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Os estudos de recepção colaboram no questionamento de práticas 

maniqueístas. É pouco proveitoso o discurso que sacramenta a mídia como 

ótima e traz para a sala de aula sem nenhum senso crítico, isto é, sem vinculá-

la à realidade mais geral da sociedade, usando-a apenas como instrumento, 

como ferramenta; ou, ao contrário, o discurso que a inviabiliza como 

possibilidade de estudo crítico a ser levado para a sala de aula, baseado na 

prerrogativa de que os meios de comunicação são instrumentos de alienação. 

Roseli Fígaro  
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RESUMO 

 

 

O objetivo do presente estudo é compreender como se dá a recepção de crianças à telenovela 

infantil Carrossel e que produções de sentido emergem dessa interação. Realizado em uma 

oficina de vídeo para alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental em uma escola pública 

do município de Balneário Camboriú, Santa Catarina, este estudo apoia-se nos conceitos de 

mediação, culturas de infância e nas pesquisas sobre o imaginário infantil, segundo Sarmento 

(2004), Buckingham (2000), Orozco-Gómez (1996) e Girardello (2008), respectivamente. A 

metodologia envolve diferentes instrumentos, baseando-se, principalmente, na interpretação 

de desenhos como representações, e na análise das manifestações que emergiram dos grupos 

focais. Sem abster-se das contribuições dos Estudos Culturais Latino-Americanos, utilizadas 

para as análises dos dados, esta pesquisa também procura ter uma postura etnográfica, em um 

ambiente de importantes relações de mediação entre as crianças e a produção midiática, que é 

a escola. Este estudo demonstra como as Culturas de Infância estão presentes na recepção 

midiática infantil, determinando os modos de sua televidência e influenciando em suas 

produções de sentido. A interpretação dos dados aponta para a necessidade da pesquisa de 

Recepção com o público infantil aliar-se aos conhecimentos da Sociologia da Infância, tais 

como o estudo das Culturas de Infância, a fim de ter uma análise mais aproximada das 

especificidades nos modos que as crianças interagem com a mídia. Além disso, esta pesquisa 

mostra o quanto o imaginário infantil está ativo na interação com a TV, fazendo, dessa mídia, 

um meio propício à recriação e à produção de sentidos próprios pelas crianças. 

 

 

Palavras-Chave: Telenovela. Criança. Recepção. Culturas de Infância. Educação.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

ABSTRACT 

 

 

The aim of this study is to understand how the reception of children to children’s soap opera 

Carousel takes place and what meaning productions emerge from this interaction. Performed 

in a video workshop for students in the early years of elementary school in a public school in 

the city of Balneario Camboriu, Santa Catarina, this study relies on the concepts of mediation, 

cultures of childhood, and in researches on the child's imagination, according to Sarmento 

(2004), Buckingham (2000), Orozco-Gómez (1996), and Girardello (2008), respectively. The 

methodology involves different instruments, mainly those relying on the interpretation of 

drawings as representations, and analysis of events that emerged from the focus groups. 

Without refraining from contributions of Latin American Cultural Studies, used for data 

analyzes, this research also seeks to have an ethnographic approach, in an environment of 

significant mediation relationships between children and media production, which is the 

school. The study demonstrates that Culture of Childhood is present in children's media 

reception, determining modes and influencing their “televidence” in their productions of 

meaning. Interpretation of the data points to the need for Reception research with children ally 

with the knowledge of the Childhood Sociology, such as the study of Culture of Childhood, in 

order to have a closer analysis of the specific ways in which children interact with media. 

Furthermore, this research show how children's imagination is active when interacting with 

the TV, being, this media, a supportive place for children’s own recreation and production of 

meaning. 

 

 

Keywords: Soap opera. Child. Reception. Culture of Childhood. Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mídias, em especial a televisão (TV), sempre estão no cerne das discussões sobre a 

sua relação com as crianças e as mudanças na infância percebidas por grande parte da 

sociedade nas últimas décadas. Se a televisão é, algumas vezes, o meio pelos quais são 

travados esses debates, ela é também acusada de ser causadora original de muitas das 

transformações vistas, de modo geral, como problemáticas ou ameaçadoras de um 

determinado conceito de infância. A cada nova febre entre os jogos de videogame ou de 

computador - principalmente, a cada novo grande sucesso de audiência televisiva entre as 

crianças -, surge, também, a constante preocupação se tal programa ou jogo é bom ou não; se 

é educativo ou prejudicial ao público infantil, independentemente de ser a ele destinado ou 

não. 

Nos anos de 2011 e 2012
1
, houve uma crescente disputa pela vice-liderança na 

audiência entre as emissoras de TV Rede Record e Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). 

Em meio a essa concorrência, as duas empresas midiáticas tiveram como estratégia investir no 

público jovem e infantil. Em 2011, a Record passou a exibir a novela adolescente Rebelde, no 

mesmo horário em que é transmitido o Jornal Nacional, pela Rede Globo, emissora líder. Já o 

SBT estreou, em maio de 2012, a novela Carrossel, voltada ao público infantil
2
. Com o 

grande sucesso da novela Carrossel, a novela Rebelde incorporou crianças ao seu elenco a 

partir da segunda temporada. 

As mudanças na grade de programação, incorporadas pelas duas emissoras, deram 

maior ênfase a programas de caráter infanto-juvenil. Tais transformações podem ser vistas 

como um reflexo das alterações na estrutura e na organização das famílias brasileiras que vêm 

acontecendo nas últimas décadas. Estudos das mais diferentes áreas, tais como os da 

Sociologia da Infância ou, até mesmo, os das pesquisas de marketing, têm atestado as 

transformações no que se refere ao papel das crianças na estrutura familiar, principalmente no 

que se refere ao aumento do seu poder de decisão nas famílias (SARMENTO, 2004; 

BUCKINGHAN, 2000). 

                                                 
1
Em meados de 2007, a Record ultrapassa o SBT assumindo a vice-liderança de audiência da TV aberta no 

Brasil. Desde então, o SBT tenta reassumir a posição que mantinha anteriormente. Em 2012, com a novela 

Carrossel, o SBT passou a concorrer mais acirradamente com a Record, chegando a superá-la em alguns meses 

do ano. Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/07/13/SBT-ameaca-

vice-lideranca-da-Record.html>. Acesso em: 15 ago. 2013. 
2
As duas telenovelas são regravações de produções mexicanas que tiveram suas versões originais exibidas por 

ambos os canais. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/07/13/SBT-ameaca-vice-lideranca-da-Record.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2012/07/13/SBT-ameaca-vice-lideranca-da-Record.html


14 

 

 As duas redes de televisão que disputam, no Brasil, a vice-liderança mostraram-se 

atentas a essas transformações. Desde o início da televisão no Brasil, o público infantil carece 

de bons programas nos canais de TV abertas; salvo algumas exceções como iniciativas 

elogiadas da TV Cultura
3
. A programação que já era escassa tornou-se ainda mais reduzida 

quando a principal emissora do país tirou do ar o programa TV Globinho, das manhãs de 

segunda a sexta-feira, para estrear o programa Encontro com Fátima Bernardes, o que fez 

com que a audiência infantil da Rede Globo migrasse para os outros canais
4
. 

As regravações de Carrossel e Rebelde, e suas transmissões em horário nobre, fizeram 

emergir a estratégia das duas emissoras que ocupam o segundo e terceiro lugar, Rede Record 

e SBT, para aumentar o faturamento e a audiência: apostar no velho produto, as telenovelas, 

para um novo público: as crianças. O novo cenário de programação televisiva, desenhado 

pelas duas emissoras, trouxe consigo, consequentemente, uma mudança também em todo o 

marketing produzido para o horário e fez crescer as inserções de mídia e merchandising para 

o público infantil, fossem eles brinquedos, produtos de higiene pessoal, automóveis ou até 

produtos de limpeza. A criança tornou-se o principal alvo, não apenas do consumo cultural 

como também do consumo de produtos.  

Para além do já conhecido domínio das telenovelas na grade de programação da 

televisão brasileira, em especial da líder Rede Globo, o ano de realização da pesquisa na qual 

se baseia esta dissertação foi marcado por um novo padrão de estruturação da programação 

televisiva: a entrada e o estabelecimento de programas voltados ao público infanto-juvenil no 

horário nobre. Em minha convivência com outras mães, percebi a preocupação de algumas 

delas em definir se seus filhos deveriam ou não assistir à novela Carrossel, se seria esse o 

início de um novo hábito ou “vício” entre as crianças, visto que a estrutura do gênero 

telenovela é dividida em capítulos, tendo, assim, como uma de suas principais características 

um desfecho que leva sempre à expectativa para o próximo capítulo. A novela conquistou, 

dessa forma, audiência não apenas dos canais concorrentes da TV aberta, mas também de 

                                                 
3
 Para ver um histórico da programação infantil na TV aberta, consulte Colvara (2007): Os Programas Infantis e 

sua trajetória na TV aberta brasileira: os casos mais importantes. Disponível em: 

<www.intercom.org.br/papers/outros/hmidia2007/resumos/R0163-1.pdf>. Acesso em: 26 out. 2013. 
4
 O programa Encontro com Fátima Bernardes estreou pela Rede Globo em 25 de junho de 2012, ocupando o 

horário das manhãs de segunda a sexta-feira que pertencia antes ao programa infantil TV Globinho, tornando 

ainda mais reduzido o tempo destinado à programação infantil na emissora. A mudança repercutiu bastante na 

imprensa. Alguns artigos foram publicados no portal Observatório da Imprensa. Dentre eles o disponível no link: 

<http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed702_a_desinfantilizacao_da_programacao_da_tv_ab

erta.>. Acesso em: 20 set. 2013. 

http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed702_a_desinfantilizacao_da_programacao_da_tv_aberta
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/news/view/_ed702_a_desinfantilizacao_da_programacao_da_tv_aberta
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crianças que assistiam antes a desenhos ou a outros programas infantis nos canais fechados no 

mesmo horário.  

Passei, assim, a questionar-me se, a partir da nova estratégia da Record e, 

principalmente, do SBT, as crianças que antes assistiam ao telejornal com os pais, aquelas que 

brincavam, ou as que assistiam aos desenhos animados nos canais fechados e passaram a 

assistir Carrossel e Rebelde, estariam, ao migrar para o gênero telenovela, partindo para um 

novo hábito com menos possibilidades de enriquecimento do imaginário ou do conhecimento 

e maior probabilidade de “vício”, já que, a partir de então, não poderiam perder a um capítulo 

da novela favorita. Surgiram, ainda, outros questionamentos: Seria a telenovela um gênero de 

maior predisposição à recepção passiva? Como seriam ressiginificadas as temáticas tais como 

bullying e racismo presentes na trama do SBT?  

Assim sendo, o tema da pesquisa aqui apresentada surgiu de uma combinação de 

vivências e inquietações. Ao ingressar no mestrado em Educação da Univali, eu tinha, a 

princípio, a intenção de investigar uma problemática voltada ao telejornalismo, área que está 

mais ligada à minha experiência profissional. No entanto, influenciada pelos próprios sujeitos 

da pesquisa e diante do surgimento de um novo modelo de grade de programação na televisão 

brasileira, no chamado horário nobre, tornou-se inevitável trazer à tona a relação das crianças 

com a teledramaturgia.  

Ainda estabelecida como produto central da produção ficcional brasileira, a 

telenovela
5
 também representa uma identidade cultural brasileira. Não é de hoje que a novela 

está consolidada como gênero mais popular e lucrativo da televisão do nosso país, sendo, 

muitas vezes, o ponto de encontro e tema de conversas nas casas e em outros ambientes 

públicos e privados da sociedade brasileira. Para Lopes et al. (1999) e Lopes, Borelli e 

Resende (2002), a telenovela configura-se, dessa forma, como uma narrativa da nação. Um 

“veículo privilegiado do imaginário” capaz de trazer a inserção de dramas públicos nos 

espaços privados, como também de dramas privados nos espaços públicos. 

Vivemos em um país de cultura audiovisual preponderante. A pesquisa de recepção 

com crianças torna-se, assim, ainda mais importante no sentido de explicar como iniciamos a 

nossa cultura e a relação com o ambiente midiático. As contribuições das pesquisas de 

recepção com crianças e jovens são de grande relevância, não apenas para os estudos em 

Comunicação como também para a pesquisa em Educação. A interação entre esses dois 

                                                 
5
 O gênero telenovela, seu histórico, seu surgimento no Brasil e suas características serão assuntos abordados no 

segundo capítulo desta dissertação. 
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campos do conhecimento tem sido trabalhada ao longo das últimas décadas em todo o mundo. 

Entre as linhas de pesquisa que investigam e tratam sobre a aproximação dos dois campos 

estão: Mídia-educação, Educomunicação, Educação para os Meios, Letramento Midiático, 

dentre outros. Para Girardello (2011a), a relação entre Educação e Comunicação constitui-se, 

ainda, como um campo novo e em constante transformação na contemporaneidade, pelas 

novidades culturais, tecnológicas e subjetivas. 

Devido à crescente aproximação das crianças e dos adolescentes dos meios de 

comunicação, em especial da televisão e da internet, pode-se inferir que o conhecimento das 

interações, das subjetivações e das representações formuladas pelos estudantes em contato 

diário com os meios de comunicação representa um conhecimento de fundamental 

importância, não apenas para a pesquisa em educação de um modo geral como também para o 

professor em sala de aula. Concordamos, assim, com Jacks e Menezes (2007) sobre a 

necessidade de articular-se o conhecimento já produzido pelos autores brasileiros no campo 

dos estudos de recepção com as novas pesquisas a fim de estabelecerem-se convergências e 

divergências entre os estudos, como forma de contribuir mais produtivamente para a pesquisa. 

No entanto, reconhecemos o tempo limitado no mestrado para realização de revisões mais 

aprofundadas para um diálogo mais amplo entre as pesquisas anteriores e o estudo a ser 

realizado. 

Dentro dessas limitações, optamos por realizar alguns recortes geográficos e temporais 

na seleção dos trabalhos a serem revisados. Além da grande contribuição dos artigos da autora 

Nilda Jacks, que vem fazendo um estado da arte dos estudos de recepção no Brasil (JACKS et 

al., 2011; JACKS; ESCOSTEGUY, 2005; JACKS; MENEZES, 2007), recorremos às bases 

de dados da Capes e da Escola de Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo (USP).  

Os trabalhos de recepção pesquisados diversificaram-se em relação ao público e ao 

enfoque de pesquisa - ora centrando-se no público, ora no programa ou meio de comunicação. 

Encontramos trabalhos nos quais o foco estava no meio de comunicação ou programa 

televisivo, suas mensagens e suas representações acerca de temas sociais, tais como as 

representações raciais das telenovelas (BARBOSA, 2008), a violência na telenovela 

(MURAKAMI, 2009) e os elementos de identidade nacional em uma telenovela (FREIRE, 

2010). 

 Entre as pesquisas que, assim como este trabalho, têm foco na relação do público e 

suas interações com produtos culturais midiáticos, destacamos os trabalhos sobre a relação do 

idoso com a televisão (VITORIO, 2003), a interação lúdica das crianças com a internet 

(VIANA, 2005), a relação das crianças com os desenhos animados (FERNANDES, 2003), a 
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afinidade das crianças com as telenovelas (BIZZO, 2009), as práticas de consumo cultural das 

crianças (MIGLIORA, 2007), e a percepção da importância dos telejornais e sua influência 

entre jovens alunos do Ensino Médio (RAMOS, 2012). 

Como já destacado por Jacks e Menezes (2007), pudemos observar que, apesar de o 

crescente interesse em pesquisas sobre a relação da criança com a mídia, ainda são em 

número bem reduzido as pesquisas de recepção com crianças, comparadas à quantidade de 

pesquisas com os demais grupos de audiência. A maior parte das pesquisas tem dado destaque 

para os grupos de adultos e, também, de jovens. No entanto, encontramos no campo da 

relação da criança com a mídia alguns trabalhos que tiveram maior aproximação com este 

trabalho. 

A pesquisa de Fernandes (2003), A mediação na produção de sentidos das crianças 

sobre os desenhos animados, percebe as crianças como produtoras ativas de significados na 

interação com os meios e focaliza na relação que elas estabelecem com os desenhos animados, 

nas mediações e no processo de televidência
6
 nas produções de sentido. O trabalho de 

Fernandes destaca-se pela metodologia aplicada e assemelha-se a esta pesquisa no que se 

refere aos objetivos e ao ambiente de pesquisa: o meio escolar por meio de oficinas. 

Migliora (2007) traça um perfil socioeconômico de crianças participantes de uma 

pesquisa intitula O que penso da TV?, a fim de fazer relações entre o consumo cultural, a 

prática de atividades e as mediações da escola e da família. A pesquisa mostra que as crianças 

participantes têm um grande consumo de televisão diário, mais de três horas por dia; possuem 

conhecimento da linguagem televisiva; e costumam assistir, acompanhadas por adultos, a seus 

programas prediletos e são influenciadas pelo ambiente escolar em suas escolhas televisivas.  

O estudo Crianças e telenovelas: diálogos silenciados (BIZZO, 2009) trabalhou com 

grupos focais para discorrer sobre a subjetividade e os discursos das crianças acerca das 

telenovelas. Partindo da afirmação de que os diálogos que as crianças estabelecem sobre as 

novelas não são observados, a autora traz uma abordagem descritiva das falas das crianças 

entre cinco e sete anos e, também, traz, como referenciais teóricos, os estudos culturais latino-

americanos e a análise do discurso. 

Apesar das semelhanças entre o nosso trabalho e dos demais aqui apresentados, 

destacamos, nesta pesquisa, o enlaçamento teórico entre os estudos de recepção, as 

contribuições da Sociologia da infância, a diversidade de instrumentos para a coleta de dados 

                                                 
6
 Orozco-Gómes (1996) chama de televidência a forma como as audiências interagem com a televisão. A seção 

2.3.1 desta dissertação trata desse assunto. 
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e a preocupação com uma análise que levasse em conta o referencial teórico, que, ao mesmo 

tempo, fizesse emergir dos dados as visões e as produções de sentido das crianças em relação 

ao programa escolhido por elas mesmas. 

Moreira (2003) assevera que, embora não consideremos as crianças de hoje como 

usuários passivos da mídia, o fato de estarmos expostos desde a tenra infância às indústrias de 

produtos simbólicos de marketing e de publicidade tão bem elaborados é por si só motivo de 

preocupação e digno de ser investigado. Para ele, a cultura midiática ratifica a mídia como 

grande (des)educadora das massas e da infância, em um processo no qual o imaginário 

infantil está cooptado por ícones midiáticos que permeiam a nossa percepção de realidade. 

Das constatações citadas anteriormente, tais como a crescente importância dada ao 

público infantil por alguns setores da mídia e do consumo e a proporção ainda menor em 

relação a outros públicos de estudos de recepção, os quais envolvem a interação de crianças 

com os programas que elas assistem, surgiu o meu desconforto. Se a TV pode educar e ao 

mesmo tempo deseducar, como isso ocorre desde o processo de interação com a TV? Como o 

imaginário infantil age em sua produção de sentidos nesse processo de recepção? Como mãe e 

como investigadora, movi-me pelo anseio de pesquisar para além do conteúdo das novelas. 

Desejei perceber, na interação das crianças com a programação televisiva, especialmente com 

as produções destinadas a elas, de que forma as crianças relacionavam-se com esses produtos 

culturais e quais seriam as suas produções de sentido. Acreditamos ser esse um importante 

ponto de partida para que, em outras investigações, possamos analisar, na recepção das 

crianças aos programas infantis, o que será ressignificado como conteúdo educativo e 

estimulador do imaginário e o que se apresentará apenas como reforço de estereótipos. 

A pesquisa caminhou por diferentes eixos temáticos para buscar a construção de uma 

interpretação acerca de como se dá a relação das crianças com a telenovela. A análise partiu 

das reflexões sobre as mediações no processo de recepção televisiva (MARTÍN-BARBERO 

1995; OROZCO-GÓMEZ, 1996, 2005), sobre as culturas de infância (SARMENTO, 2004) e 

sobre a relação entre mídia e imaginário infantil (BUCKINGHAM, 2000; GIRARDELLO, 

2008). 

Para Sarmento (2004), vivemos na segunda modernidade, em um processo de 

reinstitucionalização da infância que se revela nos planos estruturais e simbólicos. Tal 

reestruturação no campo social é marcada pelas constantes transformações na infância, visto 

que esse conceito, como vimos, está em contínua negociação e construção social. Tais 

transformações direcionam-nos à necessidade de conhecer nossas crianças, suas contradições 
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e suas complexidades. O autor afirma que a infância está em processo de mudança, mantendo-

se como categoria social com características próprias.  

Orozco-Gómez (2005) aponta que a influência da televisão não ocorre de forma 

isolada. Ela coexiste ao lado de instituições como a família, a escola, o sindicato, a igreja, o 

partido político, os movimentos sociais etc., com as quais a TV compete na tentativa de fazer 

valer suas significações e predominar na socialização dos telespectadores. 

Nesse contexto, este trabalho de investigação pretende responder à seguinte pergunta: 

Como se dá a recepção de crianças à telenovela destinada ao público infantil? 

Para Fantin (2009), há uma espécie de espaço-tempo próprio nas interações reais e 

simbólicas que as crianças estabelecem com as produções culturais que pode ser 

compreendido a partir do momento em que nos aproximamos do olhar das crianças. Para a 

autora, a percepção da recepção de crianças a um produto midiático dar-se-á, então, à medida 

que são compreendidos os atravessamentos com o mundo adulto, incluindo-se, aqui, a própria 

relação com o pesquisador no momento da pesquisa. 

Assim sendo, o objetivo geral deste estudo é compreender como se dá a recepção de 

crianças a uma novela voltada ao público infantil. Para isso, a investigação traçou os seguintes 

objetivos específicos: 

 

 compreender as relações entre o imaginário infantil e a recepção midiática por parte 

das crianças; 

 discutir as representações que as crianças fazem das personagens favoritas; 

  identificar os eixos das culturas de infância no processo interação das crianças com a 

telenovela Carrossel; 

  apresentar as produções de sentidos das crianças na recepção da telenovela Carrossel. 

 

As crianças estão mudando, assim como também tem mudado e sido ampliado o seu 

contato com o mundo audiovisual. Computadores, tabletes, aplicativos para celulares, 

videogames, televisão aberta e por assinatura, e todas as inovações tecnológicas que temos 

presenciado têm feito do espaço de interação simbólica das crianças com a mídia um 

ambiente ainda mais complexo. Para esta pesquisa, trabalhamos com a hipótese de que, no 

processo de interpretação e de produção de sentidos referente aos produtos midiáticos, as 

crianças, nas diversas mediações, fazem uso de suas culturas de infância como forma de dar 

sentido aos conteúdos apresentados a elas. Partindo desse cenário, temos a construção da 
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seguinte hipótese de pesquisa: as crianças interagem com a telenovela infantil fazendo uso 

de suas culturas de infância produzindo sentidos próprios do seu imaginário simbólico. 

Assim, a escrita deste trabalho está organizada em quatro seções: no capítulo 2, 

apresentamos a plataforma teórica da qual fazem parte os estudos do modelo das 

multimediações de Guilhermo Orozco-Gómez como também os estudos sobre culturas de 

infância de Manuel Jacinto Sarmento e as contribuições dos estudos sobre mídia e a criança 

realizados dentro e fora do Brasil, dos quais destacamos o autor britânico David Buckingham.  

No terceiro capítulo, apresentamos o percurso metodológico, no qual descrevemos a 

delimitação do tipo de pesquisa, apresentando os participantes da pesquisa e o local escolhido 

para o estudo, além dos procedimentos para coleta e análise de dados. É também, nesse 

capítulo, que retratamos a telenovela a ser utilizada para o estudo de recepção. 

O capítulo seguinte é destinado à análise dos dados, uma descrição do grupo focal, das 

culturas de infância e das produções de sentidos trazidas pelas crianças. Os dados serão 

analisados tendo em vista as leituras sobre imaginário infantil e recepção televisiva. Em 

seguida, realizamos algumas considerações acerca das formas de interação das crianças com a 

telenovela e de que forma esses achados podem contribuir para a pesquisa em Educação. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste capítulo, discutimos as bases epistemológicas que serviram de suporte teórico e 

metodológico para a realização da pesquisa. Buscamos, principalmente, autores da 

Comunicação e da Sociologia da Infância para fornecer-nos a base para tratar de uma temática 

que vem, há muito tempo, sendo debatida no meio acadêmico: a relação das crianças com a 

mídia, mas que está longe de ser esgotada, na medida em que enfrenta cada vez mais novos 

desafios proporcionados pelas constates e rápidas transformações tanto no âmbito da infância 

quanto das mídias. 

 

2.1 A CRIANÇA E A MÍDIA 

 

 

Podemos destacar alguns fatores sociais e históricos que contribuem para o número 

crescente de pesquisas que envolvem a relação das crianças com os meios de comunicação. O 

primeiro deles é que fazemos parte de uma sociedade audiovisual, na qual os sujeitos, em suas 

relações sociais, estão cada vez mais conectados por meios eletrônicos. O segundo fator é que 

as crianças que nascem nessa nova configuração social estão cada vez mais inseridas na 

cultura midiática, desde a mais tenra idade, antes mesmo de desenvolver ou aprimorar outras 

habilidades sociais. Além disso, a criança na família da chamada pós-modernidade ganhou 

novos papéis de sociabilidade e de importância dentro e fora do grupo familiar ao longo dos 

anos. 

Tais mudanças têm, por conseguinte, implicações que aumentam a importância da 

investigação sobre a infância e também sobre os meios de comunicação. Isso leva-nos a dar 

uma atenção especial àquilo que é destinado especificamente às crianças dentro dessa nova 

ordem e configuração. Para Sarmento (2004, p. 10), a contemporaneidade tem mostrado: a 

“pluralização dos modos de ser criança”, a “heterogeneização da infância enquanto categoria 

social geracional” e o “investimento das crianças com novos papéis e estatutos sociais”. O 

autor afirma que essas reconfigurações fazem das crianças dos dias atuais sujeitos ativos de 

sua posição na sociedade atual, visto que, ao renovarem seus comportamentos e culturas, 

estariam também reinventando seus modos de vida e ajudando a construir o conceito de 

infância no mundo contemporâneo.  

A ideia de infância como construção social é estabelecida no campo da História e da 

Sociologia da Infância, tendo ganhado cada vez mais espaço também em outras áreas do 

conhecimento. Segundo Buckingham (2000), as noções que possuímos sobre o que as 
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crianças são ou devem ser, suas características e necessidades são construídas cultural e 

historicamente. O autor afirma que tais noções trazem consigo uma “ideologia”. 

Buckingham (2000) aponta que, ao longo de sua história, o termo infância 

caracterizou-se como “mutável e relacional”, cujo sentido define-se, principalmente, pela 

oposição a outra expressão mutável: a “idade adulta”. Dessa forma, a definição de infância em 

países industrializados tem sido alicerçada na ideia de exclusão, isto é, na determinação 

daquilo que elas não são ou não conseguem fazer. Sarmento (2005) descreve o que salienta 

ser um “paradoxo de expressivo significado social”. 

 
As distintas representações da infância se caracterizam especialmente pelos traços 

de negatividade, mais do que pela definição de conteúdos (biológicos ou simbólicos) 

específicos. A criança é considerada como o não-adulto e este olhar adultocêntrico 

sobre a infância registra especialmente a ausência, a incompletude ou a negação das 

características de um ser humano “completo”. (SARMENTO, 2005, p. 23, grifos do 

autor). 

 

 

O chamado olhar “adultocêntrico” tem conduzido os debates e também as pesquisas 

sobre a relação da mídia com a infância (SARMENTO, 2005). Nesse sentido, o autor destaca 

o papel das mídias eletrônicas na definição das experiências culturais da infância 

contemporânea, uma vez que esse processo está extremamente ligado à cultura e às 

representações. Tal adultocentrismo é também descrito na tese de Philipe Ariès (2006) sobre a 

história da construção social do que hoje entendemos como infância desde as mais antigas 

civilizações até a modernidade. O trabalho de Ariès descreve como a criança é representada 

por meio das expressões artísticas e qual seu lugar na sociedade em diferentes épocas da nossa 

história. Nessa tese, podemos perceber a trajetória da noção de infância que temos hoje e 

como essa noção faz parte de um processo social, envolvendo, em especial, o discurso adulto. 

Buckingham (2000) enfatiza que as representações de infância surgem, assim, a partir 

de discursos, sejam eles públicos ou das relações interpessoais. Tais discursos podem emergir 

de instituições ou de agências formadoras de opinião, como também dentre colegas e 

familiares. As ideias provenientes desses discursos irão, pois, implicar em formas particulares 

de organização social e política. Assim sendo, na medida em que é variável, o significado de 

infância passa por um “[...] processo de luta e negociação, tanto no discurso público como nas 

relações pessoais”. (BUCKINGHAM, 2000, p. 25). O autor afirma, ainda, que tal concepção 

relativista tem origem recente e maior aproximação com as sociedades industrializadas do 

Ocidente. 
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A forma com que governamos o que os sujeitos podem pensar, fazer, sentir e querer 

está ligada a instituições como a escola, a família, a igreja e a agências midiáticas, como a 

publicidade e os meios de comunicação. A escola por meio de suas práticas institucionais tem 

o seu próprio discurso e participação nos demais discursos sobre a infância.  

 

As práticas escolares configuram os limites dentro dos quais se desenvolve a vida 

que, cotidianamente, os menores podem experimentar enquanto se encontram 

absorvidos pelo tempo escolar (que não é somente o letivo), pois sabemos que esse 

efeito se prolonga no tempo fora da instituição. Essas práticas não são arbitrárias, 

mas repetem um padrão estável com ligeiras variações, estruturando os espaços e os 

tempos no quais transcorre, preenchendo o que fazer, orientado o que pensar, onde e 

quando se trabalha (estuda), como e em que se pode ser mais livre, onde se pode 

estar sentado como quiser, fazer amigos, onde poder falar de algumas coisas e de 

outras não, em quais aspectos se podem ser autônomo e em quais não, etc. 

(SACRISTÁN, 2005, p. 152). 

 

 

Ao pesquisar diversos autores que trabalham a relação da criança com a mídia, 

Buckingham (2000) destaca a existência de duas correntes no que se refere às relações entre a 

infância e a mídia: os otimistas, os quais defendem a chamada “geração eletrônica”; em 

contraste com os pessimistas, que pranteiam a “morte da infância”. No cerne dessas visões 

ambivalentes, reside a preocupação, não apenas de acadêmicos como também da sociedade, 

no que se refere às mudanças identificadas na infância contemporânea e ao papel das mídias 

eletrônicas nessas transformações.  

Ainda, segundo Buckingham (2000, p. 67), as chamadas novas formas de 

comunicação e cultura tem causado reação esquizofrênica, na qual a ideia de infância torna-se 

o centro de temores e aspirações.  

 
De um lado, está a noção tradicional das crianças como inocentes e vulneráveis à 

influência; do outro, a noção igualmente sentimental da criança sofisticada, 

desenvolta na cultura urbana, crítica e competente por natureza. Ambas são 

construções sobre a infância e ambas tem apelos emocionais genuínos, ainda que de 

tipos diferentes; mas em última instância ambas fazem uma supersimplificação da 

complexidade e da diversidade das relações das crianças com a mídia. 

(BUCKINGHAM, 2000, p. 172). 

 

 

A mesma dualidade aplica-se à visão das pesquisas e da sociedade sobre as mídias. Se, 

por um lado às novas mídias é atribuído um potencial positivo quanto à aprendizagem, 

interatividade e novas formas de comunicação, por outro, elas são colocadas no centro das 

discussões sobre as mudanças na infância, por sua suposta influência negativa às crianças, 

consideradas como vulneráveis. (BUCKINGHAM, 2000). 

Nos meios sociais, é comum o discurso da crítica à mídia e preocupação com a sua 

influência nociva às massas, e, em especial, às crianças. Tal discurso é, muitas vezes, 
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sinônimo de status intelectual ao mostrar consciência crítica. No entanto, também emerge da 

sociedade o discurso sobre as maravilhas das TICs e a facilidade e a afinidade das crianças em 

seu manejo e sua compreensão. Tal ambivalência beira à contradição, muitas vezes, a partir 

dos mesmos sujeitos, e também presente nos estudos em Comunicação e em Educação. Dessa 

forma, as simplificações às quais Buckingham refere-se estão presentes tanto no âmbito da 

sociedade quanto da pesquisa acadêmica. 

Em seu artigo, A criança em tempos de TV, Colvara (2004) afirma que a criança 

estabelece seu vínculo com a TV por meio da ancoragem do imaginário. “[...] a TV realiza 

sonhos, representa, apresenta uma realidade fantástica”.  Tendo esse objetivo, o meio fará uso 

de diversas formas de discursos, incluindo o imagético, para trazer a ludicidade necessária 

para atrair e prender a atenção de crianças e adultos. Assim sendo, o apelo para o afetivo, para 

a subjetividade e para a construção do imaginário, aliado às Novas Tecnologias, passa, 

possivelmente, a garantir à TV seu espaço com a nova geração, mesmo que este seja dividido 

com outros meios.  

O surgimento das Novas Tecnologias em Comunicação também trouxe, em alguns 

setores, a preocupação com a polarização social em relação àqueles que possuíam ou não 

acesso a essas novas formas de comunicação. No Brasil, foram criados, tanto pelo governo 

como por organizações não-governamentais, vários programas
7
 para que alunos de escolas 

públicas e das comunidades mais carentes tivessem acesso a computadores e à educação para 

a mídia. No entanto, ainda são discutidas questões sobre a abrangência e a eficácia de alguns 

desses programas. Apesar dos esforços, à medida que avançam as tecnologias, também cresce 

o abismo entre aqueles que possuem e os que não possuem informações. 

 
Tanto em termos globais quanto no interior dos países tecnologicamente ricos, 

cresce a polarização entre os “ricos em informação” e os “pobres em informação”; e 

isso não tem a ver apenas com a distribuição desigual de equipamentos, mas também 

com o “capital” cultural e tecnológico necessário para aprender a usá-los de modo 

criativo e efetivo. (BUCKINGHAM 2000, p. 84). 

 

 

Esta pesquisa não se propõe a trazer diretamente métodos de educação midiática, 

porém, ao tratar sobre as formas de interação das crianças com a mídia, trazendo o tema para 

discussão no ambiente escolar, acreditamos que traremos, no âmbito da pesquisa em 

                                                 
7
O Programa Mais Educação, que abrigou a pesquisa no âmbito das oficinas extracurriculares, é um exemplo de 

um desses programas, já que traz, em sua plataforma, as oficinas de Educomunicação. Dentre outros, um dos 

programas de inciativa do poder público em nível nacional foi e ainda é Um Computador por Aluno (UPC). 
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Educação, importantes contribuições para a compreensão de como as crianças relacionam-se 

com a mídia eletrônica, agregando aos diferentes estudos que tratam sobre a criança e a mídia. 

 

2.2 CULTURAS DA INFÂNCIA 

 

 

Quando nos referimos ao imaginário infantil, estamos também nos referindo, de 

alguma forma, ao modo particular que as crianças têm de conceituar, ressignificar e 

representar todo o universo simbólico, cultural e imagético ao qual estão inseridas. Em suas 

produções de sentido, as crianças trazem o que Sarmento (2004) chamou de culturas de 

infância. Tais culturais são, para o autor, universais, e vão além da cultura do local onde se 

insere a criança. Elas são definidas pelo autor como sendo “formas especificamente infantis 

de inteligibilidade, representação e simbolização do mundo”. 

 
O conceito de “culturas de infância” tem vindo a ser estabelecido consistentemente 

pela Sociologia da Infância como elemento distintivo da categoria geracional (eg. 

Corsaro, 1997, James, Jenks e Prout (1998). Por esse conceito entende-se a 

capacidade das crianças em constituírem de forma sistematizada modos de 

significação do mundo e de ação intencional, que são distintas dos modos adultos de 

significação e ação. (SARMENTO, 2003, p. 54). 

 

 

O filme O Meu Pé de Laranja Lima (1970), de Aurélio Teixeira, baseado no romance 

homônimo de José Mauro de Vasconcelos, conta a história de um garotinho, de uma família 

muito pobre, prestes a completar seis anos de idade. A mãe trabalhava o dia inteiro em uma 

fábrica, e o pai estava desempregado e depressivo. Zezé era cuidado por seus muitos irmãos 

mais velhos e não recebia carinho da família. Ele cuidava do seu irmãozinho mais novo, Luís, 

e, com ele, vivia suas brincadeiras de faz-de-conta no quintal da casa.   

Nas brincadeiras do menino Zezé com o seu irmão, no mundo do imaginário infantil, 

um quintal poder ser também o bondinho do Pão de Açúcar ou o jardim zoológico; as folhas 

caídas no chão tornam-se dinheiro; os galhos das árvores, cobras; as galinhas são temíveis 

panteras negras. Na imaginação de Zezé, um pé de laranja lima poderia falar e ser o seu 

grande amigo.  

Zezé, ao tratar com seu irmão mais novo, muitas vezes, reproduz a fala das crianças 

mais velhas e dos adultos. “Isso você não entende. Quando crescer eu lhe conto essa história”. 

Como vimos na seção anterior, a visão da criança baseada naquilo que ela não é, isto é, na 

ausência de determinadas características, tem sido predominante na academia e na sociedade. 
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O estudo das culturas de infância diferencia-se por focar naquilo que as crianças são e àquilo 

que a elas pertence. 

As culturas da infância são, para Sarmento (2003), privativas e distintas das culturas 

adultas. Tratam-se do modo especial que as crianças têm de construir significados, de 

construir sua própria lógica e da forma específica que os elementos referem-se ao seu 

universo particular. O autor apresenta o que ele chama de gramática das culturas da infância, a 

qual possui três dimensões, como se pode perceber na figura 1 que segue. 

 

Figura 1 - Gramática das culturas da infância 

 

Fonte: Elaborada pela autora baseada em Sarmento (2004, p. 22-23). 

 

Os elementos apresentados por Sarmento (2004) como a gramática das culturas de 

infância são importantes diretrizes para a investigação sobre a infância para entender a criança 

de hoje em sua relação com o mundo. O autor destaca, ainda, os eixos estruturadores das 

culturas de infância: a interatividade, a ludicidade, a fantasia do real e a reiteração (ver 

figura 2). 

 

SEMÂNTICA: "construção de significados autônomos e, a 
elaboração de processos de referenciação e significados 
próprios". 

SINTAXE: "a articulação dos elementos constitutivos da 
representação, que não se subordinam aos princípios da 
lógica formal, mas sustentam a possibilidade da 
contradição do princípio da identidade". 

MORFOLOGIA: "a especificidade das formas que 
assumem os elementos constitutivos das culturas de 
infância: os jogos, os brinquedos, os rituais [...]". 
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Figura 2 – Eixos estruturadores 

 

Fonte: Elaborada pela autora com base em Sarmento (2004, p. 23-28). 

 

 

2.2.1 Interatividade 

 

 

O mundo da criança é um mundo eminentemente interativo. A criança, desde o início 

de sua vida, aprende a viver com pessoas e realidades heterogêneas nas mais diversas 

situações sociais. Dessa forma, ela vai aprendendo a constituir-se como sujeito social, 

participando das atividades e desempenhando tarefas na família, na escola, nos grupos aos 

quais pertence. Assim sendo, ao longo da vida e desse processo de aprendizagem, a criança 

vai estabelecendo uma cultura de pares, definida por Corsaro (1997 apud SARMENTO, 2004, 

p. 23) como “[...] um conjunto de atividades ou rotinas, artefatos, valores e preocupações que 

as crianças produzem e partilham na interação com seus pares”. 

 
A cultura de pares permite às crianças apropriar, reinventar e reproduzir o mundo 

que as rodeia. A convivência com seus pares, através da realização de atividades e 

rotinas, permite-lhes exorcizar medos, representar fantasias e cenas do quotidiano, 

que assim funcionam como terapias para lidar com experiências negativas. 

(SARMENTO, 2004, p. 23). 

 

CULTURAS DA 
INFÂNCIA 

LUDICIDADE 

FANTASIA DO 
REAL 

REITERAÇÃO 

INTERATIVIDADE 
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Dessa forma, a criança não apenas aprende como também ensina a adultos e às demais 

crianças em um processo interativo de troca cultural e de significação simbólicas que 

atravessam gerações. Na modernidade, mais especificamente no campo da cultura midiática, 

têm se criado novas formas de interação com os pares e, também, com os meios de 

comunicação, levando-nos a refletir se a forma de interagir da criança com os pares é distinta 

da forma de agir dos adultos - isso também vale para a interação da criança com a mídia, 

requerendo, assim, modos distintos de investigação bem como de análise. 

 

 

2.2.2 Ludicidade 

 

 

O legado da criança - constituído por meio da interatividade com adultos e, 

principalmente, com outras crianças -, permanece através dos tempos pelo brincar. Como já 

enfatizou o filósofo Walter Benjamin (2002, p. 102), “[...] todo hábito entra na vida como 

brincadeira, e mesmo em suas formas mais enrijecidas sobrevive um restinho de jogo até o 

final”. 

A ludicidade é, para Sarmento (2004), uma característica fundamental da infância. 

Seus elementos de identificação com o imaginário infantil fazem com que esse eixo da cultura 

de infância assuma um caráter pedagógico fundamental para a compreensão de mundo e 

construção de significados por parte das crianças. Para o autor, 

 
[...] o brincar é a condição da aprendizagem e, desde logo, da aprendizagem da 

sociabilidade e que o brinquedo e o brincar são também um fator fundamental na 

recriação do mundo e na produção de fantasias infantis. Tais conceitos fazem da 

ludicidade um traço fundamental das culturas de infância. (SARMENTO, 2004, p. 

26). 

 

 

Aqui está um eixo da cultura de infância que pode provocar discordâncias quando 

trazido para a recepção de um produto midiático, no caso, uma telenovela. O conceito de 

ludicidade está mais ligado ao brincar. As brincadeiras e os jogos das crianças entre elas 

mesmas são importantes para sua aprendizagem, sociabilidade e constituição do seu 

imaginário. Em suas brincadeiras em torno dos personagens das histórias da novela, do 

desenho animado ou do programa de tevê favorito, vemos os elementos de ludicidade 

testificando o trabalho imaginário que é desencadeado pela criança em seu momento antes, 

durante e após a interação com a TV.  

Os programas voltados ao público trazem situações lúdicas para atrair as crianças, e 

essas brincadeiras são, muitas vezes, recriadas pelas crianças em seu cotidiano. Também não 
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podemos esquecer que a criança está mais imersa no mundo das mídias eletrônicas e se 

permite, assim como o adulto, um movimento zapping
8
, não somente em relação aos canais, 

mas também com as diferentes mídias e as brincadeiras ao mesmo em tempo que interage 

com os programas de televisão. 

 

2.2.3 Fantasia do Real 

 

As brincadeiras de faz-de-conta, o Era uma vez, tão presentes no mundo das narrativas 

e jogos infantis, fazem parte do eixo das culturas de infância “fantasia do real”. Os sonhos, as 

fantasias e a capacidade de a criança transpor, de forma imaginária, as situações e os 

acontecimentos do mundo real configuram-se um aspecto, não específico, porém distinto e 

importante, das culturas de infância. Para Sarmento: 

 
O mundo do faz de conta faz parte da construção pela criança da sua visão do 

mundo e da atribuição do significado às coisas. [...] as crianças transpõem o real 

imediato e o reconstroem criativamente pelo imaginário, seja importando situações e 

personagens fantasistas para o seu quotidiano, seja interpretando de modo fantasista 

os eventos e situações que ocorrem. (SARMENTO, 2004, p. 26). 

 

 

Girardello (2011b) enfatiza que a narrativa do faz-de-conta é uma forma de produção 

narrativa no cotidiano da criança. Ela afirma que, no espaço da brincadeira, a criança articula 

as experiências e os conteúdos narrativos recebidos tanto da tradição oral familiar e 

comunitária, quanto dos meios de comunicação. Nesse processo, a criança faz conexões entre 

o passado, o presente e o futuro. Para a autora, é através do imaginário que a criança articula e 

vai além de suas diversas experiências cotidianas e culturais. 

 
A imaginação é para a criança um espaço de liberdade e de decolagem em direção 

ao possível, quer realizável ou não. A imaginação da criança move-se junto — 

comove-se — com o novo que ela vê por todo o lado no mundo. Sensível ao novo, a 

imaginação é também uma dimensão em que a criança vislumbra coisas novas, 

pressente ou esboça futuros possíveis. Ela tem necessidade da emoção imaginativa 

que vive por meio da brincadeira, das histórias que a cultura lhe oferece, do contato 

com a arte e com a natureza, e da mediação adulta: o dedo que aponta; a voz que 

conta ou escuta; o cotidiano que aceita. (GIRARDELLO, 2011b, p. 76)  

 

 

Em seu trabalho sobre a vida imaginativa de crianças em idade escolar, Egan (1992, 

apud GIRARDELLO, 2011b) aponta as principais características da imaginação das crianças. 

Dentre elas, o autor destaca o envolvimento com o arquétipo romântico do herói, que permite 

                                                 
8
 Ato de mudar de canal de televisão consecutiva e rapidamente por meio de um comando à distância. Disponível 

em: < http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/zapping>. Acesso em: 15 ago. 2013. 

http://www.infopedia.pt/lingua-portuguesa/zapping
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à criança pensar nela mesma como capaz de transcender os limites impostos pela vida real, 

triunfando sobre “as forças da opressão” (GIRARDELLO, 2011b, p. 86). Egan conceitua 

imaginação como sendo a “capacidade de pensar nas coisas como elas poderiam ser”, a “fonte 

da invenção, da novidade, da geratividade”, e, ainda, “um tipo particular de flexibilidade, 

energia e vivacidade que vem da habilidade de pensarmos no possível, e não apenas no real, e 

que pode imbuir todas as funções mentais” (EGAN 1992 apud GIRARDELLO, 2011b, p. 86). 

 

2.2.4 Reiteração 

 
- Professora passa a cena aí de novo!  

– É, professora, bota de novo do começo! 

 

Segundo Sarmento (2004), a reiteração caracteriza-se pela não linearidade do tempo 

da criança e revela-se na necessidade e no prazer que elas têm em recriar continuamente 

situações e rotinas por meio da transmissão de brincadeiras, jogos e rituais de crianças mais 

velhas para as crianças mais novas. O tempo da criança é, dessa forma, um tempo recursivo, 

continuamente reinventado de novas possibilidades. Trata-se de um tempo sem medida, capaz 

de ser sempre reiniciado e repetido. Esse tempo da criança é continuado e, nele, pode-se 

encontrar uma conexão entre o “passado da brincadeira que se repete” e “o futuro da 

descoberta que se incorpora de novo”. A graça da brincadeira é, assim, poder repeti-la e 

recriá-la enquanto lhes for prazeroso.    

 
A criança constrói os seus fluxos de (inter) ação numa cadeia potencialmente infinita, 

na qual articula continuamente práticas ritualizadas (“agora diz tu, agora sou eu”), 

propostas de continuidade (“e depois...) ou rupturas que se fazem e são logo 

suturadas (“pronto, não brinco mais contigo”). (SARMENTO, 2004, p. 28, grifos do 

autor). 

 

 

Esse processo contínuo da criança de brincar de maneira não-linear com o tempo, com 

as situações do cotidiano e com as suas experiências também pode ser observado na interação 

da criança com os produtos midiáticos, como os programas de tevê. Atualmente, essa cultura 

de reiteração tem sido trabalhada pelas próprias empresas de comunicação em uma busca por 

fidelização e interação constante com o seu público. 

Os programas infantis, as telenovelas, seus atores e participantes têm blogs, possuem 

perfis nas mídias sociais, levantam hastags no Twitter, promovem fórum de discussão e uma 

imensa gama de possibilidades de interações pensadas para atrair e manter fiel o público 

infantil. Todo esse aparato torna a recepção dos programas televisivos em um processo de 

interação ainda mais contínuo e que transpõe o momento em que ele está sendo assistido. Tais 
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fatores convergem para uma importância cada vez maior dos estudos da recepção que as 

crianças fazem desses produtos culturais, conforme destaca Sarmento: 

 
Se a indústria cultural de produtos para a infância atende às culturas infantis tendo 

em vista a expansão comercial e o lucro, por razões completamente distintas, a 

interpretação sociológica das culturas da infância constitui-se como prioritária. [...] 

A análise da recepção pelas crianças desses produtos culturais é, portanto, 

fundamental. (SARMENTO, 2003, p. 57). 

 

 

Assim sendo, é muito importante, ao tratarmos das relações das crianças com os 

produtos da indústria cultural, relacionar os conhecimentos sociológicos das culturas de 

infância aos referenciais dos estudos de recepção, a fim de termos um referencial que dê conta 

das particularidades do público infantil e dos preceitos metodológicos para entender a sua 

interação com os meios de comunicação. Walter Benjamin (2002 apud ARANTES JR.; 

ALCÂNTARA; CINTRA, 2012) enfatiza a importância que a observação tem para a 

educação. O adulto como verdadeiro educador e mediador do conhecimento deve estar 

disposto a observar as crianças em suas necessidades e em suas próprias construções de 

conhecimento.  

 
[...] o verdadeiro gênio da educação: a observação. Apenas essa é o coração do amor 

não sentimental. Não serve para nada um amor pedagógico que jamais é levado pela 

observação da própria vida infantil a abdicar do ímpeto e prazer que sente, na 

maioria dos casos, em corrigir a criança, baseado em presumível superioridade 

intelectual e moral [...], mas à observação — e somente aqui começa a educação — 

toda ação e gesto infantil transformando-se em sinal, [...] sinal de um mundo em que 

a criança vive e dá ordens. (BENJAMIN, 2002, p. 115). 

 

 

Dessa forma, vemos a necessidade da aproximação entre Sociologia da Infância e os 

Estudos de Recepção como forma de dar uma nova perspectiva aos estudos sobre a relação 

das crianças com a mídia. O conhecimento trazido por estudos como o das Culturas da 

Infância, aliado às praticas da pesquisa empírica de abordagem etnográfica dos Estudos de 

Recepção, pode permitir-nos observar a interação das crianças com os diferentes produtos 

midiáticos de uma forma menos adultocêntrica, que vá além de julgamentos apressados ou 

apelo protecionista. 

 

2.3 ESTUDOS DE RECEPÇÃO 

 

Os estudos de recepção apresentam uma proposta de investigação voltada ao 

sujeito/destinatário no contexto de suas mediações sociais, culturais e subjetivas. (MARTÍN-

BARBERO, 1995, 2003) e (OROZCO-GÓMEZ, 1996, 2002, 2005). Essa perspectiva tem 
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muito a contribuir para a educação, na medida em que pensamos em ambos, comunicação e 

educação, como processos de inter-relação
9
. 

Martín-Barbero, filósofo espanhol-colombiano, autor do livro Dos meios às mediações 

foi um dos grandes contribuidores, na América Latina, para que a pesquisa em Comunicação 

adotasse uma abordagem teórico-metodológica que rompesse com o tradicional modelo de 

transmissão linear de informação para uma visão de um processo de inter-relação. Martín-

Barbero entende que a comunicação deve ser vista pelos seus aspectos culturais e que a 

recepção, carregada de aspectos subjetivos também resulta de interações sociais, passando, 

então, a construir novos sentidos e novas significações.  Para o autor, o processo de 

comunicação pode ser mais bem compreendido ao voltarmos nosso olhar para os modos de 

interação entre o próprio meio, que traz consigo modos particulares de recepção – ao invés de 

nos concentrarmos nos possíveis significados das mensagens (MARTÍN-BARBERO, 1995). 

O pesquisador mexicano Guilhermo Orozco-Gómez trouxe para o campo da recepção 

em TV a teoria das mediações de Martín-Barbero e desenvolveu o modelo das 

multimediações para explicar as diversas influências às quais estamos expostos no processo 

de interação com a televisão. No livro Television y Audiencias: um enfoque cualitativo 

(OROZCO-GÓMEZ, 1996), o autor traz os resultados de pesquisa sobre os diferentes 

aspectos que devem ser analisados quando investigamos a televidência, processo de ver 

televisão. Esse direcionamento principal das pesquisas de Orozco-Gómez tem contribuído 

também para diversos estudos no Brasil. 

Orozco-Gómez (2002) afirma que os estudos que envolvem educação, comunicação e 

tecnologias tornaram-se ainda mais importantes nos tempos atuais em que a mídia e os 

aparatos tecnológicos estão cada vez mais presentes nos cotidianos dos indivíduos e das 

sociedades. Isso constitui um desafio não só para comunicadores e educadores, como também 

para a cultura e a democracia. 

Os estudos culturais latino-americanos, na medida em que abordam a recepção não 

apenas como um fim no processo de comunicação e sim como um lugar de construção de 

discursos e de representações, podem contribuir para a educação no sentindo de entender 

como os estudantes têm se inter-relacionado com os diferentes produtos midiáticos para que, 

assim, com a contribuição da Mídia-Educação e o letramento midiático, a escola possa 

exercer o papel de mediadora social. Em vez de um discurso formal e unilateral, clamando por 

uma visão crítica, a escola pode conhecer as inter-relações existentes entre os estudantes e a 

                                                 
9
 FÍGARO, Roseli. Estudos de recepção para entender os usos da mídia na escola. 
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mídia, e, desse modo, construir o seu discurso mediador que venha a contribuir para o 

melhoramento do senso crítico e da construção da cidadania das crianças e dos adolescentes. 

Jensen e Rosegren (1990) dividiram os estudos sobre audiência em cinco principais 

tradições: a) pesquisa de efeitos; b) pesquisa dos usos e gratificações; c) crítica literária; d) 

estudos culturais; e) análise de recepção. Em seu artigo, os autores analisam os cinco tipos de 

estudos de recepção, primeiramente no que se refere a suas concepções de mensagem, 

audiência e macro e micro aspectos do sistema social, em que ocorre o processo de 

comunicação de massa, e, em seguida, as metodologias e os modos de análise. 

Os autores explicam que a pesquisa de efeitos desenvolveu-se com o advento da 

indústria cultural e a comunicação de massa. A cada nova tecnologia ou novo meio de 

comunicação (TV, revistas em quadrinhos, etc.) surge a preocupação com os prováveis efeitos 

nocivos desses meios perante os seus receptores, em especial aqueles considerados mais 

vulneráveis, como as crianças. O significado, portanto, estaria na mensagem transmitida pelos 

meios, cabendo então investigar quais os efeitos dessas mensagens. Desenhadas a partir de 

uma linha metodológica experimental, tais pesquisas, segundo os autores, apresentam 

algumas variações de acordo com as correntes psicológicas e sociológicas utilizadas no 

âmbito da análise de dados.   

De acordo com Jensen e Rosegren (1990), a pesquisa dos usos e gratificações traz um 

novo foco como problema a ser investigado. Se a pesquisa dos efeitos tinha como pergunta 

“O que os meios fazem às pessoas”, a pesquisa dos usos e gratificações pergunta: “O que as 

pessoas fazem com os meios?”. Jacks e Escosteguy (2005) afirmam que essa tradição em 

pesquisa traz como pressupostos o reconhecimento de uma audiência ativa que tem, nos 

meios de comunicação, apenas uma satisfação das necessidades diárias e que sabe articular 

suas experiências com as mídias, a fim de que o seu conhecimento sobre elas norteie de forma 

positiva a sua recepção. Para Jensen e Rosegren (1990), a crítica literária traz similaridades 

com a pesquisa dos efeitos por também ter o foco na mensagem, diferenciando-se por abordar 

os textos literários. Eles afirmam que essa tradição traz três diferentes concepções de leitores: 

a primeira seria a estética da recepção que centra sua preocupação nas condições de 

entendimento dos leitores; a segunda, conhecida como teoria da repostado leitor, traz os 

aspectos da interação leitor-texto; e a terceira, que tem sido apresentada como Poetics and 

SPEIL, apoia-se, teoricamente, na Sociologia e na Psicologia trazendo estudos empíricos da 

recepção literária. 

Jacks e Escosteguy (2005) destacam que os estudos culturais têm ramificações, em 

todo mundo, trazendo especificidades ligadas à cultura e à tradição teórica nas quais estão 



34 

 

inseridas, que muitas vezes as diferenciam da tradição original britânica. As autoras apontam 

como uma das principais características desses estudos o fato de que a comunicação de massa 

é vista como algo integrado às demais práticas da vida diária e que dariam sentido à vida 

social. 

Martín-Barbero (1995) traz uma nova divisão para esses estudos baseando-se na 

pesquisa realizada na América Latina. O autor divide os estudos em quatro categorias: os 

“estudos da vida cotidiana”, os “estudos sobre o consumo”, os “estudos sobre estética e 

semiótica da leitura” e os “estudos sobre a história social e cultura dos gêneros”.  

A classificação dos autores também traz a preocupação em perceber as diferentes 

abordagens e sistemáticas dos estudos de recepção, contribuindo, inclusive, para o seu 

aperfeiçoamento no âmbito da pesquisa em comunicação, já que se trata de uma linha de 

pesquisa que, segundo Duarte (2008, introdução), ainda enfrenta dificuldades para se 

legitimar junto às correntes de pensamento tradicionalmente aceitas.  

A principal contribuição de Martín-Barbero não foi a classificação dos estudos de 

recepção e sim a forma como esta foi colocada, não sendo mais apenas uma etapa no processo 

de comunicação, mas sim uma espécie de outro lugar para repensar o processo 

comunicacional em suas várias dimensões. A abordagem dos estudos de Martín-Barbero 

trouxe à pesquisa em Comunicação na América Latina uma nova perspectiva que consistiu em 

ir além do modelo anterior, o qual via o ato de comunicar como sendo apenas fazer uma 

informação, já com significado constituído, ir de um ponto a outro. 

Assim sendo, Martín-Barbero defende que, na pesquisa em comunicação, a recepção 

não seja um ponto de chegada, mas de partida, para compreensão do processo comunicacional 

por meio da produção de sentidos dos receptores. Para Lopes (2002, p. 15), as pesquisas de 

recepção possuem como ponto em comum a descoberta da natureza negociada de toda 

comunicação e da valorização da experiência e da competência produtiva dos receptores. Tal 

negociação sofre influência de diversas mediações, tais como as que se referem às 

características da audiência, o local e a situação nos quais ocorre a interação, as instituições 

envolvidas no processo de comunicação e, aquelas que, mesmo não envolvidas diretamente, 

exercem influência na produção de sentidos do público; além do conhecimento que o público 

tem sobre o meio de comunicação. A esses diversos fatores, deu-se o nome de “mediações”, 

conceitos que são trabalhados, especialmente, por autores dos Estudos Culturais.   
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2.3.1 Televidência e Mediações 

 

Martín-Barbero (1987 apud OROZCO-GÓMEZ, 1996) conceituou mediação como 

sendo uma instância cultural na qual e da qual o público dos meios produz e se apropria do 

significado e do sentido do processo comunicativo. Seu livro De los Médios a las 

Mediaciones trouxe o conceito de mediação cultural com relação à participação dos sujeitos 

em movimentos sociais e sua organização. Mais tarde, nos anos 90, o autor relacionou o 

conceito de mediação com as práticas comunicativas específicas da audiência, como um 

processo estruturante, no qual estão envolvidas três dimensões: a sociabilidade, a ritualidade 

e a tecnicidade.   

Como já mencionado, Orozco-Gómez trouxe a teoria das mediações de Martín-

Barbero para os estudos de recepção para explicar os diferentes modos nos quais as 

audiências interagem com a televisão, o qual chamou de televidência. O uso desses conceitos 

como base para analisar-se a interação entre os meios de comunicação e a audiência tem 

ganhado cada vez mais destaque na América Latina nas últimas três décadas. Tal crescimento 

caminha junto a uma diminuição do número de trabalhos ligados às pesquisas dos efeitos, 

como também dos usos e das gratificações.  

Para Orozco-Gómez, explicar a televidência é um grande desafio epistemológico que 

também implica em dificuldades metodológicas aos estudos sobre a audiência. Essa 

dificuldade apresenta-se, sobretudo, porque somos indivíduos com múltiplas referências, e 

tais referências constituem-se como mediações em nossa interação com os programas de TV. 

Entre os principais referentes, estão o gênero, a etnia, a idade e a origem social e geográfica. 

Ele destaca que a idade é uma referência importante, em especial na infância e na 

adolescência, visto que se trata das audiências que mais assistem à TV, e, também, porque a 

idade colocaria limites específicos ao tipo de interação que se tem com a tela. 

De acordo com Orozco-Gómez (1996, p. 32), assumir a audiência como sendo sujeito, 

e não como objeto frente à TV, pressupõe entendê-la: “Como sujeto que ‘va constituyendo’ 

como tal de muchas maneras y diferenciando como resultado de su particular interacción com 

la TV y, sobre todo, como consecuencia de las diferentes mediciones que entran em juego em 

su processo de recepicón”
10

. 

                                                 
10

 “Como sujeito que vai se constituindo como tal de muitas maneiras e diferenciando como resultado de sua 

interação particular com a TV e, sobre tudo, como consequência das diferentes mediações que entram em jogo 

no processo de recepção” (OROZCO-GÓMEZ, 1996, p. 32, tradução nossa). 
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Assim, Orozco-Gómez (1996) apresenta, como premissas básicas para orientar as 

análises de recepção, as ideias de que a recepção em si constitui uma interação, que está 

necessariamente mediada por vários referenciais, não estando limitada ao momento em que se 

está assistindo ao programa de televisão. Em seu modelo das multimediações, o autor sugere 

quatro categorias de mediações culturais para dar base para análises da interação TV-

audiência: a mediação individual, a situacional, a institucional e a videotecnológica.  

 

 Mediação individual → mediações ligadas ao indivíduo como sujeito e suas características 

cognitivas e emocionais, assim como a suas atitudes em diferentes ambientes.  Referenciais 

com gênero (sexo), idade e etnia compõem esse tipo de mediação. 

 Mediação situacional → constitui-se como mediação a situação em que ocorre a interação 

TV- audiência, isto é, os diferentes cenários nos quais ocorre essa interação. Tais cenários 

implicam em possibilidades e também limitações no processo de recepção televisiva. 

 Mediação institucional → as instituições sociais às quais pertencemos (família, igreja, 

comunidades, escolas) também se constituem como mediações que contribuem para o modo 

como nos apropriamos dos programas televisivos, visto que tais instituições mediam nossos 

modos de ser em diferentes situações de interação social, ao trazerem a eles significados e 

orientações. 

 Mediação videotecnológica → a TV produz sua própria mediação institucional e utiliza 

diversos recursos para facilitar a sua apropriação pela audiência - seus textos e modos de 

enunciação e gêneros específicos, aliados ao aparato tecnológico por ela utilizado, 

constituem uma forma de mediação. 

 

Para Fígaro (2010), ao tomarmos a escola como espaço privilegiado de mediação e 

construção de discursos pode-se estabelecer, por meio do professor, pequenos espaços de 

pesquisa e discussão sobre a recepção midiática de seus alunos, abrindo, assim, um debate, 

para que, a partir do conhecimento da relação das crianças e adolescentes com a mídia, a 

escola possa exercer, de forma mais contundente, o seu papel de mediadora social. “Conectar 

os conteúdos escolares ao interesse dos jovens estudantes pressupõe entendê-los como 

produtores de discursos, em que selecionam, categorizam e organizam, a partir de suas 

experiências, todos os enunciados que lhe são dirigidos” (FÍGARO, 2010, p. 27). 

Para Orozco-Gómez (1996, p. 27), a televidência é um processo complexo que agrega 

múltiplas mediações e também múltiplas dimensões, as quais ocorrem nas diferentes 

interações com a TV. Tais dimensões, segundo ele, abarcam, de certo modo, intercâmbios 

simbólicos, perceptivos, afetivo e, finalmente, um intercâmbio agenciativo. Ele afirma que 
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tais intercâmbios podem ser simultâneos, mas que, às vezes, um intercâmbio pode predominar 

em relação aos outros. O autor exemplifica que, no caso das telenovelas, há uma 

preponderância do intercâmbio afetivo, devido ao jogo de emoções característico do 

melodrama. 

 

2.4 TELENOVELAS 

 

Os Estados Unidos foram os pioneiros na teledramaturgia, adaptando o formato das 

radionovelas às séries televisivas que foram denominadas soap operas
11

. No Brasil, a primeira 

telenovela, Sua vida me pertence, de Walter Forster, estreou em 1951 na TV Tupi. Em 1963, 

surge a primeira telenovela brasileira em formato diário, 2-5499 ocupado, exibida na TV 

Excelsior (AROUCHI DE SOUZA, 2004). 

De lá para cá, as telenovelas não têm sido apenas um dos gêneros de maior audiência
12

 

da televisão brasileira, mas também um catalizador de interações sociais, um momento de 

reunião da família, um elemento estimulador de conversas entre amigos, familiares, 

conhecidos, etc., conforme assinala Aronchi de Souza (2004). Esse cenário pode ser levado 

em consideração como uma das razões de sua recepção positiva. “A telenovela propõe uma 

agenda temática que, por diferentes mecanismos, insere-se no cotidiano dos telespectadores; 

ou seja, as questões colocadas pela telenovela passam a ser consideradas de interesse público.” 

(LOPES, 2003, p. 367).  

Com o avanço das tecnologias em Comunicação, aumentaram, também, os espaços 

para assistir às telenovelas, reassisti-las e os assuntos por elas abordados. Em sites como o 

Youtube, as crianças podem assistir a capítulos perdidos como rever aqueles que mais 

gostaram. As redes sociais também surgiram como nova plataforma para o discurso. As 

novelas possuem site oficial na internet e, muitos deles, permitem certa interação, ou 

possibilidade de comunicação com o público. Os assuntos abordados pela novela ganharam 

novas e múltiplas plataformas para discussão e mais possibilidade de fazer parte do cotidiano 

                                                 
11

 O nome vem das indústrias de sabão (soap, sabão em inglês) que patrocinariam as primeiras produções. 

(ARONCHI DE SOUZA, 2004, p. 122). 
12

 O Brasil segue a tendência dos países da América Latina. O IBOPE divulgou, no Media 2011, resultados de 

pesquisas realizadas em 13 países latino-americanos que mostraram que as transmissões de futebol e as 

telenovelas continuam a ser grandes atrações da televisão aberta latino-americana. Disponível em: 

<http://www.cidademarketing.com.br/2009/n/9293/ibope-futebol-e-telenovelas-so-as-maiores-atraes-da-tv.html>. 

Acesso em: 20 ago. 2013. 
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das pessoas. Para Lopes (2003), os temas trazidos pelas novelas, muitas vezes, chegam a 

ofuscar outros assuntos mais ligados à realidade.  

 
A novela cria espaços de discussão sobre novos valores, embora não consiga 

equacioná-los com os valores antigos. A realidade, com seus problemas políticos, 

econômicos e sociais, que repercutem no cotidiano atingindo a vida, o trabalho, a 

moradia de cada um, enfocada diariamente nos jornais e revistas, submerge na tele-

realidade – o mundo de informações e discussões sobre telenovelas que ocupa 

pequeno espaço nos grandes jornais e revistas, e grande espaço na vida do 

telespectador. (LOPES, 2003, p. 372). 

 

 

As novelas são consideradas ao mesmo tempo um produto da cultura popular de massa 

e um gênero de matriz cultural híbrida (MARTÍN-BARBERO, 2004; LOPES, 2003). O 

melodrama faz parte do universo cultural e simbólico da América Latina, e seus consumidores 

reconhecem no gênero elementos de identificação. A interpretação e a recepção das 

telenovelas passam por um processo de negociação, chamado pacto de recepção, o qual 

 
[...] prevê que o leitor/espector mergulhe no fascínio das narrativas, histórias, 

enredos, façanhas e personagens, reconhecendo esse ou aquele gênero, falando sobre 

suas especificidades (competência textual narrativa), mesmo que ignore as regras de 

sua produção, gramática e funcionamento: um repertório compartilhado. (LOPES, 

2003, p. 375) 

 

 

Nesta pesquisa, consideramos esse referencial e buscamos identificar esse repertório 

compartilhado na interpretação que as crianças fazem dos personagens da novela Carrossel. A 

descrição oficial dos personagens da novela apresentada no site da emissora é confrontada 

com a interpretação das crianças manifestada em sua fala e desenhos. Pudemos, assim, 

observar, nesse processo de interação e negociação, as produções de sentido das crianças em 

relação às expectativas de leitura dos autores da novela. 

 

2.4.1 A mobilidade das telenovelas 

 

Martín-Barbero (2004), ao falar sobre a mundialização da telenovela e a já tradicional 

mobilidade dos folhetins televisivos latino-americanos em todo o mundo, alerta para o que ele 

chama de “movimento uniformizador” que tem padronizado tais programas culturais a fim de 

que se tornem familiares nos diferentes lugares para os quais migra.   

O autor afirma, ainda, que, ao mesmo tempo em que buscam a competitividade 

transnacional, as empresas de televisão integram cada dia, e com maior frequência, histórias e 

atores de uns países com os outros. Para ele, ao reunir na mesma telenovela histórias 



39 

 

brasileiras ou venezuelanas, atores mexicanos e diretores colombianos ou argentinos, a 

telenovela está ficando cada dia mais barata econômica e culturalmente, sendo reduzida a um 

receituário rentável de fórmulas de narrativas e de estereótipos folclóricos (MARTÍN-

BARBERO, 2004). 

Brasil, México e Venezuela foram os primeiros países latino-americanos a exportar 

suas novelas para o mundo. Segundo Martín-Barbero (2004), os programas seriados norte-

americanos que, até os anos 80 dominavam a programação ficcional nas televisões latino-

americanas, foram, aos poucos, perdendo espaço para as telenovelas, que passaram a dominar 

o horário nobre. O sucesso da programação nacional diante dos produtos americanos 

impulsionou a exportação das novelas para os outros países. Para Martín-Barbero (2004), o 

Brasil destacou-se desde a novela Beto Rockeffeler (1968) com uma produção mais moderna, 

que traz um realismo mais próximo do cotidiano, sem desprender-se de todo do modelo 

melodramático. O diferencial resultou em grande reconhecimento das novelas brasileiras 

como ocorreu com Escrava Isaura, Roque Santeiro, Terra Nostra e, mais recentemente, 

Caminho das Índias e Avenida Brasil. No caso do México, o início das exportações de 

telenovelas foi impulsionado pela forte presença dos migrantes mexicanos nos Estados 

Unidos, que ainda hoje conferem grande audiência aos canais latinos.  

A parceria do SBT com a Televisa
13

 é longa e tem se tornado cada vez mais sólida. 

Após obter sucesso importando telenovelas da rede de TV mexicana, o SBT assinou, em 1990, 

um acordo com a emissora Televisa no valor de 200 milhões de dólares, que deu o direito ao 

SBT a produzir, no Brasil, qualquer script de telenovela da Televisa. (CAJUEIRO apud 

PONTI, 2011). A primeira a ser produzida foi Pícara Sonhadora, que conseguiu apanhar boa 

parte da audiência da Rede Globo. Para Ponti (2011), ao analisar o sucesso de A Pícara 

Sonhadora e as produções mexicanas importadas para o Brasil, os temas considerados 

secundários pelas novelas da Rede Globo e abordagens mais melodramáticas têm cativado um 

perfil de público que já não se identifica tanto com as telenovelas da líder. O autor afirma que 

a emissora SBT tem exercido influência na mídia por meio de sua habilidade em alcançar a 

audiência segmentada ao exibir seus sonhos e suas aspirações.  

Essa mesma estratégia foi adotada em 2012 com a realização da regravação da novela 

Carrossel. A novela da Televisa já havia sido exibida duas vezes em sua versão original em 

                                                 
13

Maior grupo de comunicação do México e também dos países da América Latina de língua espanhola.  
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1991 e em 1995
14

 pelo SBT com números elevados de audiência, em comparação com os 

demais programas da mesma emissora. A novela tornou-se o carro chefe da programação 

semanal e foi sucedida por outra telenovela infantil, Chiquititas
15

.  Logo após a exibição do 

último capítulo, a telenovela Carrossel voltou a ser exibida pelo SBT no horário que antecede 

a novela Chiquititas.   

  

                                                 
14

A primeira exibição, entre maio de 1991 e abril de 1992, teve a média de 16 pontos de audiência; a segunda, 

entre julho de 1995 e fevereiro de 1996, ficou nos 12 pontos. Fonte: Revista Veja São Paulo. Disponível em: 

<http://vejasp.abril.com.br/revista/edicao-2285/carrossel-audiencia.>. Acesso em: 20 set. 2013. 
15

 A novela é segunda regravação e estreou em 15 de julho de 2013. A primeira versão de Chiquititas foi exibida 

em 1997 e foi uma produção do SBT em parceria com o canal argentino Telefé. Tanto a primeira quanto à 

segunda versão brasileira foram inspiradas na novela homônima argentina, exibida naquele país pelo canal 

Telefé em 1995.  

http://vejasp.abril.com.br/revista/edicao-2285/carrossel-audiencia
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3 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

Neste capítulo, apresentamos o nosso percurso que nos levou ao campo e aos sujeitos 

da pesquisa, bem como as escolhas metodológicas das quais lançamos mão. A entrada no 

campo e a construção do objeto de pesquisa são de grande importância e influência para a 

definição do caminho metodológico.  

 

3.1 ENTRADA NO CAMPO DE PESQUISA 

 

Em 2011, ano do início do mestrado da pesquisadora, surgiu a oportunidade de 

ministrar aulas em uma oficina de vídeo do Programa Mais Educação
16

, desenvolvido pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC), em uma escola pública do município de Balneário 

Camboriú, Santa Catarina. O trabalho como monitora do programa na escola iniciou em 

outubro de 2011 e terminou em outubro de 2012. As oficinas eram ministradas no contra 

turno escolar. No período trabalhado na escola, as oficinas ministradas eram Vídeo, Rádio 

Escola, Teatro, Português, Matemática e Fotografia. Os participantes estavam divididos em 

duas turmas, um grupo assistia às aulas nas segundas e quartas-feiras e o outro grupo, nas 

terças-feiras e quintas-feiras. 

Nos primeiros meses de trabalho, os dois grupos eram formados por idades bem 

variadas. Havia crianças com sete anos de idade e adolescentes de quinze anos na mesma sala. 

Inicialmente, havia uma insatisfação dos alunos por terem de fazer todas as oficinas, já que 

possuíam interesse por algumas e outras não. Foi, assim, um desafio encontrar temas comuns 

aos interesses dos alunos da turma, já que havia uma diferença de idade e de nível escolar. 

Ao longo dos meses iniciais do trabalho, havia uma volatilidade grande entre os alunos, 

em especial dos adolescentes - menos conformados com a não possibilidade de escolher entre 

as oficinas. A falta de equipamentos tanto para as aulas de Rádio como para a oficina de vídeo 

também parecia configurar-se como um fator desestimulador. Outro fator para a grande 

mobilidade e evasão escolar devia-se ao fato de que grande parte do público da escola era 

                                                 
16

O Programa Mais Educação foi criado pelo MEC em 2007 e teve suas atividades iniciadas em 2008. O 

programa visa oferecer atividades extracurriculares para melhoria do ambiente escolar. As atividades são 

optativas são oferecidas para estudantes de escola pública em todo país. As áreas de conhecimento estão 

divididas em 10 macrocampos. A oficina de vídeo faz parte do macro campo: Educomunicação. O programa 

prevê que as escolas participantes selecionem as áreas do conhecimento e as oficinas que desejam oferecer para 

os alunos e recebam recursos para contratação de monitores, além dos equipamentos necessários para a 

realização das oficinas. Disponível em: 

 <http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=586id=12372option=com_contentview=article>. Acesso em: 22 out. 

2013. 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=586id=12372option=com_contentview=article
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formada por famílias que vieram tentar a sorte na cidade de Balneário Camboriú e que, após 

não conseguirem emprego, tiravam as crianças da escola para retornar às suas cidades de 

origem.  

Apesar dos entraves estruturais, a turma manifestou bastante interesse pelas aulas da 

oficina de vídeo. De início, trabalhamos o tema telejornalismo por ser o mais ligado à 

formação acadêmica e profissional desta pesquisadora. Fizemos trabalhos com recortes de 

jornais, falamos sobre televisão, notícia e telejornalismo. Utilizando a webcam do notebook, 

gravamos em sala de aula alguns telejornais. Como estávamos no período final do ano letivo e 

ainda havia bastante saída de alunos e entrada de novos estudantes nos dois grupos, esperando, 

assim, uma melhor definição de quem permaneceria no projeto de pesquisa, este teve início 

no ano seguinte.  

Ao retornar às aulas da oficina no novo ano letivo, as turmas já estavam mais definidas. 

Os alunos que demonstravam maior insatisfação com o programa não haviam retornado. A 

maioria dos novos alunos era dos anos iniciais do ensino fundamental. A faixa etária passou a 

ser de sete a doze anos. Os grupos estavam maiores, porém havia uma maior proximidade de 

interesses e a escola havia dividido a turma em dois grupos por idade e ano escolar. As 

crianças que permaneceram nas oficinas demonstraram, a cada dia, mais entusiasmo para falar 

sobre televisão e também para tirar dúvidas sobre como ela funcionava, o que faziam as 

pessoas que trabalham com televisão. Os alunos iniciaram, também, algumas discussões sobre 

o que era “verdade” ou “mentira”, ao vivo ou gravado.  

Chegamos à conclusão que esse grupo e esse ambiente eram propícios para a 

realização de uma pesquisa. Surgiu, assim, a oportunidade de começar o trabalho de pesquisa 

com esse grupo de estudantes e de permitir que a escolha do gênero a ser trabalhado partisse 

das próprias crianças.  

Começou, a partir daí, o desafio de ser professora e pesquisadora ao mesmo tempo. A 

oficina de vídeo que já se configurava como espaço de diálogo sobre televisão com crianças 

passou a ser, também, um campo de pesquisa. A proximidade e a confiança conquistadas nos 

primeiros encontros foram bastante úteis para que as crianças se sentissem à vontade com a 

participação da pesquisa. Assim, concordamos com Fernandes (2003, p. 35) que afirma que: 

 
A oficina é um espaço de produção cultural das crianças que, tendo um caráter de 

continuidade, possibilita estabelecer um contato maior com elas, um vínculo de 

estreitamento da confiança, aspecto imprescindível para as crianças se abrirem e 

dizerem o que pensam. Na oficina a fala da criança aparece contextualizada, a partir 

da audiência da TV e diante do grupo com o qual assistiu ao programa. 

(FERNANDES, 2003, p. 35). 
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Para que as aulas não fossem prejudicadas, a alternativa foi dividir as turmas entre os 

que participariam e os que não participariam da pesquisa durante o período de coleta de dados, 

período no qual tive auxílio de profissionais e estudantes voluntários, com a promoção de 

workshops dos quais todos os alunos participaram. As crianças tiveram aulas práticas nas 

áreas de roteiro, produção, captação de imagem e storyboard, dentre outras. O trabalho de 

coleta de dados e o trabalho de monitora da oficina de vídeo aconteceram simultaneamente, 

sem que houvesse prejuízos para as duas áreas. 

Decidimos, também, que o estudo seria feito em uma única escola, em vez de um 

estudo comparativo, entre uma escola pública e uma particular, por exemplo. Avaliamos que 

o contato direto e por um período de certa forma longo com o grupo, proporcionar-nos-ia um 

estudo mais aprofundado do que um comparativo com grupos diferentes. Acreditamos, assim, 

poder encontrar diferentes formas de recepção em um mesmo grupo. Orozco-Gómez (1996) 

afirma que, dentro das comunidades escolares, existem vários segmentos de audiência e que 

seus processos de recepção seguem pautas diferenciadas. Partindo desse princípio, optamos 

por realizar a pesquisa com um grupo de crianças da mesma escola, com idades diferenciadas, 

para compreender como as culturas de infância manifestam-se nas produções de sentidos 

encontradas nesse grupo por meio de diferentes instrumentos de coleta de dados.  

 

3.2 ABORDAGEM ETNOGRÁFICA: CRIANÇAS COMO ATORES SOCIAIS 

 

Ao longo das últimas décadas, tem sido crescente o número de pesquisas sobre a 

relação entre a criança e a mídia. No campo da sociologia, as pesquisas têm apontando para 

novos comportamentos e relações de sociabilidade da infância na contemporaneidade. Já, no 

campo da comunicação, boa parte dos estudos refere-se à relação da criança com a TV e, mais 

recentemente, com o computador, internet e jogos eletrônicos. 

Comum a essas linhas de pesquisa, está a visão cada vez mais presente de que as 

crianças são atores sociais e seres ativos em sua participação, tanto no meio social como 

também em suas relações com as diversas instâncias simbólicas e em sua subjetividade. No 

entanto, vale ressaltar aquilo que os pesquisadores dos estudos culturais latino-americanos, 

em especial Orozco-Gómez (1994), têm chamado de autonomia relativa da audiência. 

Segundo o autor, a audiência (adultos ou crianças) configura-se como um conjunto de 

“sujeitos históricos contextualizados socioeconomicamente de maneira particular” e estes, em 

sua interação com os meios e as mensagens comunicativas, sofrem influência de diversas 
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mediações. A ação criativa da audiência estaria, então, condicionada a mediações que não são 

de sua própria criação.  

Para dar conta do objeto de estudo voltado à investigação da relação das crianças com 

a telenovela infantil, suas interações com o melodrama e suas produções de sentidos 

emergentes desse processo de recepção, optamos por um estudo empírico dentro da linha de 

pesquisa qualitativa. Flick (2009) esclarece que a pesquisa qualitativa possui características 

próprias que a diferem da pesquisa quantitativa. Ele explica que a pesquisa qualitativa 

 
[...] usa o texto como material empírico (em vez de números), parte da noção da 

construção social das realidades em estudo, e está interessada nas perspectivas dos 

participantes, em suas práticas do dia a dia e em seu conhecimento cotidiano relativo 

à questão em estudo. (FLICK, 2009, p. 16). 

 

 

Dentro da pesquisa qualitativa, tentamos realizar um estudo empírico de abordagem 

etnográfica. A abordagem etnográfica tem sua origem na pesquisa antropológica e é hoje 

utilizada em diversos campos de estudo, incluindo a pesquisa em Educação. Pole e Morrison 

(2003, p. 3) destacam as cinco principais características da abordagem etnográfica, como 

podemos observar no quadro 1 que segue. 

 

Quadro 1 – Etnografia da pesquisa 

 Características da pesquisa qualitativa Características deste estudo 

1 O foco em um local, evento(s) ou configuração 

específico. 

 

A pesquisa focará no evento de 

recepção da telenovela infantil 

Carrossel por parte de alunos dos 

anos iniciais do Ensino Fundamental. 

2 Preocupação com os mais variados comportamentos 

sociais dentro do local, evento ou ambiente. 

 

A metodologia dos grupos focais 

permitirá a observação dos 

comportamentos sociais na interação 

com a telenovela e com os colegas. 

3 O uso de um leque de diferentes métodos de pesquisa 

que podem combinar abordagens qualitativas e 

quantitativas, com ênfase em compreender o 

comportamento social de dentro do local, evento ou 

criação específica. 

Como será mostrada na próxima 

seção, a pesquisa lança mão de vários 

instrumentos para coleta de dados. 

4 Uma ênfase em dados e análise que passa pela 

descrição detalhada até a identificação de conceitos e 

teorias que se baseiam em dados recolhidos no local, 

evento ou ambiente. 

A análise dos dados baseou-se na 

observação e fundamentou-se no 

referencial teórico dos estudos de 

Recepção e da Sociologia da Infância.  

5 A ênfase na pesquisa rigorosa e minuciosa, onde as 

complexidades do evento, local ou ambiente 

específico são mais relevantes que tendências ou 

generalizações abrangentes. 

 

Sem desconsiderar as contribuições 

do referencial teórico, a pesquisa irá 

debruçar-se e dar maior ênfase aos 

dados e o que eles revelam da 

recepção dos participantes à 

telenovela infantil. 

Fonte: Elaborado pela autora baseada em Pole e Morrison (2003, p. 3). 
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Como forma de seguir essa abordagem de pesquisa que, para os autores citados, não 

possui um método ou metodologia específicos, mas podem utilizar uma gama diversa deles, 

partimos para a construção do diálogo com o grupo do qual sairiam os participantes da 

pesquisa. A ideia foi permitir que tanto o problema de pesquisa quanto a metodologia 

empregada pudessem ser construídos no contato com os próprios participantes do grupo. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

 

A pesquisa valeu-se de cinco instrumentos de coleta de dados, tendo os três primeiros 

o objetivo de traçar um perfil dos sujeitos da pesquisa como audiência televisiva, 

identificando, inclusive, o programa mais assistido pelo grupo, que seria objeto para o estudo 

de recepção. Dessa forma, os instrumentos
17

 foram: 

 

 

 

3.4 PROCEDIMENTOS PARA COLETA DE DADOS 

 

 

Esta seção está dividida em duas subseções que dão conta das duas fases da nossa 

coleta de dados. A primeira traz uma explicação sobre os instrumentos de pesquisa e os 

procedimentos utilizados para traçarmos o perfil dos sujeitos da pesquisa. A segunda explana 

sobre os instrumentos e os procedimentos utilizados para a segunda fase da pesquisa que trata 

do estudo de recepção. 

 

                                                 
17

 Os elementos citados acima serão ainda detalhados nas seções seguintes e encontram-se nos apêndices A, B e 

C desta dissertação. 

1. Questionário sobre consumo de televisão. 

2. Questionário tabela com programação local e nacional dos canais de TV 
aberta para que fossem assinalados os programas aos quais mais assistiam. 

3. Entrevistas semiestruturadas que se deu na forma de uma conversa 
informal sobre a importância da TV diante de suas outras atividades 
diárias. 

4. Atividade dirigida – Folha para desenho do personagem favorito. 

5. Grupo Focal – Seções de exibição da novela Carrossel, nas quais a 
pesquisadora anotava as reações das crianças participantes da pesquisa. 



46 

 

3.4.1 Perfil dos sujeitos 

  

 

Ao longo dos encontros, estabelecemos um diálogo sobre televisão e programação 

televisiva. Em um dos encontros, no qual explicávamos sobre os diferentes tipos de 

programas de televisão, a reação das crianças a um slide específico chamou-nos a atenção. 

Uma aluna disse: “Eu odeio essa mulher, professora!”, apontando para a foto de Fátima 

Bernardes no programa Encontro. – “Por quê?”, perguntou a pesquisadora. “Porque ela 

acabou com a TV Globinho!”, disse a criança em meio aos colegas que disseram concordar. 

Os diálogos, assim, demonstram a insatisfação das crianças com a carência de programação 

para o público infantil nos principais canais de TV aberta.  

Aplicamos os dois primeiros instrumentos, o questionário sobre a caracterização dos 

sujeitos (ver Apêndice A) e o questionário sobre a programação em formato de tabela (ver 

Apêndice B)
18

, os quais tinham o objetivo de descobrir os usos que as crianças faziam da 

televisão e suas preferências na programação televisiva, para que pudéssemos definir, então, o 

programa mais assistido por elas.  

O questionário em forma de tabela é uma adaptação da que foi utilizada por Azevedo 

(2003), a qual trazia a programação dos principais canais de TV aberta. Incluímos dois canais 

locais para que as crianças assinalassem, no quadro, os programas que mais assistiam. 

Verificamos que a resolução dos questionários em si proporcionou um momento de reflexão 

entre o grupo. Após assinalar os programas que assistiam, alguns questionavam os colegas se 

eles assistiam a alguns programas como Big Brother e Programa do Ratinho, e eles passaram 

a discutir se eram ou não programas indicados para a sua faixa etária. 

Com base nos primeiros resultados encontrados após a aplicação dos questionários, 

definimos que o tema de pesquisa seria a relação das crianças com a telenovela, enfocando 

aquelas que tivessem maior audiência e apreciação dentro do próprio grupo a ser pesquisado -

as telenovelas Rebelde, da Rede Record, e Carrossel, do SBT, foram as mais assinaladas. 

Tanto o Questionário I e o Questionário Tabela serviram como forma de conhecermos 

o perfil do grupo de alunos como audiência televisiva e revelou um pouco sobre o acesso e os 

usos que eles fazem dos meios de comunicação. Foi importante para conhecer o grupo, para 

além das primeiras impressões trazidas pelo fato de tratar-se de uma escola pública, com 

precariedades na infraestrutura e localizada em um bairro de classe econômica menos 

                                                 
18

 Tabela adaptada da tese de doutorado de Maria Verônica Resende Azevedo intitulada Telejornalismo e 

Educação para Cidadania: uma experiência de Educomunicação. Escola de Comunicação e Artes da 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2003. 
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favorecida. O Questionário I (ver Apêndice A) trouxe duas perguntas que se referiam à 

escolha da programação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após analisarmos os resultados dos dois primeiros instrumentos, aplicamos um 

terceiro: uma entrevista semiestruturada; ainda com o objetivo de conhecer o comportamento 

como audiência dos sujeitos da pesquisa. Nessa entrevista, levamos as crianças participantes a 

responderam sobre a sua rotina diária. Perguntamos: “O que você faz durante o dia?”, assim 

como foi feito na pesquisa sobre televisão e imaginário infanltil de Gilka Girardello com 

crianças de diferentes comunidades de Florianópolis.  

Girardello (2008) aponta que as pesquisas que envolvem a interação entre a criança e a 

TV, em especial no campo da psicologia cognitiva, destacam três fatores como importantes 

para a investigação dessa relação: o “tempo que a criança passa assistindo à TV”, o “tipo de 

mediação adulta e o conteúdo da programação”. Para a autora, o “papel da TV depende de 

como ela se encaixa na vida particular da criança, e da qualidade geral de seu cotidiano”. 

Dessa forma, pretendemos com a análise do Questionário I e da entrevista semiestruturada 

traçar o perfil dos sujeitos da pesquisa e sua relação com a TV. 

A entrevista semiestruturada trouxe um aprofundamento dos dados que haviam sido 

coletados no Questionário I e no Questionário Tabela.  Os três instumentos representam a 

primeira fase da pesquisa, que trouxe um perfil das crianças e a definição do programa 

televisivo que seria utilizado no estudo de recepção. 

 

3.4.2 Coleta de dados do estudo de recepção 

 

 

Como quarto instrumento, as crianças foram convidadas a escrever sobre o seu 

personagem favorito e também representá-lo por intermédio de um desenho (ver Apêndice C) 

É você quem escolhe os programas que vê na TV? 

Quem influencia suas escolhas de programas de TV? 
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Vários autores
19

 da Psicologia, tanto da cognitiva como da histórico-cultural, destacam o 

desenho como um importante signo para expressão gráfica de uma atividade imaginativa que 

recria e reproduz nossas experiências e interações sociais (FERREIRA, 1998).  

 
A criança está continuamente interagindo, comunicando e partilhando os 

significados do seu mundo sociocultural com uma linguagem que é comum à 

sociedade à qual pertence. Essa linguagem comum objetiva as experiências da 

criança que desenha, imagina e fantasia elaborando modos de comunicação pela 

imagem. (FERREIRA, 1998, p. 35). 

 

 

 Para Vygotsky (1991 apud FERREIRA, 1998), a criança carrega seu desenho com 

tudo aquilo que conhece do objeto que está simbolizado graficamente, tornando-se uma 

narrativa gráfica. Dessa forma, o desenho da criança é produto do seu pensamento, o qual 

exige participação da memória, mas que vai além dela, já que a percepção da criança carrega 

significados culturalmente produzidos os quais podem ser expressos por meio de desenhos. 

Segundo Ferreira, o desenho é considerado um signo, pela teoria histórico-cultural, e como tal, 

torna-se importante mediador do desenvolvimento das funções psicológicas.  

 
Desenhar, como atividade humana, implica funções psicológicas superiores como a 

percepção, a atenção, a memória, a imaginação, é constituída e mediada por signos, 

pela linguagem e pelo “outro”. Como produto dessa atividade humana, o desenho – 

desde o rabisco, o traçado, até figuras mais elaboradas – pode atribuir o caráter de 

instrumento simbólico, o estatuto de signo. (FERREIRA, 1998, p. 47). 

 

De acordo com Ferreira (1998), para a teoria de Vygotsky, questões de mediação 

semiótica são fundamentais e, nela, as imagens mentais, registradas na memória e organizadas 

pelos signos, são consideradas mediadoras na relação homem/mundo. A imagem mental, na 

teoria histórico-cultural, é elemento constituidor da consciência, compõe o conteúdo mental 

do homem e permite que ele opere mentalmente sobre o mundo. 

Finalmente, o quinto instrumento utilizado foram os grupos focais. Os grupos focais 

são bastante utilizados nos estudos de abordagem etnográfica os quais consideram as falas tão 

importantes quanto as manifestações e as reações.  Para Morgan e Krueger (1993 apud 

FERREIRA, 2012, p. 80), “[...] a coleta de dados por meio dessa metodologia tem por 

objetivo captar, a partir das trocas, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências e 

reações – dados que não seriam possíveis de ser coletados por outros métodos”. 

                                                 
19

 Ferreira (1998) faz um panorama das concepções teóricas do processo de figuração e realidade no desenho das 

crianças e traz autores como Luquet (1969), Lowenfel e Brittain (1972), Mèredieu (1994), Widlocher (1998), 

além de Vygotsky (1991, 1993). 
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Foram realizadas três seções de grupos focais com as crianças. Aos grupos focais, 

foram exibidas, em média, cinco cenas curtas. As cenas foram projetadas na parede utilizando 

o equipamento fornecido pela escola. As reações das crianças foram registradas com câmera 

de vídeo e também gravador de áudio, além das anotações feitas pela pesquisadora. Ao final 

das cenas, foram registradas mais reações do grupo. Fizemos algumas intervenções para que 

as crianças pudessem comentar sobre o que viram, manifestando suas opiniões. Concordamos 

com Girardello (2000) que falam da importância de as crianças falarem sobre o que viram na 

TV, pois, segundo as autoras, no ato de “contar e recontar o que veem na TV”, as crianças 

têm oportunidade de recriar o que viram, configurando-se como um processo de ação 

imaginativa. 

Para assegurar a ética de todo o procedimento de pesquisa, enviamos aos pais um 

Termo de Livre Consentimento (ver Apêndice D) que foi assinado por eles e pelas crianças, 

seguindo o modelo fornecido pelo comitê de ética da Univali. Também enviamos aos pais 

uma carta explicando de maneira mais informal do que se tratava a pesquisa (ver Apêndice E). 

Conversamos, também, com os alunos, a fim de explicar-lhes que aqueles que não 

participassem da pesquisa
20

 não seriam prejudicados em suas atividades na oficina. Os 

documentos para autorização da participação da pesquisa foram entregues a 32 crianças. 22 

delas foram autorizadas a participar do estudo de recepção, em um total de 15 meninas e 7 

meninos, como podemos observar no quadro 2 que segue 

 

Quadro 2 – Participantes da pesquisa 

Sujeitos Gênero Idade Ano Escolar 

C1  menino 11 anos    ano 

C2  menina 8 anos    ano 

C3  menina 9 anos    ano 

C4  menina 9 anos    ano 

C5  menino 8 anos    ano 

C6  menina 9 anos    ano 

C7  menino 10 anos    ano 

C8  menina 12 anos    ano 

C9 menino 10 anos    ano 

C10  menino 10 anos    ano 

C11  menina 9 anos    ano 

C12  menina 7 anos    ano 

C13  menina 8 anos    ano 

C14  menina 7 anos    ano 

C15  menina 9 anos    ano 

C 16  menina 11 anos    ano 

C 17  menino 9 anos    ano 

C 18  menina 8 anos    ano 

                                                 
20

 A participação dos alunos na pesquisa dependeu da autorização dos pais. 
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C19  menina 10 anos    ano 

C 20  menina 8 anos    ano 

C 21  menino 9 anos    ano 

C 22  menina 8 anos    ano 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

 

3.5 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Na primeira fase da pesquisa, os dados do questionário foram tabulados e deram 

origem a gráficos sobre o perfil das crianças como audiência. As informações decorrentes da 

tabulação dos dados do questionário somaram-se às respostas dos alunos na entrevista 

semiestruturada sobre suas atividades diárias e o quanto e como assistiam à TV. Os dados da 

tabela de programação também foram tabulados, e como já mencionado anteriormente, 

serviram para a escolha do programa no estudo de recepção. 

Na segunda fase da pesquisa, foram analisados dois instrumentos: os desenhos das 

crianças de seus personagens favoritos na novela Carrossel e o registro das falas e reações nas 

seções de grupo focal. Na folha de desenho que os alunos receberam, havia espaço para dizer 

qual era o personagem favorito e quais as suas características. Assim, o desenho foi analisado 

junto à “fala” das crianças, a narrativa gráfica foi complementada com os discursos dos alunos 

em relação aos personagens, e os eixos de significância dessas falas foram comparados aos 

eixos de significância da descrição dos personagens que consta no site oficial da novela. 

Para a análise dos desenhos, buscamos suporte teórico-metodológico nos trabalhos de 

Ferreira (1998), a qual possui seus trabalhos embasados na teoria histórico-cultural de 

Vygotsky, e Tobin (2000) que, por sua vez, apoia-se na análise de discurso e abordagem 

bakhtiniana. É importante destacar que o objetivo não foi traçar o perfil psicológico dos 

participantes, mas interpretar, por meio de seus desenhos e discursos, a forma como recebem 

a novela pelas representações que fazem dos personagens.  

Nos grupos focais, foram analisados os registros decorrentes da descrição das 

interações, falas, silêncios e expressões de opinião e sentimentos manifestados durante a 

realização dos grupos focais. Para registro das sessões, as cenas exibidas foram transcritas. As 

transcrições foram organizadas em quadros (ver modelo no Apêndice G) para que fossem 

anotadas, ao lado, as reações e as falas das crianças. Feito isso, os trechos mais significativos 

das seções foram registrados nesse quadro, no qual classificamos as reações de acordo com os 

quatro eixos das Culturas de Infância, elaborados por Sarmento (2004), apresentados no 

capítulo 2 desta dissertação. 

continuação 
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Dessa forma, por meio do olhar sobre a recepção das crianças a uma telenovela 

infantil a partir de suas culturas de infância, acreditamos que poderemos dar conta do objetivo 

geral da pesquisa que é compreender como se dá a recepção de uma novela, no caso a 

telenovela Carrossel, voltada ao público infantil, para que possamos entender as produções de 

sentido que decorrem dessa interação. 

 

3.6 SOBRE A TELENOVELA CARROSSEL 

 

 

A título de informação para o leitor, trazemos, nesta seção, uma breve descrição da 

novela Carrossel. A novela exibida nos anos 2012 e 2013 pelo SBT é um remake da 

telenovela infantil Carrusel, produzida pela rede de televisão mexicana Televisa em 1989. A 

regravação mexicana, exibida anteriormente em 1991 e reprisada em 1995 pelo SBT, ainda 

teve duas adaptações posteriores, que foram intituladas de Carrusel de las Américas e Vivan 

los niños. Essas versões também foram exibidas, no Brasil, em 2002 e 2003, respectivamente. 

Ambas são uma adaptação da obra argentina Jacinta Pichimahuida, la Maestra que No se 

Olvida, produzida pela rede de televisão argentina Canal 9 em 1966. No cerne da força 

narrativa da versão original, está a figura de uma doce e dedicada professora, cuja presença 

deixava os alunos em estado contemplativo.  

Apesar de trazer muitas mudanças e atualizações, prevalecem, na regravação 

brasileira, as características principais da trama original: os personagens principais da trama 

são 17 crianças, com idade de oito e nove anos e a professora Jacinta (versão argentina) / 

Helena (versões mexicana e brasileira). Os personagens secundários são representados pela 

figura da diretora, da supervisora, da zeladora, do porteiro, dos outros professores e dos pais 

das crianças.  

 A professora representa a integração harmoniosa de uma realidade heterogênea 

presente na sala de aula. Paralelamente, esse contexto plural era fomentado nas cenas que 

retratavam o contexto familiar dos alunos. Assim sendo, os dramas e as alegrias do cotidiano 

das crianças também eram retratados. 

Nesse cenário, os principais temas abordados na trama são o racismo, o bullying e o 

preconceito. O tema do racismo está centrado no personagem Cirilo, o único aluno negro da 

escola. As principais características de Cirilo são a bondade, a humildade, a ingenuidade e a 

inocência. Cirilo é apaixonado pela personagem Maria Joaquina e é da parte dela que ele sofre 

mais preconceito e racismo. 

O bullying é sofrido por Cirilo e também por mais alguns personagens da trama, com 
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destaque para Jaime Palilo, por ser gordinho e não possuir bons modos. Laura também sofre 

bullying por ser gordinha, mas tem a simpatia dos colegas por ser muito romântica. Há, 

também, a personagem Carmem cuja família sofre dificuldades financeiras - em um episódio 

da trama, já sofreu críticas da própria diretora da escola por vestir sapatos velhos. 

Nas primeiras versões, a figura e o papel da professora de crianças são bastante 

evidenciados. O protagonismo da professora vai perdendo força nas versões posteriores, 

dando lugar aos alunos. Esse fato pode ser observado na comparação entre o primeiro capítulo 

das referidas versões, em que a professora é apresentada à turma. Uma comparação dos 

primeiros capítulos da versão argentina, das duas versões mexicanas e da versão brasileira 

mostra como uma das adaptações, ou atualizações, o encanto cada vez menor das crianças na 

cena da apresentação da nova professora. Também, para o público atual, a personagem da 

professora Helena já não é tão aclamada como nas versões anteriores. Em 1991, a atriz 

mexicana Gabriela Rivero visitou o Brasil e foi recebida pelo então presidente Fernando 

Collor, tamanho era o sucesso e a popularidade da personagem na época. A trama atual está 

centrada nos personagens infantis, grandes responsáveis pelo sucesso da novela.  

A regravação de Carrossel, agora com atores brasileiros e adaptada pela autora Íris 

Abravanel, estreou em 21 de maio de 2012 pelo SBT. Segundo dados da revista Veja São 

Paulo, a novela aumentou a média de audiência do canal no horário nobre em 31%, superou a 

audiência do programa Silvio Santos, o mais popular do SBT, e ameaçou a vice-liderança da 

Rede Record de Televisão
21

, como podemos observar no gráfico 1 que segue. 

 

Gráfico 1 - Evolução da audiência do SBT 

 

Fonte: Sacchitiello (2012). 

                                                 
21

Carrossel emplacou 13,4 pontos de audiência média em agosto (cada ponto corresponde a 60.000 domicílios 

na Grande São Paulo), mais que o dobro da antecessora, Corações Feridos, com 5,6. Até o Programa Silvio 

Santos, tradicional carro-chefe do SBT, ficou para trás no último mês, com 10,5. (Revista Veja São Paulo - 

edição 2285 de oito de setembro de 2012). 
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O sucesso tornou a novela um dos carros chefes da programação da emissora de 

Sílvio Santos e atraiu uma imensa gama de anunciantes como também impulsionou a 

produção de uma grande variedade de produtos licenciados.  O sucesso da novela, desta vez, 

caminhou junto a uma forte estratégia de marketing e incentivo ao consumo de produtos pelas 

crianças, como podemos observar na reportagem especial da revista Veja São Paulo (ver 

Figura 3 a seguir). 

 

Figura 3 - Capa da Revista Veja São Paulo 

 

Fonte: Veja São Paulo. Edição 2285
22

. 

 

 

Segundo informações da revista, foram vendidos, até agosto de 2012; 150 mil álbuns e 

três milhões de figurinhas; 200 mil tabletes de chocolate pela empresa Cacau Show; 30 mil 

livros-diário; 50 mil maletas com oito livros e um CD; 120 mil CDs; além de 500 mil bonecos 

enviados às lojas por quatro fabricantes. Além disso, ao final da gravação das novelas, o 

elenco foi escalado para a produção de um show musical, no qual os atores cantam as músicas 

da novela. 

                                                 
22

 A edição 2285 da Revista Veja São Paulo é de oito de setembro de 2012.  
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Como podemos observar, pela trajetória da novela, a recepção de um produto 

televisivo ultrapassa hoje as fronteiras da sala de estar para além das reproduções e 

ressignificações das brincadeiras infantis, ou, pelo menos, a tevê não é mais a única 

plataforma de interação das crianças com o produto televisivo. Seja assistindo e/ou 

reassistindo os capítulos em sites e canais do Youtube, comprando produtos licenciados, 

interagindo com os atores nas redes sociais, ou, ainda, brincando na escola ou com os amigos 

de Carrossel; a recepção da novela configura-se como um processo contínuo, e 

constantemente alimentado. 

Assim sendo, o que pretendemos, no próximo capítulo, é tentar entender um pouco 

desse processo contínuo, percebendo a maneira pelas quais as crianças interagem com a tevê, 

identificando as particularidades dessa interação por meio da observação dos eixos das 

culturas da infância, para podermos, dessa forma, identificar as produções de sentido feitas 

por elas em sua interação com uma telenovela voltada ao público infantil. 
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4 DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Este capítulo contempla a discussão dos dados coletados, trazidos e analisados à luz do 

referencial teórico. Como orientam os autores dos estudos culturais latino-americanos, a 

pesquisa de recepção deve trazer uma caracterização socioeconômica e cultural do locus e dos 

participantes da pesquisa, a fim de que não sejam feitas generalizações apressadas. Este 

capítulo, assim, traz uma breve descrição do local da pesquisa e uma caracterização dos 

sujeitos obtida por meio do questionário I e da entrevista semiestruturada.  

As seções seguintes trazem uma discussão mais analítica dos dados coletados. As 

representações dos personagens favoritos das crianças são analisadas por meio do desenho e 

da descrição escrita por elas levando em conta o que Sarmento (2004) chamou de dimensões 

da gramática das culturas de infância. Em seguida, trazemos as manifestações orais e 

comportamentais dos grupos focais, como forma de descrever a interação das crianças com a 

telenovela, analisando tal interação à luz dos quatro eixos das culturas de infância. 

 

 

4.1 LOCUS DA PESQUISA 

 

 

Nesta seção, traremos um perfil das crianças participantes da pesquisa. Os dados 

descritos e analisados, aqui, fazem parte de uma categorização dos sujeitos que trarão o 

corpus da investigação realizada.  

Como já mencionamos no capítulo 3 de metodologia, a escola escolhida para a 

realização da pesquisa é uma escola pública cujas crianças que frequentam pertencem a 

famílias da classe trabalhadora, da cidade de Balneário Camboriú, localizada no litoral norte 

de Santa Catarina no Vale do Itajaí, a 80 km da capital Florianópolis (ver Figura 4). A cidade 

possui aproximadamente 108 mil habitantes e uma das maiores densidades demográficas do 

Brasil, 2.426 hab/Km2
23

 e, ainda, recebe um grande número de turistas todos os anos, que 

elevam a ocupação para 1 milhão de pessoas na alta temporada de verão (ver Figura 5).  

 

 

 

 

                                                 
 
23

 Fonte: Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú.  

Disponível em: <http://www.secturbc.com.br/pt_index.php?s=balneario&canal=arquivo&coluna=7&arq=57>. 

Acesso em: 12 ago. 2013. 



56 

 

Figura 4 - Distância da Capital 

  
  Fonte: Mapas do Iphone.                                                                     Fonte: IG10

24
.  

 

 

O munícipio de Balneário Camboriú tem ganhado notoriedade
25

 em todo país, não 

apenas por ser um polo de turismo como também pelo crescente desenvolvimento econômico 

e pela qualidade de vida. A renda per capita de R$ 14.541 é bastante superior à média do país, 

e isso tem atraído, a cada ano, um grande fluxo migratório de famílias que desejam conseguir 

trabalho e renda nas principais atividades econômicas da cidade, que são, além do turismo, a 

prestação de serviços, comércio, construção civil e indústria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24

 Imagem retirada do site IG10, disponível em: <http://www.ig10.net/praia-balneario-camboriu.html>. Aceso 

em: 12 ago. 2013. 
25

 A cidade foi notícia nacional recentemente como uma das melhores cidades para viver no Brasil, levando em 

conta o Índice de Desenvolvimento Humano no município. Informação disponível em: 

<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/07/sao-caetano-sp-tem-o-melhor-idh-municipal-e-melgaco-pa-o-

pior.html>. Acesso em: 12 ago. 2013. 

Figura 5 - Balneário Camboriú – Praia Central 

http://www.ig10.net/praia-balneario-camboriu.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/07/sao-caetano-sp-tem-o-melhor-idh-municipal-e-melgaco-pa-o-pior.html
http://g1.globo.com/brasil/noticia/2013/07/sao-caetano-sp-tem-o-melhor-idh-municipal-e-melgaco-pa-o-pior.html
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     Figura 6 - Bairros de Balneário Camboriú 

   
                        Fonte: Viva Balneário

26
.  

 

A cidade possui 70 escolas, sendo 33 de nível fundamental, das quais 15 públicas e 18 

privadas. Dos 18.621 alunos matriculados em escolas públicas e particulares, 12.600 estão no 

Ensino Fundamental, segundo dados do IBGE (2013). A escola na qual foi realizada a 

pesquisa atingiu, em 2011, o IDEB de 4,9 (ver Figura 8), um dos mais baixos entre as demais 

escolas públicas municipais - nota dos anos iniciais do Ensino Fundamental, correspondendo 

ao quinto ano, público desta pesquisa
27

. 

 

Figura 8 - Tabela Ideb 

 
Fonte: INEP (2012). 

 

Quanto à infraestrutura, podemos elencar algumas características da escola. A escola 

possuía biblioteca em uma sala pequena, que não comportava a permanência de uma turma, 

                                                 
26

 Imagem retirada do site Viva Balneário, disponível em: <http://www.vivabalneario.com.br/balneario-

camboriu/>. Acesso em 12 ago. 2013. 
27

 Atingir um índice baixo no IDEB é um dos critérios para a implantação do Programa Mais Educação, meio de 

acesso à escola pesquisada. 

 

Figura 7 - Localização da escola no bairro 

Fonte: IPhone Apple – Google. 

http://www.vivabalneario.com.br/balneario-camboriu/
http://www.vivabalneario.com.br/balneario-camboriu/
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era usada mais para empréstimos e devoluções. Havia também um laboratório de ciências, 

com equipamento de TV, vídeo e um computador; uma quadra de esportes, refeitório, uma 

pequena área coberta e sala Multimeios. Não havia área arborizada. 

No que se refere aos pontos mais ligados à nossa pesquisa, encontramos algumas 

facilidades como também algumas limitações. A escola possuía uma sala Multimeios com 

cerca de 20 computadores com acesso à Internet e aparelho de TV, vídeo e dois 

retroprojetores. O acesso à sala Multimeios era controlado pelo monitor de Informática e pela 

Supervisão Escolar. O uso da sala era prioritário às aulas regulares dos alunos do turno da 

tarde.  

 

            Figura 9 - Na sala de aula                                     Figura 10 - Sala Multimeios 

  

Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Durante o período de monitora das oficinas de vídeo, as aulas davam-se nos primeiros 

meses em uma sala de aula regular, depois no laboratório de Ciências, que também possuía 

televisão e vídeo. Em seguida, fomos transferidos para uma sala de catequese da igreja 

católica vizinha à escola. Apesar da boa vontade da direção e da supervisão escolar, as 

oficinas do programa sofriam bastantes mudanças de local devido às limitações na estrutura 

da escola.  
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                Figura 11 - Laboratório de Ciências                                    Figura 12 - Sala da igreja 

  
Fonte: Arquivo da pesquisadora. 

 

Até a conclusão da coleta de dados e encerramento da oficina, a escola ainda não havia 

recebido do Ministério da Educação os equipamentos específicos para a oficina de vídeo. Tal 

fato não nos impediu de produzir oito vídeos com as crianças no período da oficina, dentre 

eles, duas produções fanfiction das novelas Carrossel e Rebelde. As descobertas advindas da 

experiência de produção narrativa das crianças não fazem parte desse trabalho, mas serviram 

de devolutiva dessa pesquisa aos participantes como de inspiração para futuros trabalhos de 

pesquisa. 

 

Figura 13 - Gravação de vídeos no Parque Ambiental do município 

 

Fonte: Arquivo da pesquisadora.
28 

                                                 
28

 Gravação do filme A princesa e zumbis, roteiro criado pelas crianças participantes da oficina de vídeo. 
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4.2 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

Os números revelados em pesquisas sobre o comportamento da audiência infantil no 

Brasil mostram que as crianças brasileiras são as que passam mais tempo diante da TV 

comparadas às crianças de outros países. Assim como apontado em pesquisas de audiência 

com o público infantil nos últimos anos, a maioria das crianças participantes da pesquisa 

revelou passar três ou mais horas por dia assistindo à televisão
29

.  

Nesta seção, apresentamos a análise das repostas do Questionário I (ver Apêndice A) e 

da entrevista semiestruturada. O questionário foi respondido pelas crianças que se 

encontravam presentes no dia da aplicação, em um total de 18. O instrumento mostrou que 

todos os alunos possuíam televisão em casa, tendo, a maioria, mais de um aparelho. Muitos 

também afirmaram ter mais aparelhos além de TV, tais quais: DVD, videogame, computador, 

e alguns com acesso à TV por assinatura. As respostas das crianças à entrevista sobre sua 

rotina diária mostrou que o ato de assistir à TV ganha mais ou menos importância em suas 

vidas, na medida em que realizam ou não mais atividades. Roger Silverstone (2002, p. 166) 

afirma “[...] já não podemos pensar sobre o lar, como tampouco podemos viver no lar sem a 

nossa mídia”. Pudemos observar como a TV parece estar quase que naturalmente inserida no 

cotidiano das crianças, juntamente com as demais atividades e brincadeiras. A TV mistura-se 

com o uso de outras mídias e, também, com as demais atividades praticadas pelas crianças, 

como podemos perceber nas falas a seguir: 

 
O que você costuma fazer durante o dia? 

 

De manhãzinha eu acordo e me arrumo pra vir para o colégio. E de tarde, eu brinco. Brinco. 

É... Faço os deveres e fico assistindo, e fico assistindo... E fico assistindo sessão da tarde, 

é... Fico assistindo televisão, filme. (C6, menina, 9 anos). 

 

Eu vejo televisão, vou no computador, depois almoço, depois volto pro computador, daí eu 

jogo basquete com meu irmão, vai nós três, depois troca eu, ele contra o... contra o amigo 

do meu irmão. (C11, menina, 9 anos). 

 

 

A televisão e as demais mídias ganharam menos espaço e importância na descrição do 

cotidiano na medida em que as crianças pareciam ter mais atividades, como prática de 

                                                 
29

De acordo com estudo da organização não governamental Eurodata, divulgado em 2005, as crianças brasileiras 

são as que mais assistem à televisão, entre os países pesquisados. A pesquisa revelou que elas passam em média 

3 horas e 31 minutos diante do aparelho de TV. O estudo concentrou-se em 9 países: Brasil, Estados Unidos, 

Indonésia, Itália, África do Sul, Espanha, Reino Unido, França e Alemanha. Disponível em:  

<http://aprendiz.uol.com.br/content/hucrosliwr.mmp>. Acesso em: 15 ago. 2013. 
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esportes e tarefas domésticas. O tempo disponível para assitir à TV torna-se mais reduzido de 

modo que há uma diversidade maior nas atividades das crianças. 

 

O que você costuma fazer durante o dia? 

 
Fico no Mais Educação, depois do Mais Educação eu faço curso no CAIC e depois eu volto 

pra casa, faço os deveres... Janto, assisto TV, assisto Avenida Brasil, daí eu vou deitar. (C8, 

menina, 11 anos). 

 

Eu tenho treino de tae-kwon-do segunda, terça, quarta e quinta... aí sexta eu tenho basquete. 

Eu fico brincando com meus primo... meu irmão... À noite, eu sempre durmo cedo. Mais 

antes eu assisto à televisão. Carrossel... Também Discovery Kids, Cartoon Network, e mais 

umas coisas lá... (C9, menino, 10 anos). 

 

Eu fico na escola, quase todas as tarde né... tipo, segunda e quarta. Aí hoje eu vou ficar na 

escola até de noite. Não até a noite, até... o horário de bater, cinco e meia. Que daí eu faço... 

curso. Faço... Tae-kwon-do, ginástica e... aí eu faço Mais Educação, e... só. Só vou pra casa 

na hora que acaba o Mais Educação. À noite eu janto e assisto um pouco e vou dormir. 

(C16, menina, 12 anos). 

 

 

Precisamos destacar que, em alguns poucos casos, as mídias não foram lembradas 

pelas crianças ao responderem espontaneamente sobre sua rotina diária. Algumas 

responderam não gostar, ou assistir pouco à televisão, dando preferencia a outras mídias ou 

mesmo outras atividades, muito embora as mesmas crianças tenham demonstrado intimidade 

com os programas de TV na medida em que conversávamos sobre o tema nos encontros. No 

entanto, ao revelarem preferência por outras atividades em detrimento da TV, as falas dessas 

crianças trazem uma resposta à preocupação por parte da academia e da sociedade com o 

tempo que as crianças ficam diante da TV. As crianças demostraram que abrem mão do 

tempo na televisão quanto praticam atividades que consideram mais atrativas. 

 
O que você costuma fazer durante o dia? 

 

Na manhã, eu estudo. À tarde, e terça feira e sexta, eu tenho ginástica rítmica. Na segunda e 

na quarta, eu tenho Mais Educação. Na quinta feira eu tenho que arrumar a casa. ... limpo a 

cozinha, limpo meu quarto... lavo a louça... (C22, menina, 9 anos). 

 

A negativa também se mostrou verdadeira ao nos deparamos com crianças que na 

descrição de suas rotinas pareciam não praticar outras atividades além da escola e que 

demonstraram ter a TV como centro de suas atividades, sendo essencial à sua rotina.  

 
O que você costuma fazer durante o dia? 

 

Se não tivesse TV ia ser ruim pra mim, daí como é que eu ia poder... Eu não gosto de... Eu 

tô cheia de boneca e não gosto de brincar. Eu tenho meu cachorrinho, eu não gosto de sair. 

Eu gosto de ver TV, gosto de ficar na frente assistindo o dia inteiro. (C4, menina, 9 anos). 

 

Eu fico quase toda hora assistindo TV quando eu tô em casa. 



62 

 

E por quê? 

 

Ah, é que... é a única coisa que tem pra fazer, porque as outras coisa que eu tenho que fazer 

é lavar uma loucinha que tem, botar água e comida pra minha cachorra... e fazer os deveres, 

que é rapidinho... É que eu sei bastante. (C5, menino, 8 anos). 

 

 

Outro dado importante da coleta de dados foi o surgimento de dados divergentes 

provindos do mesmo sujeito - ora por uma mudança de opinião ao longo das interações por 

grupos focais, ora por tentarem, mais especificamente na entrevista, negar certa preferência a 

certos comportamentos ou atitudes. Tal fato confirmou-nos a importância de uma diversidade 

de instrumentos na pesquisa com crianças. 

 
O que você costuma fazer durante o dia? 

 

Eu acordo, vou para a escola, às vezes faço Mais Educação, às vezes não. Daí vou pra casa. 

Chegando a casa, eu dou comida pros meus peixinho... aí eu arrumo a casa, durmo, brinco... 

depois a minha chega... ah! E às vezes eu faço tarefa. daí a minha mãe chega, aí... eu ajudo 

ela fazer a janta... aí eu tomo banho , janto, escovo os dentes e vou dormir.  

Você assiste à televisão? 

Depois que eu volto do Mais Educação e quando não tem... (C15, menina, 9 anos). 

 

Escovo os dentes, tomo café e me arrumo. Venho para o colégio. Quando eu volto eu vou... 

brincar. Tiro o uniforme eu vou brincar. Daí eu vou ali ao campinho jogar bola. Depois eu 

treino Ginástica Olímpica... só. 

E... televisão? 

Não gosto. (C1, menino, 11 anos). 

 

 

A resposta de C1 de que não gosta de televisão contradiz com o comportamento que 

apresenta nos grupos focais que serão apresentados no Capítulo 4 a seguir. C1 foi um dos 

alunos mais participativos nos grupos focais, demonstrando conhecer bem a novela e 

reconhecer as cenas exibidas. A descrição que faz do seu personagem favorito também mostra 

intimidade com a narrativa televisa. A resposta divergente de C1 na entrevista semiestruturada 

parece exemplificar o que Buckingham (2000) e Girardello (2009) alertam-nos a respeito da 

expectativa que algumas crianças têm quanto à pesquisa e suas especulações e a necessidade 

de mostrar certa criticidade ao entrevistador.  

Em se tratando das escolhas televisivas, as crianças pesquisadas responderam que 

escolhem, elas mesmas, os programas aos quais assistem e decidem sobre o tempo que 

passam em frente à TV. As crianças, como é mostrado nos gráficos 2 e 3 a seguir, 

apresentaram uma postura de independência com relaçào às escolhas de programação.Quando 

há influência de outros, as mães aparecem como mais influenciadoras nas escolhas dos filhos. 
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Gráfico 2 – Escolha da programação 

 
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

 

 

Gráfico 3 – Influência na escolha dos programas de TV 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

 

A importância dos adultos e, em especial, da mãe nas escolhas televisivas  das crianças 

também é apontada por Orozco-Gómez (1996) que fala sobre a “teoria educativa” da mãe 

como mediação na televidência das crianças. Para o autor, os membros da família, sobretudo 

os adultos, e em particular a mãe, exercem uma influência permanente nas crianças, não 

apenas nos gostos e nas preferências televisivas, mas  também em seu modos de apropriação 

de tudo que vêem e escutam da tela. O lar é o primeiro espaço de mediação situacional, o 

primeiro ambiente da recepção televisiva. Na família, estão os primeiros interlocutores e 

mediadores no processo de interação com a TV.  As crianças participantes da pesquisa 

demonstraram, na entrevista, que preferem assistir à TV acompanhadas de um membro da 

família. Os familiares, assim, são seus principais interlocutores a respeito do que assistem na 

TV. 
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Você assiste à TV sozinho(a) ou acompanhado(a)? Com quem você assiste? 

 

Com meu sobrinho, com a minha irmã... Só com os dois. Daí. Eu pergunto às vezes pra 

minha irmã o que vai acontecer. (C16, menina, 11 anos). 

 

Acompanhada, eu vejo com a minha mãe... e com o meu irmão, ou com o meu... com o 

menino que a minha mãe teve. Minha mãe fica no notebook e eu fico do lado dela na TV. 

(C11, menina, 9anos). 

 

Vejo TV com meu irmão... que na maioria ele só faz bagunça.(C18, menina, 9 anos). 

 

Eu assisto com minha vó e o namorado dela e com meu tio. (C8, menina, 12 anos). 

 

 

Gráfico 4 – Com quem você comenta o que vê na TV 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

Se o lar e a família são mediadores primordiais, a escola e os professores também 

podem e devem fazer parte desse processo de mediação entre a criança e a mídia para além da 

simples crítica aos supostos efeitos negativos da TV e com o interesse voltado para o que as 

crianças assistem e o que elas entendem do que assistem na televisão. Como mostra o gráfico 

4 anterior, a escola e os professores conversam pouco com as crianças sobre esse assunto. Em 

diversos momentos da pesquisa, vimos que ao responder sobre o seus hábitos de assistir à 

televisão foi, para muitas crianças, uma oportunidade para falar de suas preferências 

televisivas e o que pensavam dos programas de TV. Algumas crianças também revelaram que 

consideram aprender com a televisão, como podemos observar nas falas que seguem: 

 
É... às vezes também eu assisto a um programa que a gente aprende a falar inglês; aprende a 

escrever, a pintar...Eu assisto Disney, que daí passa desenho... Art Attack, que passa coisa 

de pintar. (C15, menina, 9 anos). 

 

Na Avenida Brasil, eu gosto, tipo, do suspense, da ação... Na Rebelde, é... sei lá, é... É 

massa, tipo, você vive o personagem que tá lá. (C8, menina, 12 anos). 

19% 

29% 

18% 

29% 

5% 

Com quem você comenta o que vê na TV? 

com  o pai com a mãe com irmãos com amigos com professores
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Assisto Maria Mercedes, que tem uma menina que ela era pobre, aí todo mundo odiava ela. 

Daí ela não gostava porque a odiavam e daí ela ficou rica e agora todo mundo tá correndo 

atrás dela. (C16, menina, 11 anos). 

 

 

Pudemos observar dentro do mesmo grupo, diferenças na forma como interagem com 

a televisão, no tempo que assistem e na importância que o ato de assistir TV possui em 

relação às demais atividades na rotina diária das crianças. Para Girardello (2001, p. 7), a 

maioria dos estudos em que a televisão aparece como prejudicial às habilidades cognitivas da 

criança, dentre as quais a imaginação, refere-se a casos de audiência intensiva. Para a autora, 

os casos de audiência intensiva estão normalmente ligados a contextos já fragilizados por 

outros problemas, o que deve ser considerado ao associar-se a passividade cognitiva à intensa 

audiência televisa. Observamos a presença da mediação familiar e a mediação escolar ainda 

muito incipiente. Acreditamos na importância da mediação escolar, não apenas para que os 

professores conheçam a forma que os alunos interpretam os conteúdos da mídia, como 

também para uma maior aproximação da escola com o dia a dia das crianças. Na próxima 

seção, trazemos as representações das crianças acerca dos personagens favoritos da novela 

Carrossel.   

 

4.3 REPRESENTAÇÕES DOS PERSONAGENS FAVORITOS 

 

Os personagens escolhidos pelas crianças foram: Jaime, Maria Joaquina, Cirilo, 

Valéria, Mário e Carmem. A descrição dos personagens é a mesma que está presente no site 

oficial da novela no portal do SBT
30

, de onde, também, foram retiradas as fotos de cada 

personagem. No texto da descrição dos personagens, destacamos, em uma coluna, os eixos de 

significância, seguidos das representações feitas pelas crianças que os escolherem como 

personagens favoritos.  

 

 

                                                 
30

 O portal do SBT pode ser encontrado no seguinte endereço: <www.sbt.com.br/carrossel>. Já as figuras de 

cada personagem nos links que seguem:  

Figura 13 (Jaime Palilo): <http://www.sbt.com.br/carrossel/personagens/?id=2282>.  

Figura 14 (Cirilo Rivera): <http://www.sbt.com.br/carrossel/personagens/?id=2279>.  

Figura 15 (Maria Joaquina): <http://www.sbt.com.br/carrossel/personagens/?id=2295>.  

Figura 16 (Valéria): <http://www.sbt.com.br/carrossel/personagens/?id=2299>.  

Figura 17 (Carmem): <http://www.sbt.com.br/carrossel/personagens/?id=2278>.  

Figura 18 (Mario Ayala): <http://www.sbt.com.br/carrossel/personagens/?id=2297>. 

http://www.sbt.com.br/carrossel
http://www.sbt.com.br/carrossel/personagens/?id=2282
http://www.sbt.com.br/carrossel/personagens/?id=2279
http://www.sbt.com.br/carrossel/personagens/?id=2295
http://www.sbt.com.br/carrossel/personagens/?id=2299
http://www.sbt.com.br/carrossel/personagens/?id=2278
http://www.sbt.com.br/carrossel/personagens/?id=2297
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4.3.1 O gordinho de bom coração 

 

PERSONAGEM FAVORITO: JAIME PALILO 

 

Figura 14 –Jaime Palilo 

 

Fonte: SBT online. Ator: Nicholas Torres. 

 

Descrição do site oficial: Com o CORAÇÃO DE OURO, mas SEM MUITOS MODOS, Jaime é GORDINHO, 

BRUTO e COSTUMA RESOLVER SEUS CONFLITOS COM EMPURRÕES. Enfrenta sérias 

DIFICULDADES PEDAGÓGICAS, é REPETENTE e COME MUITO e de tudo. 

 

 

Quadro 3 – C1 Personagem favorito 

                                   

Porque gosta? Desenho Eixos de significância 

Porque ele é preguiçoso 

e muito legal e 

engraçado 

 

PREGUIÇOSO 

LEGAL 

ENGRAÇADO 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

 

Quadro 4 – C9 Personagem favorito 

                                    

Por que 

gosta? 

Desenho Eixos de significância 

Porque ele é 

gordo e 

burro. 

 

GORDO 

BURRO 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 
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Jaime Palilo é um dos personagens que tem bastante simpatia entre as crianças 

participantes da pesquisa, em especial os meninos.  Na novela, o personagem sofre bullying 

dos colegas por sua forma física, seus modos e até por sua falta de organização e modo de 

vestir. Há sempre cenas em que Jaime é provocado pelas crianças. Algumas vezes mostra-se 

chateado, outras vezes não liga, e, algumas vezes, revida usando o próprio físico ao seu favor. 

As duas crianças que escolheram Jaime como favorito desenharam o personagem com 

os braços abertos e sorrindo. As crianças, aqui, podem ter representado o caráter empático do 

personagem (CORAÇÃO DE OURO). No desenho de C9, Jaime tem olhos voltados para 

baixo, indicando provável tristeza, que pode representar o fato de o personagem ser vítima de 

bullying.  O porte físico também foi representado nos dois desenhos, e, no caso de C9, o corpo 

de Jaime é representado por uma elipse. Nas descrições, encontramos semelhanças entre os 

eixos de significância nas descrições feitas pelas crianças e na descrição oficial do website da 

novela. Podemos conectar os eixos da seguinte forma:  

 

 

 

4.3.2 O garotinho ingênuo que sofre por amor 

 

PERSONAGEM FAVORITO: CIRILO RIVERA 

 

Figura 15 - Cirilo Rivera 

 

Fonte: SBT online. Ator: Jean Paulo Campos. 

 

 

Descrição do site oficial: INGÊNUO e INOCENTE, Cirilo COSTUMA CAIR NAS PEÇAS QUE SEUS 

COLEGAS LHE PREGAM. DOCE e de BOA ÍNDOLE, sempre AJUDA OS AMIGOS. Por ser NEGRO e de 

família simples, SOFRE PRECONCEITO por parte de Maria Joaquina, menina pela qual se APAIXONA. 

 

GORDINHO → GORDO 

DIFICULDADES PEDAGÓGICAS → PREGUIÇOSO, BURRO 
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Quadro 5 – C 10 Personagem favorito 

                                    

Por que gosta? Desenho Eixos de significância 

Porque ele é engraçado. 

 

ENGRAÇADO 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

Cirilo é um dos personagens principais da trama, construído para representar a 

bondade e a ingenuidade infantil. Algumas das cenas que mais emocionaram as crianças 

durante o estudo de recepção envolvem Cirilo, que é constantemente enganado pelos amigos e 

que persiste insistentemente para conquistar o carinho de Maria Joaquina, personagem que o 

despreza por ser negro e por sua condição social. 

O Cirilo descrito por C10 é engraçado, característica que não aparece especificada na 

descrição oficial, mas que também demonstra uma recepção positiva do personagem como o 

pretendido pelo contrato de leitura. Poderíamos associar o eixo de significância “Engraçado” 

atribuído a Cirilo por C10 às situações que envolvem Cirilo sendo enganado nas brincadeiras 

dos amigos. Esses também foram momentos de risadas durantes as seções. 

 

 

 

Contudo, é no desenho de C10 que encontramos uma representação de Cirilo mais 

distante da narrativa trazida pela novela. Cirilo, que na novela é ingênuo e não costuma 

defender-se das provocações dos amigos, aparece no desenho de C10 com traços que remetem 

a alguém forte e que se encontra em posição de luta. O personagem desenhado ao lado de 

Cirilo está com a cabeça inclinada como que tentando esquivar-se de um golpe de luta. A 

representação feita por C10 parece trazer o desejo da criança que Cirilo reaja e se defenda das 

constates armações dos colegas e do bullying que sofre. Vale destacar que a luta escolhida por 

ENGRAÇADO → COSTUMA CAIR NAS PEÇAS  

QUE SEUS COLEGAS LHE PREGAM 
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C10 na representação de Cirilo foi a capoeira, representativa da cultura afro-brasileira, o que 

podemos ler como decorrente do fato de Cirilo ser o único aluno negro da escola.  

 

4.3.3 A menina linda, rica e preconceituosa 

 

Figura 16 – Maria Joaquina 

 

Fonte: SBT online. Atriz Larissa Manoela.  

 

Descrição do site oficial: ARROGANTE, pensa que por ser filha de médico, RICA e BONITA é superior aos 

seus colegas. RACISTA e PRECONCEITUOSA, não mede palavras para ofender seu colega Cirilo, o qual 

DESPREZA também por gostar dela. Costuma delatar os colegas a fim de prejudicá-los, é ORGULHOSA e 

sempre os HUMILHA quando tem oportunidade. 

 

 

Quadro 6 – C4 Personagem favorito 

                                   

Por que gosta? Desenho Eixos de 

significância 

Eu gosto dela 

porque ela é 

muito bonita e eu 

gosto quando ela 

despreza o 

Cirilo. 

 

BONITA 

DESPREZO 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 
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Quadro 7 – C6 – Personagem favorito 

                                  

Descrição do 

personagem 

Desenho Eixos de significância 

Porque ela é linda e 

legal. 

 

LINDA 

LEGAL 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

Apesar de a própria descrição do personagem já enfatizar a caracterizarão de Maria 

Joaquina como uma espécie de vilã na história, a personagem provocou encanto em muitas 

crianças, em especial nas meninas. A figura da menina rica, sempre com acessórios e adereços, 

mesmo quando está de uniforme escolar e que usa vestidos bonitos nas cenas fora da escola, é 

um dos fatores que tornam Maria Joaquina um personagem tão querido de muitas meninas, 

mesmo com fortes características de vilã. Nos desenhos de C4 e C6, podemos observar a 

importância do figurino de Maria Joaquina para as crianças: C4 a desenhou com vestido de 

festa extremamente longo e com adereços de princesa na cabeça, e C6 detalhou as flores do 

vestido e o laço no cabelo. Na descrição da personagem, C4 traz as palavras: BONITA e 

DESPREZA, que também aparecem na descrição oficial. C6 também destaca a beleza de 

Maria Joaquina e a descreve como LINDA e LEGAL. 

 

 

 

As diferenças e até mesmo semelhanças no consumo simbólico dos personagens, 

descritos até aqui, mostraram que as crianças possuem produções de sentidos próprias, 

principalmente no que se refere aos personagens vilões. A forma como as crianças 

interpretam as ações do personagem vilão é de grande importância já que este personagem 

tem, normalmente, como afirmam Jacks e Menezes (2007), um caráter pedagógico. As 

autoras afirmam que as pesquisas de recepção mostram que o personagem vilão ajuda o 

receptor a interpretar as realidades política, social e econômica do país e suscita discussões. A 

C : BONITA →BONITA    C6: LINDA →BONITA 

DESPREZA→ DESPREZA   LEGAL → sem equivalente 
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audiência, muitas vezes, percebe nos comportamentos dos personagens vilões uma forma de 

negar ou reforçar certa posição. Em seu estado da arte dos estudos de recepção na década de 

90, as autoras acrescentam ainda: 

 
O vilão, embora sempre mostrado de forma caricata e indesejada, representa a 

contradição social do poder no cotidiano e recebe sentidos diferentes, até 

antagônicos. Este é um exemplo de que os receptores não obedecem a contratos de 

leitura previamente estabelecidos pela produção, porque se relacionam com outras 

pessoas, outros discursos e possuem um imaginário próprio, ainda que o campo da 

produção procure trazer referências presentes no seu universo simbólico e cultural. 

(JACKS; MENEZES, 2007, p. 16). 

 

 

4.3.4 A menina inteligente e levada 

 

Figura 17 – Valéria 

 

Fonte: SBT online. Atriz: Maísa Silva 

 

Descrição do site oficial: SAPECA, está sempre METIDA EM CONFUSÃO ou bolando um plano 

mirabolante. INTELIGENTE e MANDONA é do tipo que tem resposta pronta para absolutamente tudo e uma 

PIADINHA sempre na ponta da língua. Sonha em ser apresentadora de TV. 

 

Quadro 8 – C3 – Personagem favorito 

                                  

Descrição do 

personagem 

Desenho Eixos de 

significância 

Ela é divertida e 

engraçada. 

 

DIVERTIDA 

ENGRAÇADA 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 
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Aqui, vemos uma aproximação bem nítida dos eixos de significância entre 

representação da personagem Valéria feita por C3 e a descrição  presente no site. C3 

desenhou Valéria com sorriso e olhos destacados que condizem com as características da 

personagem definida como inteligente e sapeca. Também está presente no desenho a tiara, 

acessório que é a principal marca do figurino de Valéria. Os adjetivos escolhidos por C3 para 

definir sua personagem favorita encontram equivalentes na descrição oficial. 

 

 

 

Quadro 9 – C14 – Personagem favorito 

                                   

Descrição do personagem Desenho Eixos de 

significância 

Eu gosto da Valéria porque ela é 

bonita. 

 

BONITA 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

 

Quadro 10 – C11 – Personagem favorito 

                                     

Descrição do personagem Desenho Eixos de significância 

Eu gosto da Valéria porque ela é 

bonita. 

 

BONITA 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

 

Valéria também foi escolhida por C14 e C11 como favorita. A afetividade com a 

personagem está destacada no vestido com corações feito por C14, no sorriso e braços abertos 

de ambos os desenhos. Quanto à descrição da personagem, as duas crianças destacaram a 

beleza de Valéria como característica que mais apreciam na personagem. A referência à 

DIVERTIDA → SAPECA 

ENGRAÇADA → PIADINHA 
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beleza não é feita na descrição do site. Do mesmo modo, não aparecem nos desenhos e nas 

descrições das crianças referências à MANDONA ou à METIDA EM CONFUSÃO. 

 

 

 

4.3.5 A garotinha pobre que sofre 

 

Figura 18 – Carmem 

 

Fonte: SBT online. Atriz Stefany Vaz. 

 

Descrição do site oficial: MEIGA e DOCE é EDUCADA e RESPEITA a todos. MÍOPE, USA ÓCULOS 

GRANDES DE LENTES GROSSAS, mas não tem o menor problema com isso. Carmen é MADURA e 

enfrenta com sua mãe uma SITUAÇÃO MUITO DIFÍCIL: o ABANDONO DO PAI. 

 

Quadro 11 – C2 – Personagem favorito 

                                  

Descrição do 

personagem 

Desenho Eixos de 

significância 

Ela é bonita e 

bondosa. 

 

BONITA 

BONDOSA 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

C14 e C11: BONITA → sem equivalente 
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A representação da personagem Carmem no desenho de C2 traz uma menina com 

altura proporcional a de um adulto, com pernas longas e um sapato com salto. Ela está no 

centro da sala. O desenho também traz uma carteira vazia que foi destacada com uma estrela 

pela participante da pesquisa. A altura de Carmem, no desenho, pode representar a maturidade 

da personagem, que, na novela, é compreensiva e tolerante diante de todas as adversidades 

que enfrenta. A personagem chega a passar fome e ir para a escola sem o lanche em algumas 

cenas. No que se refere à descrição da personagem, C2 descreve Carmem como bonita e 

bondosa. O perfil oficial de Carmem não faz referência a sua aparência física, exceto ao fato 

de que ela usa óculos grandes com lentes grossas. A bondade de Carmem está representada no 

perfil do site por meio dos elementos destacados abaixo. 

 

 

 

4.3.6 O Garoto que era mau e tornou-se bom  

 

Figura 19 – Mário Ayala 

 

 

Fonte: SBT online. Ator Gustavo Daneluz. 

 

DESCRIÇÃO DO SITE OFICIAL: Mário PERDEU A MÃE e, desde então, NÃO ACREDITA MAIS EM 

DEUS. Como defesa, MALTRATA as pessoas e se mantém DISTANTE, com medo de se magoar. ADORA 

OS BICHOS e com eles tem contato próximo. Após encontrar um cachorro com a pata quebrada, o adota para si. 

Rabito, batizado por Mário, se torna seu MELHOR AMIGO. 

 

 

BONITA × USA ÓCULOS GRANDES DE LENTES GROSSAS 

BONDOSA → MEIGA, DOCE, EDUCADA E RESPEITA A 

TODOS  
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Quadro 12 – C5 – Personagem favorito 

                                  

Descrição do 

personagem 

Desenho Eixos de 

significância 

A Carmem é muito 

boa. 

Mário Ayala era ruim 

e agora é bom. 

 

BOA 

(BONDOSA) 

RUIM – BOM 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

C5 escolheu dois personagens favoritos Mário Ayala e Carmem.  Os dois personagens 

escolhidos por C5 tem um ponto em comum: Mário perdeu a mãe e Carmem foi abandonada 

pelo pai. Apesar da história comum de ausência, Mário e Carmem possuem reações 

ambivalentes diante de sua condição de perda. Como na descrição do site, Mário passou a não 

acreditar em Deus, a maltratar e manter-se distante das pessoas; o que vem a mudar a partir de 

uma amizade com um animal de estimação. Já a personagem Carmem respeita a todos, é 

madura e companheira da mãe para enfrentar as dificuldades.  

Carmem é desenhada por C5 com sorriso e olhos abertos, por trás dos óculos 

característicos da personagem. A meiguice também está presente na flor, no vestido, no 

lacinho dos sapatos. A menina está de braços abertos voltados para cima, em posição de 

abraço. Mário é representado por C5 com os braços voltados para baixo, o sorriso contido e os 

olhos representados por dois pontos pintados trazendo uma expressão menos receptiva e 

interativa do que a que percebemos nos olhos de Carmem. A descrição que C5 faz dos dois 

personagens vem confirmar aquilo que é representado no desenho e possui equivalentes com a 

descrição do site oficial. 
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O que também podemos destacar da escolha e das descrições feitas por C5 dos dois 

personagens é a dicotomia bem x mal, bom x ruim. Essa dualidade é determinante na estrutura 

narrativa do gênero telenovela e exerce fascínio tanto a adultos como a crianças. A recepção 

de C5 ao personagem Mário Ayala mostra que, ao longo da narrativa, são feitas negociações 

ao contrato de leitura dos personagens e essas são percebidas pelas crianças.  

Em geral, durante a pesquisa, as crianças sentiram-se à vontade para fazer críticas e 

elogios aos personagens; a emitir, a respeito destes, opiniões contraditórias ou que 

simplesmente se modificaram ao longo da pesquisa, dos diálogos e da interação com os 

colegas. Isso pode ter ocorrido, muitas vezes, pelo simples ato de rever as cenas e pensar 

sobre elas em um ambiente de pesquisa. Dessa forma, destacamos a importância de termos 

uma diversidade de instrumentos de pesquisa que nos aproxime da complexidade desse 

processo de interação. 

No que se refere à gramática das culturas de infância, encontramos nos desenhos e 

nas descrições feitas pelas crianças representações daquilo que Sarmento (2004) chamou de 

dimensões semântica, sintaxe e morfológica na forma como os personagens foram retratados, 

o que também demonstrou os traços particulares da apropriação simbólica das crianças aos 

produtos da mídia. 

 

 Semântica: As crianças demonstraram construir significados autônomos, com referenciais e 

significados próprios na descrição dos personagens que, algumas vezes, divergiam ou chegavam a 

contrastar com a descrição trazida pelos autores da obra. O Cirilo descrito por C10 é engraçado e 

foi desenhado com braços fortes. Ele sabe defender-se das peças dos colegas com golpes de 

capoeira. Difere do frágil e vítima de brincadeiras dos outros meninos. A Maria Joaquina de C6 

não traz características negativas.  

 Sintaxe: As descrições e as justificativas das crianças para escolherem um personagem como 

favorito não obedecia necessariamente a critérios convencionais dos adultos a respeito daquilo que 

se deve admirar em alguém. Maria Joaquina é admirada por C4 pela beleza e também por 

CARMEM 

MUITO BOA → MEIGA, DOCE, EDUCADA E RESPEITA A TODOS. 

MARIO AYALA 

ERA RUIM → MALTRATA AS PESSOAS 

AGORA É BOM → ADORA ANIMAIS, MELHOR AMIGO. 
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desprezar Cirilo. C1 gosta do personagem Jaime porque ele é “preguiçoso” e C9 escolheu o 

mesmo personagem por ser “gordo” e “burro”. 

 Morfologia: As formas e as especificidades dos elementos trazidos nos desenhos das crianças são 

exemplos de particularidades do imaginário infantil e demonstram como certos simbolismos 

trazidos na caracterização dos personagens são captados pelas crianças e muitas vezes pensados 

pelos produtores de mídia como elementos de identificação e de estímulo ao consumo. Tanto a 

Maria Joaquina de C4 como a de C6 tiveram os detalhes de seus vestidos e acessórios de cabelo 

destacados. O mesmo foi observado na Valéria de C3 e na de C14. 

 

As indústrias de brinquedos e produtos de merchandising demonstram estar, há muito 

tempo, atentos às particularidades da apropriação simbólica que as crianças fazem de seus 

personagens favoritos na interação com um produto midiático, produzindo, por meio desse 

conhecimento, eficazes estratégias de marketing. Buckingham (2000) afirma que as crianças 

estão na vanguarda daquilo que a crítica cultural Marsha Kinder chamou de 

“intertextualidade transmidiática” - que seria a comunicação entre diversos textos e seus 

simbolismos transitando pelas mais diversas mídias, fenômeno que tem como exemplo 

clássico a Disney. Tal processo, segundo os autores, estaria orientado pelo lucro.  

 
Os programas de TV não são apenas programas de TV: eles são também filmes, 

discos, histórias em quadrinhos, jogos de computador e brinquedos – sem falar em 

camisetas, pôsteres, lancheiras, bebidas, álbuns de figurinhas, comidas e uma 

miríade de outros produtos. A cultura midiática infantil cada vez mais atravessa as 

fronteiras entre textos formas midiáticas tradicionais [...].  (BUCKINGHAM, 2000, 

p.131). 

 

A novela Carrossel também pode ser tomada como exemplo de intertextualidade 

transmidiática. A novela estava presente em diversas mídias e dedicou-se ao merchandising 

de uma grande variedade de produtos. O público da novela consumia o seu texto na TV, no 

Youtube, acessavam o site da novela, conversavam sobre ela nas redes sociais. Além disso, 

tinham à disposição do seu poder de consumo uma gama de produtos licenciados, além dos 

produtos dos anunciantes. O consumo e a recepção da telenovela ultrapassam os limites do ato 

de assistir à TV e perpassam vários momentos do dia a dia das crianças e de suas famílias. 

 
Não podemos trazer as crianças de volta ao jardim secreto da infância ou encontrar a 

chave mágica que as manterá para sempre presas entre seus muros. As crianças estão 

escapando para o grande mundo adulto – um mundo de perigos e oportunidades 

onde as mídias eletrônicas desempenham um papel cada vez mais importante. Está 

acabando a era em que podíamos esperar proteger as crianças desse mundo. 

Precisamos ter coragem de prepará-las para lidar com ele, compreendê-lo e nele 

tornarem-se participantes ativas, por direito próprio. (BUCKINGHAM, 2000, p. 

295). 
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Restam, assim, às pesquisas de recepção envolvendo crianças, à pesquisa em 

Educação, e aos mediadores família e escola observarem essas dimensões, conhecer o uso e o 

consumo que as crianças fazem da mídia e atender às suas próprias demandas de alfabetização 

midiática, não apenas para ditar aquilo que elas podem ou não podem ver, mas para oferecer 

caminhos de uma melhor forma de aprender com aquilo que elas veem.   

 

4.4 EIXOS DAS CULTURAS DE INFÂNCIA E A RECEPÇÃO DOS GRUPOS FOCAIS 

 

Nesta seção de capítulo, serão discutidos os dados mais relevantes coletados nos grupos 

focais. A discussão será dividida pelos eixos das Culturas de Infância, abordados por Sarmento 

(2004): interatividade, ludicidade, fantasia do real e reiteração. Ao longo da análise, poderemos 

perceber que os quatro eixos das culturas de infância dão-se em diversos momentos dos 

grupos focais. Vale ressaltar que a classificação dos eixos nas reações das crianças não é 

excludente, já que os quatro eixos podem apresentar-se ao mesmo tempo em diversas 

situações de interação. 

As cenas utilizadas durante o grupo focal foram baixadas do Youtube e têm tempo 

médio de 1 minuto e 20 segundos. As reações das crianças estão tabuladas junto a trechos das 

cenas exibidas que provocaram mais reações. A tabulação também traz os eixos da cultura de 

infância mais marcantes em cada reação como também os eixos de significância
31

, destacados 

em negrito nas cenas e nas reações das crianças. 

A maioria das cenas já era conhecida por quase todos os alunos participantes das 

sessões.  Ao início de cada sessão, os participantes estavam bastante atentos. Ao passo que 

foram mostradas situações de brincadeiras e provocações, eles rapidamente começaram a 

reagir, rir, opinar, dialogar e, às vezes, reproduzir a cena de onde estavam sentados. As cenas 

foram selecionadas de acordo com os temas abordados e interação dos personagens, sendo 

distribuídas conforme mostra o quadro 13 que segue. 

 

 

 

 

 

                                                 
31

A categorização de grupos focais com destaque a eixos de significância foi inspirada na dissertação de 

mestrado de Ferreira (2013), sobre o Planejamento na Educação Infantil. 
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Quadro 13 - Participantes por sessões 

 DATA DA SESSÃO PARTICIPANTES 

SESSÃO 1 – 13 cenas do capítulo 

14. 

23 de agosto de 2012 Meninas: C2, C3, C4, C6, C12, 

C13 e C14 

Meninos: C1, C5, C7, C9, C10 E 

C21 

SESSÃO 2 – 10 cenas de 

capítulos variados. 

30 de agosto de 2012 Meninas: C2, C6, C8, C12, C20, 

C14 

Meninos: C1, C5, C17 

SESSÃO 3 – 10 cenas de 

capítulos variados, mesmas da 

sessão 2. 

6 de setembro de 2012 Meninas: C3, C4 e C13 

Meninos: C7, C9, C10, C17 e C21 

Fonte: Elaborado pela autora para fins de pesquisa. 

 

4.4.1 A Interatividade nos Grupos Focais 

 

A interatividade apareceu nos momentos em que as crianças conversavam com os 

colegas a respeito das cenas, nos momentos em que as crianças conversavam com a própria 

novela, bem como nas vezes em que cantaram as músicas da trilha sonora. Essa interação 

pôde ser observada em todos os momentos das seções. Durante a exibição das cenas, as 

crianças estavam sempre interagindo com a novela e com os colegas de classe. Elas 

apontavam para a tela, sorriam, balançavam a cabeça quando concordavam e, principalmente, 

quando discordavam. Elas também olhavam para os amigos e, muitas vezes, faziam sinais ou 

os chamavam para ver se estavam tendo a mesma reação. As crianças brincavam umas com as 

outras durante as cenas e também com a TV. Alguns começaram a literalmente brincar entre 

si, utilizando figurinhas, um deles ficou de joelhos para reproduzir a cena que foi exibida. 

Falavam um ao ouvido do outro. Riam e, às vezes, provocavam os amigos. Em alguns 

momentos, as crianças imitaram as cenas exibidas. 

Não podemos deixar de considerar a influência da mediação situacional. O fato de as 

crianças assistirem à telenovela junto aos demais colegas da escola favoreceu a pratica da 

interatividade e a manifestação da cultura de pares. Como afirma Orozco-Gómez (1996, p. 

87): “Cada escenario abarca possibilidades y limitaciones para el processo de recepción 

televisiva, tanto a nivel espacial como a nivel de la interacción posible de la televidencia”
32

, o 

que leva a um processo de televidência mais individual ou mais coletivo. No entanto, 

observamos por meio dos grupos focais e principalmente sobre as repostas das crianças ao 

questionário preliminar e à entrevista semiestruturada que muitas dessas interações ocorrem 

                                                 
32

 “Cada cenário abarca possibilidades e limitações para o processo de recepção televisiva, tanto em nível 

espacial com em nível de interação possível da audiência.” (OROZCO-GÓMEZ 1996, p. 87, tradução nossa). 
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também em casa, ao passo que costumam assistir e comentar o que veem na televisão com os 

familiares.  

No quadro 14 a seguir, podemos observar a cena, Hora do recreio, do capítulo 14, 

com duração de 52 segundos, exibida no dia 7 de junho de 2012.  

 

 

 

 

 

Quadro 14 – Cena Hora do Recreio – Sessão 3 – Grupo Focal 

Cena 1– Capítulo 14 

Eixos das 

Culturas de 

Infância 

Trecho da Novela Manifestações das Crianças 

Interatividade 

 

MARIA JOAQUINA – Carmen! 

Vê se come esse lanche de ovo 

podre bem longe de mim, tá? 

(Maria Joaquina sai). 

(Carmen olha triste pra Cirilo). 

 

C7 (menino): Eu não gostei quando a Maria 

Joaquina disse que a Carmem come sanduíche de 

ovo podre. Sabe por que professora? 

Porque me dá vontade de enfiar aquela mamadeira 

dela na goela dela. (diz dando um soco no ar). 

 

C9 (menino): Eu não gostei da Maria Joaquina 

falar “come seu sanduíche de ovo podre bem longe 

de mim”.  
Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

 

Nessa cena, destacamos a reação de C7 (menino) que ocorreu ainda durante a exibição 

da cena sobre a provocação da personagem Maria Joaquina à personagem Carmem. Além da 

interatividade percebida no diálogo da criança com a cena, percebemos, também, a reiteração, 

no momento em que C7 comenta a cena fazendo gestos como se estivesse diante de Maria 

Joaquina e pudesse “vingar” Carmem. No que se refere à produção de sentidos, podemos 

observar a desaprovação por parte da criança da atitude do personagem vilão. 

A reação de C7 é muito similar a dos outros meninos no que se refere à apatia pela 

personagem Maria Joaquina. Tal apatia já não é tão presente entre as meninas, o que nos 

remete a influência da mediação individual de gênero, da qual nos fala Orozco-Gómez (1996). 

Observamos no grupo que a “maldade” ou os desvios de comportamento da personagem eram 

relevados por muitas meninas e altamente criticados pelos meninos. Nesse caso, podemos 

relacionar a mediação individual de gênero à dimensão morfológica das culturas de infância, 

já que, como vimos, a personagem Maria Joaquina é representada na novela como menina 

rica e bonita, usando acessórios graciosos e atraentes aos olhos das meninas que desejam ser 

Crianças estão no pátio da escola. Carmem está triste. Maria Joaquina conversa com Bibi sobre 

Carmem não ter lanche. Cirilo se aproxima de Carmem e oferece seu lanche a ela. Maria Joaquina 

humilha Carmem. Fonte: SBT on line. 
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tão bonitas, tão ricas, ou tão bem vestidas quanto ela - o que faz com que as falhas da 

personagem ganhe um peso menor para as meninas que a admiram. 

Se pudemos observar o predomínio da mediação individual, podemos também 

relacionar o fato de as meninas não destacarem de forma mais crítica o comportamento racista 

de Maria Joaquina como uma carência de mediação institucional, ou em outras palavras, a 

falta de diálogo sobre esse tema apresentado na novela com a família e a escola. Tobin (2002) 

afirma que diferenças nas interpretações que as crianças fazem da mídia podem ser mais bem 

entendidas se relacionadas ao discurso das comunidades as quais essas crianças pertencem.  

 
When children fail to read racist, sexist, or colonialist media messages resistantly, 

the essence of the problem may lie not in their childish naiveté or ignorance but in 

something that is lacking or remiss in the community which they live and make 

meaning. (TOBIN, 2000, p. 147).
 33

 

 

 

A cena do quadro 14 anterior também foi motivadora de diálogos com a pesquisadora 

nas duas vezes em que foi exibida - nas sessões 3 e 2. A reflexão trazida pelas crianças após a 

exibição da cena foi a de que devem ser solidários aos colegas e dividir o que tem com os 

outros, como podemos observar nos trechos a seguir: 

 
Pesquisadora: O que vocês acharam dessa cena? 

C20 (menina): Eu achei bem triste. 

Pesquisadora: Por quê? 

C 20: Porque todos dividiram o lanche e não deram para a Carmem. Só o Cirilo que tem 

bom coração. 

Pesquisadora: O que vocês entenderam dessa cena? 

C7 (menino): Que nós devemos dividir o lanche com os outros. 

 

Na sessão 2... 

 

C5 (menino): Que não pode ser mal. Não pode ser egoísta. Tem que dividir. 

 

 

A resposta de C7 quando diz entender que “nós devemos dividir o lanche com os 

outros” e a de C  que “não podemos ser egoístas” mostra que os dois meninos atribuem à 

trama um caráter pedagógico, ou, pelo menos, reconhecem a tentativa da novela de legitimar 

esse caráter. Apesar das situações de bullying, de discriminação e de exclusão, em algumas 

                                                 
33

 “Quando crianças falham constantemente em identificar racismo, sexismo, ou colonialismo nas mensagens da 

mídia, a essência do problema pode não estar na sua ingenuidade infantil ou ignorância, mas em algo que falta 

ou é negligenciado na comunidade nas quais elas habitam e produzem sentidos.” (TOBIN, 2000, p. 147, tradução 

nossa). 
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cenas, C7 e C5 conseguem produzir o sentido de que há uma mensagem de compartilhar 

trazida pela cena. 

Outra cena mostrada, a cena 2, Crianças decidem trocar o lanche, foi exibida no dia 4 

de junho de 2012 e teve 2 minutos e quatro segundos de duração.  

 

 

 

 

 

Quadro 15 - Cena Troca de lanche – Sessão 3 – Grupo Focal 

Cena 2 – Capítulo 11 

Eixos das 

Culturas de 

Infância 

Trecho da novela Manifestações das crianças 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interatividade 

 

DANIEL – Atenção, atenção! A troca 

de lanche vai ser assim: você passa o 

seu lanche pro amigo da direita e 

recebe o lanche do amigo da esquerda. 

KOKIMOTO – Mas como eu vou 

saber qual é o lado direito e qual o lado 

esquerdo? 

DANIEL – O direito é o mesmo lado 

que você escreve. 

KOKIMOTO – Ah! 

ADRIANO – E se eu for canhoto? 

TODOS – Dã! 

DANIEL – Aí você faz igual todo 

mundo! 

JAIME – Agora quem não quiser mais 

o lanche pode dar pra mim. 

PAULO – Eu acho que as pessoas 

redondas que já comeram seus 

lanches devem ser expulsas da roda. 
(Todos riem) 

JAIME – Como você é engraçadinho, 

Paulo. Tô morrendo de rir. 

(Jaime se levanta e sai). 

DANIEL – Peraí, Jaime. Eu divido 

meu lanche com você. 

JAIME – Não precisa, não. (Jaime sai) 

PAULO (imitando Jaime) – Não 

precisa, não. (Marcelina vai sentar no 

lugar de Jaime) 

MARCELINA – Quer o meu outro 

pãozinho? Eu não vou comer mais. 

(oferecendo p/ Laura). 

LAURA – Aham! 

(Marcelina entrega seu lanche para 

Laura).  (Laura morde o pão e fecha os 

olhos apreciando o pão). 

Laura – Hum!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C17, C13, C10: Dã! 

 (Reagem participando da cena). 

 

 

 

 

 

C9, C17 e C21 (meninos) riem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C3: dá um sorriso e balança a cabeça 

em negativa, em tom de reprovação à 

cena. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

Durante o recreio, as crianças do 3º ano decidem trocar os lanches entre elas. Paulo faz 

piadas com Jaime que já comeu todo seu lanche e Marcelina divide o seu lanche com 

Laura. Cirilo percebe que Carmen não está brincando e vai falar com ela. Fonte: SBT on 

line. 
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A interatividade é ainda bastante presente na cena anterior, não apenas nos momentos 

em que às crianças responderam aos diálogos da novela, como também nos momentos em que 

elas se olhavam, apontavam uma para outra e compartilhavam de sua recepção. A maioria do 

grupo considerou a cena engraçada, mesmo com as provocações do personagem Paulo ao 

personagem Jaime. Ao final da exibição dessa cena, por conta da reação das crianças, foi feita 

a seguinte intervenção: 

 

 

Pesquisadora: Vocês gostaram dessa cena? 

Todos: Sim! 

Pesquisadora: Porque você balançou a cabeça nas cenas da Laura? 

C3 (menina): Não gostei. 

C9 (menino): Eu gostei que o Paulo ficou incomodando o Jaime. Gostei. Gostei muito.  

C17 (menino): Eu também, professora, a mesma coisa 

 

 

Apesar de não se tratar de uma cena própria de bullying, mas sim de um ato que 

poderia remeter à solidariedade, visto que a cena mostrava Marcelina oferecendo a sobra do 

seu lanche para a personagem gordinha Laura, ela não foi bem recebida pela menina C3. A 

criança balançou a cabeça manifestando que não concordava com a cena em que Laura come 

a sobre do lanche da amiga. Tal manifestação leva-nos a crer que C3 não concorda com a 

representação de gordinha comilona trazida nessa cena. 

Os meninos demonstraram gostar de algumas cenas de bullying envolvendo Paulo e 

Jaime e as consideraram engraçadas. As mesmas crianças reagiram de forma negativa às 

cenas de preconceito que envolveram a personagem Maria Joaquina. Essas reações também 

demonstram que, ao assistirem à novela, as crianças produzem conceitos, avaliando aquilo 

que é ou não aceitável dentro dos seus próprios padrões. Como já mencionamos na análise 

dos desenhos, aqui também percebemos uma diferença na recepção da personagem Maria 

Joaquina entre meninos e meninas, diferença que deve sofrer influência da mediação 

individual de gênero, ao mesmo tempo em que nos sugere a importância da mediação 

institucional da escola e da família, para que esses comportamentos não sejam interpretados e 

reproduzidos como simples brincadeira de criança. Afinal de contas, como afirma Tobin 

(2000), não é fácil de moldar compreensão das crianças sobre questões como raça, violência, 

classe e gênero. “Children can watch a movie full of ideological messages we find repugnant, 
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and emerge unscathed, just as they can go through a lesson full of educational messages we 

find uplifting and have learned little or nothing.” (TOBIN, 2000, p. 148).
34

 

Como afirma Sarmento ( 00 ), as culturas de infância vivem de um “vai e vém” das 

suas próprias representações do mundo. Através da interatividade essas representações são 

criadas, recriadas e transformadas, e as produções de sentido vão derivar das diferentes 

mediações envolvidas nesse processo. 

 

4.4.2 A Ludicidade nos Grupos Focais 

 

A ludicidade esteve presente na interação das crianças com a telenovela. Algumas 

vezes, elas diziam ser os personagens, imitavam o que estava se passando e brincavam com os 

colegas enquanto assistiam à projeção. As risadas e os momentos de gratificação também 

fizeram emergir o caráter da interação que eles têm com a novela. Também houve momentos 

em que as crianças brincavam enquanto assistiam às seções - alguns bateram figurinhas, ou 

faziam alguma espécie de jogo com o colega do lado. Dessa forma, podemos destacar a 

ludicidade como presente em todas as seções e em diversas cenas, no entanto, trazemos de 

forma ilustrativa as duas cenas que as crianças demonstraram considerar mais divertidas.  

A principal locação das cenas da novela Carrossel era o ambiente escolar, sala de aula, 

pátio e corredores da “Escola Mundial”. Em sua caracterização das crianças na escola, era 

comum as cenas de travessuras como a cena em que Paulo havia colocado tachinhas nas 

carteiras dos colegas no intervalo das aulas. Podemos dizer que a forma lúdica e engraçada 

que algumas cenas de travessuras foram apresentadas parece despertar, nas crianças, o 

interesse e a ludicidade da interação delas com as cenas. A cena 3, Tachinhas, de duração de 1 

minuto e 37 segundos, foi, assim, exibida no dia 6 de junho de 2012. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 As crianças podem assistir a um filme cheio de mensagens ideológicas que encontramos repugnante, e sair 

ileso, assim como eles podem passar por uma lição cheia de mensagens educativas encontramos edificante e sair 

tendo aprendido pouco ou nada. (TOBIN, 2000, p. 148, tradução nossa). 

 

Paulo coloca tachinhas nas cadeiras de todos os alunos do 3º ano, e, quando eles voltam do 

intervalo, Maria Joaquina diz a Professora Helena que viu Paulo entrando escondido na sala. 

Fonte: SBT on line. 
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Quadro 16– Cena Tachinhas – Sessão 3 – Grupo Focal 

Cena 3 – Capítulo 13 

Eixos das  

Culturas de 

Infância 

Trecho da Novela Manifestações das Crianças 

Interatividade 

 

Fantasia do real 

 

Crianças entram na sala.  

(Todos sentam e encontram 

tachinhas nas carteiras) 

 

Crianças: Ai! Ai! Ai! 

 

PROFESSORA HELENA – 

Silêncio! Ei! Silêncio, o que é que 

eu tenho aqui? Um monte de 

alunos ou um monte de selvagens? 
 

VALÉRIA – Se a gente fosse 

selvagem em vez de ter tachinhas na 

cadeira, teríamos flechas! 

(Todos riem). 

PROFESSORA HELENA – Eu não 

vejo razão pra rirem. 

(Maria Joaquina levanta o braço). 

PROFESSORA HELENA – O que 

você quer, Maria Joaquina? 

(Maria Joaquina se levanta). 

MARIA JOAQUINA – Professora, 

não é que eu queira dedurar 

ninguém, porque eu sei que isso é 

muito feio... 

JAIME – Ah, não gosta. Como é 

mentirosa... 

MARIA JOAQUINA – É porque 

antes do sinal bater, eu vi o Paulo 

entrando na sala sem que ninguém 

visse. 

 

C2 (menina): Ah, essa é muito legal! (na 

sessão 2). 

 

 

C1(menino): Ai meu bumbum! (na sessão 2). 

 

 

 

 

C9 (menino): As duas coisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C9: (aponta para a TV) Fica quieta, sua 

fofoqueira! 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

 

Nessa cena, ficam caracterizadas a interatividade e a fantasia do real nas reações das 

crianças. C9 (menino) dialogou com a cena em uma interação que parecia transpor o real e a 

situação de pesquisa ao qual se encontra, já que ele respondeu a personagem no imperativo 

“Fica quieta,...!”, como se participasse da cena. Naquele momento, em uma espécie de leve 

“devaneio”, C9 transportou-se para a sala da Escola Mundial e respondeu à pergunta da 

Professora Helena, além de também tentar impedir Maria Joaquina de falar. Em sua interação, 

C9 respondeu à professora que a turma era composta por alunos que ao mesmo tempo eram 

“alunos” e “selvagens” e classificou Maria Joaquina como “fofoqueira”.  

A identificação das crianças com as cenas de travessuras mostra como elas encontram 

nessas cenas elementos do seu cotidiano, do seu universo infantil. As crianças as 

consideraram engraçadas e reconheceram nelas atitudes delas mesmas ou dos colegas. Em 
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uma atitude paternalista, principalmente com as crianças menores, os adultos, muitas vezes, 

manifestam preocupação, às vezes, com a audiência de crianças a programas que mostrem 

atitudes tidas como politicamente incorretas, se esquecendo de observar as estratégias e 

produções de sentido advindas da interação com essas produções culturais. 

No entanto, a questão da proteção das crianças é bastante polêmica e, segundo 

Buckingham (2000), suscita tensões, debates e proposições muitas vezes ambivalentes
35

. O 

autor defende que a provisão de informação torna-se mais eficaz que a proteção no que se 

refere à relação tanto de crianças como de adultos com a mídia. Além disso, ao longo de suas 

interações com as mídias, as crianças vão aprendendo a dar conta de avaliar as informações 

que encontram nos meios de comunicação. 

De fato as crianças demonstraram produzir sentido em relação ao que assistiram na 

novela e pareceram saber diferenciar que algumas travessuras ou brincadeiras são aceitáveis 

ou engraçadas nas novelas, mas não podem ou devem ser trazidas para a realidade. No entanto, 

tal observação não pode levar-nos a assumir que as crianças, de um modo geral, são 

totalmente preparadas para lidar com todos os assuntos trazidos pelas produções midiáticas 

sem o beneficio da mediação adulta, mesmo em se tratando de programas voltados ao público 

infantil. 

Na novela Carrossel, por exemplo, misturadas às cenas das travessuras e das 

brincadeiras, estavam as cenas de bullying que, na maioria das vezes, recebia o mesmo 

tratamento de comicidade e da ludicidade, podendo fazer-se confundir bullying como uma 

simples brincadeira. Nos últimos anos, o bullying deixou de ser apenas um assunto da escola e 

das famílias e ganhou uma atenção maior da sociedade e até do poder judiciário, na medida 

em que a sociedade, por meio da mídia, passou a debater mais sobre as consequências 

negativas dessa prática. Ainda assim, como essa conscientização ainda é recente, parece ser 

tênue, mesmo para adultos, a linha que separa o bullying de uma brincadeira ou provocação, 

sem grandes consequências, ao exemplo do exercício do sarcasmo
36

. 

Muito provavelmente por estarem envoltas em uma atmosfera de ludicidade e humor, 

o que inclui o fato de a trilha sonora ser a mesma das cenas de brincadeira, as cenas de 

                                                 
35

 O autor cita o exemplo da Carta da Televisão para Crianças, inspirada na Convenção da ONU e esboçada 

originalmente na Conferência de Cúpula sobre Crianças e Televisão em 1995 na Austrália. Segundo o autor, o 

documento tem como propósito “defender princípios tradicionais nos serviços públicos, como qualidade, 

diversidade e acesso universal”. (BUCKINGHAM, 2000, p. 284). 
36

 Mais informações podem ser obtidas da na cartilha do Ministério Público do Estado da Paraíba. Disponível em: 

<http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/8/docs/bullying_nao_e_brincadeira_-_mp-pb.pdf>. Acesso em: 30 nov. 

2013. 
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bullying tiveram uma recepção parecida às cenas de brincadeiras e de travessuras, havendo 

pouca criticidade por parte das crianças em relação ao comportamento dos personagens que 

praticavam bullying na novela. Assim, a próxima cena, Bullying, de duração de 1 minuto e 

dez segundos, foi exibida no dia 23 de maio de 2012. 

 

 

 

 

Quadro 17 – Cena Bullying – Sessão 3 – Grupo Focal 

Cena 4 – Capítulo 3 

Eixos das 

Culturas de 

Infância 

Trecho da Novela Manifestações das Crianças 

Interatividade 

 

Reiteração 

(Jaime agarra Cirilo e sai 

arrastando-o pela sala) 

(Jaime tenta agarrar Davi 

também). 

DAVI – Jaime, você já pode 

me soltar? 

(Jaime solta Davi e vai 

agarrar Adriano). 

ADRIANO – Não, Jaime, 

comigo não! 

JAIME – Só se você se 

ajoelhar... 

(Adriano se ajoelha) 

ADRIANO – Tenha 

misericórdia! 

(Jaime ri de Adriano). 

JAIME – Ha, ha, 

Caramba! 

DANIEL – Jaime, solta 

logo o Cirilo. 

(Adriano levanta). 

CIRILO – É! Me solta, 

Jaime! Solta! Solta! 

JAIME – Você que manda... 

(Jaime joga Cirilo no chão). 

(Jaime dá um tapa na cabeça 

de Davi). 

DAVI – Sai daqui, seu 

chato! 

(Jaime sai pela sala e bate 

na cabeça de Paulo). 

 

C21(menino) – Agora eu vou gostar dessa 

parte aí. 

 

 

 

 

 

 

 

C9 (menino) - ri 

C7(menino) - ri 

 

 

C9 – aponta e ri 

 

C21 – ri 

C7 - ri 

 

C10 (menino) - ri 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

Pesquisadora: Porque vocês riram nessa cena? 

C9 (menino) ajoelha-se e responde: Por que o Adriano pediu: “Misericórdia”! 

C21 (menino) – Eu gostei quando ele bateu na cabeça dele. 

C9 – É que o Jaime deu um peteleco no Paulo só que o Paulo tinha que revidar com um 

chutão. 

C7 (menino) – Um chutão não! 

C9 – Malvadeza! (rindo) 

Jaime provoca colegas na sala de aula antes de a professora chegar. Fonte: SBT on line. 
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É importante destacar que a falta de criticidade às cenas de bullying não pode ser 

responsabilizada apenas à mídia e à forma como as cenas são apresentadas. Deve-se levar em 

conta que fatores sociais ou até carência de informação ou debates sobre o assunto também 

pode contribuir para a naturalização da prática do bullying. Do contrário, estaríamos sob a 

ótica do pânico moralista
37

, descrito por Buckingham (2000), que se refere à onda de 

preocupação provinda da visão da criança totalmente indefesa, constantemente ameaçada 

pelas diversas mudanças na sociedade, que, em alguns momentos da história, desviou a 

atenção pública de problemas econômicos e sociais. 

 

4.4.3 A Fantasia do Real nos Grupos Focais 

 

A fantasia do real pode ser observada nos momentos em que as crianças, em suas 

brincadeiras, tomavam para si o lugar dos personagens, além dos momentos em que 

dialogavam com o texto da trama. Como objeto de pesquisa, a imaginação da criança é algo 

impalpável e difícil de ser avaliada em métodos empíricos (GIRARDELLO, 2011a, p. 85). 

Além disso, situações ligadas à arte, à literatura e ao contato com a natureza são, 

consensualmente, mais reconhecidas como estimuladoras da capacidade imaginativa das 

crianças. No entanto, pudemos observar manifestações da capacidade imaginativa das 

crianças ao distanciarem-se do mundo real - o ambiente de sala de aula e da pesquisa -, 

transportando-se para as cenas da novela. 

No quadro 18 a seguir, trazemos a cena do sorteio de aniversário da personagem Maria 

Joaquina. Observamos no comportamento e falas das crianças aquilo que Sarmento (2004) 

chamou de pensamento fantasista. Na interação com a TV, as crianças apropriaram-se do 

texto midiático ficcional de modo que passaram a agir como se estivessem participando do 

sorteio para o aniversário da Maria Joaquina e chegam a comemorar nomes sorteados. Nessa 

cena, como também em outras apresentadas anteriormente, observamos que a interação das 

crianças vai um pouco além de um simples comentário e reflete um pouco do processo 

imaginativo dos participantes da pesquisa em momentos que eles aparentam transpor a 

realidade das seções de pesquisa para fazerem parte da narrativa empregada pela novela. A 

cena 6, Sorteio de aniversário, de duração de dois minutos e 58 segundos, foi exibida no dia 

20 de maio de 2012.  

                                                 
37

 Buckingham (2000) trata do pânico moralista ao discutir aspectos da obra de Philip Jenkins que traz essa 

expressão. P. JENKINS, Intimate enemies: Moral panics in contemporary Great Britain, New York, Aldine de 

Gruyter, 1992. 
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Quadro 18 – Cena Sorteio de Aniversário – Sessão 3 – Grupo Focal 

Cena 6 – Capítulo 7 

Eixos das 

Culturas de 

Infância 

Trecho da novela Manifestações das crianças 

Interatividade 

 

Fantasia do Real 

MARIA JOAQUINA – Ótimo, então vamos 

começar. 

JAIME (rodando Marcelina, vendada com um 

pano) – Vamos dar uma rodadinha... 

MARCELINA – Ai, não precisa, eu não tô 

vendo nada! 

JAIME – Ah, é sempre bom prevenir, né? 

MARIA JOAQUINA – Jaime, já chega, tá bom! 

(Jaime para de rodar Marcelina). 

MARIA JOAQUINA – Vai, Marcelina, tira 

um papelzinho. 

CIRILO (para si mesmo) – Por favor, Senhor! 

(Marcelina tira um papel e entrega para Maria 

Joaquina). 

(Maria Joaquina abre o papel). 

MARIA JOAQUINA – Valéria! 

(Valéria se levanta). 

VALÉRIA – Uhul! Eu sabia! 

(Marcelina tira outro e Maria Joaquina abre) 

MARIA JOAQUINA – Jaime! 

JAIME – Uhul! Ó, já vou avisando que é bom 

ter bastante brigadeiro, hein? Senão não vai 

sobrar pra ninguém. 

MARIA JOAQUINA – Vai Marcelina... 

CIRILO – É agora, é agora! 

(Marcelina entrega o papel pra Maria Joaquina). 

MARIA JOAQUINA – Laura! 

LAURA – Oba! 

VALÉRIA – Xi, agora é que não vai sobrar 

comida mesmo! 

(Todos riem, incluindo Laura). 

(Valéria imita Laura). 

(Marcelina tira outro papel e Maria 

Joaquina abre). 

CIRILO – Por favor, meu Deus, por favor! 

MARIA JOAQUINA – Marcelina! 

MARCELINA (vendada) – Yes! 

(Marcelina entrega um papel pra Maria 

Joaquina e ela abre). 

MARIA JOAQUINA – Kokimoto! 

KOKIMOTO (chutando o ar) – Yes! 

(Maria Joaquina abre mais um papel). 

MARIA JOAQUINA – Adriano! 

(Adriano comemora). 

(Maria Joaquina abre outro). 

MARIA JOAQUINA – Bibi! 

Risos (demonstram reconhecer a 

cena) 

 

 

 

 

 

 

 

C9 (menino) – Marcelina!  
(tenta antecipar o que vai 

ocorrer na cena).  

 

 

 

 

 

 

C9 – Laura! 

 

 

 

 

C9 – Agora é a Marcelina! 

C7(menino) - é agora, é agora! 
(repete Cirilo). 

 

 

 

 

 

C9 – Agora é Marcelina. 

Marcelina. Marcelina! 

 

 

C9 – comemora! 

 

 

 

C10 – comemora 

 

 

C7 – comemora 

 

 

C9 – Alícia!  Jaime! 

Maria Joaquina realiza sorteio dos convidados de seu aniversário a fim de ter uma justificativa 

para não convidar Cirilo. Fonte: SBT on line. 
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(Bibi comemora). 

MARIA JOAQUINA – Alícia! 

 

 

C4 (menina) - Todo mundo foi 

convidado menos o Cirilo. (com 

a mão na cintura em tom de 

reprovação). 

C8: Eu acho uma injustiça o 

que a Maria Joaquina faz com 

o Cirilo. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

 

Outro momento interessante dessa sessão foi o fato de C4 demonstrar, pela primeira 

vez, reprovação ao comportamento de Maria Joaquina. A menina que escolheu Maria 

Joaquina como personagem favorito na atividade do desenho ficou bastante zangada ao final 

dessa cena, demonstrado reprovar a atitude da personagem em não convidar o colega Cirilo 

para o aniversário.  

C4 (menina) já havia em outro momento da pesquisa defendido a personagem Maria 

Joaquina - quando alguns colegas faziam críticas à personagem, definindo-a como chata e 

egoísta -, afirmando que Maria Joaquina era “linda, inteligente e a melhor aluna da turma”. 

Essa mudança no modo de pensar da criança é uma das possibilidades que nós, pesquisadores, 

não podemos desconsiderar - a influência da pesquisa nos participantes e seus modos de 

pensar. Ao rever cenas da novela ao lado dos amigos da escola em um ambiente onde se 

conversava sobre a novela, a participante parece ter tido a oportunidade de refletir e produzir 

novos sentidos a respeito de sua personagem favorita na novela. Além de um exercício da 

capacidade imaginativa, rever a novela em uma situação de pesquisa levou a criança também 

a um exercício de reflexão. 

Tobin (2000) afirma que o contexto da pesquisa tem efeito significativo no que as 

crianças falam, especialmente em entrevistas em grupos focais. Para o autor, a escolha por 

grupos focais cria um contexto específico que assume um papel importante no curso das 

conversas. Se é verdade, e a nossa pesquisa também constatou, que eles ficam nos grupos 

focais mais à vontade que nas entrevistas individuais, não podemos desconsiderar nos grupos 

a influência da interação com os colegas. 

 

4.4.4 A Reiteração nos Grupos Focais 

 

A reiteração esteve presente nas subjetivações das crianças e nos momentos em que 

manifestavam o desejo de reviver as situações ocorridas nas cenas. Durante as seções, as 

crianças, algumas vezes, recriavam as cenas por meio de brincadeiras ou imitações do que 

assistiam. A reiteração aparecia, assim, em forma de brincadeiras e serviu como um indício de 

Continuação 
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que o imaginário das crianças esteva ativo na interação com a novela, produzindo novas 

formas de representação e simbolismos. 

Na cena do quadro 19 que segue, os personagens Paulo e Kokimoto escrevem uma 

carta e entregam a Cirilo dizendo ser de Maria Joaquina. Durante essa cena, as crianças 

demonstraram um aperfeiçoamento de sua interação. As meninas C12 e C20 também parecem 

ter se transportado para a cena (fantasia do real) e demonstram certa tensão no momento da 

leitura da carta, provavelmente por saberem que ele está prestes a ser enganado. C13, em 

muitos momentos das seções, parece recriar (reiteração) as cenas de Maria Joaquina. Por 

diversas vezes, ela preferiu assistir às cenas de pé, jogando os cabelos para trás - muitas vezes, 

a menina parece imitar o comportamento e os trejeitos de sua personagem favorita. A 

reprodução da fala dos personagens também apareceu com frequência nos grupos focais. 

Sarmento (2004) explica que a reiteração apoia-se no tempo recursivo da criança que, 

no plano sincrônico, aparece na contínua recriação das mesmas situações e rotinas; e, no 

plano diacrônico, pode ser visto na transmissão de brincadeiras, jogos e rituais de modo 

continuado. Umas das ritualidades presentes nas sessões, incluindo a do quadro 19 que segue, 

era a resposta à trilha sonora “Fico assim sem você”. Como num ritual de brincadeira, as 

crianças sempre cantavam a música quando ela surgia nas cenas. A cena 1, Carta para Cirilo, 

de duração de 52 segundos, foi, assim, exibida no dia 7 de junho de 2012. 

 

 

 

 

 

Quadro 19 – Cena Carta Para Cirilo – Sessão 1 – Grupo Focal 

 Cena 1 – Capítulo 14  

Eixos das 

Culturas de 

Infância 

Trecho da Novela Manifestações das Crianças 

Interatividade 

 

Reiteração 

 

Ludicidade 

 

Fantasia do real 

KOKI – Cirilo... 

CIRILO – O que é, Koki? 

KOKI – Alguém me deu uma carta pra dar 

pra você. 

CIRILO – Uma carta? Pra mim? 

KOKI – É, mas você tem que ler escondido. 

Ninguém pode saber. 

CIRILO – Quem deu? 

KOKI – Uma menina. 

CIRILO – Que menina? 

KOKI – Maria Joaquina. Você não vai ler? 

CIRILO – Claro que vou! 

[Kokimoto sai cantando]. 

 

 

 

C10 (menino)– Sorri e fala: Olha 

aí, pegadorzinho! 

 

 

 

 

 

 

 

Paulo e Kokimoto resolvem pregar uma peça em Cirilo, entregando a ele uma falsa carta da 

Maria Joaquina. Fonte: SBT on line. 
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(Jaime escondido, ri de Cirilo). 

KOKI – Ele caiu direitinho! 

(Kokimoto e Jaime riem de Cirilo).  

(Cirilo lê a carta de Maria Joaquina). 

MARIA JOAQUINA – Cirilo, na escola eu 

tenho que disfarçar muito que te amo pra 

que ninguém possa saber disso. Por isso, 

precisamos conversar fora da escola. Te 

espero do lado de fora da minha casa às 9 

horas da noite. Te amo muito. Maria 

Joaquina. 

MÚSICA - FICO ASSIM SEM VOCÊ 

(Cirilo pula de alegria). 

 

CIRILO – Ela me ama, ela me ama! 

 

 

 

 

 

C12 (menina) e C 20 (menina) - 

roem as unhas, tensas, durante a 

leitura da carta. 

 

 

 

 

 

 

C13 (menina) e C14 (menina) - 

ficam de pé e cantam e dançam a 

música.  

C14 (menina) – sorri.  

C 20 – Ela me ama! Ela me ama! 

(sorrindo). 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

 

 

A cada quadro mostrado aqui sobre as manifestações das crianças nos grupos focais, 

vemos como os eixos das Culturas de Infância estão conectados e mesclados às diversas 

interações das crianças com as cenas da novela. C10 interage com Cirilo (interatividade) na 

cena anterior, brincando com o personagem (ludicidade) ao chamá-lo de “pegadorzinho”. É 

como se C10, que escolheu Cirilo como personagem favorito na atividade do desenho, o 

apoia-se na situação mostrada na cena (fantasia do real), mesmo sabendo que se tratava de 

uma carta falsa. 

No quadro 20 que segue, a sequência de cenas do capítulo 14, exibida na sessão 1 e 

trazida aqui de forma resumida no quadro que segue é uma das mais emotivas da novela. 

Algumas crianças, já no início da projeção das cenas, afirmaram ter chorado e se emocionado 

muito com a imagem do personagem Cirilo, que, após ter sido enganado por colegas com uma 

falsa carta de Maria Joaquina, junta as economias para comprar flores para a menina dos seus 

sonhos e termina por esperar por ela muito tempo na chuva sem que a garota aparecesse.  O 

apelo ao drama e cenas de comoção, característico das novelas mexicanas, é trazido de forma 

carregada nessa cena e parece ter atingido o objetivo de emocionar o telespectador. Assim, as 

cenas 4, 6 e 7, sobre a espera de Cirilo por Maria Joaquina, foram exibidas no dia 7 de junho 

de 2012 e tiveram 52 segundos de duração.  

 

 

 

 

Cirilo acredita ter recebido uma carta de amor de Maria Joaquina. Ele gasta as economias do 

seu cofrinho para comprar flores e fica esperando por ela na chuva. Fonte: SBT on line. 
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Quadro 20 - Cena Cirilo espera por Maria Joaquina na Chuva - Sessão 1 - Grupo Focal 

Cenas 4, 6 e 7 – Capítulo 14 

Eixos das 

Culturas de 

Infância 

Trecho da Novela Manifestações das Crianças 

Interatividade 

 

Fantasia do Real 

 

Reiteração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENA 4  (Na escola) 

CIRILO – Ô Daniel! 

DANIEL – Que foi, Cirilo? 

CIRILO – Você acha que esse 

dinheiro dá pra comprar umas 

flores? 

DANIEL – Xô ver... 50, 75, 80 

centavos. Claro que não, Cirilo. O 

máximo que você pode comprar aqui 

é uma única flor, você só tem 80 

centavos... 

CIRILO – Que pena... ô Daniel, 

quanto você acha que precisa pra 

comprar um ramo de flor bem 

bonito? 

DANIEL – Eu não sei direito, Cirilo. 

Mas deve ser mais de 10 reais. 

CIRILO – (triste) Ah... 

 

CENA 5 (Casa de Cirilo) 

CIRILO – Obrigado por ter 

guardado minhas moedas tão bem. 

Eu prometo que vou ser rápido. 

(Cirilo quebra o cofre) 

CIRILO – Eba, tô rico! Tô rico! Eu 

tô rico! 

 

CENA 6 (Casa da Maria Joaquina) 

(Clara, mãe de Maria Joaquina, está 

conversando com a empregada sobre 

a chuva. Maria Joaquina chega à 

mesa de jantar). 

 

MARIA JOAQUINA – Mãe, afinal, 

esse jantar sai ou não sai, hein? Eu tô 

morrendo de sono! 

CLARA – Está tudo pronto!  

Maria Joaquina, pode sentar no 

seu lugar! Joana, pode colocar o 

jantar, por favor! 

EMPREGADA – Eu já vou preparar 

o seu pratinho, Maria Joaquina. 

 

CENA 7 

(Cirilo caminha na chuva com 

flores na mão, para se encontrar 

com Maria Joaquina). 

 

 

 

 

C1 (menino) – Não dá nenhuma, seu 

boca aberta! Neguinho! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C10 – Ai, ai! (suspira).  

 

C1 (menino) - Pega o martelinho! Na 

cama não faz barulho! Vou quebrar 

meu cofrinho! O porco vai morrer. 

 

C1 – Tô rico! Tô rico! 

C7 – Tô rico! – olha para o amigo e ri. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

C 1 – É pão! 

C13 (menina) – levanta e pega um 

pedaço de pão da mochila. 

 

 

 

 
C1 – Olha! O Cirilo vai ficar todo 

molhado! 

C10 (menino) – Coitadinho! 

C14 (menina) – Ele comprou uma flor 

bem bonita! 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

 

C 1 – É PÃO! 

C13 – LEVANTA 

PARA PEGAR UM 

PEDAÇO DE PAO DA 

MOCHILA 
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Na sequência mostrada no quadro 20 anterior, as crianças, mais uma vez, dialogam 

com a cena e, por muitas vezes, parecem recria-la (reiteração). C1 parece completar a cena 

que está sendo exibida, dando ordens a Cirilo, dizendo ao personagem o que ele deve fazer. 

“Pega o martelinho! Na cama não faz barulho! Vou quebrar meu cofrinho! O porco vai 

morrer”. A reiteração também aparece de uma forma mais literal quando a participante C13, 

durante a cena do jantar, resolve pegar um pedaço de pão que tinha guardado na mochila e 

começa a comer, reproduzindo, também, os gestos de Maria Joaquina. 

Há, ainda, momentos de reprodução das falas do personagem: “Tô rico! Tô rico!”; 

além do momento em que C1 responde a pergunta de Cirilo, parecendo demonstrar 

impaciência com a caracterização exageradamente ingênua do personagem e se reporta a ele 

de forma ofensiva: “Seu boca aberta!”, “Neguinho!”. A irritação logo se transforma em 

compadecimento no instante em que C1 parece compartilhar com os colegas o sentimento de 

dó do personagem Cirilo, que, mais uma vez, foi vítima das brincadeiras dos colegas e de seu 

amor não correspondido por Maria Joaquina, quando diz: “Olha! O Cirilo vai ficar todo 

molhado! Tadinho, cara!”.  

O amor não correspondido de Cirilo por Maria Joaquina está no cerne da trama e é 

tema de algumas das cenas consideradas pelas crianças mais fortes e mais emotivas na novela.  

A cena do aniversário de Maria Joaquina no quadro 21, a seguir, foi exibida nas sessões 2 e 3 

e provocou comoção nas crianças participantes. Aqui, as crianças também começaram a se 

manifestar no início da exibição. Enquanto alguns logo admitiram já terem chorado ao assistir 

a cena, outros criticavam ou riam daqueles que se declararam mais emotivos, o que gerou um 

pequeno debate sobre realidade e ficção. 

 

C2 (menina) – Nessa parte eu quase chorei professora. 

C6 (menina) – Eu também! 

C17 (menino) – O C5 também chorou. 

C5 (menino) – Eu chorei mesmo porque é muito triste. 

C17 (menino) – Mas é só uma novela. 

C7 (menino) – O C5 é muito emocional. 

 

 

Assim, a próxima cena, Aniversário da Maria Joaquina, com um minuto e 33 

segundos, foi apresentada no dia 31 de maio de 2012.   

 

 

 

 

Cirilo chega à festa de Maria Joaquina com um buquê de flores e a garota estraçalha e 

as joga no chão. Fonte: SBT on line. 
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Quadro 21 – Cena 7 –  Aniversário Maria Joaquina - Sessão 2 – Grupo Focal 

Cena 7 – Capítulo 9 

Eixos das  

Culturas de Infância 

Trecho da Novela Manifestações das Crianças 

Interatividade 

 

 

Reiteração 

CIRILO – Meus 

Parabéns, Maria 

Joaquina! 

(Maria Joaquina olha para 

Cirilo com muita raiva). 

CIRILO – Você tá muito 

bonita! 

(Maria Joaquina vai até 

Cirilo, amassa as flores 

que ele levou, as joga no 

chão e sai). 

(Cirilo olha para as flores, 

chateado). 

(Os pais de Maria Joaquina 

ficam olhando, 

envergonhados). 

 

C7 - Ai meu Deus eu vou chorar de verdade. 

 

 

C4 - aperta os dentes e olha zangada para a tela. 

 

C1 - Não tinha uma roupa melhor não, Cirilo? 

 

C14 – Coitado acabou com o dinheiro dele. 

C1 – Tadinho! 

 

C20 – Eu estou chorando agora! 

C2 – Ela está chorando, professora! 

C5 – abaixa a cabeça e chora. 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados pesquisados. 

 

 

Mesmo se tratando de uma cena conhecida das crianças, algumas não conseguiram 

segurar a emoção diante do forte apelo emotivo da narrativa. A reiteração manifesta-se na 

medida em que as crianças revivem as emoções que sentiram quando da primeira vez que 

assistiram, compadecendo a situação do personagem Cirilo. Uma das crianças pede para ver a 

mesma cena novamente. Nesse tipo de cena, vemos que a reposta ao drama e à emoção 

antecede qualquer outra reflexão sobre a natureza do comportamento dos personagens 

corroborando com Orozco-Gómez (1996) que explica que  

 

[...] la apelacion emotiva a la audiencia, que va implicada en la lenguaje televisivo 

fundamentalmente audiovisual, permite ademas engancharla, primero afectivamente 

y solo despues y bajo ciertas condiciones que posibiliten una reflexion critica y un 

distanciamento de la image, de manera racional. (OROZCO-GÓMEZ, 1996, p. 

185).
38

 

 

Pesquisadora: O que vocês sentiram ao ver essa cena? 

C22 (menina): (arrasta a cadeira): eu quero de novo! De novo! 

C7 (menino): Pena. 

C4 (menina): Muito triste! 

C5 (menino): Professora, ele gastou muito dinheiro com uma flor e ela rasgou na frente 

dele.  

 

                                                 
38

 “[...] o apelo emotivo para audiência, que está envolvido fundamentalmente na linguagem televisiva 

audiovisual, permite também prender a audiência, primeiro afetivamente e somente depois sob certas condições 

que possibilitem uma reflexão crítica e um distanciamento da imagem, de maneira racional.” (OROZCO-

GÓMEZ, 1996, p. 185, tradução nossa). 
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Nas duas sessões em que foi exibida a cena do quadro 21 anterior, desencadeou um 

diálogo entre as crianças sobre o personagem Cirilo. Algumas crianças o analisaram como 

previsto no contrato de leitura, como uma criança ingênua e inocente, vítima do preconceito 

de Maria Joaquina e das travessuras dos colegas. Outras crianças o criticavam pelos mesmos 

motivos e o chamaram de “burro” e “tonto”.  

 

Pesquisadora: Vocês acreditam que o Cirilo deve seguir tentando conquistar a Maria 

Joaquina? 

(As crianças tinham opiniões diversas. Umas acham que sim. Outras que não). 

C1 (menino) – Sim! Porque ele é forte. 

C20 (menina) – Eu acho que não porque ela humilha demais ele. 

C12 (menina) – Eu acho que o Cirilo deve continuar tentando conquistar a Maria Joaquina 

porque no final ela vai ser amiga dele. 

C20 (menina) – Como é que você sabe? 

C12 (menina) – É que minha mãe me contou. Ela já assistiu a essa novela. 

 
 

Vemos um exemplo das crianças dando significados diferentes à postura ou à 

personalidade de um personagem, ou simplesmente, admitindo haver diferentes 

enquadramentos ou pontos de vista quanto ao personagem Cirilo e sua relação com Maria 

Joaquina. Há também na fala de C12 um exemplo de mediação adulta, quando ela demonstra 

a influência da mãe em sua opinião sobre os personagens. 

Os grupos focais criaram uma situação de televidência, na qual pudemos perceber 

como se dá a interação das crianças com a telenovela Carrossel. O modo como as crianças 

relacionaram-se com a novela foi marcado pela interatividade. Pudemos observar que as 

crianças construíram uma relação de diálogo e interação na qual os eixos das culturas de 

infância manifestaram-se e, por meio deles, construções simbólicas do imaginário infantil 

aliaram-se à percepção de realidades nas crianças na produção de sentidos acerca da novela.  

A escola mostrou-se um ambiente propício para a pesquisa já que, como afirma Orozco-

Gómez (1996), a escola é uma comunidade de recepção, um grupo de significação, no qual as 

produções de sentido são intercambiadas. Nessa situação de televidência foi, como define o 

autor, “[...] um processo, más que de recepción de acción e interacción, de ambiguedad, de 

resistencia, de negociación y aun de contradicción”
39

. (OROZCO-GÓMEZ, 1996, p. 80). 

 

  

                                                 
39

 “[...] um processo, mais que de recepção ação e interação, de ambiguidade, de resistência, de negociação e 

também de contradição.” (OROZCO-GÓMEZ, 1996, p. 80, tradução nossa). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há uma longa e calorosa discussão a respeito dos benefícios ou malefícios da relação 

da criança com a TV. É procedente falar de ludicidade na relação TV e criança? E, 

principalmente, há aprendizagem, enriquecimento ou empobrecimento do imaginário? Não 

podemos esquecer que a telenovela é um gênero ficcional, que por mais que não traga a 

liberdade das brincadeiras entre crianças em um parque ou a riqueza linguística de um 

clássico da literatura infantil, ela traz elementos de ficção e de realidade. No caso da 

telenovela Carrossel, ela traz representações de situações do cotidiano e da vida escolar das 

crianças - chave para despertar nelas o interesse. A novela Carrossel traz uma série de temas 

que envolvem o cotidiano escolar, a relação entre colegas de classe, relações familiares, além 

de conceitos sobre ser criança e a vida adulta. 

Acreditamos que uma investigação sobre a relação entre criança e mídia deve 

considerar as formas de manifestação características do imaginário infantil a fim de que sua 

análise contemple as particularidades desse público. Caso contrário, podemos incorrer no 

risco de agir da mesma maneira que ocorria até antes do Renascimento
40

 quando as crianças 

eram tratadas como miniaturas de adultos e tinham suas particularidades ignoradas. Nesse 

sentido, acreditamos que os estudos da Sociologia da Infância podem ser de grande 

contribuição para os estudos da recepção na tentativa de compreender como as crianças 

interagem com os produtos midiáticos.  

Da Sociologia da Infância, temos as especificidades e os modos como as crianças 

encaram e produzem sentido acerca do mundo em sua volta. Dos estudos de Comunicação e 

recepção midiáticas, temos as contribuições teóricas e metodológicas das relações 

estabelecidas entre a mídia e sua audiência. No caso desse estudo específico, as contribuições 

de Sarmento (2004) sobre as culturas de infância mostraram-se compatíveis às análises das 

relações que as crianças estabelecem com uma telenovela voltada ao público infantil, em 

termos de seu imaginário simbólico e produção de sentidos. Assim sendo, a pesquisa revelou 

a necessidade de articularmos os dois campos de pesquisa como forma de reduzir as 

dificuldades metodológicas e interpretativas na pesquisa de recepção com o público infantil. 

O estudo mostrou, ainda, a forma particular com que as crianças interagem com um 

produto cultural midiático, no caso, a telenovela Carrossel. À luz do objetivo da pesquisa - 

compreender como se dá a recepção de uma novela voltada ao público infantil -, constatamos, 

                                                 
40

 Uma discussão histórica e epistemológica sobre o surgimento da visão de infância que temos hoje é feita por 

Ariès (2006). 
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por meio das sessões e da manifestação das culturas da infância, que as crianças, em sua 

interação com a novela Carrossel, estão em atividade imaginativa e possuem uma postura 

ativa no que se refere à produção de sentidos. As culturas da infância estão presentes nos 

modos que a criança tem de interagir e dar sentindo ao mundo em sua volta. Vimos por 

intermédio desta pesquisa que essas culturas estão também presentes na interação entre as 

crianças e os produtos culturais da mídia, levando-as a produzirem sentidos próprios às 

produções culturais midiáticas.  

As representações dos personagens favoritos trouxeram elementos os quais Sarmento 

(2004) chamou de dimensões semântica, sintática e morfológica das culturas de infância. Os 

desenhos dos personagens mostraram que as representações que as crianças fazem dos 

personagens da novela podem trazer elementos que seguem a proposta do contrato de leitura 

da novela, como também, por meio do imaginário infantil, podem trazer significados, 

estruturas lógicas e formas próprias de suas apropriações simbólicas, de forma a apresentarem 

produções de sentido próprias. 

Nos grupos focais, percebemos como as crianças sentem necessidade de interagir com 

o produto midiático e como os eixos das culturas de infância apreciam entrelaçados os modos 

como as crianças recebiam e ressignificavam os conteúdos televisivos. A interatividade, 

cultura de pares, mostrou-se presente nos momentos em que as crianças procuravam dialogar 

com a novela e interagiam com os amigos durante as cenas. A ludicidade apareceu na própria 

forma como as crianças interagiam com a novela, muitas vezes brincando enquanto assistiam 

às cenas, ora sozinhos, ora com amigos. A fantasia do real apresentou-se na forma como as 

crianças pareciam transporta-se para o universo da tela, desligando-se, por vezes, da realidade 

e agindo como se fizessem parte da obra de ficção. A reiteração foi observada nos momentos 

em que as crianças recriavam as cenas, os diálogos e as emoções vividas na narrativa da 

novela. 

Dessa forma, confirmamos a nossa hipótese inicial de que as crianças interagem com a 

telenovela infantil fazendo uso de suas culturas de infância e produzindo sentidos próprios do 

seu imaginário simbólico. Os entrelaçamentos dos eixos das culturas de infância mostraram-

se presentes na ação imaginativa das crianças. Consideramos que há, também, influência das 

mediações, do conhecimento de mundo e do esforço cognitivo no modo como as crianças 

interpretam os conteúdos televisivos. No entanto, percebemos, com esse trabalho, como a 

ação imaginativa e os elementos específicos das culturas de infância contribuem e muito para 

essa produção de sentidos. 
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No que ser refere às mediações, observamos que havia diferenças na recepção quanto 

à faixa etária e quanto ao gênero.  Diferenças que Orozco-Gómez (1996) atribui à mediação 

individual. Essas diferenças foram observadas nos grupos focais e também na seleção dos 

personagens favoritos por parte de meninos e de meninas. As produções de sentindo entre 

meninos e meninas divergiam, principalmente, quanto aos personagens vilões. Os meninos 

demonstraram uma identificação maior com Paulo, que está sempre aprontando travessuras e 

pregando peças nos demais colegas. Até mesmo algumas cenas de prática de bullying feitas 

por Paulo tiveram uma receptividade entre os meninos. Já entre as meninas, há uma atração 

pela vilã Maria Joaquina, em especial, por sua beleza e status social. Apesar de algumas vezes 

demonstrarem discordar das atitudes de Maria Joaquina com o personagem Cirilo, as meninas 

ao mesmo tempo demonstravam por ela empatia e admiração. 

Pudemos observar a necessidade de uma mediação adulta por conta de alguns 

conteúdos trazidos pela novela como o racismo, o preconceito e o bullying. Presenciamos uma 

realidade na qual esses problemas vêm atingindo proporções cada vez maiores, levando o 

Estado, por meio do poder judiciário, a assumir o papel de regulador em situações que antes 

era da esfera privada - no caso do bullying, dentro dos muros da escola. As crianças não só 

podem como têm o direito ao suporte da mediação adulta para dar sentido a essas questões, 

sem que lhe seja furtado o prazer de assistir a programas televisivos que são destinados a sua 

faixa etária. E, principalmente, necessitam de mais opções com qualidade narrativa e de maior 

estímulo imaginativo, o que ainda está muito escasso na programação televisiva atual. 

A televisão é sempre centro dos debates sobre a relação das crianças com a mídia, ora 

como plataforma e discussão sobre o tema, ora como vilã e causadora de males às crianças - 

seja quanto à socialização, à banalização da violência, seja pelos prejuízos à imaginação e ao 

cognitivo. Tais posicionamentos ambivalentes refletem as preocupações da sociedade a 

respeito da forma que as crianças recebem aquilo que consomem nas mídias.  

Tais preocupações são, muitas vezes, seguidas por posturas protecionistas que se 

limitam à proibição, ou simplesmente passam por um fechar de olhos e pouca discussão direta 

a respeito do que as crianças assistem. A pesquisa revelou, por intermédio das respostas das 

crianças, que a mediação adulta ainda é bastante restrita ao campo familiar e que a escola 

exerce muito pouco o seu papel de mediação situacional das relações das crianças com a 

mídia. 

O propósito da pesquisa foi contribuir para a pesquisa em Educação para que, por 

meio do diálogo com o campo da Comunicação, possamos refletir sobre a TV e as relações 

que as crianças estabelecem com ela, sem engajar-se no pânico moral dos teóricos da morte 



100 

 

da infância ou otimismo exacerbado dos proclamadores da geração eletrônica. Procuramos 

buscar fundamentos teóricos e metodológicos que nos proporcionassem uma aproximação 

com o modo de pensar e refletir das crianças em relação à mídia. 

Acreditamos que essa postura pode ser empregada não apenas no campo da pesquisa, 

como também nas iniciativas de educação e de alfabetização midiáticas por professores das 

mais diferentes áreas. Uma abordagem etnográfica que busque conhecer de início as relações 

que as crianças estabelecem com as mídias é sem dúvida um caminho primordial para que se 

lancem estratégias de Mídia-Educação.  

O espaço escolar com a possibilidade de interação com os colegas mostrou-se como 

um campo fértil para discutir-se as mídias e para que professores exerçam, também, o papel 

da mediação adulta, sem que se desconsidere, no entanto, as relações que as crianças já 

estabelecem com essas mídias em sua rotina diária. As produções audiovisuais são muito 

utilizadas por professores para realização de atividades dirigidas, que seguem roteiros que 

objetivam a aprendizagem de certos conteúdos. A postura etnográfica a qual sugerimos, aqui, 

não significa necessariamente o abandono dos planos de aula ou planejamento de atividades, 

mas um olhar atento ao conhecimento que as crianças já possuem das mídias, os usos que elas 

fazem e a forma como elas interagem com essas produções, inclusive no campo do imaginário. 

Esperamos que essa pesquisa, somada aos demais estudos em recepção de Nilda 

Jacks
41

 - principalmente da obra Meios e audiências: a emergência dos estudos de recepção, 

na qual a autora traz contribuições atuais e futuras para a relação TV e escola -, possa 

colaborar para um olhar menos preconceituoso em relação à telenovela e à televisão, 

ampliando o diálogo entre televisão, família e escola, a fim de que a última não venha a 

encarar a primeira como concorrência e sim como instrumento colaborativo. Este estudo 

mostrou que a TV, por meio de suas narrativas, contribui para a vida imaginativa das crianças 

e que os aspectos particulares da televidência infantil nos dão pistas para um melhor exercício 

da mediação adulta, já que elas, e até mesmo telespectadores adultos, demonstram ter, como 

afirma Orozco-Gomez (1994), uma autonomia relativa. 

Para além da pesquisa, o trabalho como monitora da oficina de vídeo durou um ano 

letivo. Após a coleta de dados, meu trabalho na escola voltou-se às produções narrativas das 

crianças. Tais produções não foram e não serão tidas como objeto de análise para esta 

dissertação. No entanto, percebemos quão rica é a experiência de produções audiovisuais para 

                                                 
41

 JACKS, Nilda (Coord.); MENEZES, Daiane; PIEDRAS, Elisa. Meios e audiências: a emergência dos estudos 

de recepção no Brasil. Porto Alegre: Sulina, 2008. 
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que as crianças aprendam de forma mais clara sobre ficção e realidade, sobre o gênero textual 

televisivo e sobre a semiótica e formas de discurso da TV. 

Além de exercícios de gravação, planejamento e produção, foram realizadas, ao todo, 

cinco produções audiovisuais: um vídeo roteirizado pela monitora, dois vídeos com roteiros 

criados pelos próprios alunos e dois vídeos que foram regravações de cenas das duas novelas 

favoritas do grupo – Rebelde e Carrossel. 

Cada fase de produção desses vídeos, também se mostrou como potenciais 

instrumentos de pesquisa reveladores da recepção das crianças sobre a televisão, ao mesmo 

tempo em que são técnicas de alfabetização mediáticas. No âmbito da pesquisa participante, 

as produções narrativas são um caminho eficaz para aqueles que, ao realizarem pesquisa em 

Educação, desejam contribuir não apenas para o campo epistemológico, mas também para os 

sujeitos participantes. 
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Apêndice A - Questionário 1 – Caracterização dos sujeitos da Pesquisa 

 

Questionário 1 – Caracterização dos sujeitos da Pesquisa 

Data: _____ /__________ /__________ 

 

1. Sexo: _________________________ Data de Nascimento: ______________________  

2. Ano Escolar: _____________ 

3. Você possui televisão em sua casa? ____________________  

4. Quantos aparelhos de TV há em sua casa? ________________  

5. Você vê TV sozinho? ________________  

6. Com quem você costuma assistir televisão? __________________  

7. Quantas horas de TV você assiste por dia? 

(     ) menos de 1 hora 

(     ) 1 hora 

(     ) 2 horas 

(    ) 3 horas 

(     ) mais de 3 horas 

8. Qual período em que você assiste TV? 

(   ) De manhã 

(   ) Ao meio-dia  

(   ) À tarde 

(    ) À noite 

9. É você quem escolhe os programas que você na TV? 

__________________________________________  

10. Quem influencia suas escolhas de programas na TV?  

_____________________________________________  

11. Você comenta sobre o que vê na TV com outras pessoas? 

(   ) com seu pai 

(   ) com sua mãe 

(   ) com seus irmãos 

(   ) com amigos 

(    ) com professores na escola 

12. O que você vê mais na televisão? 

(    ) Desenhos animados 

(    ) Programas infantis 

(    ) Programas de auditório 

(    ) Telejornais           

(    ) Telenovelas 

(    ) Séries 

(    ) Filmes 

14 . Você assiste a novelas?  

____________________________________________________________________  

13. Quais novelas você acompanha atualmente? 

________________________________________________________________  

14. Você assiste telejornais? 

_____________________________________  

15. Quais telejornais você mais assiste? 

______________________________________________________  

16. Você assiste os canais de TV da sua cidade ou região? 

____________________________________________  

17. Quais canais você assiste? 

______________________________________________  

18. Qual seu programa de TV favorito? 

Nacional _______________________________  

Local ___________________________________  

Muito obrigada por sua participação! 
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Apêndice B - Questionário sobre a programação 

 

            DATA: ______ / ______ / _______ 

NOME: ______________________________________________ SÉRIE:_______________ IDADE: ___________________ 

1. ASSINALE OS PROGRAMAS QUE VOCÊ ASSISTE DA SEGUINTE LISTA: 

BAND GLOBO SBT RECORD TV BV TV MOCINHA TV 
PANORAMA 

TV CULTURA 

CQC BOM DIA SC CARROSEL 
ANIMADO 

FALA BRASIL JOGO ABERTO BOTE A BOCA 
NO 
TROMBONE 

PROGRAMA 
VERA TOLEDO 

JORNAL DA 
CULTURA 

PANICO NA 
BAND 

BOM DIA 
BRASIL 

BOM DIA E CIA HOJE EM DIA JOGO ABERTO 
SC 

DIA A DIA PANORAMA 
NOTÍCIAS 

INGLÊS COM 
MÚSICA 

JOGO ABERTO GLOBO RURAL CHAVES JORNAL DO 
MEIO DIA 

SEM RODEIOS COMUNIDADE 
JÁ 

PROGRAMA 
GILBERTO LUZ 

DEU PAULA NA 
TV 

JOGO ABERTO 
SC 

BEM ESTAR PEQUENA 
TRAVESSA 

SC NO AR BRASIL 
URGENTE SC 

CANAL SEM 
FRONTEIRAS 

ROTA 
PANORAMA 

QUINTAL 
CULTURAL 

LASSIE ENCONTRO MARISOL RECORD 
NOTÍCIAS 

NOTÍCIAS DA 
REDAÇÃO 

INFORMA E 
COMENTA 

JORNAL 
PANORAMA 

COCORICÓ 

DRAKE & JOSH JORNAL DO 
ALMOÇO 

MARIA 
MERCEDES 

TODO MUNDO 
ODEIA O CHRIS 

PONTO DE LUZ TV ANIMAL  MATINÊ DA 
CULTURA 

KENAN & KEL GLOBO 
ESPORTE 

CASOS DE 
FAMÍLIA 

REBELDE SHOW DA FÉ   EU E OS 
MONSTROS 

MUITO+ JORNAL HOJE PROGRAMA 
DO RATINHO 

RIC NOTÍCIAS JORNAL DA 
BAND 

  OS SETE 
MONSTRINHOS 

JORNAL DA 
BAND 

VALE A PENA 
VER DE NOVO 

CARROSEL JORNAL DA 
RECORD 

BRASIL 
URGENTE 

   



111 

 

SHOW DA FÉ SESSÃO DA 
TARDE 

SBT MEIO DIA 
(LOCAL) 

MÁSCARAS     

BRASIL 
URGENTE 

MALHAÇÃO SBT NEWS 
(LOCAL) 

VER MAIS     

BAND 
OFERTAS 

A VIDA DA 
GENTE 

PROGRAMA 
SILVIO SANTOS 

PROGRAMA 
DO GUGU 

    

BAND CIDADE RBS NOTÍCIAS EU, A PATROA 
E AS CRIANÇAS 

TUDO É 
POSSÍVEL 

    

MOMENTO 
DA SORTE 

CHEIAS DE 
CHARME 

SBT BRASIL PICA-PAU     

 JORNAL 
NACIONAL 

 DOMINGO 
ESPETACULAR 

    

 AVENIDA 
BRASIL 

 REPÓRTER 
RECORD 

    

 GABRIELA  RECORD KIDS     

 FUTEBOL  O MELHOR DO 
BRASIL 

    

 CALDEIRÃO 
DO HUCK 

 LEGENDÁRIOS     

 FANTÁSTICO  ESPORTE 
FANTÁSTICO 

    

 DOMINGÃO 
DO FAUSTÃO 

 A FAZENDA     

 MAIS VOCÊ       

 TV XUXA       
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Apêndice C - Representação do personagem favorito 

 

 

ALUNO: ________________________________________________________ IDADE:___________  

TURMA:_______________ 

NOVELA FAVORITA: _____________________________________________  

PERSONAGEM FAVORITO: _______________________________________ 

VOCÊ GOSTA DELE (A) POR QUÊ? 

___________________________________________________________________________________ 

 

FAÇA UM DESENHO DO SEU PERSONAGEM FAVORITO DA NOVELA QUE VOCÊ ESCOLHEU: 
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Apêndice D - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

O seu filho(a) está sendo convidado(a) para participar, como voluntário, em uma pesquisa intitulada: Crianças 

em interação com uma telenovela: um estudo sobre a recepção e a produção de sentidos. Após ser 

esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso de autorizar que ele (a) faça parte do estudo, rubrique todas 

as folhas e assine ao final deste documento, com as folhas rubricadas pela pesquisadora, e assinadas por ela, na 

última página. Este documento está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é da pesquisadora responsável. Em 

caso de recusa seu filho (a) não será penalizado(a) de forma alguma.  

 O projeto de pesquisa intitulado “Novelas: letramento midiático e a recepção infanto-juvenil” tem 

como objetivos perceber no decorrer de uma experiência de letramento midiático a recepção de um 

produto de teledramaturgia por parte de alunos do Ensino Fundamental de uma escola pública de 

Balneário Camboriú. A pesquisa, através de oficinas de vídeo, seções de vídeo e entrevistas irá abordar 

as representações e compreensão por parte dos alunos da oficina de vídeo do Programa Mais Educação 

ao assistir a novela escolhida para pesquisa. 

 Caso decida por participar da pesquisa, o aluno participará de duas reuniões de grupo focal durante as 

aulas da oficina de vídeo no qual irão expor livremente suas opiniões a respeito da novela de 

preferência do grupo a fim de que sejam observadas suas relações e mediações com a mídia. 

 Na metodologia de entrevista em grupo, a seção de vídeo é apresentada por um professor que fará 

perguntas aos alunos a cada seção. Será também realizada a produção e um vídeo relacionado à novela, 

no qual os alunos decidirão sobre enredo, personagem e todo o roteiro. Tal instrumento também servirá 

para avaliar as identificações, representações e posicionamento das crianças como consumidoras de 

produtos midiáticos diante das multimediações presentes em seu contexto cultural. 

  Pode haver eventuais atrasos, e prolongamentos nas discussões. 

 A pesquisa será realizada no mesmo local onde são ministradas as aulas. Será oferecido um lanche 

reforçado durante as seções; 

 Os resultados da pesquisa servirão como base para uma dissertação de mestrado que será apresentada 

em evento específico na escola. Os sujeitos da pesquisa também poderão ter acesso direto aos 

resultados através de contato com a pesquisadora. 

 Ë garantido total sigilo aos participantes da pesquisa. Os alunos que já participam das oficinas deverão 

ter apenas duas seções que ocorrerão num intervalo de 3 meses entre uma e outra. Os participantes têm 

total liberdade de retirar o consentimento, sem qualquer prejuízo da continuidade do acompanhamento e 

participação nas oficinas;  

Nome do Pesquisador (orientador): José Marcelo de Luna  

 

Assinatura do Pesquisador: ________________________________________________  

 

Pesquisadora Assistente (mestranda): Walkiria Sousa Silva 

 

Assinatura da pesquisadora assistente: ________________________________________ 
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CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO (RESPONSÁVEL) 

 

Eu, ____________________________________________________, RG_____________, CPF 

____________________ abaixo assinado, concordo que meu (minha) filho (a) 

___________________________________________ participe do presente estudo como sujeito. Fui 

devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à qualquer penalidade ou interrupção de meu 

acompanhamento/assistência/tratamento.  

Local e data: _____________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

Assinatura do Sujeito ou Responsável: ________________________________________ 

Telefone para contato: _____________________________________________________ 

 

Pesquisador Responsável: José Marcelo de Luna 

Pesquisadora Assistente: Walkiria Sousa Silva 

Telefone para contato: (47) 99823059  

 

 

 

CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO (CRIANÇA) 

 

Eu, ____________________________________________________, idade ____________________, 

abaixo assinado, aluno (a) do ____ ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal Francisco Tomaz Garcia 

concordo em participar do presente estudo como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a 

pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha 

participação. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve à 

qualquer penalidade ou interrupção de meu acompanhamento nas aulas da oficina de vídeo.  

 

Local e data: _____________________________________________________________ 

Nome: __________________________________________________________________ 

Assinatura: ________________________________________ 

 

Pesquisador Responsável: José Marcelo de Luna 

Pesquisadora Assistente: Walkiria Sousa Silva 

Telefone para contato: (47) 99823059  
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Apêndice E – Carta aos Pais 

 

Caros pais, mães e responsáveis, 

  

Meu nome é Walkiria Silva, sou monitora do seu filho(a) na oficina de vídeo do 

programa Mais Educação. Nesse período, temos produzido um excelente trabalho que será 

exibido às famílias no encerramento da oficina.  

Sou também aluna do Mestrado em Educação da Univali-Itajaí e estou prestes a 

realizar a pesquisa com projeto intitulado Crianças em interação com uma telenovela: um 

estudo sobre a recepção e a produção de sentidos. 

Continuaremos com as atividades normais da oficina, nas quais as crianças têm 

aprendido a filmar, atuar e produzir vídeos e também participarem de conversas e entrevistas 

sobre a audiência das novelas e programas que assistem e seus personagens favoritos. 

Peço sua autorização para os depoimentos realizados nas conversas e também 

respostas aos questionários para meu trabalho de pesquisa a ser apresentado nos momentos de 

sua divulgação (defesa de dissertação, congressos, escolas e órgãos de cultura) sem fins 

comerciais. 

Em anexo está a explicação da pesquisa seguindo o modelo do comitê de ética da 

Univali, com uma ficha para preenchimento. Peço sua colaboração. 

 

Obrigada, 

Monitora Walkiria Silva – Mestranda da Univali 
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Apêndice F - Carta à Direção da Escola 

 

Cara Diretora, 

 

Durante esse período, como professora da oficina de vídeo do Programa Mais 

Educação em sua escola, tenho tido a emocionante e prazerosa experiência de troca de 

conhecimento com os alunos de sua escola e temos estabelecido uma excelente relação 

professor-aluno. 

Nas minhas aulas, como viemos tratando sobre os meios de comunicação, em especial 

a televisão, temos estabelecido um espaço aberto de diálogo sobre os programas de TV, como 

são produzidos, quem são as pessoas que trabalham em sua realização como também sobre o 

seu conteúdo em geral. 

O entusiasmo dos alunos em conversar sobre seus programas favoritos, no caso, 

novela Rebelde e Carrossel serviu-me de inspiração para realizar uma pesquisa sobre a 

audiência televisiva das crianças. Como elas se relacionam com a TV?, Do que gostam de 

assistir?, Como interpretam seu conteúdo?, Que relações simbólicas estabelecem com os 

personagens?, Que representações advêm dessa interação com a TV? 

Gostaria, assim, de utilizar as informações daquelas crianças autorizadas pelos pais 

para responderem essas perguntas por meio de entrevistas em grupo e questionários, além de 

nossa produção durante as aulas. 

Acredito que essa pesquisa possa contribuir para a Educação no que se refere a 

aprimorar os estudos sobre recepção e sobre a relação entre Mídia e Educação. 

 

 

Obrigada, 

Monitora Walkiria Sousa Silva 
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Apêndice G – Quadro para registro das seções 

 

Cena X – Capítulo X 

Eixos das  

Culturas de Infância 

Trecho da Novela Manifestações das Crianças 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


