jaime, Marcelina 

contesta: "Ah, mas eu quero ver a cena de namoro!" Pergunto se elas lembram da história de 

Jaime. Marcelina e Valéria começam a contar com detalhes a história do personagem, uma 
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completando a afirmação da outra, indicando que as duas têm uma relação de cumplicidade e 

de amizade. Já Maria Joaquina, com uma fisionomia que misturava seriedade e timidez (era o 

primeiro contato que tínhamos), já avisa que "não vai falar porque tem vergonha". Valéria 

narra ter passado por uma experiência parecida como a de Jaime e reforça o laço de amizade 

que tem com Marcelina e com Maria Joaquina: 

 

Marcelina: Nunca repeti. Nunca fiquei de reforço... 
Valéria: Eu tô ficando de reforço, mas já fiquei sozinha na escola... 
Eu: É por quê? 
Valéria: Por causa que quando eu não tinha amiga, eu era do primeiro ano, 
eu era nova na escola e aqui também [na ONG]. Aí quando conheci essas 
duas, elas que fez eu me alegrar aqui e na escola... ela que fez eu sentir...  
[com um tom doce, terno] 
Marcelina: Quando a Valéria chega na escola, eu, a Jucélia e a Chiara 
vamos tudo correndo pra abraçar ela. 
Valéria: Todo dia! [sorri, feliz] 

 

 Tento colocar novamente a segunda cena e, dessa vez, funciona, enquanto Marcelina 

e Valéria começam a fazer muito barulho, batendo com um lápis e uma borracha na mesa, 

mas sem deixar de interagir sobre quem namora quem em Carrossel. Pergunto se "na vida 

real" menino dá flor para menina. As três respondem com um sonoro "sim!" e, em seguida, 

Marcelina  e Valéria suspiram ao mesmo tempo, como se tivessem ensaiado: "Aiii....." É 

provável que o vídeo tenha servido de inspiração, pois a partir daí, as duas começaram a 

relatar experiências amorosas, quem gosta de quem, sem nenhum tipo de censura, produzindo 

um significativo exemplo de cultura de pares: 

 

Valéria: É, porque do jeito que aconteceu... mas... não foi mentira não. Tem 
um menino namorando minha amiga assim.  
Marcelina: O menino mais cruel, mais feio da escola, mais rude da escola, 
gosta da Valéria! 
Valéria: Quem? (em voz alta e aguda) 
Marcelina: O Ítalo! 
Valéria: Creeedo!  
Marcelina: O Ítalo gosta da Valéria... A Carol, da perua, que abre a porta,  
ela pergunta pra ele: Ítalo, de quem você gosta? E aí, ele, aqui, "dessa aqui, 
ó" [diz apontando para Valéria] e a Valéria tava sentada bem lá... 
Valéria: E aí eu tava vermelhona.  
Eu: Você ficou vermelha? Você ficou sem graça?  
Valéria: Porque ele é feio, ele é gordo... Eu bem gosto de um menino da 
escola, da escola não... [faz cara de sapeca, envergonhada] 
Eu: Da onde que ele é? 
Valéria: Ai... [suspira] Do meu apartamento...  
Eu: Como assim, do seu apartamento? 
Valéria: Tem um monte de menina, tem um monte de menino... que a gente 
fica brincando quase todo dia, aí a gente brinca... Quando chega... quando é 
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aniversário de alguém, chega um monte de convidado, aí a gente fica 
brincando, aí a gente vai pra lá, vai pra cá... 
Eu: Brinca de quê? De esconde-esconde? De pega-pega? 
[Valéria concorda.] 
Eu: Mas todo mundo mora perto de você, é isso? 
Marcelina: Todo mundo da escola. 
Valéria: É. O filho da dona é mó chato, ave-maria! Aí, ninguém convida ele 
pra brincar.  
Marcelina: Eu gosto de um menino da escola... 
Eu: Acho que você já me falou, qual é o nome dele?  
Valéria: O Ítalo! [em um tom irônico, nitidamente para implicar com a 
amiga] 
Marcelina: João Victor. 
Eu: João Victor? Como é que ele é? 
Marcelina: Ele usa óculos, ele tem uma franja igual da Amanda, ele é 
bonito, ele é alto, ele é mais velho que eu, ele é um ano mais velho que eu... 
Ele é mó boniiito, tia... 
Eu: É, mas ele olha pra vc? 
Marcelina: Sim... 
Eu: Não é esse que tinha uma namorada? 
Marcelina: É... Ele ainda tem. 
Eu: Mas ele não tinha terminado? 
Marcelina: Ele terminou, mas ele voltou.  
Eu: Hummm... 
Valéria: Ai, é só pra você ficar com ele. Ai, fala logo, fala logo... 
Marcelina: É, eles terminaram de novo... 
Eu: Eles terminam toda hora? 
Marcelina: É. Aí, ele disse que não vai voltar mais.. (...) Ontem, ele ficou 
olhando pra mim na dança... 
Eu: O João Victor? É? Teve dança na escola?   
Marcelina: É, tamos ensaiando para a festa da primavera.  
Valéria: Eu também tenho, tô ensaiando... 
Eu: Mas e aí? Você ficou sem graça? 
Marcelina: Fiquei. Fiquei vermelha.  
Valéria: Que nem eu.. 
Marcelina: Minha amiga, que mudou de par, ela falou assim: quer trocar? Eu 
ia falando que sim, mas aí eu falei que não.  
Eu: Aí, você não trocou pra dançar com ele?  
[Marcelina sacode a cabeça respondendo que não.] 
Eu: Por que, Marcelina? 
Marcelina: Eu também não sei. (risos) 
Eu: Ficou sem graça? 
Marcelina: Fiquei. Mas ele ficava olhando pra mim... 
Eu: Isso é um bom sinal, né!? 
 

 
 As duas começam a rir, a bater na mesa com um lápis, enquanto Maria Joaquina 

continua apenas ouvindo as amigas, sem dizer nada. Elas falaram sobre os meninos com 

naturalidade. Marcelina relata que o garoto "mais feio", "mais rude" da escola gosta de 

Valéria, enquanto a amiga primeiro reage como se fosse mentira – "creeedo!" –, para depois 

admitir que é verdade, mostrando ter vergonha do fato, pelo menino em questão ser "feio" e 

"gordo". As classificações de bonito/feio, gordo/magro, legal/chato, etc., são estereótipos que 
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construímos já na infância, nas brincadeiras entre pares, na interação com os adultos, a partir 

do contato com a própria mídia. Marcelina diz que o tal Ítalo é o "mais feio", já o João Victor, 

objeto de seu afeto, é "bonito" e "alto". Uma repele o sentimento que o menino "feio" tem por 

ela e diz ficar ruborizada quando ele se declara; a outra deseja a atenção do menino de quem 

gosta, narra uma cena romântica durante um ensaio de dança na escola, mas repete o que a 

amiga relatou, contando que também ficou "vermelha" quando percebeu o olhar dele em sua 

direção – ela ficou envergonhada.  

 É importante destacar que Marcelina nesse dia estava muito mais à vontade comigo, 

muito mais disposta a falar sobre o menino de quem gosta – creio que por três motivos: 

primeiro, porque já estava mais acostumada comigo na ONG, já tínhamos estabelecido uma 

relação de confiança; segundo porque estava entre amigas, com quem tem afinidades; e 

terceiro, porque o papo de namoro foi introduzido com o vídeo do Carrossel. É como se 

houvesse um "acordo" para se falar sobre o tema. 

 A cumplicidade e a cultura de pares se mostra mais nítida quando são questionadas 

se conhecem "muita gente" que namora. Valéria rapidamente responde: "eu tenho". Pergunto, 

então, "o que é namorar". Mais uma vez, é Valéria que se manifesta: "Beija na boca...". Logo 

depois, diminui o tom de voz e começa a falar bem baixo e rápido na direção das duas amigas, 

para que a pesquisadora não ouvisse o conteúdo da narrativa. As três riem de forma cúmplice.  

 Marcelina, então, decide me incluir na conversa de novo e conta que namorou João 

Victor quando ela tinha cinco anos e que o relacionamento durou um ano e meio. Insisto em 

saber como era esse "namoro". "Eu só dei beijo na bochecha, tia. Eu só tinha cinco anos." 

Mais adiante na conversa, ela diz que começou a gostar dele depois que uma professora a 

trocou de lugar na sala de aula e a colocou para sentar ao seu lado. "Tia, fico toda vermelha de 

raiva quando uma menina chega perto do João Victor", diz, em outro momento da entrevista. 

O auge do romantismo de Marcelina se dá quando, em determinado momento, em uma 

declaração que parecia ter saído do clássico Romeu e Julieta, ela afirma "eu morria ou matava 

pelo João Victor". Ao ouvi-la dizer que espera casar com o menino, porém, Valéria destrói o 

ideal de amor romântico da amiga: "A gente vai se apaixonar por outro menino e vai jogar 

namoradinho de infância de lado e vai ficar com outro." 

 Nessa altura, Maria Joaquina já tinha esboçado uma ou outra palavra, sobre os 

personagens da novela Carrossel. Começamos, então, a falar de amizade. Valéria explica que 

as três são amigas, porque brincam juntas, têm confiança uma nas outras e "dividem coisas". 

Pergunto se amigo pode ser mais amigo que irmão e Maria Joaquina se manifesta para dizer 
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que tem dois irmãos homens. Tento estimulá-la a falar mais, questionando se eles são seus 

amigos. Para a minha surpresa, Marcelina contesta a resposta da amiga: 

 
Maria Joaquina: Sim, eu tenho dois irmãos. 
Eu: E eles são seus amigos? 
Maria Joaquina concorda com a cabeça. 
Marcelina: Mentira! 
Maria Joaquina: Não, mas... o meu irmão que mora comigo, ele briga 
comigo e o outro que não mora, não briga não...  
Marcelina: Ele é um chato de galocha! 

 

 É a partir da intervenção da amiga que vem à tona contexto familiar de Maria 

Joaquina: ela tem nove anos, mora na comunidade com a mãe ("meu pai saiu de casa") e o 

irmão de dezessete anos está preso por tráfico de drogas. A menina fala sempre devagar, 

muitas vezes faz pausas entre as sílabas, como se quisesse ressaltar cada palavra dita. Ela 

ficou reticente em relatar sua história, mas o fez, em grande parte, por conta da pressão de 

Marcelina: 

 

Marcelina: O irmão dela foi preso... 
Maria Joaquina: Não, é que ele... é que as polícia pegaram ele, não soltaram 
ainda. 
Eu: Por quê? O que ele fez? 
Maria Joaquina: É porque a moto.. todo mundo... não tira o olho da moto... 
é muito bonita, toda amarelada, aí, a polícia pegou a moto dele. 
Eu: Por quê? 
Marcelina: Xi!! Eu sei por quê, mas ela não deixa eu contar... 
(...) 
Maria Joaquina: Aí, alguém processou ele pra tirar a moto dele. 
Valéria: Ai, agora ela não para de falar... 
Maria Joaquina: A casinha que ele drumia... tinha um monte de drogas [na 
hora de falar "drogas", diminui o tom, nitidamente triste e envergonhada] 
Eu: Na casa dele ou na sua casa? Ele não mora com você? 
Maria Joaquina: Não, é assim. É que ele... daquele lado ali, lá embaixo, tem 
uma casinha. Ele drumia lá E lá tá cheio de drogas. E aí a polícia foi lá 
dentro e pegou ele, dormindo lá. Aí, a polícia tirou a moto dele.  
 

 Depois, Maria Joaquina  acaba admitindo que o irmão só é legal com ela "às vezes", 

em outro momento declara "eu não gosto muito do meu irmão"  e, ao ser indagada sobre sua 

mãe, fica emburrada e muda totalmente de assunto: "É... eu saio só de domingo pra brincar." 

Mais tarde, quando questiono as três sobre como é o amor que sentem pela família, ela diz 

que "não vai falar". 

 Enquanto Marcelina parece querer viver uma história de conto de fadas com João 

Victor, Maria Joaquina começa a dizer que não gosta apenas de um menino, mas de dois, e a 
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narrar quem fica com quem, incluindo histórias de traição — Marcelina participa ativamente 

da narrativa: 

 

Eu: E você, Maria Joaquina, gosta de alguém? 
Maria Joaquina: Gosto, é daqui do instituto. 
Marcelina: Ela gosta de um menino feeeeio que dói. 
Maria Joaquina: Eu gosto de dois. 
Eu: Dois ao mesmo tempo? 
Marcelina: Um que trai ela... 
Maria Joaquina: Um que é daqui e outro que não é daqui e nem da escola, é 
da comunidade. 
Marcelina: Um menino que ela gosta se chama Gabriel, aí ele traiu ela... 
Maria Joaquina: Ele gosta de mim, da Jucélia... 
Marcelina: Ele trai ela com todas as meninas daqui, comigo não. Ele já traiu 
uma menina com ela, com a Jucélia, com a Júlia, com a Gláucia, com a 
menina que saiu daqui... 
As três começam a falar ao mesmo tempo, não consigo entender. 
Maria Joaquina: Ele me pediu em namoro, mas aí tive que ir com a Michele 
e com Valéria, porque meu pai fica no bar, que é perto, aí, se ele aparecer no 
parquinho, vai me ver com ele e me mandar embora... 
Eu: Quando vocês dizem "ficar" significa "que deu beijo"? 
Maria Joaquina: É! Eu não dou beijo não... [fala baixinho, olhando para 
Valéria] 
Valéria: Eu também não... [baixinho também, em resposta] 
Eu: Mas o que esse menino tem de tão especial? 
Marcelina: Não sei, não sei. Ele é feio! 
Valéria: Não é não... É sim! 
Maria Joaquina: Ele é magrelo, bem magrelo! 
(...) 
Marcelina: A Emily que disse, que ela sabe de tudo. Foi com oito meninas 
que ele ficou! 
Maria Joaquina: Quer ver? Eu trago ele aqui!  
 

 Maria Joaquina, então, levanta e sai. Valéria e Marcelina continuam a conversar 

sobre o tal Gabriel. É a vez de Valéria contar sobre suas "experiências": 

 

Eu: Valéria, mas você já ficou com ele. O que ele tem? 
Valéria: Já fiquei. 
Marcelina: Essa menina tem mel. Já traiu o André, já traiu o Ítalo... 
Valéria: Credo... 
Marcelina: Já traiu o Esdras... já traiu, já traiu um monte de gente.  
Eu: Mas, vem cá, cada hora você namora um, depois namora outro e depois 
namora outro!? Como é que é isso? 
Valéria: Ah, eu fico com o Gabriel. Eu, Lili, Maria e Cândida.  
Eu: Você fica com o Gabriel, o Gabriel fica com outras meninas e você não 
se importa?  
Valéria: Mas elas são minhas amigas...  
Eu: Ah, com amiga pode? 
Valéria: Pode. E ainda tem 3 juntas com ele. Eu, a Miriam e a Maria 
Joaquina.  
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Eu: Mas você não se importa? Não fica com ciúmes? 
[Valéria sacode a cabeça dizendo que não.] 
Marcelina: Nossa, eu não gosto quando as meninas ficam perto do João 
Victor. Fico com o mó ciúme. Eu já fico brava, fico toda vermelha... 
Valéria:  Por causa que é minha amiga...A gente fica brigando... Na 
brincadeira...  
 

 O jeito como Valéria fala sobre esse "troca-troca" de namorados e o fato dela não se 

importar que o tal menino "fique" com um monte de meninas, já que são "suas amigas", 

fornecem indícios de que o "namorar" e/ou "ficar" é muito mais um título, e até uma espécie 

de "jogo", de brincadeira, que se dá para a construção da cultura de pares (Corsaro, 2011), da 

interação que ocorre entre amigos e amigas do que propriamente um sinônimo de 

relacionamento afetivo-amoroso, como o que é concebido e definido pela cultura adulta. Já há 

sim, uma nítida curiosidade sobre o sexo oposto, elas dizem que dão selinho (beijo de boca 

fechada, em que um lábio encosta no outro) nos meninos, mas ainda o que predomina é muito 

mais a brincadeira do que propriamente um "namoro", na concepção adulta: é como se eles 

usassem as expressões "namorar" e "ficar" como códigos de sua própria cultura de pares: é 

um reinventar do namoro e do "ficar com alguém", inspirados pelo mundo adulto, mas com 

regras próprias das crianças, que já estão descobrindo o desejo, mas continuam brincando de 

pega-pega, de boneca, de esconde-esconde. Por outro lado, Marcelina já não quer participar 

dessa brincadeira: os ideais de amor romântico se destacam em sua narrativa, muito mais do 

que na de Valéria, que apesar de suspirar com a amiga ao comentar a cena do menino com um 

buquê de flores em Carrossel,  brinca de namoro/ficar: "Eu tenho três meninos que gostam de 

mim. (...) Eu tô na dúvida entre Felipe, Mateus e Gabriel. Eu fico com esses três."  

 A essa altura, Maria Joaquina já tinha voltado da tentativa, malsucedida, de trazer o 

tal Gabriel para me apresentar. Ela afirma que fica com "dois Gabriel": "Tem o Gabriel aqui 

no instituto, às vezes, eu fico com ele aqui, junto com a Jucélia. E o outro que já namorava 

comigo fica lá na comunidade." Diz que esse último a pediu em namoro, mas ela não aceitou 

e me explica por quê:  

 

Ele já me pediu em namoro, mas aí eu não quis namorar com ele, porque ele 
queria beijar de língua. Eu e uma outra menina tinha que beijar ele de língua 
pra namorar com ele. Ó, tava um outro menino grande, ele tem doze anos, 
tem o outro que tem seis, tem a minha amiga que tem doze anos, e também 
outra minha amiga que tem dez anos. Aí, se eu e a minha outra amiga 
beijasse na boca dele, eles iam contar pra todo mundo. Por isso, que eu não 
quis beijar na boca dele. 
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 Essa narrativa de Maria Joaquina só reforça a teoria de que o "namoro" para essas 

crianças é muito mais uma competição, uma brincadeira do que propriamente um 

relacionamento amoroso-afetivo: ela foi "pedida em namoro" com a presença de várias 

"testemunhas" e, para "ganhar o título", tinha que dar um "beijo de língua" na frente de todo 

mundo.  

 Em um determinado momento, Valéria, injuriada porque "Maria Joaquina não 

fechava a boca", decretou: "Agora, quem quer falar sou eu, agora me deixam falar." 

Marcelina, então, convoca Maria Joaquina para ir ao banheiro, e saem. Valéria começa 

praticamente um monólogo: 

 

Valéria: Então, eu já separei de dois. Agora, eu tô com dois. Tô com dúvida. 
Entre o Gabriel e o outro Gabriel [os dois têm o mesmo nome]. O Gabriel é 
mais lindo, é o par perfeito, mas agora eu terminei. Eu vou terminar hoje e 
ficar com um menino que mora perto do meu apartamento. Vou terminar 
com o Gabriel, porque o menino que mora perto do meu apartamento fica 
mais tempo comigo, ele faz um monte de coisas, ele me dá um monte de 
coisas.  
Eu: O que ele te dá? 
Valéria: Um dia, ele me deu um colar da mãe dele. Aí, eu devolvi pra mãe 
dele. Ela brigou com ele.  
Eu: Você vai se decidir por ele, pois ele passa mais tempo com você? 
[Valéria responde que sim com a cabeça.] 
Eu: Ele é mais seu amigo? 
Valéria: É, mas o Gabriel... Ele é chato... O Gabriel daqui. É um pouquinho 
chato, mas eu gosto dele. Mas aí eu vou ter que ficar com o outro, porque o 
outro fica mais tempo, ele brinca, ele come lá na minha casa também, eu 
como na casa dele, a gente faz um monte de coisa. Aí... Um dia a gente se 
pintou que nem a irmã do Paulo. Um joga tinta pro outro. Um dia eu fiquei 
toda rosona. Sujou minha roupa favorita e novinha. Manchou toda. Minha 
mãe tirou com álcool.  
Eu: Então, você fica muito mais tempo com esse Gabriel de perto da sua 
casa, do que com esse daqui, esse você só vê quando tá aqui, né!? 
Valéria: É, mas eu vou ficar com os dois [risos] 

 

 O "namorado" de Valéria, o que passa mais tempo com ela, parece mais uma 

companhia com quem ela brinca do que propriamente um objeto de desejo amoroso. O troca-

troca que elas narram em relação a quem gosta de quem, quem fica com quem, quem namora 

quem, curiosamente retorna à conversa quando falamos sobre seus programas favoritos — 

aqui, de novo, as novelas mexicanas aparecem com força: Cuidado com o anjo, Marimar e 

Rubi são citadas pelo trio. É Marcelina que fala sobre Rubi: 

 

Marcelina: Deixa eu contar... Tia, foi assim... A Rubi era pobre, ela queria 
dinheiro, ai, a Maribel, que era melhor amiga dela... A Rubi queria dinheiro 
da Maribel, só que ela não deu. Aí, a Maribel conheceu um cara pela internet 
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que se chamava Heitor. Aí, a Maribel falou que ele tinha muito dinheiro, aí a 
Rubi já se interessou por ele. Aí, a Rubi foi buscar ele no aeroporto com a 
Maribel. Aí, o Heitor veio com o Alessandro, que era amigo dele. Aí, a Rubi 
começou a namorar o Alessandro. Aí, depois, a Rubi falou que o Alessandro 
tava enganando ela, porque ele pobre e ela queria fortuna. Aí, ela queria o 
Heitor. Aí, ela começou a bolar plano para conquistar o Heitor. Aí, na igreja 
ela roubou o Heitor da Maribel... Quando ele tava indo pra igreja, a Rubi foi 
na frente e falou que ia se casar com ele. Aí, ela se casou gostando de outro 
homem. Ela se casou só por dinheiro. Aí, ela foi para uma ilha e encontrou 
com Alessandro. Aí, os dois foram pra cama. Aí, quando chegou lá, a Rubi 
ficou grávida, do Alessandro, só que o Alessandro não sabe.  
Eu: Ele não sabe que ela tá grávida, ou que o filho é dele? 
Marcelina: Ele desconfia que é filho dele. Só que a Rubi não quer contar, ela 
tá falando que é do Heitor. Mas quando ela contou que era do Alessandro, o 
Alessandro não acreditou. Aí, ela disse que não queria mais ter o filho. Ela 
disse que quando ele nascesse, ela ia dar um jeito de sumir com ele. (...) Vai 
jogar o bebê fora... 
 
 

 Embora o tema central da história ficcional sejam as confusões amorosas dos 

personagens, esse final sobre o filho rejeitado que vai ser "jogado fora" remete à situação da 

irmãzinha de Marcelina: nessa tarde, contou que tem uma irmã de cinco anos que mora com a 

avó em Alagoas, enquanto seus outros três irmãos moram próximos a ela. Faço perguntas para 

tentar entender o contexto e, finalmente, ela me explica:  

 

Meu pai namorou uma mulher e aí teve a Valeria. Depois, meu pai namorou 
outra mulher, teve a Larissa. Depois, meu pai namorou outra mulher, teve o 
Evandro. Aí, meu pai namorou minha mãe, teve eu. Aí, depois, eles se 
separaram... Minha mãe namorou um cara, e teve minha irmã Evelyn. Aí, 
depois eles voltaram. 

 

 Seu pai, então, teve três filhos de relacionamentos anteriores ao que mantém com sua 

mãe, enquanto a mãe tem uma filha de um outro relacionamento que surgiu quando os dois 

estavam separados. Ela convive com os três irmãos por parte de pai, mas sente saudade da 

irmã por parte de mãe, porque a mesma foi morar em Alagoas com a avó, longe da mãe. De 

alguma forma, as narrativas sobre a vida em família, a brincadeira de namoro que envolve 

mais de duas crianças, em um constante troca-troca e os conflitos amorosos da novela 

mexicana, que inclui o abandono de uma criança não planejada, parecem se entrelaçar.  

 Ao final de nossas duas horas de conversa, quando Marcelina repete o que me disse 

outro dia, que quer ser cantora igual a Kelly Key, as três começam a cantar músicas e a fazer 

coreografias. Na "playlist" inicial, Show das Poderosas, da Anitta; e Remexe, das Chiquititas 

(novela infantil do SBT): "Mexe, mexe, mexe com as mãos, Chiquititas / Mexe, mexe, mexe 

com os pés, Chiquititas / Mexe, mexe, mexe a cabeça / Dança comigo, remexe bem, 
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Chiquitas." Logo depois, questionadas sobre o que mais gostam de ouvir, o Bonde das 

Maravilhas é a resposta, a exemplo de Fabiana. Em coro, as três cantam:  

 

O bonde das maravilhas é a nova sensação 
E pra começar chama Carol do popozão 
Cola a bunda no chão, vai, cola a bunda no chão, vai, cola a bunda no chão 
vai  
A pedido dos novinhos ela vem representando 
Vem Thaysa maravilha, bum, bum, bum  
Girando bum, bum, bum, girando, bum, bum, bum girando 
A Kathy no aquecimento, ela vai te hipnotizando 
Vem a Kathy maravilha deslizando, deslizando, deslizando  
As irmãs metralhas vem lançando um jeito novo 
Fica de pernas pro alto faz quadradinho de oito 
Faz quadradinho de oito, faz quadradinho de oito...  
 

 A seleção musical do trio termina com outro funk, chamado Fala mal de mim, de 

uma cantora chamada Mc Beyonce: 

 

Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde  
Se ficar de caozada, a porrada come  
 As mina aqui da área, no baile se revela  
Não importa o que eu faça, vira moda entre elas  
Fala mal do meu cabelo e da minha maquiagem  
Oh rata molhada, se mete na tua vida 
Não adianta, não tem vergonha na cara 
Fala mal de mim mas bem no fundo é recalcada 
Ô recalcada, escuta o papinho da Beyonce 
Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde 
Se ficar de caozada, a porrada come 
Não olha pro lado, quem tá passando é o bonde 
Se ficar de caozada, a porrada come... 

 

 Apesar do significado erótico e das palavras de baixo calão com conotação agressiva de 

três das quatro músicas escolhidas, não há indícios de nenhuma postura diferente ou olhar 

"malicioso" da parte das três, elas cantam e dançam do mesmo jeito que a música das 

Chiquititas. Elas estavam ali querendo brincar, fortalecer sua cultura de pares e se exibir para 

a pesquisadora e, para isso, usaram de conteúdos amplamente disseminados pela cultura 

contemporânea. 

 Vamos voltar agora à entrevista em dupla realizada com Marcelina e Barbie. É 

curioso que a desenvoltura, e até em alguns momentos uma certa naturalidade, que as duas 

demonstram a falar sobre amor e sexo de forma mais geral e hipotética (embora Marcelina 

não pronuncie a palavra, em momento algum ela se esquivou do tema) desaparece quando o 
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foco da conversa passa a ser os afetos que as duas nutrem por meninos, quando questionadas 

se elas namorariam. Marcelina, que até então não me conhecia direito, não se mostra muito à 

vontade com o assunto, mas não deixa de falar: 

 

Eu: E o que é amor? 
Marcelina: Eu não sei...  
Eu:  Você não sabe? Você gosta de alguém? 
Marcelina: [responde que sim com a cabeça].  
Eu:  E qual é a diferença entre o que você sente por esse menino e por uma 
amiga ou um amigo? Qual é a diferença? 
Marcelina: A diferença é que eu gosto muito dele... e dos meus amigos 
também, mas... 
Eu:  Mais dele? 
Marcelina: [responde que sim com a cabeça]. 
 (...) 
Eu:  E ele sabe que você gosta dele? 
Marcelina: [responde que não com a cabeça]. 
Eu:  Não e o que você tem vontade de fazer com ele? 
Marcelina: Namorar com ele, só.  
Eu:  E o que é namorar? 
Marcelina: Não sei... [envergonhada]. 

 

  A narrativa de Barbie, por sua vez, denuncia mais uma vez a carência e a rejeição 

que ela sente e até um sentimento de inferioridade: 

Eu: Você tem namorado? 
Barbie: Não... 
Eu: Por quê? 
Barbie Porque todo mundo me odeia.  
Eu: Todo mundo te odeia? Por quê? 
Barbie Porque eu sou feia... 
Eu: Por que você acha que é feia? 
Barbie: Porque todo mundo fala, ué... 
Eu: Você gosta de alguém? 
Barbie Gosto.  
Eu: E ele sabe que você gosta dele? 
Barbie Sabe. 
Eu: Como é que ele sabe? 
Barbie A minha amiga fofoqueira falou pra ele. 
Eu: E por que você gosta dele? 
Barbie Porque eu acho ele bonito, o nome dele é bonito... 
Eu: o nome dele, você acha ele bonito? E você gostaria de namorar com ele? 
Barbie: Não. [risos] 
Eu: Não? Por quê? 
Barbie: Porque ele gosta de outra pessoa... [risos] Da minha amiga 
Gabriela... 
Eu: O que é namorar? 
Barbie: E eu sei lá... é beijar... [risos] é... Que mais? Não sei... 
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 O tema "amor", "namoro" e "gostar de" apareceu na conversa com Johnny depois 

que ele contou que um de seus desejos na vida é ser "chefe de família". Indagado sobre como 

ele imagina que vai ser sua esposa, responde: 

 

Johnny: Tem que ter amor. 
Eu: E como é a mulher ideal? 
Johnny: A mulher ideal tem que ter caráter, ser honesta e trabalhadora. 
Gosto de uma menina daqui [sorri]. Ela é bonita. 
Eu: E vocês namoram? 
Johnny: Eu queria namorar, eu já tive namorada, mas a gente quase não 
ficava junto. 
Eu: O que é ficar junto? 
Johnny: Ah, ficar junto. Conversando, brincando. 
Eu: E... é dar beijo? 
Johnny: Ah, também. [sorri, envergonhado] 

 

 Embora assuma na narrativa um papel de adulto, quando fala nas características que 

a "mulher ideal" precisa ter, logo depois "volta" a ser criança quando diz que namorar é 

brincar. Na breve entrevista que Nilmar, de oito anos, me concedeu, depois de contar que 

gosta de jogar Dragon City no computador e que "gosta pra caramba" de assistir à TV – ele 

cita os desenhos Superman e Liga da Justiça como seus programas preferidos –, a conversa 

passa a ser sobre amizades (ele tem mais amigas que amigos) e sobre de quem ele gosta: 

 

Eu: Você gosta de alguém?  
Nilmar:  U-hum. Uma menina da escola. 
Eu: E você tinha vontade de namorar essa menina? 
Nilmar: [dá um risinho, olha para baixo] 
Eu: O que esse risinho quer dizer? 
Nilmar: Eu acho que não. Só que ela é bem bonita. 
Eu: E por que você não gostaria de namorar essa menina? 
Nilmar: Porque tem menina mais bonita. 
Eu: Mas se você gosta dela... 
Nilmar: Só que eu gosto um pouco mais dela do que da outra bonita. 
Eu: E o que é namorar? 
Nilmar: [risinho tímido] Namorar... eu não sei.. Só sei que é um negócio aí 
de beijar na boca.  
Eu: Você já namorou? 
Nilmar: Não! [o tom é de "como você está perguntando isso para mim? Eu 
sou criança...] 

  
 

 Nilmar mostra com sua timidez e com o "não" reprovador que compreende sua 

condição de criança, embora não deixe de contar que gosta de uma menina e de falar em 

namoro, ao ser questionado sobre seu desejo. O diálogo com Tiago sobre o tema segue a 

mesma linha:  
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Eu: E... me diz uma coisa, você gosta de alguém? 
Tiago: U-hum. [breve silêncio] Daqui. 
Eu: E por que você gosta dela? Que que ela tem de especial? 
Tiago: Ela gosta de um monte de brincadeiras que eu gosto, de todas... Mas 
ela faltou hoje.  
Eu: E... você namoraria ela? 
Tiago: [breve silêncio] É.  
Eu: É? E o que é namorar? 
Tiago: Ãh?  
Eu: O que é namorar? 
Tiago: Namorar de amizade, né!? 
Eu: Mas o que é namorar de amizade? 
Tiago: Ãh? 
Eu: O que é namorar?  
Tiago: Quando a gente só tá brincando... não namoro de adulto.  
Eu: Mas o que é namoro de adulto? 
Tiago: Quando beija na boca. [faz cara de nojo] 
Eu: Você acha nojento? 
Tiago: Ele faz que sim com a cabeça. 
Eu: É? Por quê? 
Tiago: Muito nojento. 

 

 Fabiana, por sua vez, cita diretamente seu contexto familiar quando indagada se 

gosta de alguém: "Gosto... De um amigo da escola. Todo mundo na minha casa tem 

namorado." Ela me diz que o "amigo" é seu namorado e que os dois se veem somente na 

escola. "Como vocês namoram?", questiono. Ela responde que não tem beijo, só "selinho" – 

"a gente só dá a mão... Assim, a gente não fica se beijando, a gente não se beija. Só dá a 

mão." 

 As irmãs Evelin e Larissa são as únicas que fazem uma associação direta entre o 

comportamento dos meninos (elas eximem as meninas de qualquer responsabilidade) e o 

conteúdo veiculado na TV, e vão mais além: as duas me mostram o esconderijo onde os 

garotos fazem "safadezas" com as garotas – como se fosse uma "caverna" feita de plantas 

sobrepostas localizada no meio do jardim da ONG. Elas destacam que é tudo feito "escondido 

das tias": 

 
Eu: E... tem muita coisa que passa na TV que não é pra criança?  
Sabrina: Tem! 
Evelin: Tem! 
Eu: Tipo o quê?  
Sabrina: O que os meninos ficam fazendo aqui, com as meninas! 
Eu: O quê? 
Sabrina: Não sei.... [fala com tom irônico] 
Eu: Na TV? 
Evelin: Na TV... Eles vê na TV... tem dois homens lá, que não sei o que eles 
fazem [diminui o volume de voz, como se quisesse contar, mas não muito]... 
Que os meninos assiste e vem pra cá e faz escondido das tias.  
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Eu: Aqui no Instituto? 
As duas: É. 
Evelin: No banheiro... Aí, os meninos... E aí as meninas ficam brincando... 
aí,  os meninos ficam pegando as meninas, colocando ali drento. Quer ver, 
tia? Vamos lá.  
[vamos até o "esconderijo"] 
Evelin: tem três caminhos para sair dali. Vem, tia. 
Eu: E o que se faz aqui? 
Evelin: Não sei... [num tom que claramente mostra que ela não quer falar] 
Eu: Mas não foi você que disse que eles veem na TV... 
Evelin: E eu que vou saber? [dissimulando] 
[silêncio] 
Sabrina: Safadeza... [fala baixinho] 
Eu: Oi? Safadeza? 
Sabrina: Isso! 
Eu: E tem muita safadeza na TV?  
Evelin: Tem! 
Sabrina: É! É... aí, é tipo uma brincadeira de pega-pega!  
Evelin: Aí, os meninos pegam as meninas... 
Sabrina: Aí, traz aqui pra dentro.  

 
 

 Quando percebo que as duas não vão falar mais nada sobre as "safadezas", mudo o 

foco e pergunto se elas gostam de alguém e o que é namorar: 

 
Eu: E me diz uma coisa, vocês gostam de alguém? 
Sabrina: EU GOSTO! 
Evelin: Eu gosto do meu primo.  
Eu: Quanto anos ele tem? 
Sabrina: Ele é meu! 
Evelin: Ele tem nove anos, eu sou mais velha que ele, por causa que eu nasci 
primeiro que ele. Ele tem nove anos, eu também tenho.  
[Sabrina fala alguma coisa que não dá pra entender] 
Evelin: Não, você não gosta... Ô, Sabrina, o Jorge não tem idade pra 
namorar com você, ele já falou! 
Eu: E o que é namorar? 
Evelin: Namorar é ficar junto.  
É: Dá beijinho na bocheeeecha... 
Eu: Humm. Que mais? 
Sabrina: Dá abraciiiinho... 
[somos interrompidas por duas crianças] 
Eu: Me diz uma coisa, vocês vão casar algum dia?   
Evelin: Eu não. 
Sabrina: Eu vou!! 
Eu: Não vai casar? Por quê? 
Evelin: Por que não. Não quero casar. [fala num tom um pouco mais sério] 
Eu: Por quê? Me conta. Pérai, não vai embora.  
Evelin: Não sei... 
Eu: Você não acha que é legal casar?  
Evelin: É, eu acho que não é legal não. 
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 Conseguimos perceber a presença tanto do erótico, da afeição e do amor presentes na 

narrativa das irmãs, assim como do lúdico – quando explicam que a safadeza praticada no 

esconderijo é "tipo brincadeira de pega-pega" e quando "disputam" no diálogo o primo. 

Quando falo em casamento, a pequena Sabrina, que parece ser a mais romântica, enfatiza que 

"vai casar", enquanto Evelin também é curta e objetiva ao dizer que "não", que "não é legal 

não". 

 O modelo de teia global abordado por Corsaro (2001, p. 37-40), como uma metáfora 

para a reprodução interpretativa, é bastante ilustrativo para analisarmos os dados desta 

pesquisa empírica. Ele explica que a teia é composta de raios e de espirais. Os primeiros são 

os campos institucionais ou locais: o mais importante deles, que está no eixo da teia, é a 

família de origem, que atua como uma ligação de todas as instituições culturais para as 

crianças. Outros campos são os educacionais, os ocupacionais, os familiares (membros que 

vão sendo incorporados além da família de origem), os comunitários, os econômicos, os 

políticos, os religiosos e os culturais. Já as espirais, que perpassam os raios, representam 

quatro culturas de pares distintas, construídas por diferentes gerações de crianças, de uma 

determinada sociedade: pré-escola, pré-adolescência, adolescência e idade adulta:  

 

Embora o modelo de teia global seja útil para visualizar a natureza da 
reprodução interpretativa, como qualquer metáfora ele tende a materializar 
um processo altamente complexo. (...) No entanto, o modelo captura a ideia 
de que a criança está sempre participando de e integrando duas culturas — a 
das crianças e a dos adultos – e essas culturas são complexamente 
interligadas (2001, p.40). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS, ATÉ CERTO PONTO... 

(...) por que é que a idade do indivíduo infantil é um problema? (...) 
Problema que é do adulto. Esse que concebe a pequenada como uma 
entidade inocente. Inocente, conceito medido a partir do desejo que o corpo 
do adulto sente. E que sabe os mil subterfúgios, leais ou adúlteros, públicos 
ou privados, para os satisfazer. Ideias que esse adulto pensa que a criança 
não tem. Como? Se a criança vive neste mundo e a todos vê. Como? Se a 
criança não tem conceitos, mas tem imaginário que faz da emotividade um 
susto se está acompanhada de segredo. Segredo que, com persistência, 
saibamos ou não, consegue romper. Como Alice no País das Maravilhas 
(1865) conseguiu ver o mundo duma outra maneira, até o conseguir explicar. 
Adormecida como ficou pelas histórias para crianças que a sua ama lhe 
contava. Aí, onde não há ama, é ainda mais difícil o acordar para o real 
(ITURRA, 2000, p. 121, grifos nossos). 
 

 

 Claro que não podemos afirmar que os autorrelatos coletados nesta pesquisa 

correspondem ao que de fato fazem ou deixam de fazer, mas as narrativas dessas crianças dão 

indícios de que seus "namoros" na maioria das vezes não constituem de fato relacionamentos 

amorosos, mas um interesse que já se manifestou pelo sexo oposto e que se materializa em um 

"estar junto" e brincar; são muito mais laços de amizade, portanto, do que "namoros". É o que 

denuncia, por exemplo, a fala de Valéria, ao dizer inicialmente que vai escolher "ficar" com 

um determinado menino, porque é com ele que passa mais tempo brincando, e de Tiago, 

quando me questiona se quero dizer "namoro de amizade". Até Fabiana, uma das que 

parecem ter em casa diversos exemplos de namoros "verdadeiros" das irmãs mais velhas e da 

mãe, e que escuta funk todo dia, diz que "pega na mão" do "namorado".  

 Vale também enfatizar mais uma vez o papel da cultura de pares nessas afirmações. 

Voltemos ao episódio relatado por Fabiana, que não quis aceitar o pedido de "namoro" do 

Gabriel, porque ela teria que dar um "beijo de língua" nele na frente de outras "testemunhas" e 

que, se fizesse isso, o grupo iria "espalhar" o ocorrido para todo mundo. Bragg e Buckingham 

(2004) concluíram em sua pesquisa que a interação social construída acerca dessas questões 

amorosas entre crianças e adolescentes é uma forma de vigiar o comportamento uns dos 

outros, assim como uma "prazerosa subversão" de sua própria condição infantil: "esses tipos 

de rumores obviamente contribuem para a construção de reputações individuais, mas são 

também uma maneira de fazer com que o conhecimento e as suposições sexuais circulem e 

sejam reforçadas" (op. cit., p. 48).  
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A partir do conceito de reprodução interpretativa de Corsaro (2011), podemos também 

afirmar, diante dos arranjos familiares dos quais essas crianças pertencem, que essa 

brincadeira de "troca-troca" de "namorados" seria uma forma de se apropriar criativamente do 

que presenciam do mundo adulto para construir sua própria cultura, ao mesmo tempo em que 

contribuem para a reprodução e a extensão da cultura adulta aprendida dentro de casa.  

 Bragg e Buckingham (2004) enfatizam também em seu estudo o papel social que o 

falar sobre temas "proibidos" como sexo e namoro assume quando as crianças estão em grupo 

— há uma disputa de "quem sabe mais". Constatamos isso também, principalmente naquela 

conversa em cima do trepa-trepa. Conforme ia fazendo as perguntas, a turminha respondia aos 

berros, um querendo falar mais rápido e mostrar que sabia mais que o outro, como se 

estivessem participado de uma competição: 

 
Eu: Agora, eu vou falar... Namoro! O que é namoro? 
Beijar! 
Beijar na boca! 
Amar! 
Dormir com a menina! 
Fazendo sexo... 
Dormindo com a menina pelada... 
[gargalhadas] 
 
Eu: E o que é dormir com alguém?  
Eu sei! 
É namorar... 
Fazer filho... 
É uma pessoa que gosta da outra... 
Fazendo filhinho... 
E a salsicha... a salsicha com a parte de frente para mulher... [gargalhadas] 
 
Eu: As crianças da idade de vocês paqueram?  
Paqueram! 
Eu gosto! 
Paquera! 
Eu gosto de paquerar! 
Eu gosto da Amanda! 
A J., ela namora! 
Para de gritar! 

 

 Outro aspecto que aparece em nossa pesquisa, também relevante para os estudos de 

recepção com crianças, e é abordado por Bragg e Buckingham (2004), é uma espécie de 

autocensura de algumas crianças sobre relacionamentos amorosos e sexuais: Barbie diz ter 

"nojo" do parto e do ato sexual em si; Tiago usa a mesma expressão quando me explica que 

"namoro de adulto" envolve "beijo", enquanto Nilmar faz cara de reprovação quando 

pergunto se ele tem namorada.  
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 Podemos assumir como referência o novo mapa das mediações proposto por Martín-

Barbero (2001), que explica as relações constitutivas entre comunicação, cultura e política, 

para refletirmos sobre a fala dessas crianças. No eixo diacrônico, ou histórico de longa 

duração, estão as matrizes culturais e os formatos industriais: a mediação das matrizes 

culturais em nossa pesquisa é o choque que estamos vivenciando entre o amor romântico 

burguês, de um lado, com suas promessas de eternidade, e o amor confluente (Giddens, 1994) 

que se faz especialmente presente no erotismo da nossa cultura brasileira. Os formatos 

industriais são os produtos midiáticos, repletos de popozudas, de Mc Anitas, das cenas 

melodramáticas das telenovelas, que trazem à tona o debate sobre as relações amorosas e 

sexuais. O eixo sincrônico, de curta duração, é composto pelas lógicas de produção, 

representadas aqui pelo apelo erótico e sensual em si dos conteúdos produzidos pelos meios 

de comunicação, que servem como fonte de atração dos espectadores, prometendo sempre a 

satisfação dos desejos, sem nunca, de fato, entregá-la (Silverstone, 2005); e pelas 

competências de recepção, que são os usos sociais, as leituras particulares e as representações 

que cada criança elabora dos conteúdos de amor e erotismo, não somente a partir do que a 

mídia produz, mas também das experiências de vida que vai acumulando em seu contexto 

familiar, em suas culturas de pares, no bairro e na comunidade onde moram. É como ressalta 

Silverstone (2005):  

 

(...) tanto a estrutura como o conteúdo das narrativas da mídia e das 
narrativas de nossos discursos cotidianos são interdependentes, que, juntos, 
eles nos permitem moldar e avaliar a experiência. O público e o privado se 
entrelaçam narrativamente (op.cit., p.31). 

 

 Voltemos à frase de Manuel Jacinto Sarmento, citada no capítulo sobre infâncias: 

"As crianças, todas as crianças, transportam o peso da sociedade que os adultos lhes legam, 

mas fazendo-o com a leveza da renovação e o sentido de que tudo é possível." O ambiente e o 

cotidiano dos pequenos dependem dos adultos: sua condição socioeconômica, raízes 

familiares, educação, acesso à saúde. Suas histórias de vida são influenciadas diretamente 

pelos mais velhos, mas ainda assim conseguem também influenciar a cultura, reproduzi-la, 

além de criar suas próprias culturas, e, na medida em que a reproduzem, dão conta de criar as 

suas próprias regras e relações. 

 Às crianças com quem convivemos durante seis meses na ONG, na zona oeste de 

São Paulo, não é dada a escolha de esperarem a maturidade que vem com o passar dos anos, 

responsável pela conquista da dita "racionalidade", na concepção iluminista e moderna que 
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vimos no segundo capítulo com a obra de Àries, para que possam compreender seu contexto 

socioeconômico e cultural ou os arranjos familiares do qual fazem parte. As escolhas afetivas 

de seus pais, que incluem casos de infidelidade, filhos de outros relacionamentos, atos de 

violência, e a prática ilegal de consumo de drogas que ocorre em sua comunidade, 

predominam em suas narrativas. Elas parecem participar ou pelo menos assumirem uma 

posição de observadoras participantes desse "mundo adulto" que predomina no ambiente 

familiar e na dura realidade da violência urbana presente no entorno de seus lares, que não 

têm nada a ver com o mundo de encantamento das propagandas de produtos e serviços 

proporcionado pela indústria e/ou pela mídia — e elas sabem disso, ao assistir a comerciais de 

TV, essas crianças afirmam que os mesmos são "mentirosos".  

 Nesse contexto, as letras "pesadas" de funk ou programas violentos como Cidade 

Alerta parecem apenas servir como uma extensão do que presenciam em casa ou à sua volta. 

Talvez o consumo midiático de conteúdos violentos e eróticos, e até mesmo sexuais, seja uma 

tentativa desses pequenos de construírem um senso de pertencimento a um grupo que vive 

cotidianos similares aos seus, é como se quisessem ter a certeza de que "não estão sozinhos". 

Por outro lado, ao que tudo indica, de alguma forma, essas crianças conseguem preservar a 

inocência infantil, voltando aqui ao conceito moderno: seja nas brincadeiras de pega-pega, 

nos jogos de computador, no jeito de narrar seus "namoros", que parecem apenas um 

sinônimo retirado do contexto "adulto" para amizade, ou "estar junto", seja no próprio brilho 

no olhar que mostram ao contar seus gostos, seus sonhos, sua infância. Nossa pesquisa leva a 

crer que o contexto familiar é um dos mais determinantes na vida dessas crianças, quando se 

trata de suas representações de amor e erotismo.  Diante dos dados coletados, temos que 

concordar com estudos da sociologia, abordados aqui nesta pesquisa, e com outros realizados 

na área da educação e da psicologia que enaltecem a importância da família sobre suas 

leituras acerca do tema.  

 Não foi fácil, como pesquisadora, ouvir as narrativas de rejeição, de maus-tratos e de 

dificuldades financeiras narradas pelas crianças. No caso dos participantes deste estudo, o 

contexto de exclusão geracional, sobre o qual fala Orofino (2012), é ainda maior, pois vem 

acompanhado de um contexto de exclusão socioeconômica e de desigualdade em relação ao 

seu entorno urbano. Os usos sociais que as crianças fazem dependem de suas condições de 

vida, que por sua vez não estão exclusivamente ligados a condições socioeconômicas, mas 

sim a questões de qualidade de vida (Orofino, 2008). A pesquisadora destaca, com base no 

trabalho de Silverstone (1994) que em uma sociedade de exclusão social, as mídias acabam 



 

 

152

preenchendo espaços de carência e construindo uma segurança ontológica diante de um 

contexto de crescente violência urbana, de individualismo e de solidão.  

 Sabemos, como destacam Bragg e Buckingham (2004), que autorrelatos são sempre 

contextuais e não exprimem exatamente o que seus autores realmente pensam — são como 

uma fotografia, "instantâneos" de suas histórias de vida. Isso sem contar com a possibilidade 

de uso do recurso da performance. No entanto, seus discursos de sofrimento e de alegria, 

sobre seu dia a dia em família, sobre o que assistem na televisão, o que gostam de brincar e o 

que "querem ser quando crescer", acompanhados da observação participante realizada, 

produziram indicativos significativos das representações construídas e da produção de 

significados dessas crianças acerca do amor, da família, do namoro, da cultura de pares e do 

sexo/erotismo, tendo como base seu consumo midiático e suas práticas cotidianas.  

 Precisamos pensar na infância como uma categoria geracional permanente e como 

um espaço social que se transforma constantemente, como propõe Qvortrup (2010), para o 

planejamento e a implantação de práticas educacionais e políticas que considerem as 

especificidades da condição de ser criança e sua relação com a mídia: de que forma podemos 

educar os pequenos para compreender e se relacionar com os meios de comunicação, de 

forma a aproveitarem seu caráter educacional e de entretenimento e, ao mesmo tempo, 

assumirem uma postura crítica diante de seu conteúdo?  

 Precisamos levar em consideração o fato, também salientado pelo autor dinamarquês, 

de que não existe uma infância padrão, mas infâncias, marcadas por diferentes contextos de 

vida e diferenças de classe social, etnia, gênero, história, etc. A visibilidade pública do 

erotismo e da sensualidade na mídia moderna é um tema de fato preocupante, pois expõe as 

crianças a conteúdos sobre os quais naturalmente e progressivamente elas detêm curiosidade e 

atração, mas cuja compreensão requer talvez um repertório e uma vivência que elas ainda não 

têm — o que não significa que todas vão somente "absorver" tais conteúdos de forma linear e 

se tornarem, precocemente, praticantes de relações sexuais. As crianças que ouvimos para esta 

pesquisa são consumidoras ativas da mídia, capazes inclusive de citar notícias assistidas em 

programas jornalísticos para tratarem de temas como diferenças geracionais e conteúdos 

impróprios para crianças. A maioria alega, contudo, que preferem mesmo é assistir a desenhos 

animados e jogar no computador. Todas as narrativas que coletamos para este trabalho são 

totalmente incompatíveis com afirmações como a de Lais Fontenelle, do Instituto Alana, de 

que até os 12 anos a criança não tem "capacidade crítica e de abstração de pensamento 
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formada"108, ou de Levin e Kilbourne (2009) de que "desde o minuto em que se levantam até 

a hora de ir para cama à noite, as crianças são assaltadas por imagens comerciais firmemente 

implantadas em seu cérebro" (2009, p. 32, grifo nosso). 

 Muito mais do que apontar conclusões definitivas, nossa intenção foi problematizar 

conceitos, propor questões a partir do relato dessas crianças e reafirmar a importância dos 

estudos de recepção para uma compreensão mais aprofundada sobre as relações que as 

crianças estabelecem com as mídias em seu cotidiano, com a consciência de que, o principal 

desafio atual dos estudos latino-americanos de recepção consiste em traduzir 

metodologicamente a teoria em projetos de investigação empírica. (LOPES, BORELLI e 

RESENDE, 2002). 

 Não é possível assumir aqui uma posição dicotômica. Os pequenos da ONG são 

crianças que sofrem, mas que riem; crianças que gritam, mas falam com ternura; que rebolam 

e sabem de cabeça as letras eróticas do funk, mas que gostam muito de desenho animado; que 

mantêm um esconderijo onde os meninos "fazem safadezas" com as meninas, mas que 

adoram brincar de boneca e de pega-pega; que sabem explicar de um jeito ou de outro o que é 

sexo, mas que dizem "ter nojo" de beijo. Eis aí as permanentes contradições e tensões, a 

pluralização do ser criança na sociedade contemporânea (Sarmento, 2004). O caminho é 

longo, mas precisamos, enquanto adultos, recriar, abrir, garantir espaços para ouvirmos as 

vozes das crianças, pois elas têm voz, nós é que não temos o hábito de prestar atenção nela. 

Temos ainda muito o que aprender com esses pequenos.  

 

  

 

 

                                                 
108 FONTENELLE, Lais. Polêmica em consulta pública. Disponível em: 
<http://defesa.alana.org.br/post/34293752425/polemica-em-consulta-publica>. Acesso em 11 ago. 2013. 
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9 ANEXOS 

ANEXO I 

PESQUISA: VOCÊ GOSTA DE ALGUÉM? Representações de amor, erotismo e sexo 
construídas por crianças em contextos populares a partir da cultura midiática 

 

QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO  DO  PÚBLICO 

COTIDIANO E CONSUMO CULTURAL INFANTIL 

 

 NOME:_____________________________________________________________ 

 

DATA DO NASCIMENTO:_________________   IDADE: _____________________ 

 

LOCAL ONDE NASCEU:________________________________________________ 

 

BAIRRO ONDE MORA: _________________________________________________ 

 

RELIGIÃO: (  ) Católico (  ) Evangélico  (  ) Espírita  (  ) Outro _______  (  ) Nenhum 

 

MORA COM QUEM? (  ) Pais  (  ) Mãe  (  ) Pai  (  ) Avó (  ) Outro ________ 

 

CONSUMO DE TECNOLOGIAS 

 

VOCÊ TEM TELEVISÃO EM CASA?      (   ) SIM       (   ) NÃO  

 

VOCÊ TEM TV A CABO?        (    ) SIM                (   ) NÃO 

 

QUANTOS APARELHOS DE TV HÁ EM SUA CASA? 

(  ) 1   (  ) 2   (  ) 3   (  ) 4 

 

VOCÊ TEM COMPUTADOR EM CASA:   (   ) SIM            (   ) NÃO 

 

VOCÊ TEM INTERNET EM CASA:   (   ) SIM                 (   ) NÃO 

 

HÁ QUANTO TEMPO TEM COMPUTADOR? 

(   ) 1 ano  (   ) 2anos  (   ) 3 anos  (   ) 4 anos ou mais 
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VOCÊ TEM CELULAR?         (   )SIM             (   ) NÃO 

 

QUEM TEM CELULAR NA SUA CASA?  (   )PAI   (   ) MÃE   (   )IRMÃOS 

 

QUE MÍDIAS VOCÊ TEM EM CASA? Marque mais de uma alternativa. 

(   ) Televisão     (   ) Rádio       (  ) Computador   (   )Videogame  

(   ) Telefone fixo      (   ) Telefones celulares – Quantos (    )     

(   ) Livros     (   ) Jornais    (   ) Revistas 

(   ) MP3       (   ) Tablet 

 
Outros? Quais? ________________________________________________ 
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ANEXO II 

PESQUISA: VOCÊ GOSTA DE ALGUÉM? Representações de amor, erotismo e sexo 
construídas por crianças em contextos populares a partir da cultura midiática 

 

ROTEIRO PARA CONVERSA - COTIDIANO 

PESQUISA 
 

Família 

• Onde mora e com quem mora 
• Como é a família e o que sente por ela 
• Com quem passa a maior parte do tempo 
• O que a mãe e o pai fazem 
• Como é o dia a dia em casa, se tomam café da manhã e jantam juntos, como é a rotina 

no fim de semana 
• Se é mais parecido com o pai ou com a mãe (por quê?) 

 

Amigos 

• Quem são seus amigos  
• Por que são seus amigos, conceito de amizade, o que sente pelos amigos 
• Se é fácil lidar com os meninos - para meninas 
• Se é fácil lidar com as meninas - para meninos 
• O que faz junto com os amigos, que brincadeiras estão envolvidas 

 
 
Escola / ONG 

• Onde estuda e como é a escola 
• O que faz na escola e o que gosta de estudar 
• Como são os professores 
• O que mais gosta de fazer quando está na ONG 

 

"Geral" 

• Que sonho gostaria de realizar 
• Qual é a diferença entre ser criança e adulto, se os adultos tratam bem as crianças 

 

Representações - Namoro / Casamento 

• De quem gosta, se tem namorado (a) - (por quê?) 
• Em caso afirmativo, como é o namoro (pessoalmente, por telefone, pela internet) 
• Em caso negativo, se gostaria de ter namorado (a), quem seria (por quê?) 
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• Significado de namoro e paquera 
• Se os pais são casados, o que é casamento 
• Com quem vai casar um dia 

ANEXO III 

PESQUISA: VOCÊ GOSTA DE ALGUÉM? Representações de amor, erotismo e sexo 
construídas por crianças em contextos populares a partir da cultura midiática 

 

ROTEIRO PARA CONVERSA - CONSUMO CULTURAL 

PESQUISA 
 

Televisão / Cinema / Gibis / Revista 

• O que gosta de assistir na TV 
• Se vai ao cinema e que filmes já viu 
• Filme preferido (por quê?) 
• Se lê gibis / revistas, quais (por quê?) 
• Que livros já leu ou está lendo 
• Ator/atriz preferidos (por quê?) 
• Se sabe por que alguns programas são considerados "impróprios para crianças 

menores de X idade" 
 

Internet 

• Se navega na internet, de onde acessa (casa/escola/ONG/outros) e o que faz 
• Sites preferidos e frequência de visitação 
• Por que motivo gosta da internet 
• Se acha que a internet é perigosa (por quê?) 
• Preferência - computador, brincar com os amigos ou outros (por quê?) 
 

Redes Sociais 

• Se usa as redes sociais, se tem facebook (por quê?) 
• Se conversa com amigos nas redes sociais e/ou com pessoas que não conhece no 

"mundo real" (se todas as pessoas que estão em seu facebook são suas amigas) 
• Se usa as redes sociais para paquerar 
• Se os pais sabem do seu uso das redes sociais e já conversaram sobre o assunto 
• O que sabe sobre "riscos" e perigos relacionados ao uso da internet 

 

 


