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Uma das questões centrais que o debate 
sobre a pós-modemidade coloca em pau
ta é a fragmentação da cena política com 
a emergência de múltiplos novos sujeitos. 
Na modernidade, a classe social foi prota
gonista da luta por direitos e no contempo
râneo precisa necessariamente do diálogo 
com novas vozes organizadas a partir dos 
movimentos de mulheres, negros, índios, 
homossexuais, de gerações, religiosos, paci
fistas, entre outros. Novos sujeitos políticos 
definidos pela própria vitalidade dos movi
mentos sociais; uma imagem em retícula.

A questão da infância e do lugar da 
criança enquanto sujeito social portador 
de direitos e deveres também ganhou 
maior organização e visibilidade nas déca
das recentes. No Brasil e no mundo novas 
redes de mobilização foram criadas a par
tir do trabalho de ONGs, agências e insti
tutos de pesquisas, por exemplo. Também,

com as tecnologias de comunicação em 
rede, esses organismos construíram es
paços de debate com ampla visibilidade.

O propósito deste trabalho é socializar 
alguns resultados de uma pesquisa teó
rica e empírica sobre recepção, consumo 
e infância. Em termos epistemológicos to
mamos como ponto de partida os Estudos 
Culturais pela contribuição que oferecem 
para a reflexão sobre a questão das identi
dades nessa nova cena política. Nosso foco 
será a pesquisa com a criança em parti
cular e os modos como a pesquisa proble- 
matiza a voz da criança, justamente do 
infante (que significa: aquele que não sabe 
falar). A partir desse recorte buscamos 
identificar inovações teóricas recentes, so
bretudo no âmbito das relações entre es
tudos do consumo e estudos de recepção.

A pesquisa insere-se em um pro
grama maior vinculado à Rede Obitel 
- Observatório Ibero-Americano da Tele- 
ficção, em particular a Rede Obitel Brasil. 
Nossa participação ocorre junto à equipe 
da ESPM/SP. No âmbito dessa rede nos

sa preocupação em particular volta-se 
para a problematização das relações das 
crianças com a telenovela com ênfase em 
aspectos de consumo de tecnologias, em 
especial os novos dispositivos de comuni
cação de base digital que permitem a co
nectividade em rede.

Dados econômicos evidenciam que 
houve um aumento significativo das prá
ticas de consumo de aparelhos eletrô
nicos (em especial o telefone celular e o 
computador) por amplos segmentos das 
classes populares ao longo dos últimos 
anos no Brasil. Diante dessas evidências, 
este trabalho busca uma reflexão sobre as 
seguintes questões: Como e em que me
dida as crianças brasileiras (sobretudo 
nos anos recentes) adquirem e utilizam 
novos equipamentos de comunicação que 
permitem a portabilidade da informação 
em linguagem digital em potencialmen
te todas as esferas, espaços e tempos da 
cotidianidade? Como e em que medida se 
dá a construção de um imaginário de con
sumo por parte das crianças? Que repre
sentações sociais emergem do imaginário 
infantil contemporâneo?

As questões teórico-metodológicas cons
titutivas do campo da pesquisa de recep
ção são aqui problematizadas a partir de 
sua trajetória desde os Estudos Culturais 
britânicos em diálogo com a chamada pes
quisa de recepção na América Latina, com 
ênfase para as teorias das mediações.

A problemática das relações entre mí
dia e infância tem sido objeto de um longo 
percurso de investigações interna
cionais, realizadas a partir dos mais di
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ferentes enfoques teórico-metodológicos. 
Em grande medida, no que se refere às 
relações com as crianças, os enfoques teó
ricos pesam para um lado em que a mídia 
é demonizada.

Com relação aos estudos críticos, há 
também uma desconfiança permanente 
com relação à presença das mídias nas 
sociedades modernas. Aqui a ênfase é a 
questão do poder econômico, da concen
tração da produção e da ideologia operan
do nos discursos a partir de diferentes 
formas culturais.

Em grande medida as pesquisas sobre a 
infância ainda colocam a criança no lugar 
do outro inferior. Prevalece, neste percur
so histórico, por um lado uma visão mora
lista de preocupação com os excessos da 
violência e do estímulo à sexualidade pre
coce, e por outro lado (em um viés critico) 
a condição de vulnerabilidade reflexiva da 
criança frente às textualidades midiáticas

Prevalece, por um lado, uma visão 
moralista de preocupação com os excessos 
da violência e do estímulo à sexualidade 
precoce, e, por outro lado (em um viés 
crítico), a condição de vulnerabilidade 
reflexiva da crianca frente às textualidades

s

midiáticas de produção comercial

de produção comercial. São raras as pes
quisas que se interessam pela condição 
da criança enquanto receptor ativo, capaz 
de “se defender”, de escolher ou de res- 
significar o que a mídia coloca em pauta.

Nos interessa identificar a voz da crian
ça. Nesse sentido, uma grande contri
buição para nosso mapeamento teórico 
tem sido o trabalho de Bemard Charlot 
(1979), o qual discute a infância como 
lugar de ambiguidades, onde também re
sidem conflitos, hierarquias e projeções 
próprias do ser humano. Isso nos ajuda 
a deslocar o conceito de infância para 
além da imagem da criança inocente, de
pendente, obediente, passiva. A sociedade 
adultocêntrica exclui a criança, mas isso 
não quer dizer que a criança não tenha 
o que dizer, ou que a criança não pense.

Estamos trabalhando a partir de pa
radigmas que localizam a comunicação 
social enquanto processo sócio-histó- 
rico, o que significa uma opção por teo
rias com foco no materialismo cultural e 
nas mediações sociais. Nesse conjunto 
encontram-se aportes que advêm das 
teorias marxistas da cultura (sobretudo 
em Walter Benjamin e Antonio Gramsci) 
e necessariamente dos estudos culturais 
britânicos (Raymond Williams, Richard 
Hoggart, Stuart Hall, David Morley). 
Também, de modo mais atualizado, o de
bate das teorias da estruturação (Giddens

e Silverstone) e principalmente as teorias 
latino-americanas das mediações (Martín- 
Barbero e Guillermo Orozco). Com relação 
ao trabalho de recepção junto às crianças 
nosso principal aporte está no trabalho 
de David Buckigham, autor que tem re
alizado intensa produção sobre crianças, 
mídias e consumo. Esses aportes teóricos 
nos levam à construção de uma proposta 
de método dialético, crítico (materialismo 
cultural) e também compreensivo (herme
nêutica) no âmbito da pesquisa qualitati
va e de caráter etnográfico.

Nesse sentido, as contribuições dos es
tudos culturais1, em suas diferentes for
mas e lugares territoriais de abordagem 
(seja o Reino Unido, a América Latina, a 
América do Norte, entre outros), trazem 
uma grande contribuição para a supera
ção da visão maniqueísta, pautada por 
frequentes oposições binárias, que demar
ca a trajetória dos estudos sobre mídia, 
infância e consumo. Os estudos cultu
rais, em suas diferentes realizações, têm 
buscado problematizar as complexidades 
nas relações de apropriação e consumo 
das tecnologias e seus múltiplos discur
sos, compreendendo a cena sociomidiáti- 
ca como lugar de conflito e luta em tomo 
do significado, como algo que não está 
dado a priori, mas que está em proces
so permanente de negociação. E que nem 
sempre atende os interesses do mercado,
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Compreender a cultura diferenciada da 
infância é o nosso desafio, mas desejamos 
realizá-lo a partir de uma epistemologia 
fundada na horizontalidade das relações, 
na problematização da alteridade e no 
respeito à diferença. Nesse sentido, com
preendemos que as propostas realizadas 
sob a orientação de estudos culturais e 
estudos de mediações se contrapõem às 
abordagens funcionais e trazem inovações 
para a produção de conhecimento sobre a 
infância uma vez que fortalecem a ênfase 
em aspectos de sociabilidade e cultura, 
compreendendo o sujeito em sua integra- 
lidade e sobretudo a partir de seu contex
to concreto de experiência.

Nossa proposta de trabalho busca ve
rificar como se dão empiricamente as

relações das crianças nos usos de novos 
dispositivos digitais, indagando-se sobre 
questões de inclusão digital e participação 
por parte de crianças de classe popular, 
justamente porque a classe foi e continua 
sendo um conceito estruturante.

Cabe destacar também que fundamen
tamos o nosso trabalho a partir de uma 
metodologia de pesquisa partiápante 
(Brandão, 1985) em que as relações de 
alteridade entre pesquisador e sujeitos 
da pesquisa se transformam tanto em 
convivência quanto em compromisso. 
Para o autor:

Quando o outro se transforma em uma 
convivência, a relação obriga a que o pes
quisador participe de sua vida, de sua 
cultura. Quando o outro me transforma 
em um compromisso, a relação obriga a 
que o pesquisador participe de sua histó
ria. Antes da relação pessoal da convivên
cia e da relação pessoalmente política do 
compromisso, era fácil e barato mandar 
que “auxiliares de pesquisa” aplicassem

centenas de questionários apressados em 
outros que, escolhidos através de amos
tragens ao acaso, “antes”, seriam redu
zidos a porcentagens sem sujeitos “de
pois”. Isso é bastante mais difícil quando 
o pesquisador convive com pessoas reais 
e através delas, com culturas, grupos so
ciais e classes populares. Quando com
parte com elas momentos redutores da 
distância do outro no interior do seu coti
diano (Brandão, 1985, p. 12).

Para alcançar a meta de dedicar aten
ção, em profundidade, ao discurso produ
zido por crianças acerca da recepção da 
telenovela e dos imaginários do consumo, 
realizamos um trabalho de campo, de ca
ráter etnográfico, com crianças de classes 
populares (C, D e E) estudantes da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Morro 
Grande (EMEF Morro Grande). Nossa 
amostragem é de um grupo de 36 crianças 
com idade entre 10 e 12 anos que frequen
tavam a 4a série do ensino fundamental. A 
permanência em campo se deu ao longo de

mas que também atende os interesses 
dos diferentes setores da sociedade civil 
(Canclini, 1995; Martín-Barbero, 1997).
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seis meses, de julho a dezembro de 2010.
Temos a meta também de contestar 

aqueles estudos sobre mídia, crianças e 
consumo que resvalam em teorizações 
tendenciosas sobre essas relações e que 
“falam” pelas crianças sem de fato dedi
carem tempo e atenção ao que elas têm a 
dizer sobre os processos de recepção, frui
ção, recusa e resistência em relação aos 
produtos midiáticos.

CATEGORIA SOCIOLÓGICA

Consumo é definitivamente um con- 
ceito-chave para o entendimento da vida 
social contemporânea. E colocá-lo em dis
cussão resulta em grande desafio, pois o 
debate se pauta por controvérsias. O con
sumo, enquanto categoria de análise, cria 
espaços de reflexão que necessariamente 
amarram dialeticamente tanto o material 
quanto o simbólico; o público e o privado; 
a estrutura e a agência; a dependência e a 
liberdade; o individual e o coletivo; a regra 
e a mediação, por exemplo.

Não iremos traçar aqui uma exaustiva 
análise das diferenciações históricas no 
uso do conceito, tampouco vou identificar 
todo o percurso epistemológico que atra
vessou a partir de análises econômicas, 
sociológicas, antropológicas, históricas, 
comunicacionais, entre outras2.

Trata-se de um longo percurso revela
dor de que o conceito possui uma história 
particular de desenvolvimento que atra
vessa diferentes paradigmas ao longo da 
produção das ciências sociais e humanas 
na modernidade.

Porém, atenta ao fato de que uma pes
quisa científica sobre consumo precisa

necessariamente explicitar qual a di
mensão epistemológica do conceito que 
estará sendo solicitada para os fins de 
desenvolvimento dos trabalhos (Lopes, 
1994) eu destaco que a proposta que 
apresento nas páginas que se seguem 
se insere no âmbito de uma teoria do 
consumo reflexivo, a partir de uma 
epistemologia da estruturação (Giddens, 
1989) e das mediações (Williams, 1975; 
Silverstone, 1994; Martín-Barbero, 
1997). Com isso destaco que: dada a 
centralidade desse conceito nas teorias 
contemporâneas da cultura, busco por 
extensão localizar a sua inserção na 
vida social concreta a partir das práticas 
de consumo midiático com o propósito 
de verificar relações de negociação, res- 
significação e apropriação entre os su
jeitos sociais e as estruturas, de modo 
dinâmico, dialético e contraditório.

CONSUMO NA TEORIA SOCIAL

Em grande medida a teoria social mo
derna privilegiou o debate e a reflexão so
bre os processos de produção e de traba
lho. O consumo foi relegado a outro pla
no, ao encontram-se associados conceitos 
como o de futilidade, luxúria, vaidade, 
vicio, irracionalidade.

Em seu livro A era do consumo Luiz 
Enrique Alonso apresenta um debate so
bre as transformações radicais provoca
das pela emergência da nova sociedade de 
redes e como esta trouxe à tona a impor
tância do ser consumidor, este lugar so
cial. Alonso arrisca a nos levar a imaginar 
uma nova sociedade em que o consumi
dor é agente de transformação, portador 
de uma nova “consciência de classe”.

O autor apresenta um panorama epis
temológico para uma teorização sobre o 
consumo, do qual apresentamos algumas 
breves referências: em primeiro lugar, 
uma Sociologia “positiva” e clássica de 
ordem funcional em que há dois momen
tos: (i) um primeiro momento que deriva 
da economia clássica que compreende o 
consumidor como sujeito individualista, 
racional e soberano, o que o autor chama 
de “cânone individualista”; (ii) a visão da 
sociedade de massas em leitura positiva 
articulada ao fordismo, economia liberal 
de consumo opulento e voraz como quali
dade de condição de sujeito. Como ideal de 
expansão da lógica industrial e capitalista.

Em segundo lugar uma Sociologia crí
tica, de base marxista e seus desdobra-
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mentos em que o consumo nas sociedades 
de massas é compreendido como produtor 
de falsas necessidades. A publicidade e a 
mídia entram em debate aqui como pro
dutoras de alienação, falsas consciências, 
massificação etc. O autor destaca que há 
também uma Sociologia pós-modema (o 
consumidor pós-modemo) que aqui é com
preendida como visão cínica. Na crítica 
pós-modema, diante da fragmentação to
tal das identidades, o sujeito pós-modemo 
se perde em meio às múltiplas identidades 
e à profusão de textualidades em que tudo 
é simulacro, paródia, pastiche e replay.

Podemos inferir que há uma nova abor
dagem, uma Sociologia dos usos que com
preende a sociedade multicultural a partir 
das práticas e ações efetivas dos sujeitos 
em suas manifestações de reflexividade 
(estruturação, usos sociais, mediações) 
em relação dialética às estruturas sócio- 
-históricas. Remete à estruturação de 
Giddens, às práticas de Bourdieu, e tam
bém as táticas do Certeau.

Raymond Williams (2007) nos ajuda a 
compreender que a emergência do sim
bólico enquanto mercadoria se verifica 
quando a própria sociedade industrial (e 
a expansão da forma mercadoria) vai de
mandar uma atividade de “propaganda” 
dos produtos, desencadeando então uma 
demanda social para um sistema de mí
dia que, destaque-se aqui, irá resultar em 
uma indústria cultural tão onipresente e 
poderosa quanto a indústria de bens ma
teriais. Sobre a consolidação da indústria 
cultural Roger Silverstone (1994) destaca 
que fecha-se aí o ciclo de uma sociedade 
em que: a mercadoria é símbolo e o sím
bolo é mercadoria. Os ícones da indústria 
cultural são comodificados, desejados, 
comprados, simbolizados e rearticulados 
nos múltiplos cenários da vida social.

Por outro lado, o valor de signo (e por
tanto uma dimensão simbólica e comu
nicativa para o fenômeno) e a impossível 
separação entre o material e o simbólico 
já está posta na discussão sobre o fetiche

da mercadoria. O entendimento de que a 
mercadoria carrega em si uma dimensão 
simbólica, um valor de signo que “oblite
ra” o valor de uso e de troca já havia sido 
destacado nos clássicos da literatura so
bre o tema, em especial a partir de Marx 
e com inúmeras repercussões e desdobra
mentos na teoria crítica até hoje, mais vi
sivelmente na obra de Jean Baudrillard. 
No entanto, boa parte dos estudos críti
cos sobre consumo situa a atividade do 
consumidor como hipótese de reprodução 
da lógica dominante sem a exposição de 
evidências empíricas a respeito de como 
os agentes atuam na esfera de suas vidas 
pessoais cotidianas.

Eu acredito que é necessário ampliar 
esse acervo localizando também aquelas 
pesquisas que se voltam para a ação dos 
sujeitos sociais e as suas práticas na esfe
ra da cotidianidade. Estudos que utilizem 
metodologias voltadas para as dimensões 
intersubjetivas das relações humanas, tais 
como a etnometodologia, o interacionismo 
simbólico (no âmbito de uma Sociologia 
compreensiva) e a etnografia (na pesquisa 
antropológica), podem nos ajudar a locali
zar o consumidor empírico e assim trazer 
novos aportes e renovações para os qua
dros teóricos desse debate. Há uma série 
de pesquisas sob a rubrica dos estudos

culturais contemporâneos, com ênfase na 
atividade reflexiva e significativa das prá
ticas de consumo de moda, corpo e iden
tidade, por exemplo, que podem também 
trazer contribuições para esse debate.

Uma renovação teórica se faz impor
tante, pois essa discussão está na ordem 
do dia, sobretudo no momento histórico 
que vivemos, quando a democratização 
do acesso aos bens materiais e simbóli
cos mobiliza a formação de um novo ethos 
em que as identidades são articuladas e 
construídas a partir de, entre outras di
mensões, também os atos de consumo 
(Canclini, 1995). Verifica-se, portanto, o 
trânsito de um momento histórico em que 
a mercadoria, que mediava a distinção 
de classe pelo seu valor de signo (como 
destacado por Pierre Bourdieu), toma-se 
recurso, ferramenta na construção das 
identidades e diferenças no cenário plu
ral e mediatizado da vida contemporânea. 
A mercadoria, no jogo de articulação das 
múltiplas identidades contemporâneas 
(classe, gênero, etnia, raça, orientação 
sexual, geração, entre outras), pode ser 
compreendida como recurso simbólico 
para os sujeitos de diferentes segmentos 
sociais na produção de suas narrativas de 
vida pessoal e de seus projetos reflexivos 
do eu (Giddens, 2002).
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Sendo assim, um olhar histórico sobre 
o fenômeno pode estar indicando o trânsi
to de uma sociedade industrial e de con
sumo de massas para uma sociedade pós- 
-industrial de consumo reflexivo, ou seja: 
aquela em que o consumidor assume um 
poder jamais experienciado em outros pe
ríodos, o poder de recusa tanto quanto o 
de escolha; o poder de simbolizar a mer
cadoria, de ressignificá-la, projetando no 
ato do consumo uma prática de mediação.

No âmbito da pesquisa de mídia e co
municação, a teorização sobre recepção/ 
consumo cultural e simbólico é também 
diversificada. Com o desenvolvimento da 
indústria cultural, a produção acadêmica 
internacional registra diferentes perspec
tivas críticas, que destaco duas grandes 
vertentes: (i) aquelas abordagens marca
das por tons mais graves, reprodutivistas 
e apocalípticos (como Adorno, Bourdieu, 
Baudrillard); e (ii) um outro conjunto de 
autores que buscam as vias das contra
dições e conflitos e localizam a recepção/ 
consumo cultural como lugar de luta 
simbólica, como espaço de intervenção e 
ressignificação da vida social (uma teo
rização que toma como ponto de partida 
as formulações desde Bakhtin, Gramsci, 
Benjamin, Williams, Silverstone, Martín- 
Barbero, entre outros). Não se trata aqui 
de recuperar toda essa trajetória. Porém, 
convém destacar que, para este projeto 
de pesquisa, estarei dialogando princi
palmente com os autores da segunda 
perspectiva, ou seja, aqueles que locali
zam a recepção/consumo cultural como 
lugar de mediações, isto é, de lutas e ar
ticulações em tomo da produção social 
do significado. É no âmbito de toda essa 
ampla discussão que apresento alguns

Algumas ilustrações sobre crianças, 
representações sociais e imaginários do 
consumo: ainda não é possível apresentar 
os resultados da análise interpretativa dos 
dados empíricos. Mas podemos oferecer 
algumas ilustrações que se destacaram ao 
longo dos trabalhos do ano passado. Em 
primeiro lugar, nossa reflexão sobre os 
imaginários do consumo (especificamente 
para este trabalho) teve início com a nos
sa participação em um evento promovido 
pelo Instituto Alana com o título Crianças 
do consumo, realizado em março de 2010 
na cidade de São Paulo. Uma experiência 
no mínimo curiosa. Havia uma ênfase 
destacada ao discurso moralista contra o 
consumo e contra a mídia com uma agen
da de luta pela proibição da publicidade 
direcionada à criança.

Ao longo dos dias que se sucederam 
em que o evento transcorreu os adultos 
que falaram em nome das crianças não 
apresentaram trabalhos empíricos com 
as crianças. Os dados eram sempre nú
meros, alguns assustadores, sobretudo 
com relação à obesidade infantil. O tema 
é amplo demais para ser tratado aqui, 
neste momento. O que se destacou foi a 
carência total de abordagens e propos
tas de trabalho que envolvam a partici
pação da criança. Na defesa dos direitos 
da criança os adultos falam em seu nome 
sem sequer ouvi-la - foi o conceito que 
prevaleceu em nossa interpretação das 
falas durante o evento.

Durante os meses seguintes ao even
to realizei a pesquisa de campo, indo 
semanalmente à Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Morro Grande, na 
Brasilândia, Freguesia do 0, São Paulo. 
E então “a criança” - sujeito abstrato - se 
materializa em crianças, com suas inteli
gências múltiplas, suas subjetividades e 
histórias de vida. Nos seis meses que fre
quentamos a escola interagimos com os 
estudantes da 4a série, professores, traba
lhadores da segurança, limpeza, cantina 
e profissionais da direção e da secretaria.

Junto à 4a série, realizamos a pesqui
sa com o uso das seguintes técnicas: 
fotografia (produção de retratos e autor- 
retratos); desenho do bairro e da casa; 
redações sobre o bairro e a casa; ques
tionário de identificação e consumo de 
tecnologias; entrevista semiestruturada 
sobre recepção e imaginários do consu
mo; produção de 5 web-novelas com a 
participação das crianças.

As crianças gostavam do trabalho so
bre a mídia. Nossa chegada em sala de 
aula foi sempre motivo de muita alegria 
e de, certamente, quebra de rotina. A 
turma era, segundo a direção, uma das 
mais dispersivas, com problemas de silên
cio e concentração. Uma turma das mais 
bagunceiras. Não encontramos crian-

detalhes interessantes, verificados na 
pesquisa de campo ao longo dos seis me
ses do ano de 2010.
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melodramático e sensacionalista explo
rou de modo macabro por longos meses. 
Isso dialoga com o que apontou David 
Buckingham (2002), quando destaca que 
a criança distingue claramente a ficção 
da realidade apontando o que é o medo 
do fato concreto, narrado no telejomal e 
o medo do fato ficcional, narrado nos fil
mes, desenhos ou novelas.

Ao perguntarmos para um menino se 
ele gosta de telenovela também ele denun
ciou a violência contra a mulher ao des
tacar que na trama de Passione o perso
nagem Fred batia muitas vezes na Clara. 
A não naturalização da violência contra a 
mulher realizada pelo menino é reveladora 
de uma recepção negociada. Quem sabe 
como vive essa mãe desse menino? Quão 
agredida é a mulher de classe popular no 
Brasil para que a denúncia contra a sua 
violência venha à evidência na entrevista?

Ainda uma última fala, de um menino 
que, ao perguntarmos o que ele faria se en
contrasse o gênio da lâmpada maravilhosa 
e pudesse fazer três pedidos, ele diz: (i) eu 
ajudaria a minha mãe a encontrar traba
lho; (ii) eu daria uma casa para a minha 
mãe; (iii) eu daria casa para as pessoas po
bres. O tão denunciado consumismo não 
aparece nessa fala em momento algum.

Não queremos defender aqui que as 
crianças não precisem da mediação adul
ta na construção das lutas por seus direi
tos enquanto cidadãs e consumidoras. O 
que queremos é argumentar em favor de 
metodologias de trabalho que necessaria
mente incluam a voz das crianças na pro- 
blematização das ideias dominantes sobre 
a infância, pronunciadas pelos adultos. E, 
nesse sentido, a pesquisa de recepção ofe
rece uma enorme contribuição. ■

ças necessariamente dóceis e indefesas. 
Encontramos crianças muito tímidas e 
oprimidas, crianças muito pobres. Mas 
não necessariamente obedientes, passi
vas e indefesas.

Foi possível verificar uma ampla inclu
são digital por meio da aquisição de com
putadores para uso doméstico (PCs) com 
acesso à internet realizada nos últimos 
três anos por parte das famílias das crian
ças. Cerca de 80% das crianças informa
ram que a presença do computador com 
a internet se dá nos últimos três anos. 
Cinquenta por cento afirmaram ter ocor
rido no último ano. Também verificou-se 
que 52% das crianças têm TV a cabo no 
espaço doméstico, o que amplia o reper
tório midiático. O que, no entanto, não 
parece diminuir a frequência aos canais 
de TV aberta, amplamente citados pelos 
programas de preferência no consumo 
cultural das crianças.

Dois momentos nos chamaram especial 
atenção e são significativos para o térmi
no dessa discussão. Eles trazem à tona o 
debate sobre a consciênría de gênero de 
modo muito expressivo.

Em primeiro lugar, a fala da menina 
de 10 anos (o limiar entre a menina e a 
moça) ao responder sobre o que ela me
nos gostou do que viu na televisão naque
le ano. Ela denuncia a violência contra a 
mulher a partir do relato do assassinato 
de Elisa Samudio, ex-namorada do goleiro 
Bruno, jogador de um time de futebol bra
sileiro, o Flamengo. Fato que o jornalismo
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Text Box
Fonte: Sociologia, São Paulo, ano 4, n. 45, p. 26-34, fev./ mar. 2013.




