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interesse (...)". 
 (Philippe Ariès, 1962, p. 133) 
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RESUMO 

 
 

Este estudo está articulado ao projeto “Ensino de História e Cultura Contemporânea: 
Relações com o saber e perspectivas didáticas”, financiado pela Fundação Araucária 
e através dele apresentamos reflexões sobre as relações de crianças com a mídia 
impressa na análise de dados obtidos por meio dos questionários aplicados para 84 
crianças da 4ª série (atual 5º ano) do Ensino Fundamental de duas escolas públicas 
de Londrina no ano de 2010, sendo uma situada na zona rural e outra localizada no 
centro urbano. A faixa etária dos alunos é entre 9 e 13 anos, onde predomina a faixa 
etária de 10 anos e a maioria do sexo feminino. Optamos pela análise de revistas 
indicadas como as preferidas pelas crianças para o entendimento da repercussão 
das mesmas para a adultização precoce ou não das crianças. Foram analisadas as 
revistas Capricho (4) e Veja(4) do ano 2010 por ter sido o questionário  aplicado no 
referido ano. A partir dos dados analisados, entendemos que a maioria das crianças 
está se desinteressando da leitura e alterando o gênero ao buscarem mídia 
impressa que se distancia do universo infantil. Analisarmos neste tipo de mídia 
impressa o potencial para a adultização precoce que apresentam tendo por 
referência os estudos de Postman (1999) e Costa (2007). Esta nova cultura infantil 
que se esboça tem encontrado atitudes de resistência das crianças o que não as 
retira da exposição cotidiana à valorização do consumo pela  cultura contemporânea 
o que repercute sobre as possibilidades de adultização precoce.  
 
Palavras-chave: Adultização de crianças, Cultura contemporânea, Relações sociais 
de crianças. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Compreender a cultura de crianças da 4ª série (atual 5º ano) do 

Ensino Fundamental de duas escolas públicas do município de Londrina para o 

entendimento da repercussão da mídia impressa composta por revistas indicadas 

pelas crianças é o objetivo deste estudo. Postman (1999) foi referência sobre a 

transformação do contexto infantil na cultura contemporânea o que nos remeteu a 

questionamentos sobre a transformação do cotidiano das crianças que cada vez 

mais são privadas das situações de brincadeiras tradicionalmente vinculadas à 

infância. Assim, questionamos: estarão as crianças sendo tratadas como um adulto 

em miniatura? A que tipo de mídia impressa tem acesso? Qual é o teor desta mídia? 

Tais escolhas apresentam potencial para a adultização precoce?  

Visando a compreensão de aspectos que compõem a cultura infantil 

e escolar e de como se relacionam com as tecnologias e conhecimento histórico na 

atualidade o projeto “Ensino de História e Cultura Contemporânea: Relações com o 

saber e perspectivas didáticas” nos possibilitou o acesso aos dados coletados com 

84 crianças de duas escolas públicas do município de Londrina no ano de 2010. 

Assim, por meio de revistas indicadas pelas mesmas, procuramos compreender a 

potencialidade presente nestas mídias para a reconfiguração de infância que se 

encontra em meio à “[...] convocação pelas mídias, as novas versões de 

entretenimento, entre tantas outras experiências deste “admirável mundo novo” [que] 

estão mudando a maneira de ser das crianças [...]” (COSTA, 2009d, p.61). 

O que temos são hipóteses que nos remetem à busca de elementos 

para a compreensão da formação da criança na sociedade contemporânea o que 

traz a necessidade de reconhecermos as relações da sociedade ocidental com a 

infância em variados tempos.  

Pelo que entendemos com Postman (1999, p.20) a sociedade 

contemporânea na relação com as crianças apresenta diferença radical em relação à 

Grécia antiga onde “[...] ainda no tempo de Aristóteles, não havia restrições morais 

ou legais para a prática do infanticídio”. No que se refere à preocupação que temos 

com a adultização precoce das crianças, esta, de acordo com Ariès (1981, p.156), 

causaria estranheza na sociedade medieval quando não existia este sentimento de 

infância, por não serem estas diferenciadas dos adultos. Decorrente desta condição 

não havia a separação de espaços de vivência da criança do ‘mundo’ dos adultos. O 



 9 

que se tem naquela época é o fato de que a partir do momento em que a criança 

principiava sua autonomia em atividades vitais era inserida “[...] na sociedade dos 

adultos e não se distinguia mais destes”. 

Postman (1999) ainda chama atenção para outra diferença marcante 

entre a criança de um passado distante e a da atualidade apontando a crescente 

influência da mídia que também tem contribuído para a reconfiguração do mundo 

infantil. Tal questão na atualidade se apresenta relacionada à repercussão dos 

avanços tecnológicos sobre a infância, o que relaciona à invenção da prensa 

tipográfica ao propiciar esta mudança de concepção de infância, ao levar os adultos 

a criar “[…] um novo mundo simbólico que exigiu, por sua vez, uma nova concepção 

de idade adulta”. (p. 34). Esta nova concepção trouxe a separação da criança do 

mundo adulto e gerou a necessidade de constituição de novos espaços para a 

criança e o emergir do conceito de infância. 

Ariès (1981) em perspectiva próxima à de Postman, também nos 

traz conforme já apontamos que, em outro tempo como o da sociedade medieval as 

crianças não eram distintas do resto da família sendo tratadas como adulto em 

miniatura. Tal sentimento não significava “[...] que as crianças fossem 

negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O sentimento da infância não 

significa o mesmo que afeição pelas crianças: corresponde à consciência da 

particularidade infantil […]” (ARIÈS, 1981 p. 156).  

Será a partir da década de 1950, que para Postman (1999, p.81- 82) 

a infância adquirirá a dimensão de “direito inato de cada pessoa” o que com o tempo 

se denominou como uma “categoria biológica” e não mais como um produto 

superficialmente cultural. A ironia apontada pelo autor nestas mudanças está 

relacionada à “[...] ambiência simbólica que deu vida à infância, [que] começou a ser 

desmontada vagarosa e imperceptivelmente”. 

A massificação do acesso às mídias, e, por conseqüência, a 

possibilidade do “livre” acesso às mídias trouxe novo ambiente cultural que 

possibilitou a não distinção de acesso às informações entre as crianças e os adultos. 

Tal inserção das crianças no mundo informacional mudou o que outrora era “[…] 

controlada [somente] por adultos, [e] tornou-se pouco a pouco disponível […]”. 

(ARIÈS, 1981, p. 86).  

No Brasil quinhentista para Chambouleyron (1999, p. 58) o 

sentimento de infância está relacionado à educação jesuítica que provenientes do 
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‘Velho Mundo’ traziam perspectiva que representava o “[…] resultado da 

transformação nas relações entre indivíduo e grupo, o que ensejava o nascimento 

de novas formas de afetividade e a própria “afirmação do sentimento de infância”, na 

qual Igreja e Estado tiveram um papel fundamental”. E foi por este motivo, que 

segundo o autor, os padres jesuítas decidiram escolher as crianças indígenas e mais 

tarde os meninos moradores das vilas, para que fossem o ‘papel branco’, ou seja, 

aqueles a quem ensinariam e trariam para o universo das letras. 

Para Priore (1999, p. 84), no período entre o Brasil colônia e o Brasil 

imperial o pensamento sobre a infância as classificava como ‘ingênuas’, 

expressando uma mentalidade em que “[…] a infância era, então, um tempo sem 

maior personalidade, um momento de transição e por que não dizer, uma 

esperança”. O mais importante de tudo era que neste período as crianças viviam 

recebendo mimos e tinham todo afeto dado pelos pais, no que tinha supremacia à 

mulher, sendo considerados tais tipos de manifestações como ‘excessivo’ por muitos 

estrangeiros. O brincar era considerado como tal em momentos de ‘banho tomado 

no rio’ e em brincadeiras como o de ‘ver correr as argolinhas’ que era jogo oriundo 

de Portugal. Este era o lazer nas escolas jesuíticas, pois o ideal de formação destas 

escolas era o de formar um homem de responsabilidade. 

No período oitocentista, segundo Leite (1999) há um maior número 

de infanticídio e de abandono dos menores, ocorrido, por ‘índios, brancos e negros’, 

em variadas situações. Para ela tais fatos tornam a infância ‘visível’, pois,  

 

[…] quando o trabalho deixa de ser domiciliar e as famílias, ao se 
deslocarem e dispersarem, não conseguem mais administrar o 
desenvolvimento dos filhos pequenos. É então que as crianças 
transformam-se em “menores”, e como tal rapidamente congregam 
as características de abandonados e delinqüentes. (LEITE, 1999, 
p.18) 

  

Nesta época, a referida autora ainda demonstra que meninos de 8 

até os 12 anos eram vistos pelos adultos como ‘adultos-aprendizes’ e portanto, se 

vestiam de acordo com a sua classe social. 

Complementando este pensamento, Mauad (1999), mostra que as 

crianças sofriam restrições e que só freqüentavam os lugares que os adultos 

determinavam. Os adultos eram os detentores dos princípios e conceitos que eram 

passados às crianças para seu crescimento e educação. No século XIX as crianças 
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são consideradas como cria da mulher. O comportamento infantil padrão que essas 

crianças deveriam ter pode ser percebido nas fotografias onde estão enfeitados para 

fazer ‘boa figura’. As crianças brasileiras tinham seus modelos de figurinos iguais ao 

modelo francês e a partir dos 12 anos começavam a usar o mesmo tipo de 

vestimenta dos adultos. Mauad (1999) também complementa que para a 

manutenção dos ideais propostos na sociedade para o mundo adulto, a família 

deveria educar e a escola instruir e estes tinham a responsabilidade de desenvolvê-

los. 

No início do século XX, segundo Santos (1999) as crianças pobres e 

órfãs estavam sujeitas à violência da cidade, sendo também responsáveis por 

alguns crimes considerados não tão graves, mas que tinham na “[...] malícia e na 

esperteza suas principais ferramentas de ação; e nas ruas das cidades, o local 

perfeito para por em prática as artimanhas que garantiriam sua sobrevivência.” 

(p.214). Tidas como as ‘sementes do futuro’ a infância era o alvo, para os adultos, de 

inúmeras e sérias preocupações. Entretanto, para o referido autor no período 

republicano “As brincadeiras, os jogos, as “lutas”, as diabruras e as formas marginais 

de sobrevivência tornaram-se passíveis de punição oficial” (SANTOS, 1999, p. 229). 

A partir do século XX há maior ênfase nos jogos e brincadeiras 

infantis, destacando-se a partir da década de 1940, por exemplo, brincadeiras de rua 

como as de roda com cantigas, danças, jogos coletivos como a cabra cega, pega-

pega, sem contar bolinha de gude, o futebol, as bonecas, entre outros. Também se 

amplia a comercialização de brinquedos manufaturados como as bonecas de 

porcelana, o pião, os carrinhos dentre outros.  

Em meados da década de 1960 para Altman (1999) no bojo do 

desenvolvimento da indústria automotiva a rua como espaço de brincadeiras infantis 

foi “[…] usurpada pelos veículos cada vez mais velozes. Agora eles brincam no 

quintal, dentro de casa, na vila, no pátio da escola, nos bancos da praça da catedral, 

no corredor dos edifícios” (p. 256). 

Em processo de mudanças aceleradas a condição apontada pela 

autora rapidamente se tornou preponderante retirando espaços de brincadeiras das 

crianças sendo agora raros os momentos em que estas brincam nas ruas, sendo 

este espaço lúdico reservado para a relação com: 
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Brinquedos sofisticados, engenhos nunca antes imaginados, atraem 
as crianças, sempre ávidas pela descoberta. A tela da TV, o monitor 

do computador, passam a fazer parte do mundo infantil. Mas, na 
memória de quem foi criança e viveu de brincar, estão bem 
arquivados os momentos de uma infância feliz e as brincadeiras e os 
brinquedos tradicionais renascem a cada dia, dando novas 
oportunidades àqueles que começam a descobrir o mundo. 
(ALTMAN, 1999, p. 256) 

 

Apontamos acima e de forma sucinta o processo histórico que nos 

trouxe outras formas de relações com as crianças permeadas por expressivas 

mudanças socioculturais e históricas. Dentre estas mudanças constatamos a 

tendência à adultização das mesmas o que nos remeteu neste estudo a buscar nas 

mídias impressas a que tem acesso crianças situadas na faixa etária de 9 a 12 anos 

para o reconhecimento do teor das mesmas e neste movimento identificar elementos 

que as colocam como veículos que repercutem sobre a adultização das crianças.  
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 2 OS CAMINHOS PERCORRIDOS  

 

Para Costa (2009c) a mídia investe em uma ‘educação’ que visa 

formar ‘consumidores’ pois tem o consumo como “[...] o centro organizador da ordem 

social, política, econômica e cultural do presente, [...] todos nós somos “educados” 

para e por ele.” (p.35). Por outro lado, sabemos que as crianças selecionam o que 

as interessa, o que constatamos em questionário que utilizamos como fonte para 

este estudo. Os dados que analisamos são oriundos de questionário elaborado por 

Souza (2010) para estudos relacionados ao Projeto “Ensino de História e cultura 

contemporânea: relações com o saber e Perspectivas didáticas” em 2009, 

envolvendo uma turma da 4ª série da escola rural. Em continuidade aos estudos do 

referido projeto, que é financiado pela Fundação Araucária, no ano de 2010, tal 

questionário foi aplicado para 84 alunos pela pesquisadora do projeto Ana Cláudia 

Cerini Trevisan na escola municipal situada na área rural (duas turmas) e em uma 

turma da escola estadual situada na área central, contemplando assim três turmas 

de 4ª série.  

O referido projeto tem dentre suas perspectivas de estudo as 

relações estabelecidas por crianças da 4ª série do Ensino Fundamental com os 

artefatos tecnológicos da cultura contemporânea. Neste processo de mudanças 

culturais ao visar reconhecer no âmbito da cultura escolar a apropriação dos 

artefatos culturais pelas crianças, professores e famílias e as repercussões sobre o 

processo de construção da consciência histórica desses sujeitos sociais, foi este 

projeto, fundamental para o aprofundamento de questões relacionadas à adultização 

da criança na contemporaneidade. Em nosso recorte optamos pela ‘mídia impressa’ 

para a análise de revistas que se situam como leituras do gênero de entretenimento 

para o público ‘teen’ e de ‘informação’.  

A abordagem qualitativa é nossa opção ao entendermos que nela 

temos a condição de realizar estudos baseados “[...] preferencialmente no contexto 

da descoberta”. (ALVES, 1991, p.57). Entendemos com Lüdke e André (1986, p.1) 

que em uma pesquisa há necessidade de se “[…] promover o confronto entre, os 

dados, as evidências, as informações coletadas sobre determinado assunto e o 

conhecimento teórico acumulado a respeito dele”. Este entendimento nos levou ao 

reconhecimento de que mesmo tendo dentre as fontes deste estudo os dados 
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quantitativos obtidos por meio dos questionários, estes não nos retiram da 

abordagem qualitativa. Laville e Dione (1999) nos ajudam a melhor entender este 

conceito, pois para eles: 

  

A partir do momento em que a pesquisa centra em um problema 
específico, é em virtude desse problema especifico que o 
pesquisador escolherá o procedimento mais apto, segundo ele, para 
chegar à compreensão visada. Poderá ser um procedimento 
quantitativo, qualitativo, ou uma mistura de ambos. O essencial 
permanecerá: que a escolha da abordagem esteja a serviço do 
objeto de pesquisa, e não o contrário, com o objetivo de daí tirar, o 
melhor possível, os saberes desejados (LAVILLE; DIONE, 1999, p. 
43).  

 

Nossa opção neste estudo esta relacionada à utilização de ambas 

as abordagens prevalecendo em nossa pesquisa a perspectiva da abordagem 

qualitativa sendo que os dados obtidos quantitativamente, assim como citam Laville 

e Dione (1999),  se constituíram como fonte que transforma-se na relação com 

outras informações trazidas por documentos e estudos teóricos. 

O levantamento de dados obtidos pelo questionário se constitui 

como fonte que nos oferecerá a base para a análise que será  ampliada 

qualitativamente ao buscarmos aproximações aos caminhos percorridos pelos 

alunos e ao trazermos visibilidade no que diz respeito à realidade sociocultural e 

educacional em que estão inseridos como sujeitos sociais. 

Uma das escolas está situada na área rural. Esta iniciou suas 

atividades em março de 1955 e por localizar-se em área próxima à urbana com o 

avanço dos condomínios horizontais e atividade decorrente do turismo rural passou 

a ser denominada por muitos estudiosos de ‘rurbana’ o que na interpretação de 

Juliani (2011, p.49) com base em Silva (2001) representa um espaço que não exclui 

nem o rural nem o urbano, mas sim uma fusão desses dois espaços sociais, pois o 

rurbanismo se compõe do agrícola e do não-agrícola, onde o rural deixa de se 

diferenciar apenas por sua relação de produção com a terra ao se relacionar com o 

urbano que lhe é contíguo de forma intensa.  Há uma alteração da função do meio 

rural que passa a ter uma perspectiva multifuncional da agricultura e uma 

revalorização que para Silva (2001) não se enquadra em: 
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[...] apenas um corte espacial, de natureza geográfica que nada 
define em termos de atividades econômicas. Ou seja, nas áreas 
rurais podem ser realizadas tanto atividades agrícolas, como não-
agrícolas. E, como demonstraram à exaustão as pesquisas do 
Projeto rurbano, as atividades agrícolas nas áreas rurais vêm 
encolhendo quando medidas em termos de pessoas ocupadas e da 
renda gerada, ao passo que as atividades não-agrícolas–
especialmente aquelas ligadas à prestação de serviços_ vem 
crescendo (SILVA, 2001, p. 16).         

 

Para Juliani (2011, p. 47- 49) a principal mudança que ocorreu com 

esse novo rural de multifuncionalidade foi à relação entre o homem e o território com 

novos modos de uso e de reordenamento rural aliado ao movimento de migração de 

retorno.  

Situada neste contexto espacial a referida escola iniciou suas 

atividades em um terreno doado pelo proprietário de um loteamento local, sendo 

administrada inicialmente pela Secretaria Estadual de Educação. Após trinta e três 

anos, em 1988, a Secretaria Municipal de Educação assume e a denomina com o 

nome que permanece até a atualidade. Segundo Trevisan (2011) em 2010 a escola 

tinha 221 alunos sendo a maioria da área rural do distrito. Adotando a educação em 

tempo integral oferecia oficinas pedagógicas pela manhã e aulas regulares no 

período da tarde. O espaço da escola é pequeno, o que facilita o encontro de todos, 

todavia, frente às demandas que surgem, apresenta necessidade urgente da 

readequação dos espaços. 

Trevisan (2011) ainda informa que a escola central na área urbana 

de Londrina iniciou suas atividades em 1960 subordinada à Secretaria Estadual de 

Educação e Cultura  sendo o espaço locado da Congregação dos Padres Palotinos 

o que permanece até a atualidade. Essa escola urbana conta com uma área que 

necessita de ampliação, mas apesar de ter numero excessivo de alunos para a 

construção que é compacta, tal ampliação é impossibilitada pelo fato de permanecer 

funcionando no prédio locado da Congregação dos Padres Palotinos. Em 2010 

atendia 300 alunos procedentes de 89 localidades diferentes da região, sendo a 

maior parte das regiões centrais e bairros próximos. Em 2011 a escola foi 

municipalizada com alteração completa do quadro de professores e gestores, 

mantendo-se a mesma estrutura física. 
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O fato de não termos aplicado o questionário no ano de 2010 foi 

amenizado pela tabulação dos dados oriundos do mesmo o que nos permitiu 

aproximação aos posicionamentos, desejos, inquietações, relações que se 

estabelecem no interior das escolas. A ausência da proximidade que nos traz a 

observação direta sobre o ‘lugar’ dos sujeitos sociais foi também, parcialmente 

superada, por visitas às escolas para o reconhecimento de seus espaços, formas de 

organização e cotidiano. Os sujeitos participantes situam-se na faixa etária entre 9 e 

13 anos, predominando a idade de 10 anos. O sexo feminino predomina com 56% 

ou 47 meninas. Para a análise selecionamos as questões de número 36, 37 e 40 

que são diretamente relacionadas ao nosso tema, o que foi complementado por 

outros dados oriundos das duas seções que compõem o questionário como um todo. 

O questionário analisado é composto por duas (2) seções: 1. Dados 

gerais e relacionados à escolaridade, condição familiar e socioeconômico e a seção 

2 subdividida em: 2.a Computador; 2.b TV, Filmes, Leituras e Músicas; 2.c Sobre 

Vestimentas. A tabulação em 2011 aconteceu em dupla com a acadêmica Francielle 

Tomaz Pereira. Ao serem omitidas para duas turmas, as questões 39 e 41 foram 

anuladas.  

As revistas selecionadas para análise se encontram dentro do 

quadro de preferência dos alunos sendo oriunda da questão 31 em que se pergunta: 

“Qual revista você mais lê?”. Tal questão foi aberta e nos indicou as revistas de 

preferência destacando-se a revista Capricho o que se confirmou na questão 29-b a 

qual caracteriza a revista como Teen, o que a colocou como pertinente para a nossa 

análise. 

Para tanto selecionamos quatro (4) números da revista Capricho do 

ano de 2010 (1091/ fevereiro; 1099 / junho; 1100 / julho; 1105/setembro), indicada 

por 9 crianças  e quatro (4) revistas Veja (2151/fevereiro; 2165 / maio; 2179/ agosto; 

2194 / dezembro) indicada por 8 crianças como informativa.  

A revista Capricho no questionário (questão 29-b) foi indicada como 

pertencente ao gênero ‘teen’ sendo este definido como aquele que prioriza o 

interesse de adolescentes com dicas de moda, beleza, atores famosos. E a revista 

Veja foi indicada no questionário como revista informativa, ou seja, que trata de nos 

disponibilizar conhecimento sobre variadas temáticas, informações como, política, 

esporte, tecnologia, educação, entre outros. 
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Assim, nos propomos nesta análise identificar de acordo com as 

indicações dos alunos o teor das revistas classificadas como ‘teen’ e ‘informativa’ 

pelos pesquisadores na potencialidade que apresentam para a adultização precoce 

das crianças no que se refere às formas de consumo. 
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3  A CULTURA CONTEMPORÂNEA E A ADULTIZAÇÃO DAS CRIANÇAS: 

ENTRE A MÍDIA E O CONSUMO 

 

 

Para Valter Benjamin (1984) os contos de fadas tinham (têm) uma 

força difícil de ser explicitada no que geravam (geram) sobre a imaginação infantil, 

pois “Não são as coisas que saltam das páginas em direção à criança que as 

contempla – a própria criança penetra-as no momento da contemplação, como 

nuvem que se sacia com o esplendor colorido deste mundo pictórico.” (BENJAMIN, 

1984, p.55).  

O que pretendemos com a citação acima é trazer a complexidade do 

processo pelo qual passa a criança ao se deparar com revistas que mesmo 

apresentando teor distante dos contos de fadas, não deixam de apresentar 

elementos de estímulo à imaginação e à exacerbação dos sonhos que de forma 

ilusória são direcionados ao consumo, aos artistas que estão no auge e outros. Não 

estamos afirmando que as crianças na atualidade se afastaram dos contos de fadas, 

pois há incremento na publicação deste tipo de mídia, mas o que ressaltamos é que 

também estão expostas de acordo com Costa (2009b, p.31) ao investimento maciço 

das “[...] redes de mercantilização e consumo [...] em que a compra de mercadorias 

é revestida de uma aura de ato político, em que o consumo acontece não apenas 

para mostrar o que se tem e o que se pode, mas também para ajudar o próximo”.  

O que se insere na perspectiva da autora é que neste contexto há 

 

[...] aproximação entre o capitalismo consumidor e o multiculturalismo 
[que] não está, obviamente, em reconhecer o “outro” como carente e 
necessitado de atenção, em visibilizar sua marginalidade para que se 
invista na melhoria de sua condição e na conquista da igualdade a 
que tem direito. O problema reside no fato de que, subjacente a esta 
estratégica política mercadológica, está uma política de 
representação assentada sobre o pressuposto de que a lógica do 
sistema é correta, coerente e boa (COSTA, 2009b, p.31-32). 

 

Para Postman no livro “O Desaparecimento da Infância” (1999) e 

Costa (2009d) no artigo “A escola mantém-se como uma instituição central na vida 

das sociedades e das pessoas”, a criança está se tornando ‘adulto em miniatura’, 

pois está sendo educada para e pelo consumo ao ser vista pela sociedade atual 
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como consumidora em potencial. Esta constatação dos autores se reafirma pelo que 

observamos nas revistas analisadas que incentivam o consumo, trazendo indicativos 

de quais marcas são as melhores, as ideais, as que são usadas pelos ídolos e 

outros. 

Voltamo-nos aqui para a questão da biossociabilidade, que é, 

segundo Ortega (2006) a criação de novos critérios para a configuração de modelos 

ideais sendo estes modelos vinculados à ‘imagem’ que permeia os elementos de 

composição dos modelos ‘ideais’ para a sociedade que, ao impor determinado 

padrão de beleza, ‘corpo’ ideal, cabelos, acessórios, dentre outros contribui para o 

reforço de estereótipos e também para a baixa autoestima. A mídia impressa 

corrobora este ‘bombardeamento’ da imagem ideal, quando conforme já indicamos, 

incentivam o consumo das melhores marcas, feitos para o corpo ideal e para a 

pessoa ‘ligada’ no que interessa que no caso, é tornar-se consumidor de imagens 

apresentadas sempre como a melhor, com valores que trazem em si elementos para 

a discriminação, assim como para a auto-exclusão por não se adequar a tais 

padrões. Apresentam como qualidade a ausência da crítica, da opção e do 

enfrentamento das consequências de suas escolhas.  

As crianças, como potenciais consumidoras não ficam distantes da 

influência das imagens e sofrem a repercussão, pois muitas buscam se identificar e 

a sua identificação pelos outros com tais imagens, sofrendo por não conseguirem 

adequar sua realidade ao padrão de consumo exigido, ao ser este permeado por 

padrões de beleza situados em peso, roupas, maquiagem, cabelos e outros 

aspectos que passam também pelo consumo de artefatos tecnológicos como 

notebook e celular. A não adequação a estes padrões podem repercutir para uma 

baixa autoestima, ao vincular-se a mídia à criação de necessidades e desejos que 

muitas vezes em seu não atendimento geram frustrações e fortalecem o processo de 

inserção das crianças com padrões da sociedade consumista pois segundo Oliveira 

(2012),  
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Desde muito cedo as crianças assistem a programas de televisão, 
têm acesso às músicas do momento transmitidas pelas rádios, veem 
vídeos e estão atentas aos noticiários e propagandas, entre outras 
informações carregadas de significados explícitos ou implícitos. 
Nessas mediações ocorrem relações, reconhecimentos, formação de 
opinião, desejos e experiências singulares, o que configura 
aprendizados e reconhecimentos. Com os meios massivos, a 
infância, a cultura infantil e a educação dos pequenos adquiriram 
outro prisma e representatividade, com nova rotina e novos modos 
de brincar que interferem na formação das crianças. (OLIVEIRA, 
2012, p. 88-89)  

 

O grupo com o qual dialogamos foi composto por 84 crianças que 

nos indicaram em seu cotidiano no que se refere à mídia impressa que 36 deles 

lêem às vezes as histórias em quadrinhos / Mangá e 35 deles raramente, ou seja, é 

mínima a leitura desses alunos no que se refere a este segmento. 

Diferente das histórias em quadrinhos / Mangá, as revistas 

apresentadas aos alunos como de gênero Teen, (revista Capricho, Love, Toda 

Teen), que são destinadas a adolescentes e têm um índice de leitura em que 18 

lêem sempre e 18 às vezes. Mas, mesmo tendo 36 alunos que lêem com certa 

freqüência, vemos um grande índice de alunos (33) que assinalam no nunca lêem 

este tipo de gênero. 

Outros gêneros de revistas foram indicados, entre eles a revista de 

gênero informativo sendo apontadas na questão as revistas Época, 

Superinteressante e Veja. Neste gênero os apontamentos das crianças nos trazem 

preocupação, pois apenas cinco delas sempre lêem estas revistas e 18 às vezes. A 

alternativa de maior escolha foi à assinalada por 40 alunos na alternativa ‘nunca’, ou 

seja, quase o dobro de alunos não lê as revistas indicadas. 

As revistas on-line tiveram índice semelhante às revistas do gênero 

Teen, sendo que 15 lêem sempre e 16 às vezes, totalizando 31 crianças que com 

certa freqüência têm acesso a revistas on-line, mas 36 alunos, nunca ‘entraram em 

contato’ com este tipo de leitura. 

 Outro tipo de leitura abordado no questionário foi a leitura de 

jornais. Com relação aos jornais impressos os índices continuam baixos, pois 

novamente a maioria dos alunos nunca lê jornal totalizando 39 dos entrevistados. Os 

que lêem totalizam oito e às vezes 14. 

Os jornais on-line também fizeram parte do questionário, obtendo o 

maior índice de entrevistados que nunca lêem este tipo de mídia impressa ao 
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totalizar 46 alunos, ou seja, mais da metade não acessa sites de jornais on-line, 

mesmo que 50 deles, na questão de número 20 indicaram a possibilidade de acesso 

à internet em casa, pois 41 alunos responderam na questão 23, que ficam de uma a 

três horas ‘on-line’. 

Os livros escolares representam a mídia impressa que 36 alunos 

apontam como leitura mais freqüente sendo que mesmo assim para 30 deles se 

situa na esfera do ‘às vezes’. Outro estilo de mídia impressa que também tem um 

bom número de índice de leitura são os livros literários, em que 30 escolheram a 

alternativa sempre e 31 às vezes. Esta condição é propiciada pelos trabalhos 

desenvolvidos pela Biblioteca Escolar e pela Sacola de Leitura que é enviada 

semanalmente para leitura pelas famílias 

Nossa opção ao recair sobre a mídia impressa representada pelas 

revistas do gênero teen e informativa teve por base o fato de que foram as mais 

indicadas pelos alunos o que as referencia para o reconhecimento nas mesmas da 

potencialidade que apresentam para a adultização precoce contida em estímulos ao 

consumo.  

Para Oliveira (2012) a inserção das crianças no consumo e a 

influência da mídia de massa não fazem como também afirma Postman (1999) que a 

infância desapareça, mas, conforme Oliveira (2012, p. 90) submete a infância à “[...] 

um processo de conformação com o produto, ajustando-se aos determinados 

padrões sociais e econômicos (roupas, programas de TV, músicas, alimentos, 

brinquedos)”. 

Nas revistas Capricho que analisamos constatamos que o público 

alvo é constituído por jovens e adolescentes de 14, 15 ou mais. É revista que busca 

falar do ‘mundo’ destes adolescentes com temas gerados pelo interesse do cotidiano 

da vida dos adolescentes, abordando temas como sexo, gravidez na adolescência, 

traição, e também colunas de moda, estilo, os artistas do momento. No bojo destas 

temáticas se inserem chamadas, propagandas, opiniões de artistas também jovens 

que são colocados como referências para serem ‘copiados’. O problema está nas 

diferenças entre as realidades socioculturais, econômicas e históricas e no fato da 

revista não situar as diferenças culturais para que assim se perceba a diversidade. 

Para o nosso estudo esta questão se agrava ao serem os leitores da faixa etária que 

é entre 9 a 12 anos e que são expostos de forma acrítica a valores que não 

compreendem em sua real dimensão. Oliveira (2012) reforça esta questão ao 
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analisar a lógica de consumo e da influência da mídia no dia a dia das crianças em 

ações cotidianas ao indicar que as crianças acabam comprando este ou aquele 

produto porque seus amigos os consomem, o que “[...] evidencia o desejo de 

consumir, desejo esse produzido pelo uso e pela manipulação da imagem e do 

mundo exterior” (p. 91).  

A questão estética que está fortemente ligada à lógica consumista 

está muito presente na revista Capricho, extrapolando assim o universo infantil ao 

aproximá-los do mundo adulto precocemente, o que propicia que sejam cooptadas 

pelos padrões veiculados pela mídia no que se refere à estética, a moda, filmes, 

leituras e outros que ampliam o consumo do ser humano e antecipa, em nosso caso, 

o consumo pelas crianças. Estas influências são notórias no mundo em que 

vivemos, pois, “[...] adultos e crianças, independentemente, são todos os dias 

seduzidos por imagens, veiculadas na televisão, outdoors, computador, panfletos, 

jornais, revistas, etc. A própria formação do pensamento infantil está conformada 

para esse fim” (OLIVEIRA, 2012, p. 91). 

O que se evidencia é que aos poucos o acesso às mídias abrange a 

infância, trazendo para as crianças as mais variadas informações sejam elas 

adequadas ou não para sua faixa etária. A criança, por sua vez, assume este posto 

de “cliente” das mídias, e passa a ser também alvo destes produtores.  

A mídia além de proporcionar notícias, filantropia, entretenimento, 

entre outras, abre também um espaço muito grande para o consumo, o que 

constatamos na análise da mídia impressa composta pelas revistas que 

selecionamos. Nelas pudemos notar que há inúmeras propagandas sendo um 

exemplo a revista Capricho de número 1105 que contendo 106 páginas apresenta 

em 62 delas além das reportagens, as propagandas que mostram qual marca é a 

melhor, ou seja, é revista que se pauta pelo incentivo ao consumo. A mesma revista 

na edição de número 1091 contém 90 páginas e destas em 61 delas também 

apresentam reportagens e propagandas que destacam quais são as ‘melhores’ 

marcas e o melhor visual. Os demais números da revista reafirmam esta opção ao 

possibilitarem às crianças contato com este “mundo” idealizado e estruturado para o 

consumo. 

Mesmo este tipo de revista não fazendo parte do cotidiano das 

crianças o que se constata na questão 29-b que aborda a ‘freqüência de leitura de 

revistas’ e apresenta as revistas classificadas como do tipo ‘teen’ nos revelou que 33 
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crianças ‘nunca’ lêem este tipo de revista; 18 afirmaram que lêem ‘sempre’ e outros 

18 ‘às vezes’. Observa-se assim, aspecto positivo que nos indica que ainda há certo 

controle sobre o acesso pelas crianças a revistas do tipo Capricho e Love. A seleção 

que realizamos para este estudo se deu pelo fato de que dentre as mídias impressas 

se destaca a revista Capricho ao ser indicada por 9 alunos na questão 31, o que nos 

revela que no universo de 36 crianças (questão 29-b) que lêem ‘às vezes’ ou 

‘sempre’ é a revista Capricho a que se destaca. 

Na questão 36 que indaga: Você se importa com marca de roupa ou 

de sapato/tênis? Verificamos que mesmo distanciadas do tipo de leitura (revistas 

teen) 47 crianças, ou seja, 56% delas revelam que atribuem importância às marcas 

de roupas e que consideram a ‘marca’ importante conforme pode ser visualizado no 

gráfico abaixo:  

 

 

 

A que podemos relacionar esta tendência? Considerar o conjunto da 

influência da mídia televisiva, informacional e impressa nas opções deste tipo é 

quase que inevitável, mas sendo a revista Capricho a apontada verificamos em sua 

composição teor de forte apelo para que meninos e meninas reproduzam o que os 
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‘famosos’ usam no que se refere a estilo, sendo que tal chamada irá repercutir nas 

demais seções que abordam: famosos / beleza / diversão / moda.  

O processo de ‘sedução’ já é estampado na capa que utiliza artistas 

e/ou modelos famosos chamando atenção para o estilo dos mesmos, que nas 

demais seções é desdobrado em apelos ‘fashion’ onde as marcas são identificadas 

com o estilo eleito para a quinzena.  

Em ritmo frenético pela periodicidade da publicação já apresenta 

chamadas para as mudanças que virão na próxima quinzena. Há nas reportagens 

recorrentes indicações ao estilo de ‘artista do momento’, para em seguida passar à 

indicação do visual (visuais) mais adequado, o que é seguido à indicação das 

marcas e/ou lojas onde podem adquirir o produto de vestuário, assim como os de 

beleza para a pele, cabelos e maquiagem. Composta por no mínimo 30 páginas, 

desde a seção Beleza até a seção Moda, estimula preocupações com a aparência o 

que nos leva a questionar este tipo de leitura em sua acessibilidade a crianças de 9 

a 13 anos mesmo que restrita na realidade estudada. 

Em seu estudo Costa (2009a, p.29) considera que a “ditadura das marcas” 

está em mensagens que geram “[...] uma promessa de igualdade planetária que se 

tornaria possível pela fusão de desejos e sonhos em logomarcas.” (COSTA, 2009a, 

p.29). Repercutindo a ditadura de marcas e da moda sobre as crianças para além de 

revistas, pois, a moda, está intrinsecamente relacionada a um discurso que tem em 

seus objetivos significados que vão além das palavras e imagens, significando 

segundo Portinari; Coutinho (2006,p.65) que ela “[...] acentua, fixa, complementa, 

particulariza, enfim, desdobra a lógica particular do vestuário descrito. A moda, em 

si, é uma linguagem cuidadosamente construída [...]”, contribuindo as revistas para 

tal ao não veicularem apenas os produtos em si, mas também imagens e valores 

que repercutem sobre a compreensão que as pessoas têm sobre o corpo, o olhar, a 

pele, o andar, os cabelos o que pode comprometer a autoestima, ainda mais, em 

nosso caso, daqueles que estão em processo de formação.   

Este ambiente midiático que envolve as pessoas na cultura 

contemporânea, mesmo não conseguindo eliminar outras formas de expressão da 

moda como o que se constata nas ruas onde se vê a permanência de estilos que 

não se submeteram ao mercado, ela é permeada pela ‘efemeridade de existência’ o 

que se afirma na colocação de forma acelerada de novas demandas pelas variadas 

mídias.  
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Mas, consideramos que as crianças ainda resistem a estes apelos quando 

constatamos naquelas com as quais dialogamos posições que não as insere na 

ditadura da moda, pois na questão 37 ao serem questionadas sobre ”Qual o estilo 

que você se identifica mais” e tendo por opções: “emo, hippie, roqueiro, alternativo, 

boyzinho, e não me identifico com nenhum deles”, optaram por indicar a última 

alternativa que foi apontada por 45% dos entrevistados.  

 

 

 

Esta predominância entra em contradição com a resposta dominante 

na questão 36 quando indicam a valorização da marca ao indicarem certa autonomia 

ao decidirem a forma de uso destes produtos. O que se percebe é que há influência 

implícita do que é destacado pelas revistas, que geralmente estampam os astros do 

momento como referência, mas que neste movimento de apropriação, as crianças 

buscam manter e/ou inserir o que é possível das imagens idealizadas pela mídia em 

sua realidade, como o corte de cabelo, um tipo de vestido, calça ou de acessórios. A 

questão 37 ao relacionar o estilo de vestimenta àquele que as crianças se 

identificam, reforça este nosso entendimento. 

Identificamos na revista Capricho número 1105 esta situação com 

Blake Lively do seriado americano Gossip Girls que é colocada como referência para 
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o incentivo à cópia. Mesmo assim, as crianças demonstraram que buscam seu 

próprio estilo, pois 45% não se identificaram com nenhum dos 10 indicados. O estilo 

‘alternativo’ teve 20% sendo que as demais assinalaram a opção patricinha 10% e 

boyzinho 6%. Mas é importante indicar que a segunda opção mais votada 

(alternativo) faz parte do discurso da revista Capricho onde predomina chamamentos 

para este estilo dito ‘alternativo’. O que entendemos é que as crianças não se 

identificam com nenhum destes estilos, portanto, o estilo ‘alternativo’ se insere como 

o mais adequado ao não terem clareza sobre os estilos apontados e nem no que se 

refere aos chamamentos midiáticos. 

Para Portinari e Coutinho (2006) “[…] a moda que o jovem segue 

nunca é propriamente a moda oficial (o que é efetivamente uma contradição em 

termos), e sim a “verdadeira” moda, aquela que circula sem se enunciar como tal” 

(p.66). Apesar de estes autores relatarem sobre a moda do jovem pertencente à 

faixa etária entre 15 e 22 anos, percebemos por meio da questão 37 que podemos 

estabelecer relações com a faixa etária do grupo entrevistado, que é entre 9 e  13 

anos, pois estes também buscam um estilo próprio e não o que dita a moda, o que 

nos revela, que mesmo não se apropriando de maneira literal do que é proposto por 

esta mídia, dela se aproximam nos aspectos que repercutem, inclusive, na própria 

leitura da revista, o que já as situa em processo de aproximação à “adultização 

precoce”.  

Dentre os assuntos que mais interessam às crianças o indicado na 

questão número 40 por 32% deles é o esporte. Para 29% os jogos (tipo game) e 

para 13% são os assuntos escolares os que aparecem como preferidos. 

 

 



 27 

 

 

Tais assuntos são contemplados nos exemplares das revistas 

informativas, que abordam temas de esportes e educação. Sendo o ‘movimento’ 

intrínseco às necessidades das crianças esta escolha é compatível com a faixa 

etária, mas não podemos ignorar que a preferência pelo esporte também é 

estimulada pela sociedade midiática e já se instalou como influência que conforme já 

citado por Ortega (2006) se expressa no tipo de “[...] biossociabilidade, [na qual] 

criam-se novos critérios de mérito e reconhecimento, novos valores com base em 

regras higiênicas, regimes de ocupação do tempo, criação de modelos ideais de 

sujeitos baseados no desempenho físico.” (p.43) 

Assim o que temos é uma biossociabilidade que apresenta “[…] uma 

forma de sociabilidade apolítica constituída por grupos de interesses privados, não 

mais reunidos segundo critérios de agrupamento tradicional” (ORTEGA, 2006, p. 

43). Para o autor um ‘agrupamento tradicional’ está relacionado a agrupamentos por 

etnias, classes sociais, entre outros. O que temos hoje são agrupamentos onde o 

que predomina são “[…] critérios de saúde, performances corporais, doenças 

específicas, longevidade, etc”. Vivemos na contemporaneidade uma “[...] cultura 

somática, a aparência virou essência […]” (ORTEGA, 2006, p.43-47). As crianças de 

hoje, culturalmente, já estão inseridas nesta biossociabilidade, preocupando-se com 
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o corpo, pois as meninas devem ser iguais às modelos, tão magras quanto, e os 

meninos, devem estar “sarados, fortes” e, portanto, querem estar ‘por dentro do 

assunto’ quando se trata sobre esporte. 

Podemos então perceber que as mídias em nossa cultura, têm como 

prioridade o consumo que se concretiza no ‘vender mais’ e perante este valor trata a 

criança como consumidor em potencial, abordando de variadas formas estes 

assuntos para assim atingir as variadas faixas etárias e lucrar mais. 

Vemos então que o esporte, além de sua abordagem enquanto 

tema, está relacionado ao mercado, ou seja, ao consumo, pois a prática de esportes 

não é suficiente se a ela não for agregado o melhor tênis, a roupa mais adequada, 

os acessórios do momento, dentre outros.  

Oliveira (2012) em sua tese de doutoramento discorre sobre o olhar 

que se tinha da criança que era vista pela pureza e pela ingenuidade, sendo esta, na 

atualidade vista “[…] conforme parâmetros consumistas, [onde] essa pureza e 

inocência não existem mais nas crianças, haja vista que, desde que nascem, são 

bombardeadas pelo mundo da produção, mercadoria e consumo” (p.85). 

Sendo no contexto sociocultural que as pessoas se constituem 

historicamente, entende que são os: 

 

[...] modos de comunicação quanto os espaços escolares [que] 
informam, transmitem e conduzem os participantes de uma 
determinada comunidade a valores, crenças, hábitos, saberes e 
conhecimentos, ou seja, a elementos da cultura que são expressos 
por meio da criatividade humana e da criação intelectual 

(OLIVEIRA, 2012, p.87). 

 

E é esta cultura da contemporaneidade que tem sido construída 

pelas mídias que reforçam parâmetros consumistas o que para Costa (2009) 

repercute sobre a educação que é voltada ‘para e pelo consumo’. É essa sociedade 

ocidental que Oliveira (2012) acredita que se baseia em “[...] relações de produção e 

de consumo que permeiam as interações sociais”. (p.88) 

O que buscamos compreender com esta pesquisa nos aproximou do 

que Oliveira (2012, p. 88) entende como repercussão de “[...] ações 

propagandísticas do mundo empresarial, exortando ao consumo de produtos, 

deixam ver a criança não só como sujeito consumidor do mundo das mercadorias, 

mas também como o estimulador desse consumo”.   
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Trazendo para nosso objeto de estudo, percebemos que a revista é 

sim um estimulador da ‘adultização’, mas o que realmente permeia esta ação das 

crianças é o sentimento de consumidor desejado pelas indústrias, e que  as crianças 

paulatinamente estão tomando para si na sociedade atual. Em outras palavras, “[...] 

a cultura do consumo molda o campo social, construindo, desde muito cedo, a 

experiência da criança e do adolescente, que vai se consolidando em atitudes 

centradas no consumo” (OLIVEIRA, 2012, p. 89). 

Assim, entendemos que “[...] a criança como indivíduo, como 

pessoa, não desaparece, mas sofre um processo de conformação com o produto, 

ajustando-se aos determinados padrões sociais e econômicos (roupas, programas 

de TV, músicas, alimentos, brinquedos)” (OLIVEIRA, 2012, p.89). 

Portanto a infância não desaparece, mas sim está em crescente 

modificação, assim como a sociedade que a cada dia se modifica a infância também 

o faz. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Entendemos, pois que se esboça uma nova cultura infantil e que a 

preocupação de Postman (1999) sobre seu desaparecimento deve ser objeto de 

atenção em sociedade que cotidianamente se transforma em ‘sociedade de 

consumidores’. Para Costa (2009c, p. 35 - 36) o “[...] consumo é o centro 

organizador da ordem social, política, econômica e cultural do presente e somos 

“educados” para e por ele [...]”, o que tem repercutido sobre as crianças de variadas 

formas, o que se constata nas revistas presentes no cotidiano. É preocupante o fato 

de que as crianças convivem com “[...] cultura consumista e crescem modelando-se 

segundo seus padrões [...]”. 

Constatamos que a cultura infantil tem sofrido variadas influências 

midiáticas, e que, apesar de ainda não dominar seu cotidiano, tem repercutido no 

desaparecimento de algumas atitudes, comportamentos e atividades tradicionais 

infantis. Ressaltamos que tal perspectiva é preocupante ao nos indicarem 36 

crianças (43%) que lêem revistas em quadrinhos como a da Turma da Mônica ‘às 

vezes’.  

A partir da tabulação dos dados do projeto, dos conceitos estudados, 

analisados, entendemos que na sociedade atual nos deparamos com crianças 

fortemente ligadas à mídia, o que se estampa em capas de revistas na forma de 

“mini apresentadoras”, se vestindo, se comportando, agindo como adultas em 

miniatura, ou seja, reproduzindo o que aprendem com eles. Mas, ao mesmo tempo, 

estas permanecem externando um comportamento infantil mostrando o conflito a 

que são submetidas. Tornamos então nossa esperança a mesma de Postman (1999, 

p. 9) quando diz que “[...] a cultura americana [e brasileira] é hostil à ideia de 

infância. Mas é reconfortante e mesmo animador pensar que as crianças não são”.  
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