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DOS DISCURSOS ÀS AÇÕES – LEVANTANDO PISTAS ACERCA DA 

RELAÇÃO ENTRE MÍDIA, INFÂNCIA E GÊNERO 1 

 

Marta Queiroz 

 

RESUMEN 

 

Este texto es resultado de una investigación exploratoria realizada en el curso 

de doctorado en el período del 12 de mayo al 2 de junio de 2011, y tuvo como 

objetivo relevar datos sobre la relación entre medios, infancia y género. Las 

preguntas que guiaron esta investigación son las siguientes: ¿Cuál es la 

intensidad de los medios en la vida de los niños?¿Qué consumen los niños en 

los medios? ¿Qué modelos de mujer predominan en el imaginario de los 

niños?¿Qué relaciones tienen esos modelos con los vehiculizados por los 

medios? El marco teórico fundamental son las ideas de Ariés (1986), Canclini 

(1997), Postman (2002), Hall (2005), Louro (1999, 2004), Martín-

Barbero(2003), Silverstone (2002). La metodología utilizada fue cualitativa, con 

el uso de las técnicas de diseño, de observación y encuesta.  

 

Palabras clave: medios, niños, consumo 

  

RESUMO: 

 

Este texto é resultado de uma pesquisa exploratória realizada no curso de 

doutorado, no período de 12 de maio a 02 de junho de 2011, e teve como 

objetivo levantar pistas acerca da relação entre mídia, infância e gênero. As 

questões norteadoras desta pesquisa são as seguintes: Qual a intensidade da 

mídia nas vidas das crianças? O que as crianças consomem na mídia? Que 

modelos de mulher permeia o imaginário das crianças? Que relações tem 

                                                           
1 O presente texto é resultado de uma pesquisa exploratória realizada no Curso de Doutorado 
em Ciências Sociais da Comunicação na disciplina Mídia, Identidades culturais e Cidadania. 
Ela nos direcionou ao campo, permitindo-nos averiguar a possibilidade efetiva da realização da 
pesquisa. 
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esses modelos com os veiculados pela mídia? O referencial teórico 

fundamentou-se nas ideias de Ariés (1986), Canclini (1997), Postman (2002), 

Hall (2005), Louro (1999, 2004), Martín-Barbero (2003), Silverstone (2002). A 

metodologia utilizada é a qualitativa com uso das técnicas de desenho, da 

observação e do questionário. Participaram da pesquisa 08 crianças, na faixa 

etária entre 10 a 13 anos de idade, sendo 03 crianças da escola privada e 05 

crianças da escola pública. Os resultados apontaram uma intensidade da 

presença da mídia na vida das crianças e anunciaram os modelos idealizados 

de mulher concebidos por elas. Modelos ainda hegemônicos na sociedade 

brasileira. Diante dos resultados obtidos, percebemos que a mídia configura 

identidades sociais e subjetividades em nosso tempo e não pode ser vista 

apenas como veiculadora, mas também produtora de saberes, de formas 

especializadas de comunicar e produzir sujeitos. 

 

PALVRAS-CHAVE: Mídia. Criança. Consumo.   
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Uma nova caminhada... 

 

É importante explicitar que a proposta inicial da pesquisa de doutorado 

centrava-se em torno dos discursos veiculados na mídia impressa brasileira. 

Diante dos estudos e discussões realizados nas disciplinas do curso e nas 

orientações, decidimos trabalhar com os estudos de recepção. 

 

Dos discursos produzidos pelos diversos campos – psicologia, medicina, 

arquitetura, moda, entre outros – e veiculados na mídia impressa brasileira 

direcionada a mães e pais, entre outros educadores sociais, para a recepção, 

para o que pensam/falam as crianças sobre a sua condição de ser 

menina/menino. Da visão adultocêntrica sobre a criança2 ao posicionamento da 

própria criança sobre suas experiências e vivências. Este deslocamento 

causou uma mudança nos propósitos que tínhamos para a pesquisa. E, em vez 

de ser um obstáculo, foi um elemento motivador.  

 

Entendemos a criança e sua(s) identidade(s) como instâncias constituídas por 

uma história que não é natural e sim construção social, histórica e cultural, 

portanto, em processo de constituição/reconstituição permanente, o que admite 

transformações, retrocessos, rupturas e descontinuidades3. Que lugares são 

estes nos quais os indivíduos e grupos são posicionados e/ou se posicionam. 

Que respostas temos às referidas perguntas: Quem eu sou? O que posso ser?   

 

Diante da questão da(s) identidade(s)/subjetividade(s), dimensão importante 

nos estudos de recepção4, entendemos que há construções ocorridas na 

mediação entre a mídias e seus receptores.  Mas, que mediações atravessam 

essa relação? As familiares? As religiosas? Como ocorre a apropriação das 

                                                           
2 A criança por muito tempo foi considerada um infante, aquela que não sabe falar, sendo seus 
saberes e suas experiências negligenciadas.   
3 Ariès (1986), Charlot (1979), Louro (1999, 2004), Hall (2005).  
4 Eixo fundamental da pesquisa principal.  
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crianças dos modelos/discursos veiculados pela mídia?5 Passivamente? Não 

acreditamos nisso. Portanto, a noção de cultura6 seja central na discussão 

sobre recepção. Consideramos o receptor elemento ativo no processo 

comunicacional. Colocamos a recepção como lugar de ressignificação do 

discurso recebido, um lugar social.  

 

Diante do exposto construímos outros olhares sobre o objeto de pesquisa. 

Algumas questões foram surgindo nessa trajetória: Que referências 

identitárias/modelos de gênero na infância circulam na mídia? Como as 

crianças apropriam-se desses modelos? O que elas fazem com eles? Há 

rupturas com a tradição, ou seja, há modelos não hegemônicos que apontam 

para outras possibilidades de nos constituirmos como mulheres e homens? 

Pois sabemos que os discursos veiculados pela mídia estão sempre 

relacionados com o conhecimento que circula na sociedade7. 

 

Apesar da minha empolgação, começamos a refletir sobre o deslocamento 

feito. Começamos a pensar no campo e decidimos realizar uma pesquisa 

exploratória8, explorar o campo, aproximarmos do fenômeno a ser investigado 

em busca de pistas que desvelassem aspectos significativos acerca da relação 

entre mídia, infância e gênero. Algumas questões foram surgindo: como faria a 

                                                           
5 De acordo com Martín-Barbero (2003), o receptor não é passivo, ele atua num processo de 
recepção, seleciona o que o interessa, de acordo com suas mediações. Para o autor, a 
comunicação é uma relação de troca, em que o meio e o receptor interagem, e o resultado 
dessa interação emerge a mensagem recebida, não a mesma mensagem que o receptor 
enviou, mas outra mensagem, carregada de novos sentidos, de hibridizações ideológicas, 
políticas, etc., do seu emissor e receptor.  
6 A cultura é uma arena de luta por meio do qual os indivíduos/grupos sociais vão se 
constituindo e produzindo sentidos. De acordo Hall (2005, p.33) as identidades são constituídas 
culturalmente e vinculadas às práticas sociais “[...] a cultura é uma das condições constitutivas 
de existência dessa prática, que toda prática social tem uma dimensão cultural”. 
7 Os conteúdos e discursos propagados pela mídia ensinam às crianças a forma de ser 
homem, mulher, homossexual, etc. Tais conteúdos e discursos justificam e impõem a nós 
“verdades absolutas”. Mas, não podemos desconsiderar que a mídia, além de impor, recebe 
desta mesma sociedade determinadas representações sociais, podendo reproduzi-las ou 
ressignificá-las. Portanto, falar de sujeitos constituídos “[...] não é o mesmo que falar de 
indivíduos determinados. Há uma possibilidade de escolha e recusa nas relações de poder; os 
indivíduos podem aprender como não ser governados” (DALBERG; MOSS; PENCE, 2003, 
p.51).  
8 “Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de 
tipo aproximativo, acerca de determinado fato (...)” (GIL, 1999, p. 43). 
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pesquisa exploratória? Que abordagem metodológica seria significativa neste 

momento? Que técnicas de coleta de dados utilizaríamos? Como faríamos as 

análises? Por onde começar? Onde encontrar um determinado grupo de 

crianças para trabalhar? A nova trajetória trouxe consigo dúvidas e 

expectativas, mas revelou diferentes caminhos e maneiras novas de caminhar, 

o que proporcionou vislumbrar diferentes formas de perceber o objeto de 

estudo em questão. 

 

Algumas dúvidas foram surgindo durante o processo: o que queríamos 

conhecer/compreender com as crianças? Vislumbrávamos conhecer seus 

consumos9 e suas relações com as mídias, além de encontrar sinais que 

desvelassem aspectos de gênero na infância. Enfatizamos que os modos como 

se constrói e se reconstrói a posição da normalidade e a posição da diferença, 

e os significados que lhes são atribuídos em relação ao gênero na infância, no 

contexto da mídia, é condição sine qua non nesta pesquisa. 

 

A pesquisa exploratória: delimitando os caminhos... 

 

Dos discursos à ação dos sujeitos. O que pensa a menina sobre o que é ser 

mulher? Meninas, sim! Isso não implica que em outra fase da pesquisa os 

meninos não possam participar. Decidimos, neste momento da pesquisa, 

trabalhar com um pequeno grupo de crianças. Apesar dos meninos persistirem 

em questionar-me: Professora, porque não podemos participar do trabalho? 

Expliquei-lhes os propósitos do trabalho naquele momento. Eles entenderam e 

manifestaram o desejo de participar da outra fase da pesquisa.  

 

                                                           
9  De acordo com Canclini (1997), consumo é o conjunto de processos sociais e culturais em 
que se realizam a apropriação e os usos dos produtos. Para Silverstone (2002, p.150), 
consumo e mediação são interdependentes, “[...] Consumimos a mídia. Consumimos pela 
mídia. [...] A mídia, não é exagero dizer, nos consome [...] o consumo é, ele mesmo, uma forma 
de mediação, à medida que os valores e significados dados de objetos e serviços são 
traduzidos [...] Consumimos objetos. Consumimos bens. Consumimos informações”.  



Dos discursos as açoes…                                                                                                 Marta Queiroz 

 

110 

FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Año VI,  (2011), pp 105-126 

http://www.fisec-estrategias.com.ar/  
ISSN 1669- 4015 

 

Portanto, sem desconsiderar a importância da participação dos meninos10, as 

condições relativas ao tempo para coleta e análise dos dados eram 

insuficientes para uma análise significativa com um grupo maior de crianças. 

Reitero aqui que o trabalho com as meninas contemplava o que tínhamos 

proposto para a pesquisa exploratória, que ocorreu no período de 12 de maio a 

02 de junho de 2011.  

 

Qual a intensidade da mídia nas vidas das crianças? O que as crianças 

consomem na mídia? Esses foram os questionamentos que buscávamos 

responder inicialmente. Outra questão tornou-se premente: Que modelo de 

mulher11 permeia o imaginário da criança? Questões que nos guiavam e nos 

faziam apurar nosso olhar sobre o campo, sobre nosso objeto de estudo. Mas, 

Quem são essas crianças? Qual lugar foi desenvolvido a pesquisa? Que 

técnicas de coleta e análises de dados foram utilizadas?  

 

Inicialmente, 18 crianças manifestaram o desejo de participar da pesquisa após 

a primeira conversa que tive com elas. Fiquei um pouco assustada, pois 

tínhamos pensado em 10. Elas estavam ansiosas e queriam muito participar da 

pesquisa. A partir do segundo encontro, somente 08 crianças permaneceram. 

As outras, por não concordância dos pais ou puramente desencanto com o 

trabalho, desistiram12.  

 

As crianças tinham entre 10 a 13 anos de idade. As participantes da pesquisa 

cursavam o 6º ano do Ensino Fundamental. Nessa fase, as crianças tem 

condições de fazer escolhas mais conscientes, compreender criticamente as 

                                                           
10 Isto quer dizer que ele não é apenas binário, homem e mulher ou fêmea e macho, e nem que 
o poder é apenas centrado em um dos dois, como historicamente temos a ideia de que o poder 
é do macho ou do homem, mas que o poder circula, não tem centro, é um efeito de relações do 
poder (LOURO, 1999, 2004). 
11 A construção do gênero, homem/mulher, ocorre a partir de inúmeras aprendizagens e 
práticas empreendidas por um conjunto inesgotável de instâncias sociais e culturais, de modo 
explícito ou dissimulado, num processo sempre inacabado. Na contemporaneidade, essas 
instâncias multiplicaram-se e seus ditames são, muitas vezes, distintos (LOURO, 1999, 2004). 
12 Algumas crianças, especificamente da escola privada, queriam participar da pesquisa para 
não assistir as aulas, mas quando perceberam que não seriam dispensadas das atividades 
escolares, desistiram. Das 06 crianças ficaram somente 03. Na escola pública, das 12 crianças 
tiveram interesse em participar somente 05 compareceram ao nosso primeiro encontro. 
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suas ações, pensar concretamente e entender aspectos de suas realidade 

social. Erikson (1987)13 explicita que é, nessa fase, que a criança se sente 

competente, sendo as fases anteriores decisivas para o desenvolvimento 

positivo ou negativo da criança.  

 

O que construímos na infância em relação à personalidade não é totalmente 

fixo e pode ser modificado por experiências posteriores14. Podemos inferir que 

é, neste momento, que a criança precisa de uma forma ideal, que a prepare 

para o futuro, então, ela começa a expressar o que quer ser quando crescer 

Por essa razão escolhemos crianças nessa fase de idade e não mais jovens. 

Além disso, crianças menores exigem metodologias diferenciadas das que 

efetivamos e também não atendiam a perfil que propomos para esta pesquisa. 

 

Outra questão levantada em nossas discussões foi: onde pesquisar? O local 

escolhido foi a escola, já que poderia trabalhar em grupo com as crianças e 

percebê-las em interação, sem maiores dificuldades. Escolhemos 02 (duas) 

escolas. Uma pública e outra privada. A escolha foi determinada por suas 

características. Entendíamos que tal escolha contemplaria a diversidade das 

crianças, em relação à classe social. Não queríamos emplacar numa discussão 

meramente classista: O que uma ou outra classe consome? Mas, perceber a 

existência de atravessamentos transclassistas: O que as classes sociais estão 

consumindo? Como estão consumindo? Tentamos desnudarmos de pré-

concepções acerca dos grupos participantes da pesquisa. 

 

A pesquisa exploratória ocorreu em 02 (duas) escolas: 01 (uma) escola 

privada15, atende crianças da classe social ABC16, e 01 (uma) escola pública17, 

                                                           
13 O autor tematiza esta fase como sendo a da “indústria x inferioridade”, que vai dos 06 (seis) 
aos 12 (doze) anos de idade. Ele utiliza a palavra indústria no sentido de produtividade, 
desenvolvimento e competência, e a palavra inferioridade no sentido da insegurança que a 
criança tem em relação a seu não reconhecimento no grupo social a que pertence. É nesta 
fase, enfatiza o autor, que as crianças fazem importantes aprendizagens sociais. 
14 Erikson (1987) avança nas discussões propostas pela teoria psicanalítica freudiana 
deslocando o problema da identidade e das crises do ego do contexto psicossexual para o 
contexto sociocultural. Da sexualidade às relações sociais. Para isto propõe, assim como 
Piaget e Freud, estágios, mas os amplia da infância e adolescência. 
15 As crianças da escola privada serão identificadas com a sigla EPR. 
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atende crianças da classe CDE. As escolas participantes foram: “Colégio São 

Francisco de Sales - Diocesano” e “Escola Municipal Ambiental 15 de Outubro”.  

A entrada nas escolas foi antecipadamente acordada com os 

diretores/coordenadores. O trabalho desenvolvido com as crianças foi 

consentido por seus pais ou responsáveis. Seguimos alguns passos: 1) 

contatamos com as escolas informalmente para explicitar o trabalho a ser 

desenvolvido, no dia 12 de maio; 2) solicitamos formalmente, através de ofício, 

a permissão para desenvolver a pesquisa nas duas escolas, onde explicitei aos 

professores do 6° ano do Ensino Fundamental os seus objetivos, no dia 16 de 

maio; 3) enviamos aos pais o termo de consentimento, explicitando os objetivos 

e a metodologia da pesquisa, como também solicitava aos mesmos a 

participação de sua filha na pesquisa, no dia 16 de maio; 4) entregamos às 

crianças o ofício informando as datas e horário de nossos encontros, no dia 17 

de maio18; 5) Efetivamos as técnicas de coleta de dados, no período de 18 de 

maio a 02 de junho.  

 

Diante de tal desafio, tentamos realizar primeiramente uma observação 

naturalísta19 na tentativa de capturar situações em que a relação com a mídia 

emergisse no contexto das interações dos sujeitos no âmbito escolar. Observar 

o quê? Nossa proposição buscava verificar o consumo midiático das crianças 

no cotidiano escolar. As manifestações poderiam ser as mais diversas: padrões 

de consumo material20 na escola, expressões lingüísticas e comportamentais. 

Essa foi a ideia inicial. Mas, não conseguimos efetivá-la. Redirecionamos, 

então, a observação e efetivamos, no contexto das escolas, outras técnicas de 

                                                                                                                                                                          
16 De acordo censo realizado pelo IBGE, no ano de 2010, pela renda mensal (com base no 
salário mínimo de R$ 510,00), classifica a sociedade em classe: classe A (acima de 20 
salários mínimo), classe B (entre 10 a 20 salários mínimo), classe C (entre 04 e 10 salários 
mínimo), classe D (entre 02 e 04 salários mínimo), classe E (até 02 salários mínimo). 
17 As crianças da escola pública serão identificadas com a sigla EPU. 
18 Na escola privada, das 11h40 às 12h30, e na escola pública, das 9h40 ás 12h. As crianças 
da escola privada estudavam pela manhã e as crianças da escola pública estudavam à tarde. 
19 Definida também como livre ou não estruturada está baseada na presença do pesquisador 
no ambiente natural em que ocorrem os fatos pesquisados. Nela, “(...) os comportamentos a 
serem observados não são predeterminados, eles são observados e relatados da forma como 
ocorrem, visando descrever e compreender o que está ocorrendo numa dada situação” 
(ALVES-MAZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2002, p.166). 
20 As mochilas, cadernos, canetas, etc. 
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coleta de dados, como o questionário21 e o desenho22. Do consumo material 

direcionamos o olhar ao consumo simbólico. 

 

Paralelamente à realização da observação23 foi produzido um diário de campo 

que se tornou um instrumento importante de registro informal das observações 

realizadas e das impressões da pesquisadora. Foi nele que pudemos registrar 

as interações entre as crianças participantes da pesquisa nas atividades 

propostas pela pesquisadora, o que permitiu refletir sobre as ações das 

crianças naquele momento. Isto quer dizer que as descrições feitas são 

circunstanciais e não generalizáveis, já que foram realizadas quando 

aconteceram os encontros com os grupos, previamente agendados.  Não tive 

muita escolha. O acesso às salas de aula foi restrito nas duas escolas. No 

intervalo das aulas, as crianças se dispersavam num todo24. O todo não 

interessava no momento. Posso ser questionada acerca da escolha realizada, 

mas o campo, às vezes, me guiava, outras vezes eu tomava a direção. 

 

Além da observação e do diário de campo tentamos efetivar a entrevista25 com 

as crianças, sem sucesso, pois as mesmas inquietas sempre não respondiam a 

contento as perguntas feitas. Nela, não logramos êxito, ficamos apenas nos 

seus dados pessoais. Outar pergunta que conseguimos fazer refere-se ao que 

tipo de mulher gostaria de ser quando crescer? Não passamos disso com as 

entrevistas. As crianças estavam curiosas, ansiosas, o tempo foi curto. A 

intenção era deixá-las sempre à vontade nas atividades propostas. Portanto, as 

                                                           
21 Pois as crianças não respondiam às solicitações da entrevista. Decidimos, então, trabalhar 
com o questionário. Uma das vantagens do questionário é que “não expõe os pesquisados às 
influências das opiniões e do aspecto pessoal do entrevistado” (GIL, 1999, p.129). 
22 O desenho não foi livre, mas tematizado: que tipo de mulher você que ser? No desenho 
capturamos justamente aquilo que primeiro vem à cabeça da criança, aquilo que é mais óbvio 
para a criança, aquilo que lhe é mais evidente no momento. 
23 Este tipo de observação consiste na coleta e registro de eventos observados que foram 
previamente definidos (CHIZOTTI, 2003). 
24 Alunos da 5° ano do Ensino fundamental ao 3° ano do Ensino Médio, na escola privada, e 
alunos do 5° ao 9° ano do Ensino Fundamental, na escola pública. 
25 Rocha (2008) reconhece a inadequação da entrevista como recurso para apreender o ponto 
de vista infantil, já que o adulto pergunta e a criança responde. Há, nesse sentido, uma 
demarcação nas posições dos dois interlocutores. A visão do adulto tende a prevalecer em 
relação à da criança de tal modo que não podemos tomar a fala da criança com evidência nela 
mesma.  
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técnicas utilizadas deveriam acompanhá-las a seus tempos, espaços e 

comportamentos.   

 

De acordo com as respostas obtidas, mudamos de estratégia. Prescindimos da 

entrevista e a transformamos em questionário.  Entregamos às crianças26 para 

que pudessem, com mais tranquilidade e fidedignidade, respondê-los. Esse 

momento ocorreu nas dependências da própria escola27, sem intercorrências. 

Tentávamos capturar os seus conhecimentos/compreensões acerca do 

consumo midiático das crianças e questões relativas aos seus gostos e 

preferências que pudessem desvelar questões de gênero e sua relação com a 

mídia. 

 

Outra técnica utilizada foi a atividade de desenho. Entregamos a cada criança 

uma coleção, um lápis, uma borracha, uma folha de papel. Dividimos a folha de 

papel ao meio e solicitamos que cada uma desenhasse a mulher gostaria de 

ser e a mulher que não gostaria de ser. Nesta atividade, as crianças podiam 

revelar suas percepções sobre a mulher, partindo de suas interações 

cotidianas, atravessadas pelas mediações (MARTÍN-BARBERO, 2003). O que 

poderiam revelar preferências de determinados modelos de mulher.  

 

No decorrer do processo de investigação fomos surpreendidas, em alguns 

momentos, com o campo.  Às vezes se mostrava favorável, às vezes não. 

Íamos redefinindo, a cada resposta dada pelas crianças, as técnicas de 

pesquisa. Apesar do mergulho feito na escola e as interações estabelecidas 

com as crianças, não podemos definir esta pesquisa exploratória como 

etnográfica. No máximo podemos dizer que ela tem um caráter etnográfico, no 

momento em que nos aproximamos dos contextos de interações das crianças, 

a escola. O tempo foi curto no campo, portanto, não pudemos observar, com 

profundidade, o cotidiano das crianças no contexto escolar e, nem tampouco, 

                                                           
26 Além das crianças, enviamos um questionário aos seus pais ou responsáveis, para obtermos 
alguns dados da família. 

27 A opção de respondê-los na própria escola deve-se ao fato das respostas das crianças 
serem as mais fidedignas ao seu pensamento.  
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descrevemos densamente as experiências vivenciadas nesse espaço (WINKIN, 

1998). Deixamos de certa forma, o campo nos surpreender, buscando a cada 

movimento apurar nosso olhar no exercício do campo, que requer, em alguns 

momentos, relações de aproximações, em outros de distanciamentos. 

 

As pistas encontradas... 

 

O que fala a criança? De onde fala? Que significados têm as crianças sobre os 

elementos de sua cultura? A fala das crianças e o seu comportamento são 

relevantes ao estudo que proponho. É importante ressaltar “´(...) que a 

presença de crianças na pesquisa não é nova. O que talvez possa ser 

considerada como tendência recente seja o debate sobre a condição em que a 

criança toma parte da investigação” (CAMPOS, 2008, p. 37). 

 

Quando insisto na fala da criança não me refiro somente à oralidade, mas 

todas as formas possíveis de comunicação – escrita, desenhos, etc., onde 

possam expressar livremente seus pontos de vista.  Tento ultrapassar o 

entendimento acerca da criança como um ser que recebe passivamente as 

informações. Incluo aqui a recepção, a compreensão, a crítica e a reelaboração 

do conhecimento recebido. 

  

Partiremos do posicionamento das crianças quando foram indagadas sobre: o 

que gostaria de ser? Nessa direção, fizemos a seguinte pergunta: Quando você 

crescer gostaria de parecer com que mulher? Explicitei que iríamos identificá-la 

com esse nome na pesquisa. Diante da pergunta, obtivemos as seguintes 

respostas: 

“Bella Swan” do filme Crepúsculo (EPU). 

“Carla” da novela Rebelde (EPU). 

“Alice” da novela Rebelde (EPU). 

“Roberta” da novela Rebelde (EPU). 

“Rihanna” – Cantora (EPU). 

“Firgie” – Cantora (EPR). 

“Avonel Lougne” – Cantora (EPR). 
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“Médica” (EPR). 

 

Estes são os codinomes com que as crianças gostariam de ser identificadas 

nesta pesquisa. Percebemos, aqui, fortemente a presença da mídia nas vidas 

delas – o filme, A saga Crepúsculo, a novela, Rebelde veiculada na emissora 

Record”, e a música, especificamente a estrangeira28. Mas, quem são essas 

mulheres escolhidas pelas crianças? O que elas adotaram, talvez 

inconscientemente, é o modelo, ainda hegemônico de mulher29, representadas 

por elas em seus codinomes e referenciados na mídia. Além disso, situa-se 

uma dimensão importante, as crianças ultrapassaram o espaço doméstico. As 

mulheres, representadas por elas em seus codinomes, são profissionais: 

cantoras, atrizes e médica. 

 

Posteriormente, questionamos as crianças sobre: o que é ser mulher? As 

crianças responderam o seguinte: 

“Ser grande de coração”, “Bonita”, “Estudiosa” (Bella Swan- EPU). 

“Romântica”, “Gostosa”, “Amigável” (Carla-EPU). 

“Batalhadora”, “Esforçada”,”Esperançosa” (Alice-EPU). 

“Carinhosa”, “Inteligente” (Roberta-EPU). 

“Vaidosa”, “Bonita”, “Companheira” (Rihanna-EPU). 

“Vista com respeito”, “Chique”, “Gente e não rapariga” (Firgie-EPR). 

“É ter atitude”, “É ter estilo” (Avonel Lougne-EPR). 

“Gostar de trabalhar”, “Responsável pelos seus filhos” (Médica-EPR). 

Encontramos nas respostas dadas pelas crianças as várias concepções de 

mulher: mãe (ser grande de coração, amigável, carinhosa, responsável pelos 

filhos), moralista (vista com respeito, gente e não rapariga), romântica 

(romântica), emancipada/trabalhadora (estudiosa, inteligente, estilosa, 

trabalhadora). Há aqui avanços das crianças em suas compreensões acerca do 

papel da mulher na sociedade, apesar de algumas falas explicitarem aspectos 

conservadores. As crianças vislumbraram perspectivas emancipatórias da 

                                                           
28 Não é de se estranhar a presença forte da mídia nas vidas dos indivíduos, já que vivemos 
num mundo midiatizado (SILVERSTONE, 2002).  
29 Todas as mulheres indicadas pelas crianças são brancas e, na maioria, loiras.  
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mulher, que ultrapassam a esfera privada, do espaço doméstico, considerada 

como lugar próprio das mulheres, vislumbrando a esfera pública, da igualdade, 

da liberdade e da emancipação.  

 

Para compreendermos melhor o que falam essas crianças é importante 

considerar o contexto de onde falam: Quem são essas crianças? Com quem 

vivem? Onde Moram? Qual a profissão dos pais? Qual a renda de suas 

famílias? Sobre estes questionamentos, obtivemos, através das entrevistas, as 

seguintes respostas: 
EPU 

Codinome 

 
Idade  

N° de 

irmãos 

Mora com 

quem 

Local onde 

mora 

Profissão do 

pai/padastro 

Profissão da 

mãe 

Renda 

Familiar 

Bella Swan 11 16 Avó Água Mineral 
Autônomo 

(soldador) 
Dona de casa 

2 ½ 

salários 

Carla  13 01 
Mãe, Avô, 

Padastro  
Água Mineral 

Mecânico 

(padastro) 
Cabelereira 4 salários 

Alice 11 02 Madrinha Mocambinho - Diarista 1 salários 

Roberta 12 06 Tia Água Mineral - Lavadeira 
1 ½ 

salários 

Rihanna 11 01 Pai, Mãe 
Risoleta 

Neves 
Pedreiro Dona de casa 3 salários 

EPR 

Codinome 

 
Idade  

N° de 

irmãos 

Mora com 

quem 

Local onde 

mora 
Profissão do pai 

Profissão da 

mãe 

Renda 

Familia

r 

(média) 

Firgie 11 02 
Padastro, 

Mãe 

Lourival 

Parente 

Empresário 

(padastro) 
Professora 

15 

salários 

Avonel 

Lougne 
11 02 Pai, Mãe 

São Benedito  

(Timon-

Maranhão) 

Técnico em 

aparelhos 

hospitalares 

Professora 
7 

salários 

Médica 10 01 Pai, Mãe Dirceu I 
Representante de 

roupas 

Representante 

de roupas 

6 ½ 

salários 

 

Das 08 (oito) crianças participantes da pesquisa, somente 03 (três) vivem com 

o pai e mãe. As outras 05 (cinco) crianças vivem com seus tios, avós, 

padastros e mães, e madrinha. Há uma nova reconfiguração na instituição 



Dos discursos as açoes…                                                                                                 Marta Queiroz 

 

118 

FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Año VI,  (2011), pp 105-126 

http://www.fisec-estrategias.com.ar/  
ISSN 1669- 4015 

 

família, com mudanças de padrões de funcionamento entre seus membros, 

distanciando-se do modelo nuclear30.  

 

Uma outra dimensão refere-se às pistas sobre o consumo midiático: Que 

mídias utilizam as crianças? O que estão consumindo? Nos quadros abaixo 

relacionados, temos uma síntese geral do questionário. Obtivemos as 

seguintes respostas das crianças: 

                                                           
30 De acordo com Carvalho (2002) há um reconfiguração da família, do modelo nuclear à 
reconstituição de outros modelos de família: descasadas (mãe+filhos, pais+filhos); recasadas 
(pai+esposa/madastra+filhos, mãe+esposo/padastro+filhos) e as reconfiguradas (tio+sobrinho, 
avós+netos, madinhas/padrinhos+afilhados, etc. 

EPU 

Codinome 

 

Quais revistas 

lê 

Lê  

Jornais 

Assiste  

TV/ O que mais 

gosta de assistir 

Assiste  

Filme/ 

Onde 

Ouve  

Músicas/ 

Como ouve 

Você possui 

celular, Ipod, 

MP3, etc.. 

Bella Swan 

 

Não 

  

Não 
Sim, “Filmes e TV 

globinho” 

Sim, “TV e 

DVD” 

 

Sim, “TV, 

DVD, 

Celular” 

Celular 

 

Carla  
Revista da 

Rebelde  
Não 

Sim, “Filmes, TV 

globinho” e I-

Carly” 

Sim, ”TV e 

DVD” 

Sim, “TV, 

DVD, 

Celular” 

Celular 

Alice 
Revista da 

Rebelde 
Não 

Sim, “Filmes, 

Novelas e 

Desenhos” 

Sim, ”TV e 

DVD” 

Sim, “TV, 

DVD, 

Celular” 

Celular 

Roberta Não Não 

Sim, “Filmes, 

Desenhos e I-

Carly” 

Sim, ”TV e 

DVD” 

Sim, “TV, 

DVD, MP3, 

Celular” 

Celular 

MP3 

Rihanna Não 
Jornal “O 

Dia” 

Sim, “Filmes, 

Desenhos e 

Novelas” 

Sim, ”TV e 

DVD” 

Sim, “TV, 

DVD, MP3, 

Celular e 

Internet” 

Celular 

EPR 

Codinome 

 

Quais   

Revistas Lê 

Ler  

Jornais 

Assiste  

TV 

Assiste  

Filme 

Ouve  

Músicas/ 

Como ouve 

Eletrônicos 

que possuem 

Firgie 
Época 

Criativa 
Não 

Sim, “Filmes e 

Novelas – 

Rebelde e Morde 

e Assopra” 

Sim, ”TV, 

DVD e 

Cinema” 

Sim, 

“Celular e 

internet” 

 

Celular, 

MP3 

Avonel 

Lougne 

Mundo estranho 

Superinteressan

te 

Sim, as 

tirinhas do 

jornal 

Sim, “Filmes e 

Desenhos, 

Novelas e Todo 

Sim, ”TV, 

DVD e 

Cinema” 

Sim, “DVD, 

celular e 

Internet” 

Celular, 

MP3, IPOD 
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Sobre as revistas, das 08 (oito) crianças, 04 (quatro) lêem revistas, sendo 02 

(duas) de fofocas, especificamente as relativas à novela rebelde31 e 02 (duas) 

de diversas temáticas. As revistas, referência inicial desta pesquisa, foram, 

então, descartadas como observáveis. Em relação aos jornais, das 08 (oito) 

crianças, somente 02 (duas) indicaram que sim, sendo que 01 (uma) 

especificou que lê somente as tirinhas no jornal.  

 

Em relação à televisão, as 08 (oito) assistem. Sobre o que mais gostam de 

assistir, 04 (quatro) afirmaram que gostam de assistir novelas, 02 (duas) da 

escola pública e 02 (duas) da escola privada, apesar de ter predominado nos 

codinomes das crianças da escola pública os personagens da novela Rebelde.  

 

Sobre filmes, as 08 (oito) crianças afirmaram que assistem filmes na televisão e 

DVD, sendo que somente 02 (duas) assistem também no cinema. 

 

Sobre músicas, há também uma ênfase forte, as 08 (oito) crianças 

responderam que sim. Ao serem indagadas onde ouvem, temos o seguinte: 07 

(sete) ouvem no DVD, 05 (cinco) ouvem na televisão, 06 (seis) ouvem no 

celular, 03 (três) ouvem na internet e 01 (uma) ouve no CD. 

                                                           
31 Fica evidente a escolha de codinomes de algumas crianças da escola pública ser de 
personagens da novela Rebelde. Ficou também evidente na observação realizada na escola 
privada quando as crianças começaram a cantar a música da novela Rebelde na festa de 
aniversário feita para a professora de Português. 

mundo odeia o 

Chris” 

 

Médica Não Não 

Sim, “Filmes e 

Desenhos – 

Polly” 

Sim, “TV e 

DVD” 

Sim, “DVD, 

CD” 
Celular 

 

EPU 

Codinome 

 
Tem computador Acessa internet 

O que gosta/gostaria de fazer 

na internet 

Bella Swan Não Não Gostaria de acessar imagens 
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Em relação ao acesso ao computador e à internet, obtivemos os seguintes 

resultados: 

 

Das 08 (oito) crianças que responderam ao questionário, 04 (quatro) tem 

computador em casa e 04 (quatro) não tem. Sobre o acesso à internet, 02 

(duas) não tinha acessado, 01 (uma) acessa na lanhouse, 01 (uma) acessa na 

lanhouse e na escola e 04 (quatro) acessam em casa. Em referência ao que 

gostam/gostariam de acessar, 01 (uma) afirmou que gostaria de acessar 

imagens de famosos, 06 (seis) afirmaram que gosto/gostaria de entrar nas 

redes sociais – MSN e Orkult32 e 01 (uma) gostaria de fazer pesquisas 

escolares. 

 

É relevante refletir sobre a nova geração de crianças que nasceu no mundo da 

mídia, que o desvenda por meio de uma grande variedade de canais de 
                                                           
32 Das 06 (seis) crianças, 01 (uma) gosta de ver novela da Rebelde e (05) gostam/gostaria de 
jogar Haboo. 

de famosos 

Carla Não 
Sim, 

“Lanhouse” 

Gosto de entrar nas redes 

sociais – Orkult, ver novelas 

(Rebelde) e jogar Haboo 

Alice Não Não 
Gostaria de entrar nas redes 

sociais – Orkult, MSN 

Roberta Não 
Sim, 

“Lanhouse e Escola” 

Gostaria de entrar nas redes 

sociais – Orkult, MSN e jogar 

Haboo 

Rihanna Sim 
Sim, 

“Em casa” 

Gosto de entrar nas redes 

sociais – Orkult, MSN e jogar 

Haboo 

EPR 

Codinome 

 
Tem computador Acessa internet 

O que gosta/gostaria de fazer 

na internet 

Firgie Sim 
Sim, 

“Em casa” 

Gosto de entrar nas redes 

sociais – Orkult, MSN e jogar 

Haboo 

Avonel Lougne Sim 
Sim, 

“Em casa” 

Gosto de entrar nas redes 

sociais – Orkult, MSN e jogar 

Haboo 

Médica Sim 
Sim, 

“Em casa” 
Fazer pesquisas escolares 
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televisão, jogos de computadores, Ipods, internet, telefones celulares, etc., e 

explorar as implicações dos comportamentos e conhecimento delas na 

constituição de um novo perfil de infância. Acreditamos que a infância está em 

processo de reconfiguração, estão em andamento novas e diferentes formas 

de constituição de ser criança (POSTMAN, 2002). A criança está mergulhada 

nesse novo mundo. O mundo da mídia, das tecnologias.  

 

Imagens? Imagens? Imagens? Vivemos num mundo onde as imagens estão 

por todo lugar. Para as crianças, a linguagem visual tem um grande valor. É 

através dela que podem representar seus desejos, suas idéias, suas opiniões. 

Em relação às imagens explicitadas abaixo é um recorte das identidades 

infantis. Podemos, neste sentido, afirmar que “a mídia não apenas veicula, mas 

contrói discursos e produz significados e sujeitos” (FISCHER, 1997, p. 65). 

 

Diante dos resultados apresentados, as imagens produzidas pelas crianças 

através dos desenhos vem confirmar o dito pelas crianças no questionário e na 

entrevista. Os desenhos abaixo explicitados foram produzidos pelas crianças 

na tentativa de responder a seguinte pergunta: que tipo de mulher gostaria de 

ser? Que tipo de mulher não gostaria de ser? Obtivemos o seguinte resultado:  

 

 

Desenhos das crianças da escola privada – 2011, de acordo com a seguinte 

pergunta: Que tipo de mulher você gostaria de ser? 

MÉDICA – Não indica qual FIRGIE - Cantora AVONEL LOUGNE - Cantora 



Dos discursos as açoes…                                                                                                 Marta Queiroz 

 

122 

FISEC-Estrategias - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 
Año VI,  (2011), pp 105-126 

http://www.fisec-estrategias.com.ar/  
ISSN 1669- 4015 

 

          

 

Desenhos das crianças da escola pública – 2011, de acordo com a seguinte 

pergunta: Que tipo de mulher você gostaria de ser? 

Diante dos desenhos, verificamos novamente a ênfase forte na música 

estrangeira e na novela Rebelde. O que as crianças fazem e o que pensam é 

resultado da interação com o que está ao seu redor, das suas vivências e 

experiências. No imaginário das crianças, referenciados em seus desenhos, 

percebemos um modelo de mulher: magra, branca, bonita, famosa, 

independente, forte, saudável e de boa condição social e econômica. Esse 

modelo ideal de mulher ainda permeia o imaginário dos indivíduos em nossa 

sociedade, “[...] trazendo uma obsessão com a imagem ideal em um número 

significativo de mulheres” (CABEDA, 2004, p. 150).  

 

RIHANNA - Cantora 

JOGADORA DE VÔLEI – Não indica qual 

BELLA – Filme Crepúsculo 

ALICE – Novela Rebelde RIHANNA – Cantora 
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Podemos questionar: Que estéticas são essas? O que as imagens e os 

desenhos nos revelam? O que permeia o imaginário das crianças?  Dimensões 

acerca do que é bonito/feio, idade, raça, nível sócio-econômico emergiram ao 

serem perguntadas sobre o tipo de mulher que gostaria de ser. Quando 

perguntadas sobre o tipo de mulher que não gostaria de ser, obtivemos o 

seguinte modelo: gorda, religiosa, saliente, indiana, desonesta, vulgar e pobre, 

conforme as imagens apresentadas abaixo:  

 

 

Desenhos das crianças da escola privada – 2011, de acordo com a seguinte 

pergunta: Que tipo de mulher você não gostaria de ser? 

 

ALCIONE - Cantora 

EVANGÉLICA  

MULHER SALIENTE  

INDIANA – Não indica qual 

LADRA  

RIHANNA – Cantora 
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Desenhos das crianças da escola Pública – 2011, de acordo com a seguinte 

pergunta: Que tipo de mulher você não gostaria de ser? 

 

As imagens disseminadas na mídia expressam concepções hegemônicas 

difundidas nas sociedades contemporâneas relacionadas raça, etnia, estética 

da magreza, etc. Estes conceitos são determinantes para se definir quem está 

dentro ou fora do padrão de beleza contemporâneo como também são 

marcadores sociais que estão envolvidos nos processos de construção de 

diferenças e identidades culturais. Mas, sabemos que o significado que esses 

conceitos possuem são constituídos social e historicamente, em contextos 

específicos (HALL, 2005). Não possuem significados naturais e estáveis em si 

mesmos. No regime dominante/hegemônico de representação ser banco, 

magro, rico e famoso ainda serve de referência padrão em nossa sociedade.  
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