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As crianças são felizes porque ignoram os muros que 
os adultos constroem. 

 

Respeite as crianças, todas, inclusive aquela 
esquecida na sua memória. Sem 

crianças não há razão nenhuma para se 
acreditar num mundo melhor. As 

crianças não são o futuro, elas são o 
presente, e se ainda não aprendemos 

com isso, somos nós, os adultos, é que 
tiramos zero na escola. 

 

Sérgio Vaz 
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RESUMO 
 
Com base em entrevistas realizadas com meninos e meninas de menor rendimento e 
com faixa etária entre 10 e 12 anos, moradoras das regiões periféricas, Cidade Dutra e 
Grajaú, zona sul de São Paulo, este trabalho buscou compreender como se dá o 
consumo de notícias jornalísticas feito por elas, sobretudo na Internet e meios digitais. 
Entendemos que, assim como mostram outros trabalhos da área, as crianças têm 
consciência sobre o que é notícia jornalística e que seu consumo de notícias é feito 
primeiramente na televisão, apesar de usarem a rede com frequência. Podemos 
perceber ainda que o jornalismo sensacionalista está presente da vida das crianças que 
moram na periferia de forma mais intensa do que nas classes mais altas, e isso tornou-
se referência para elas no que diz respeito às notícias. 

 
Palavra-chave: recepção; crianças; Internet; jornalismo; periferias. 
 
 
ABSTRACT 
 
On basis of interviews carried out with boys and girls of less profit and with age group 
between 10 and 12 years, residents of the peripheric regions, Cidade Dutra and Grajaú, 
Southern District of São Paulo, this work looked to understand how there happens the 
consumption of journalistic news done by them, especially in the Internet and digital 
ways. We understand what, as well as other works of the area show, the children are 
conscious on what is a journalistic news and what his news consumption is done firstly 
in the television, in spite of using the net frequently. We can still realize that the journalism 
sensationalist is present of the life of the children who live in the periphery more intense 
of what in the highest classes, and that became a reference for them what concerns the 
news. 

 
Key-word: reception; children; Internet; journalism; peripheries. 
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Introdução 

 
Esta monografia deu sequência e maior amplitude a uma pesquisa 

acadêmica realizada por meio de um programa de Iniciação Científica, 

modalidade de pesquisa oferecida pelo Fiam-Faam Centro Universitário. Nessa 

investigação, buscamos entender o consumo de notícias jornalísticas pelas 

crianças do bairro periférico Jardim Orion, na Cidade Dutra, localizado na zona 

sul de São Paulo. 

Antes de chegarmos até aqui, muitos pensamentos foram descontruídos 

no que diz respeito ao acesso à Internet e ao consumo de informações on-line. 

Ou seja, inicialmente, tínhamos em mente que as novas tecnologias e 

principalmente a rede mundial de computadores, por meio da quantidade diária 

de informação que por ela circula, afetava a qualidade de vida e a saúde física e 

mental dos usuários, tanto jovens quanto adultos.  

Por muito tempo, a ideia de realizarmos um estudo que envolvesse 

crianças estava em nosso radar, mas não sabíamos exatamente como unir os 

dois. Após o primeiro encontro com Juliana Doretto, autora que estuda o 

jornalismo infantil, e também com a orientadora desta investigação, propomos 

realizar uma pesquisa em que buscamos entender como se dava o consumo de 

notícias jornalísticas nos meios digitais feito por crianças das periferias. Para 

isso, escolhemos o bairro Jardim Orion, região onde a pesquisadora desta 

monografia vive.  

Após levantamento bibliográfico e extensa leitura, percebemos que as 

novas tecnologias, assim como a Internet, apresentam oportunidades e riscos 

aos usuários, inclusive às crianças. Portanto, após os resultados obtidos no final 

da investigação da Iniciação Científica, ampliamos o tema de pesquisa e 

unificamos as vozes das crianças da Cidade Dutra com as falas de outras, 

moradoras da região do Grajaú, distrito periférico de São Paulo, e de outra faixa 

de rendimento, para entendermos os olhares de ambas sobre reportagens 

jornalísticas nos meios digitais, sobretudo na Internet, sendo elas de regiões 

próximas, mas diferentes na cidade. 

Entendemos que a internet atualmente é uma das principais plataformas 

para a disseminação de conteúdo. E ela tem sido responsável pela propagação 

de um grande volume de dados que circulam em rede, num movimento que veio 
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para ficar. Em meio a essa quantidade de informações publicadas diariamente, 

o adulto, responsável por suas escolhas, opta por consumir apenas algumas 

dessas informações. Mas nos perguntamos, durante nosso percurso de 

pesquisa, se ele deixa espaço para que as crianças também façam suas 

escolhas ou eles não permitem que elas busquem o que desejam na Internet. 

Na sociedade, circula o senso comum que compreende as crianças como 

seres ingênuos, vistas como vulneráveis e inocentes, e que não precisam 

consumir as notícias do mundo, direcionadas principalmente para o público 

adulto (BUCKINGHAM, 2000, p. 62). No entanto, a pesquisa TIC Kids Online 

Brasil 20161, realizada pelo Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento 

da Sociedade da Informação (Cetic.br), cuja finalidade é monitorar os conteúdos 

acessados na Internet por crianças e jovens de 9 a 17 anos de idade e mapear 

riscos e oportunidades on-line, identificou que 69% dos usuários de internet 

nessa faixa etária (que correspondem a mais de 24 milhões) acessaram a 

Internet mais de uma vez ao dia e que 47% leram notícias on-line.  

Em relação ao acesso à Internet e ao uso das tecnologias por crianças, 

duas vertentes se contrapõem nos estudos sobre a infância. Uma delas diz que 

há crianças “tecnologicamente ricas” e crianças “tecnologicamente pobres” 

(TAPSCOTT, 1998 apud BUCKINGHAM, 2000).  Isso significa que os meninos 

e meninas têm acessos diferentes a essas tecnologias, o que agrava as 

desigualdades sociais. Ao mesmo tempo, segundo Tapscott, a tecnologia 

contribuiu para que as crianças “ricas” se tornassem seres mais proativos, mais 

inteligentes. Prensky (2001, p. 41), outro autor que segue essa linha, diz que as 

crianças de hoje têm “qualidades e aptidões diferentes” das crianças do passado, 

por terem nascido com a internet: seriam mais espertas, mais atentas; ele as 

batiza de “nativos digitais”.  

No entanto, na outra corrente, Livingstone (2009 apud DORETTO, 2015) 

lembra que, embora as crianças de hoje convivam com a Internet desde o seu 

nascimento, elas ainda possuem dificuldades com o uso das tecnologias. Ela diz 

também que a criança está no mundo conectado, como todos nós, vivendo no 

mesmo contexto social, cultural e político que os adultos. Desse modo, para a 

autora, a chegada da Internet apresenta riscos às crianças, mas também 

                                            
1 Disponível em: <https://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_LivroEletronico.pdf> Acesso em: 
11 nov 2018 



 

10 

 

proporciona oportunidades de aprendizagem e de diversão, visão com a qual 

nos alinhamos e que já citamos no início deste texto. Nesse cenário, a criança 

também acaba consumindo notícias, mesmo de modo indireto: por exemplo, 

pode estar com a família e assistindo ao noticiário, pode ter contato com o texto 

jornalístico nas redes sociais ou na escola, quando se interessa por uma 

reportagem mencionada por seu professor, pode pesquisar mais sobre isso na 

internet.  

Ressaltamos também que no Brasil o acesso à rede e aos meios 

tecnológicos não ocorre de forma igualitária, por conta das desigualdades sociais 

(CETIC.BR, 2016). A precariedade no acesso atinge principalmente moradores 

das periferias (e isso inclui as crianças). O Grajaú, por exemplo, era o distrito 

mais populoso da cidade em 2016, com 360.787 pessoas (segundo a Prefeitura 

de São Paulo2). No entanto, segundo o Mapa da Desigualdade3, estudo 

realizado pela Rede Nossa São Paulo, a região possui as menores taxas de 

desenvolvimento humano da cidade (entre elas, está a carência de acervos de 

livros infanto-juvenis nas bibliotecas municipais). A Cidade Dutra também fez 

parte do mesmo estudo, mas os dados dizem que entre todos os indicativos 

avaliados, a região teve apenas um dado positivo na categoria Esporte, pois a 

região possui bom índice de equipamentos esportivos públicos. Na pesquisa, 

não há nenhum dado que informe sobre o acesso à Internet ou a meios digitais 

nas duas regiões periféricas.  

Então, a partir desse cenário, temos a intenção, nesta investigação, de 

responder à seguinte pergunta: como se dá o consumo de notícias por crianças 

dos bairros periféricos Cidade Dutra e Grajaú? Qual o papel da Internet e dos 

canais digitais nesse processo? Assim, nosso objetivo geral é compreender 

quais informações com caráter jornalístico são consumidas por crianças de 

menor renda e na faixa etária de 10 a 12 anos nessas comunidades, no extremo 

sul de São Paulo. O nosso recorte etário se justifica, pois crianças nessa faixa 

etária conseguem responder melhor aos nossos questionamentos devido à 

capacidade cognitiva de pensar sobre a relação delas com as notícias.  

                                            
2 Disponível em: 
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/regionais/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12758 > 
Acesso em: 25 ago. 2018 
3 Disponível em: <http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/Combate-a-desigualdade.pdf > Acesso em: 25 ago. 
2018 
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Quanto aos nossos objetivos específicos, buscamos: 1. Entender de que 

forma as crianças, de classe socioeconômica mais baixa, que talvez não sejam 

“tecnologicamente ricas”, têm (ou não) acesso às plataformas digitais e a 

Internet; 2. Compreender o que elas procuram na internet e saber se as notícias 

estão entre esses conteúdos pelos quais elas se interessam; e 3. Analisar as 

reflexões que elas fazem sobre assuntos da atualidade, por meio do consumo 

de conteúdos jornalísticos disponíveis nos meios de comunicação de forma geral 

(com ênfase naqueles que retratam outras crianças e as periferias).  

Para que pudéssemos desenvolver a pesquisa, primeiramente, 

investigamos o que foi estudado sobre o tema em nosso país e percebemos que 

há poucas pesquisas sobre o consumo de notícias por crianças na área da 

comunicação no Brasil. Temos, como exemplo, Doretto (2015), que falou sobre 

o jornalismo infantil e a participação das crianças, em Portugal e no Brasil, a 

partir das novas possibilidades que elas têm para participar do jornalismo feito 

para elas, através dos meios digitais. O trabalho mostrou que as crianças 

entrevistadas, que tinham de 9 a 16 anos e eram sobretudo de classe média, 

querem entender melhor o que se passa no país e na cidade que vivem, mas 

pensam que o jornalismo contemporâneo tem uma linguagem entediante e 

aborda temas violento em excesso.  

Fischberg (2007), em sua dissertação de mestrado, realizou um estudo 

em duas escolas diferentes no Rio de Janeiro. A pesquisa de campo teve 

duração de três meses e contou com a participação de 59 crianças, de 

aproximadamente 11 anos. A investigação ocorreu em uma escola particular na 

Barra da Tijuca e em uma escola pública no Leblon, ambos bairros nobres. O 

objetivo da pesquisadora era entender como essas crianças de realidades 

diferentes se relacionavam com as notícias em jornais e revistas voltados 

principalmente para o público infantil.  

Delorme (2008) é outra pesquisadora que buscou compreender as 

preferências de meninos e meninas sobre notícias, sobretudo na televisão. Em 

sua pesquisa, ela investigou a relação das crianças de 6 a 8 anos com os 

telejornais e notícias da televisão e tentou entender também o que as crianças 

compreendem como notícias. A pesquisa de caráter qualitativo foi feita em uma 

escola municipal na zona oeste do Rio de Janeiro com 20 crianças de 7 anos e 

em processo de alfabetização.  
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Já Orofino (2013), por meio de um estudo feito durante quatro meses com 

20 crianças entre 9 a 11 anos de uma comunidade de baixa renda na Barra 

Funda, em São Paulo, percebeu que o programa televisivo mais conhecido por 

meninos e meninas do grupo pesquisado era o sensacionalista Cidade Alerta, 

exibido todas as tardes e com duração de três horas diárias, então apresentado 

por Marcelo Rezende.  

Assim, como justificativa de nossa escolha pelo o tema aqui trabalhado, 

vemos que, na academia, poucos autores abordaram a temática das crianças e 

o seu consumo de notícias jornalísticas, e os trabalhos que encontramos com 

foco no digital entrevistaram crianças de classe média. Desse modo, nesta 

pesquisa tentamos preencher a lacuna existente na área, apresentando o ponto 

de vista de crianças de menor rendimento, moradoras de periferias, sobre o 

consumo de notícias jornalísticas feitas (ou não) por elas, com acesso (ou não) 

à Internet e os meios digitais e de comunicação. 

E, para que pudéssemos responder nossos questionamentos, a estrutura 

desta monografia foi composta por quatro capítulos, além das considerações 

finais. No primeiro deles, “Infância”, falamos sobre a construção social dessa 

fase da vida nos últimos séculos, mostrando que a ideia de “ser criança”, tal 

como conhecemos nos dias atuais, nem sempre existiu e que o modo como ela 

se apresenta hoje é fruto de diferentes discursos (inclusive os que vêm da 

academia). Trabalhamos sobretudo com as ideias de Philippe Ariès (1981), 

historiador francês e pioneiro nos estudos sobre a infância, que mostra o 

surgimento da noção moderna de infância; de Postman (1999), para quem a 

chegada da televisão nos lares americanos durante os anos 50 representou o 

que ele chama de “desaparecimento da infância”; e de Prensky (2001), para 

quem, em razão das novas tecnologias e da Internet, os meninos e meninas 

possuem aptidões diferentes das crianças do passado. No mesmo capítulo, 

buscamos apresentar de que forma as crianças são representadas no jornalismo 

e na mídia em geral, o que contribui também para a construção da ideia de 

infância que temos hoje.  

No capítulo seguinte, falamos sobre as “Periferias no jornalismo”, 

abordando a maneira como os bairros periféricos (e seus habitantes) são 

retratados no jornalismo e de que modo essas comunidades são influenciadas 
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por essa cobertura. Além disso, falamos sobre o desenvolvimento histórico dos 

bairros que são alvo de nossa investigação, ou seja, Cidade Dutra e Grajaú. 

No terceiro capítulo, em que descrevemos a metodologia utilizada, 

abordamos a entrevista em profundidade. Essa nossa escolha se deu, pois a 

pesquisa teve caráter qualitativo, e esse método “explora um assunto a partir da 

busca de informações, percepções e experiências de informantes para analisá-

las e apresentá-las de forma estruturada” (DUARTE; BARROS, 2011, p. 62). 

Desse modo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com meninos e 

meninas de 10 a 12 anos, a partir de um questionário. Falamos também sobre a 

ética com as crianças durante a entrevista e das vantagens e limitações do uso 

desse método. 

 No quarto capítulo, apresentamos os dados levantados nas entrevistas e 

suas análises, e nas conclusões desta investigação, buscamos responder, por 

meio dos dados levantados, o problema inicial de pesquisa. 

 Por fim, o trabalho feito nesta monografia é apenas um pequeno recorte. 

Aqui, buscamos mostrar os pontos de vista de crianças de menor rendimento, 

com menos oportunidades, mas que têm seus medos, suas preferências e seus 

olhares sobre assuntos da atualidade. Esperamos contribuir para novos 

questionamentos no diz respeito à relação das crianças com as notícias 

jornalísticas. Esperamos que os leitores deste trabalho também se surpreendam 

com as falas e as reflexões das crianças, do mesmo modo que elas nos 

impactaram em nossa pesquisa.  
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1. Infância 

1.1. Construção social da Infância 

 
É comum ouvirmos a repetição dos seguintes discursos quando se fala 

em infância e as novas tecnologias: “as crianças de hoje são mais espertas do 

que antigamente” ou “as crianças de hoje não são como as de antigamente”. A 

ideia de que as crianças atuais são diferentes das de décadas passadas é 

facilmente reproduzida por familiares, amigos ou conhecidos, e até mesmo pela 

mídia. Mas, para entendermos a reprodução desses discursos, ditos às vezes 

de forma natural e sem reflexão, é preciso compreender que o conceito de 

infância, tal como conhecemos hoje, nem sempre existiu. 

Para o historiador francês Philippe Ariès (1981), pioneiro nos estudos 

sobre a infância, durante a Idade Média, especialmente no contexto inglês e 

francês (os estudados pelo autor), a infância era apenas um período de transição 

para a vida adulta, uma etapa passageira que logo seria esquecida. Os meninos 

e meninas eram consideradas crianças enquanto houvesse a necessidade de 

cuidados das amas ou mãe. Após esse período, logo eram inseridas no chamado 

“mundo dos adultos”, em que participavam das conversas e até mesmo dos 

trabalhos. 

Assim, na época medieval, a infância era considerada uma fase sem 

importância. Isso acontecia não apenas por valores culturais, mas também 

devido às altas taxas de mortalidade: os adultos não esperavam que elas 

vivessem por muito tempo.  

 

Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a 
infância ou não tentava representá-la. É difícil crer que essa 
ausência se devesse à incompetência ou à falta de habilidade. 
É mais provável que não houvesse lugar para a infância nesse 
mundo. [...] a infância era um período de transição, logo 
ultrapassado, e cuja lembrança também era logo perdida 
(ARIÈS, 1981, p. 50-52). 

 

Ariès (1981), que estudou a iconografia4 da época, diz ainda que somente 

                                            
4
 Estudo descritivo da representação visual de símbolos e imagens, sem levar em conta o valor estético que possam 

ter. Disponível em: https://www.google.com.br/search?q=Dicion%C3%A1rio#dobs=iconografia. Acesso em 11. mar 
2018. 
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a partir do século XIII surge na sociedade a ideia de que havia uma etapa da 

vida da criança em que ela se diferenciava dos adultos. Ele diz, ainda, que “os 

sinais de seu desenvolvimento [dessa ideia] se tornaram particularmente 

numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e durante o século XVII” 

(ARIÈS, 1981, p. 65). Assim, o autor diz que o chamado “sentimento de infância” 

(ou seja, a consideração social sobre as crianças) ganhou mais força e, desse 

modo, a forma como a criança era retratada mudou.  

O novo olhar sobre a criança foi chamado por Ariès de “paparicação”, que 

o autor considera como um primeiro “sentimento da infância”. Dessa forma, a 

criança passa a ser considerada como fonte de relaxamento e distração pelos 

adultos. 

 

Um novo sentimento da infância havia surgido, em que a criança, 
por sua ingenuidade, gentileza e graça, se tornava uma fonte de 
distração e de relaxamento para o adulto, um sentimento que 
poderíamos chamar de “paparicação”. Originariamente, esse 
sentimento pertencera às mulheres, encarregadas de cuidar das 
crianças - mães ou amas (ARIÈS, 1981, p. 158). 

 

No entanto, os eclesiásticos e moralistas recusavam-se a considerar as 

crianças apenas como “brinquedos encantadores” (ARIÈS, 1981, p. 164); para 

eles, seria necessário discipliná-las, o que o autor considera como um segundo 

“sentimento da infância”. Esse movimento moralista foi responsável pelo 

afastamento das crianças sobre assuntos considerados adultos: por exemplo, 

temas sexuais, músicas e brincadeiras consideradas inapropriadas (DORETTO, 

2010). Assim, a criança havia ocupado um papel importante na família e se 

tornado assunto sério; portanto, era dever dos adultos protegê-las. 

 

Eclesiásticos ou homens da lei, raros até o século XVI, e de um 
maior número de moralistas no século XVII, preocupados com a 
disciplina e a racionalidade dos costumes. Esses moralistas 
haviam-se tornado sensíveis ao fenômeno outrora negligenciado 
da infância, mas recusavam-se a considerar as crianças como 
brinquedos encantadores, pois viam nelas frágeis criaturas de 
Deus que era preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar 
(ARIÈS, 1981, p. 163-164). 

 
Assim, nos séculos XVI e XVII, surge a escola; na Idade Média, ela era 

reservada para apenas os clérigos. Durante esse período, pessoas de diferentes 
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idades foram misturadas nas escolas, desde crianças, jovens e adultos. A 

educação para as meninas surgiria tempos depois, na segunda metade do 

século XVII. Foi apenas no século XVIII que surgiria a separação entre classes 

populares e a burguesia; dentro dessa divisão, as crianças passaram também a 

ser separadas pela faixa etária ou pela capacidade de conhecimento.  

Dessa forma, o conceito de infância tal como o conhecemos hoje, 

segundo Ariès, se formou a partir do reconhecimento da importância da 

educação. Por isso, o ensinamento não se dirigia mais aos adultos, e sim às 

crianças e jovens. A escola seria a preparação para a vida adulta de meninos e 

meninas. 

Segundo Doretto (2010), essa ideia de proteção durante a Idade Moderna 

tem relação com o que Postman (1999) define como conceito de vergonha. Para 

ele, isso ocorre quando os homens compreendem que as crianças precisam ser 

protegidas sobre assuntos direcionados aos adultos, tais como violência, 

tragédias, sexualidade (assuntos considerados impróprios aos pequenos). 

 

Certamente, desde a Idade Média passou-se a acreditar que o 
impulso para a violência, a sexualidade e o egoísmo é um perigo 
especial para as crianças que, supõe-se, não são ainda 
suficientemente governadas pelo autocontrole. Portanto, 
inculcar sentimentos da vergonha constituiu uma rica e delicada 
parte da educação formal e informal da criança. As crianças em 
outras palavras, estão imersas num mundo de segredos 
cercados de mistério e temor; um mundo que se tornará 
inteligível para elas por obra e graça dos adultos que lhes 
ensinarão, por etapas, como a vergonha se transforma num 
conjunto de diretrizes morais (POSTMAN, 1999, p. 100). 

 

Segundo Postman, o surgimento da televisão nos anos 50 teria sido o 

início do “fim da infância”, pois, para ele, as questões e os assuntos que eram, 

até então, voltados para os adultos foram rapidamente revelados às crianças 

com a instalação da TV nos lares americanos. Postman (1999) acredita que os 

meninos e meninas devam passar primeiramente pelo letramento - como era 

feito na Idade Moderna, após o surgimento da ideia de infância -, para só então 

serem incluídos no mundo dos adultos. Com a chegada da televisão, tudo o que 

antes era ensinado nas escolas por meio de livros passa a ser mostrado às 

crianças de uma vez só e de maneira bastante eficiente. 
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A metáfora normalmente empregada é que a televisão é uma 
janela para o mundo. Esta observação é inteiramente correta, 
mas por que deve ser tomada como sinal de progresso é um 
mistério. O que significa serem as nossas crianças mais bem 
informadas do que antes? Que sabem o que os mais velhos não 
sabem? Isso significa que se tornaram adultos ou, pelo menos, 
semelhantes aos adultos. Significa - para usar uma metáfora 
minha - que ao ter acesso ao fruto, antes escondido da 
informação adulta, são expulsas do jardim da infância 
(POSTMAN, 1999, p. 111). 

 

Segundo o autor, para ele, as pessoas não precisavam ler ou escutar a 

televisão; era preciso apenas ver. Não era preciso interpretá-la, ou utilizar 

letramento e aulas de gramática, como na Idade Média, para desvendar o mundo 

aberto por elas. Além disso, para Postman, a televisão não era direcionada 

apenas para um público específico: a TV era para todos, fossem crianças ou 

adultos. Dessa forma, a televisão passou a revelar vários segredos, até então 

privados às crianças, que assistem a tudo o que a TV mostra. 

Assim, o autor diz que os adultos precisam conduzir as crianças no que 

diz respeito à exposição em frente à televisão, observando o que é visto e 

estimulando-as a utilizar o pensamento crítico para compreender melhor os 

conteúdos da mídia. Ele afirma ainda que essa é uma difícil tarefa, e que nem 

todos os pais estão dispostos a dar atenção necessária aos seus filhos. Porém, 

segundo ele, os pais que estão empenhados em realizar essa tarefa são pais 

que ajudarão seus filhos a ter uma “infância”.  

Postman dá ênfase ao discurso da televisão, mas dá sinais também de 

que o computador poderia fortalecer o conceito de infância novamente. 

 

A única tecnologia que tem esta capacidade é o computador. Para 
programar um computador, é preciso, essencialmente, aprender 
uma linguagem. Isto significa que é necessário dominar 
complexas habilidades analíticas semelhantes às exigidas de uma 
pessoa plenamente alfabetizada, e para isso, é indispensável 
treinamento especial. Se se considera imprescindível que todos 
saibam como os computadores funcionam, como eles impõem 
sua especial visão do mundo, como alteram nossa definição de 
julgamento — isto é, se se considera imprescindível haver 
capacitação universal em informática —, é concebível que a 
escolaridade do jovem aumente de importância e que se possa 
manter uma cultura jovem diversa da cultura adulta 
(POSTMAN,1999, p. 163). 
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Assim, o mundo das crianças, que se abriu a partir do aparecimento da 

televisão, mudaria novamente com o surgimento do computador, da Internet e 

das tecnologias digitais. Prensky (2001, p. 41) fala que os meninos e meninas 

dos dias atuais, por meio do contato com as novas tecnologias, possuem 

aptidões e expertises diferentes (e melhores) das crianças do passado, 

chamando-as de “nativos digitais”. Para ele, elas possuem mais habilidades no 

manuseio das novas tecnologias e telas que fazem parte do mundo digital, além 

de fazerem uso constante da conectividade que a Internet permite. Seriam 

crianças com capacidade para realizar diversas tarefas, mais conectadas aos 

acontecimentos à sua volta, mas, ainda segundo o autor, são atentas somente 

ao que lhes interessam (PRENSKY, 2006 apud DORETTO, 2015). “O grande 

volume de interação com a tecnologia, os alunos de hoje pensam e processam 

as informações bem diferentes das gerações anteriores. Estas diferenças vão 

mais longe e mais intensamente do que muitos educadores suspeitam ou 

percebem” (PRENSKY, 2001, p. 163). 

Um autor que segue entre as duas linhas de pensamento dos autores 

acima é Orozco (2004). Ele diz que as “novas telas”, o celular ou o computador, 

começam a dar forma a um novo modelo de conhecimento. Isso significa que as 

novas tecnologias são uma “nova forma de aprender, com novos formatos e 

meios”. O autor diz ainda que a sociedade precisa também de orientação para 

não se perder diante da quantidade de informações que chegam até nós 

diariamente, especialmente nas telas (OROZCO, 2004, p.121). 

Seguindo esse raciocínio, Sonia Livingstone (2009 apud DORETTO, 

2015), diz que, apesar de as crianças de hoje conviverem com a Internet desde 

o seu nascimento, elas possuem dificuldades no manuseio das tecnologias 

digitais e dos aparelhos móveis. Desse modo, ao mesmo tempo em que o acesso 

à Internet apresenta riscos às crianças, também proporciona oportunidades, 

sendo ainda responsável pelo agravamento das desigualdades sociais. Porque 

o acesso à Internet e aos meios tecnológicos no Brasil e em outras áreas do 

globo ainda é desigual. 

 

Um excitante desafio para a pesquisa sobre os media, então, é 
explorar em que medida eles, especialmente a internet, têm um 
importante papel na reconfiguração das comunidades de prática 
dentro das quais as crianças experimentam si mesmas e o 
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mundo, potencialmente apoiando estruturas particulares de 
comunicação intersubjetiva baseadas em pares ou no trabalho 
em rede e levantando aprendizado por meio de representações 
desenhadas apropriadamente (ou impropriamente), com as 
quais as crianças interagem (LIVINGSTONE, 2009, p. 17 apud 
DORETTO, 2015, p. 87).  

 

Essa desigualdade no acesso é mostrada pela pesquisa TIC Kids Online 

Brasil-Portugal5, realizada entre 2013 e 2016 com alunos de escolas públicas e 

privadas no Brasil e em Portugal, respectivamente em Fortaleza e Lisboa. O 

estudo aponta que crianças que frequentemente acessam a Internet há mais 

tempo aproveitam melhor as oportunidades oferecidas na rede do que crianças 

com acesso restrito na navegação. 

A pesquisa apontou ainda que, para as crianças na faixa etária entre 11 

e 12 anos (que foram as ouvidas no trabalho), o contato com desconhecidos, o 

uso excessivo das mídias móveis como celulares e tablets, ciberbullying e o 

sexting6 são os principais riscos oferecidos. Enquanto aprendizagem, 

entretenimento, superação de distâncias geográficas são as principais 

oportunidades disponibilizadas na Internet para essa faixa etária.  

Tapscott (1998 apud BUCKINGHAM, 2000), concordando com 

Livingstone, diz que com a era digital existem as crianças “tecnologicamente 

ricas” e “tecnologicamente pobres”. Ou seja, há crianças que possuem mais 

acesso às tecnologias digitais e à Internet do que outras. Portanto, os diferentes 

acessos tecnológicos refletem e agravam as desigualdades sociais, pois 

meninos e meninas têm oportunidades diferentes de aprender com as 

tecnologias. 

 

 [...] os acessos das crianças às tecnologias do online e os usos 
que fazem delas são diferentes de acordo com o estatuto 
socioeconômico dos meninos e das meninas (o que implica 
diferenças também em relação aos níveis de desigualdade 
social dos países em que elas vivem). [...] Assim, não se pode 
falar de infância, mas de “infâncias”, caracterizadas por 
diferentes cenários sociais e econômicos, ainda que se possa 
traçar uma cultura digital relativamente comum (DORETTO; 
PONTE, 2015, p. 159). 

 

                                            
5  Disponível em: <http://www.cetic.br/pesquisa/kids-online/indicadores>. Acesso em 4 fev. 2018. 
6 Sexting refere-se à divulgação de conteúdos eróticos por meio de celulares. 
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Entendemos, como conclusão, que não é possível falar sobre infância, 

mas sim infâncias, pois as condições de vida são diferentes para cada criança, 

devido aos diferentes cenários e estatutos socioeconômicos de cada uma.  

 

1.2. Representação da infância no jornalismo 

 

A Convenção sobre os Direitos da Criança (1989), ratificada pelo Brasil, 

diz, no Artigo 17: “Os Estados Partes reconhecem a importância da função 

exercida pelos órgãos de comunicação social e asseguram o acesso da criança 

à informação”. Desse modo, é dever do Estado garantir o acesso à informação 

às crianças e encorajar a mídia a propagar informação de seu interesse social e 

cultural e, além disso, protegê-las contra informações prejudiciais ao seu bem-

estar. Assim, de acordo com a Unicef7, a criança tem direito à “liberdade de 

procurar, receber e divulgar informações e ideias de todo tipo, 

independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por meio 

das artes ou de qualquer outro meio escolhido pela criança”.  

 Embora seja de responsabilidade dos jornalistas promover conteúdos de 

interesse infantil e sobre o público infantil, nas reportagens jornalísticas, meninas 

e meninos não são ouvidos.  

É o que diz Muleiro (2006 apud MARÔPO, 2015, p. 9), quando afirma que 

as crianças são objetos de preocupação nas notícias jornalísticas, mas não são 

de consultas. Para Marôpo (2015), existe a necessidade de proteger os direitos 

de jovens e crianças nas notícias jornalísticas, mas também de dar voz a elas e 

incluí-las como fontes de informação nos discursos jornalísticos. A autora, em 

seu estudo Crianças como fontes de informação: um desafio de inclusão para o 

jornalismo, feito com base em 21 entrevistas realizadas com jornalistas 

brasileiros e portugueses que cobrem frequentemente assuntos direcionados ao 

público infantil, discute a escassez da voz de meninos e meninas nas notícias. 

Para a pesquisadora, existem alguns motivos para que a fala das crianças não 

apareça nos conteúdos jornalísticos: “O estatuto minoritário das crianças na 

sociedade, as rotinas produtivas do jornalismo e as prioridades comerciais dos 

media são alguns dos obstáculos para promover o ponto de vista infantil no 

discurso noticioso” (MARÔPO, 2015, p. 5). No entanto, os jornalistas que 

                                            
7 Disponível em: <https://www.unicef.org/brazil/pt/resources_10127.htm>. Acesso em: 27 maio. 2018. 
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participaram da investigação revelaram alguns motivos para justificar a ausência 

do discurso infantil nas reportagens. Entre algumas das causas informadas estão 

dúvidas sobre em que situações eles podem e devem ouvi-las, queixas sobre as 

instituições ou ONGs que impossibilitam o acesso às crianças, ou sobre o 

investimento de tempo ou recursos para contatá-las.  

Os jornalistas revelaram ainda que se sentem inseguros para entrevistar 

crianças e desconfortáveis para falar com elas sobre assuntos delicados ou 

inapropriados; por isso, procuram testemunhos indiretos dos responsáveis ou 

especialistas. Mas, se sentem criticados por expor imagens ou a identidade das 

crianças e, também por não lhes dar voz.  

 Além da escassez do discurso de meninos e meninas como fontes de 

informação em reportagens jornalísticas, falaremos a seguir sobre trabalhos que 

abordaram a representação das crianças na imprensa. Esse estudo é importante 

porque, segundo Doretto e Furtado (2018, p. 5), o modo como o jornalismo fala 

das crianças é um dos elementos que estruturam o conceito contemporâneo de 

infância, que debatemos no tópico anterior:  

 

Partimos da afirmação de que a infância é uma construção 
social, edificada, segundo a perspectiva foucaltiana (1996), por 
meio dos diferentes discursos que falam da(s) e para a(s) 
criança(s). Nesse sentido, o jornalismo é em si um dos 
discursos, mas também palco para a legitimação de outros, pois 
faz parte de um sistema que opera no sentir de fazer circular, e 
de forma controlada, os discursos que tentam impor sua 
“vontade de verdade” à sociedade. Ou seja, que buscam ser 
atestados como críveis, importantes, dignos de nota e adesão 
(DORETTO; FURTADO, 2018, p. 5-6).  
 

 

Temos Buitoni (2010), que realizou um estudo sobre crianças, mas com 

foco nas imagens fotográficas com caráter jornalístico na imprensa brasileira 

impressa (revistas e jornais) em que elas aparecem. Ela analisa as primeiras 

imagens de crianças que apareceram em veículos brasileiros, mas centra o 

estudo sobretudo na revista Veja. A autora pôde perceber que meninos e 

meninas apareciam nas fotografias nas seguintes temáticas: a) família: em 

cenas cotidianas e/ou com pobreza; b) educação; e c) violência, quase sempre 

associada à não observância dos direitos das crianças e adolescentes; no 

entanto, nessa categoria aparecem também crianças e adolescentes infratores 
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(BUITONI, 2010, p. 148). Buitoni observou também que, durante o estudo, havia 

a predominância de “fotografias de caráter humanista, fotografia de caráter 

humanitário, fotografias de caráter quase publicitário [que] mostram as diferentes 

representações da criança na mídia impressa brasileira” (BUITONI, 2010, p. 

148). 

Assim, a pesquisadora diz que as principais representações em Veja são 

meninas e meninos vivendo em comunidades; crianças em situação de risco; 

atingidas pela seca no Nordeste; ou crianças consumidoras da classe média. 

Mas, em todos os casos, a criança é vista como “protagonista invisível”, e não 

como um “ator político”. 

A ideia acima se assemelha com a análise feita por Doretto e Furtado 

(2018) sobre uma criança retratada em uma imagem realizada pelo fotógrafo 

Lucas Landau e publicada no Facebook, retratando um garoto negro, sem 

camisa, sozinho no mar, olhando a queima de fogos de artifício no Réveillon de 

2018 em Copacabana, no sentido oposto do público na areia. A edição brasileira 

do jornal El País publicou dois textos sobre o assunto e, durante a investigação, 

as pesquisadoras analisaram as diferentes interpretações do público sobre o 

garoto na praia, por meio dos comentários na rede social Facebook. O primeiro 

texto foi intitulado como “A foto do menino negro que fala de como vemos um 

menino negro8” enquanto o segundo, “A história por trás da foto do menino negro 

de Copacabana9”. 

O objetivo do estudo foi compreender o sentido dos comentários feitos no 

post das duas publicações. Foi possível perceber que o garoto diante daquela 

situação se tornou “palco para discussões sociopolíticas” (DORETTO; 

FURTADO, 2018, p. 1). E diante dos comentários na página, apenas dois 

comentários chamaram a atenção das pesquisadoras e mostram a importância 

sobre quem é o garoto e o que ele acha sobre o acontecimento que o colocou 

naquela situação: 

Alguém lembrou de perguntar quem é o menino e o que ele 
avalia sobre essa imagem? 
Pode ser tudo o que está escrito no texto, como pode não ser 
nada disso. Mil conjecturas e ninguém pergunta nada ao 

                                            
8 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/02/politica/1514924485_498274.html>. Acesso em 26 ago. 
2018. 
9 Disponível em: <https://brasil.elpais.com/brasil/2018/01/10/politica/1515601877_904004.html>. Acesso em 26 ago. 
2018. 
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personagem principal... Seria exatamente essa a intenção do 
fotógrafo? ([...] Comentário, 2 jan. 2018).  

Uma foto, correndo o mundo, todos podem visualizá-la, mas 
ninguém conhece o garoto. Por que será? ([...] Resposta a 
comentário, 3 jan. 2018). (DORETTO; FURTADO, 2018, p. 20) 

Durante a análise dos comentários, as autoras não perceberam, entre os 

usuários, a preocupação com o garoto da foto, ou sobre seus direitos de estudar 

ou brincar, nem mesmo com a preservação de sua identidade. E, segundo elas, 

o modo como os textos de El País abordaram a história do menino influenciaram 

na leitura feita pelo público. Assim, os dois comentários citados acima tiram a 

criança somente da situação de fragilidade, ideia que tem relação com o 

pensamento de Buitoni (2010), pois a criança aqui é a apenas o “menino negro 

da foto” tanto na representação jornalística quanto nos comentários dos 

usuários. 

 

[...] é o garoto que serve de “palco” para discussões 
políticas ou partidárias, sobre feminismo, para comentários 
sobre a estética e a fotografia, para críticas à publicação 
jornalística ou então para reforço dos estereótipos ligados 
à infância, de forma geral, ou àquela ligada ao ser negro e 
pobre (DORETTO; FURTADO, 2018, p. 20). 

 

A representação da infância no jornalismo foi estudada pelas 

pesquisadoras em um outro trabalho. Dessa vez, o cenário foi um pouco mais 

inusitado: em março de 2017, durante uma entrevista dada à BBC World News 

via web conferência, o professor universitário Robert Kelly foi interrompido por 

seus dois filhos, Marion e James. O vídeo foi postado no YouTube e atingiu a 

marca de milhões de visualizações, além de milhares de comentários. O 

acontecimento, que foi alvo de discussões sobre “estereótipos paternos e da 

estrangeira” (já que a esposa de Kelly, coreana, foi confundida com uma babá 

por parte do público), trouxe também, segundo as autoras, uma “representação 

não esperada da infância, em que o brincar perturba a seriedade da narrativa 

jornalística” (DORETTO; FURTADO, 2018, p. 1). 

As pesquisadoras dizem que a representação dos filhos de Robert Kelly, 

Marion e James, traz a criança em seu  cotidiano, mas que isso não interessa ao 

jornalismo de modo geral, pois foge da representação estereotipada das 
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“narrativas noticiosas” em que ou as crianças são vistas como seres inocentes, 

que precisam ser protegidos (em geral, crianças das classes média e alta) ou 

delinquentes, que já “perderam sua infância e não podem ser reabilitadas” (2018, 

p. 8). Portanto, a “invasão” feita pelas crianças durante a web conferência 

“provoca uma representação não esperada da infância nesse discurso 

jornalístico” (DORETTO; FURTADO, 2018, p. 14). 

Por fim, temos aqui, neste tópico e no anterior, exemplos de discursos 

tanto na academia (representado, por exemplo, nas teorias de Postman e 

Prensky) e quanto no jornalismo sobre como as crianças deveriam ser e de como 

o conceito da infância se apresenta hoje diante dos diversos discursos 

construídos ao longo do tempo. Porém, como temos demonstrado ao longo deste 

trabalho, as diversas infâncias de nossa sociedade são muito mais complexas 

do que certos autores ou veículos jornalísticos querem mostrar.  

 

1.3. Relação das crianças com as notícias 

 

Além da forma como as crianças são representadas nos meios de 

comunicação, na academia, temos pesquisadores da infância que abordaram 

em situações diversas a relação entre meninos e meninas com o jornalismo 

infantil ou com notícias jornalísticas de forma geral. 

Doretto (2015) estudou sobre o jornalismo infantil e a participação das 

crianças entre Brasil e Portugal. Foram entrevistadas crianças e adolescentes 

entre 9 e 16 anos e de classe média, com acesso a meios digitais. Ela mostra 

que as crianças mais novas, que usam menos as tecnologias, se informam 

sobretudo pela televisão, enquanto as mais velhas e os adolescentes usam mais 

a Internet para seu consumo noticioso -- que aliás nem sempre se concentram 

em fontes jornalísticas tradicionais, mas envolvem canais do YouTube e páginas 

sobre curiosidades no Facebook. Assim, por meio da investigação, a autora 

buscou entender quais eram as possibilidades de participação que jovens e 

crianças têm com os veículos de comunicação, principalmente no jornalismo 

infantil, por meio dos canais digitais e se essas possibilidades fazem com que 

eles contribuam com a elaboração do discurso jornalístico, exercendo o direito 

de representação. 
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Fischberg (2007), outra pesquisadora dos estudos da infância, realizou 

uma pesquisa de campo sobre os veículos infantis revista Recreio e o 

suplemento de jornal Globinho. Ela entrevistou cerca de 60 crianças de 11 anos, 

em média, em uma escola pública e em um colégio particular em áreas nobres 

do Rio de Janeiro.  

Nas entrevistas, a pesquisadora pôde perceber que as crianças se 

interessam também por notícias do “mundo adulto”, como fofocas, moda, música 

e esporte, e não apenas notícias para o público infantil. Fischberg concluiu 

também que as crianças têm conhecimento das notícias, até mesmo da mídia 

impressa; no entanto, o jornal não é o favorito delas, embora elas reconheçam 

sua importância. Para elas, um dos motivos para que torna o jornal “chato” é que 

há muita violência, ainda que elas discutam com os colegas casos que tenham 

visto ou escutado. A revista é a favorita, pois “elas apresentam algo que as 

crianças não encontram nos jornais: a possibilidade de terem, em um único 

impresso, informações somente sobre aquilo que gostam” (2007, p. 137).  

Delorme (2008) investigou a relação das crianças com as notícias e 

também buscou compreender o que essas crianças entendem como notícias 

jornalísticas. A pesquisadora fez uso de observações e entrevistas individuais e 

coletivas com 20 crianças, com cerca de 7 de idade e estudantes de uma escola 

pública na zona oeste do Rio de Janeiro. Ela percebeu que a televisão era 

bastante presente nas famílias das crianças que participaram da pesquisa. 

“Retomando a questão dos telejornais e a presença da televisão na vida das 

famílias dessas crianças, havia em suas casas 34 televisores coloridos, com 

controle remoto, o que alcança uma média de 1,7 aparelho por criança, embora 

fossem todos bastante pobres” (DELORME, 2008, p. 212). 

A pesquisadora notou que as crianças possuem uma “repulsa” pelas 

notícias, pois meninos e meninas têm uma “expectativa de que a televisão divirta, 

entretenha, informe e alegre a vida delas, o que torna fácil perceber porque os 

telejornais e as notícias da televisão não lhes são agradáveis nem divertidos” 

(DELORME, 2008, p. 212). No entanto, enquanto alguns meninos e meninas 

acham que no jornal há apenas “notícias tristes e ruins, com som e imagem em 

movimento” (2008, p. 217), algumas delas defendem a importância das notícias, 

pois assim estão bem mais informados. Além disso, a pesquisadora notou que 

as crianças se sensibilizam quando o assunto é crime, mortes ou acidentes e 
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que elas têm “angústia e medo de imaginarem-se estar sendo enganados pelas 

notícias, vindo a questionar sua veracidade” (2008, p. 218). 

Enquanto Delorme buscou compreender a relação das crianças com as 

notícias, Orofino (2013) tinha a intenção de investigar o consumo televisivo das 

crianças de modo mais genérico. Ela entrevistou 20 crianças entre 9 e 11 anos, 

de uma comunidade de baixa renda no bairro da Barra Funda, em São Paulo. O 

estudo identificou que um dos programas mais vistos pelas crianças é o noticiário 

policiaresco “Cidade Alerta”, da TV Record. A pesquisadora questiona a 

qualidade do conteúdo exibido na televisão (mortes e crimes) e a exposição das 

crianças à essa programação televisiva, e levanta um questionamento sobre o 

papel dos pesquisadores do tema: “Mas fica a pergunta: é nosso papel – 

enquanto estudiosos do tema – intervir com a denúncia de que este programa 

não é adequando ao público infantil?  (OROFINO, 2013, p. 10-11). 

 Ao longo do capítulo, percebemos que desde o início da ideia de infância 

tal como a conhecemos, séculos atrás, meninos e meninas são vistos como 

seres ingênuos e que, por isso, não devem ser inseridos no chamado “mundo 

dos adultos”. As correntes de pensamentos dos autores da academia, aqui 

estudados, refletem sobre como isso influencia no modo pelo qual as crianças 

são estereotipadas pela mídia (e isso escorrega ao senso comum): é dito que a 

todo momento elas precisam ser protegidas de algo, seja da Internet, seja das 

novas tecnologias, seja da televisão etc. 

Além disso, apresentamos autores que abordaram a relação das crianças 

com as notícias jornalísticas não só com o jornalismo infantil mas também as 

preferências de meninos e meninas de menor e maior rendimento em relação ao 

jornalismo como um todo. De modo geral, por meio dos estudos vistos 

anteriormente, percebemos que os meninos e meninas se informam sobre as 

notícias jornalísticas por meio da televisão, revista, jornal ou Internet, embora 

achem que o conteúdo é demasiado triste ou trágico. 

As crianças investigadas nesses estudos têm também idades diferentes 

da faixa etária estudada nesta monografia. Desse modo, justifica-se a 

necessidade deste trabalho, para expandir o que já foi estudado na academia 

nessa área. No capítulo seguinte mostraremos de que modo a periferia é 

representada no jornalismo e como essa representação influencia seus 

habitantes.  
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2. Periferias no Jornalismo 

2.1. O que é periferia? 

 
Em dezembro de 2017, a Rede Nossa São Paulo10, Programa Cidades 

Sustentáveis e Fundação Bernard van Leer publicaram os relatórios 

Observatório da Primeira Infância e o Mapa da Desigualdade da Primeira 

Infância de São Paulo. O estudo teve como objetivo apontar, por meio do que 

chamam de “desigualtômetro”, as diferenças entre o melhor e o pior distrito de 

São Paulo em termos de qualidade de vida, a fim de mostrar as desigualdades 

em relação às crianças que vivem na mesma cidade. A pesquisa mostrou que o 

distrito do Grajaú é o pior lugar para crianças de 0 a 6 anos viverem.  

O resultado da pesquisa repercutiu negativamente na grande imprensa 

por meio de notícias on-line, tais como: “4 em cada 10 crianças de até 6 anos 

moram nos piores distritos de SP para a primeira infância, diz estudo - Grajaú, 

no extremo Sul; e Cachoeirinha, na Zona Norte, encabeçam a lista dos piores 

distritos para as crianças11” (G1, 2017), “Mortalidade de crianças na Sé é 21 

vezes maior que em Perdizes” (Exame, 2017), “Desigualdade entre bairros 

mostra SP pouco acolhedora para crianças12” (Valor Econômico, 2017), 

“Diferença na renda formal entre bairros de SP é de quase 8 vezes, diz ONG” 13 

(UOL, 2017), “O mapa que usa indicadores de cuidado com crianças para expor 

a desigualdade em SP”14 (Huffpost Brasil, 2017), “Desigualdade entre bairros 

mostra SP pouco acolhedora para crianças”15 (Valor Econômico, 2017). Nas 

reportagens, é possível identificar que as regiões periféricas da cidade de São 

Paulo ganham mais destaque de maneira negativa, em relação à qualidade de 

vida, morte e violência, do que bairros de classe média alta. 

Neste capítulo, falaremos sobre os diferentes significados do termo 

periferia, sobre como esse sentido mudou com o passar do tempo e sobre 

                                            
10 Disponível em: <https://www.nossasaopaulo.org.br/noticias/mapa-da-desigualdade-da-primeira-infancia-os-piores-
distritos-da-cidade-para-criancas>. Acesso em: 15 abr. 2018. 
11Disponível em: <https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/4-em-cada-10-criancas-de-ate-6-anos-moram-nos-piores-
distritos-de-sp-para-a-primeira-infancia-diz-estudo.ghtml>. Acesso em: 15 abr. 2018. 
12 Disponível em: <http://www.valor.com.br/politica/5218537/desigualdade-entre-bairros-mostra-sp-pouco-acolhedora-
para-criancas>. Acesso em: 15 abr. 2018. 
13 Disponível em: < https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2017/10/24/diferenca-na-renda-formal-entre-

bairros-de-sp-e-de-quase-8-vezes-diz-ong.htm>. Acesso em: 27 out. 2018. 
14 Disponível emhttps://www.huffpostbrasil.com/2017/12/05/o-mapa-que-usa-indicadores-de-cuidado-com-criancas-

para-expor-a-desigualdade-em-sp_a_23296795/.  Acesso em: 27 out. 2018. 
15 Disponível em: https://www.valor.com.br/politica/5218537/desigualdade-entre-bairros-mostra-sp-pouco-acolhedora-

para-criancas>. Acesso em: 27 out. 2018.    
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diferentes trabalhos que abordaram a representação das periferias no 

jornalismo, analisando reportagens tais como vimos acima. Além disso, 

falaremos também da formação histórica e cultural das duas regiões periféricas 

de São Paulo que são alvo desta monografia: Grajaú e Cidade Dutra. 

Em sua tese de pós-graduação, D’Andrea (2012) descreve o termo 

periferia em três campos diferentes: a academia, os coletivos artísticos e o 

entretenimento, e como o significado teve diferentes sentidos ao longo de 20 

anos, mas o autor o resume como uma região mais pobre, que surge e se 

expande com o processo de urbanização, onde moram pessoas de classes 

populares e de baixa renda.  

A partir da década de 50 houve um aumento demográfico em São Paulo, 

e os arredores da cidade começaram a ser ocupados: “nesse processo de 

imprecisa marcação temporal, se fazia importante, enquanto processo social, 

aquilo que viria aos poucos ser denominado como periferia” (D’ANDREA, 2012, 

p. 37). 

Desse modo, o crescimento populacional nos arredores de São Paulo, 

assim como as taxas de crescimento demográficos nas cidades da América 

Latina entre a década de 1940 e 1970, foram motivos de discussão públicas e 

acadêmicas sobre “questões urbanas” e processos de urbanização da cidade. 

Hughe entende periferia como “espaços cidadãos, extremamente 

populosos e carentes da presença do Estado que, como tais, requerem a 

presença de juízes, promotores, delegados” (2004, p. 98). Em seu estudo16, o 

pesquisador fala sobre a violência nas periferias destacando a alta de homicídios nas 

regiões periféricas na cidade de São Paulo, analisando o processo de periferização e 

como o Estado atua nessas regiões de baixa de renda. 

Esse processo de urbanização é descrito por Hughe como um movimento que 

se intensificou a partir dos anos 80 e 90, com o surgimento de loteamentos mal 

estruturados em áreas distantes do centro e sem infraestrutura. Em contrapartida, Paula 

e Paula (2011), autoras que estudam periferia, dizem que o: 

 

[...] centro e periferia não necessariamente correspondem a 
lugares físicos/geográficos próximos ou distantes das regiões de 
maior possibilidade de acesso a bens e serviços proporcionados 
pelo sistema, mas espaços de inclusão, integração, exclusão, 

                                            
16 Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/spp/v18n4/a11v18n4.pdf>. Acesso em: 11 nov 2018. 
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segregação que se entrecruzam e interpenetra (PAULA; PAULA, 
2011, p. 116). 

 

Retomando Hughe (2004), o autor diz que o crescimento e expansão das 

periferias na cidade levou os seus moradores à: 

 

[...] exclusão dos direitos sociais básicos ao trabalho, à saúde e 
à educação de qualidade, assim como o direito à moradia digna, 
equipamentos públicos e infraestrutura urbana, o que significou, 
na prática, um déficit de cidadania e de governabilidade 
(HUGHE, 2004, p. 94). 

 

Enquanto Hughe (2004) diz que o crescimento das periferias levou à 

exclusão de diretos dos moradores, D’Andrea (2012) afirma que os próprios 

moradores e os movimentos populares não se acomodaram perante esse 

primeiro sentido de periferia como lugar de carência e passaram, durante os 

anos 90, a lutar para que um novo sentido se estabelecesse, “como uma crítica 

aprofundada à sociedade e como subjetividade compartilhada e reconhecimento 

mútuo de uma condição” (2012, p. 45). 

D’Andrea cita um depoimento de uma moradora da zona leste de São 

Paulo, em que ela diz que o termo não era tão usado durante os anos de 1980: 

 

A gente lá pelos 1980 não falava de periferia. A gente falava 
muito povo, falava muito trabalhador e classe trabalhadora. A 
gente sabia que a pobreza era por causa dos patrões, por causa 
dos ricos, mas a gente não falava periferia. O que fazia a 
diferença pra gente eram os cursos de formação. A gente fazia 
muito curso, isso ajudava no entendimento de como a sociedade 
funcionava. Isso não tem mais hoje. A gente se sentia muito forte 
porque estava sempre unido. Sentíamos que tínhamos força. E 
era tudo na luta, tinha uma pureza, ninguém ganhava pra militar. 
Mas a gente se identificava enquanto povo, enquanto 
trabalhador. Não tinha uma coisa de ficar falando de favela o 
tempo todo, e nem periferia (Dalva da Silva, entrevista concedida 
ao autor; D’ANDREA, 2012, p. 44). 

 

Segundo o autor, a partir de 1990, o sentido de periferia começa a mudar, 

e a região passa a ser vista não apenas como lugar “de pobreza, privação e 

sofrimento passível de comiseração, a periferia passa a ser um termo utilizado 

como marcador da presença ativa de populações vistas não sob o signo da 

fragilidade, mas da potencialidade” (D’ANDREA, 2012, p. 10). O pesquisador 
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explica que, nessa época, houve um crescimento da produção cultural nas 

classes populares, e, com isso, o sentido de periferia ganha um novo significado, 

que tem mais proximidade com a arte e a cultura e não mais, apenas, com 

pobreza e violência. Esse movimento foi fundamental para o surgimento do 

“orgulho periférico”, assim como do “sujeito periférico”.  

D’Andrea diz que “assumir-se periférico foi uma nova forma dessas 

populações se perceberem como fazendo parte de uma condição de 

pertencimento coletivo, e logo se assumirem como tal” (2012, p. 274). Portanto, 

segundo o autor, o sujeito periférico é aquele que se reconhece na posição de 

morador de uma comunidade periférica, e se orgulha dessa condição: 

 

Sujeito periférico é o morador da periferia com uma ação prática 
baseada em uma subjetividade. Os elementos principais que 
conformam essa subjetividade são: o reconhecimento de ser 
morador da periferia; o orgulho de ser portador dessa condição; 
o pertencimento a uma coletividade que compartilha códigos, 
normas e formas de ver o mundo; o senso crítico com relação à 
forma como a sociedade está estruturada; a ação coletiva para 
a superação das atuais condições (D’ANDREA, 2012, p. 275-
276).  

 
Os movimentos também, por meio da arte, enxergaram uma forma de 

fazer política através de atividades culturais, mostrando que a periferia estava 

“ali”. Artistas, escritores, cineastas e músicos passaram a compreender que a 

periferia deveria ser pautada publicamente como 

 

[...] fenômeno geográfico/social e subjetivo deveria ser narrado 
e abordado. [...] Todos estes artistas foram rompendo o cerco da 
invisibilidade e colocando seus produtos culturais na cena 
artística paulistana e brasileira, propiciando assim uma maior 
circulação de suas ideias e de seu ponto de vista sobre o mundo. 
O cerne da preponderância do discurso deste movimento 
cultural foi, sem dúvida, o fato de falarem da periferia sendo 
moradores da periferia (D’ANDREA, 2012, p. 46). 

 

D’Andrea fala sobre como a indústria do entretenimento também foi 

responsável para um novo significado de periferia, principalmente, por meio do 

cinema com o lançamento do filme Cidade de Deus de 2002. O autor diz que o 

filme: 

 

[..] foi o catalizador da entrada em cena nas prateleiras do 
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mercado cultural de uma série de produtos que tinham por 
característica a apresentação da pobreza, da favela e da 
periferia. Por fim, periferia passou a ser vendável e virou 
moda (D’ANDREA, 2012, p. 269). 

   

 No entanto, D’Andrea reforça que a transformação da periferia em mais 

um produto do mercado tem a ver com a própria participação dos moradores 

periféricos, pois segundo o pesquisador, eles foram responsáveis pela produção 

e circulação dos produtos “com o rótulo periferia, seguindo a tendência da 

indústria do entretenimento (2012, p. 269).  

Ao mesmo tempo que os movimentos culturais passaram a fazer política 

por meio da arte, Hughe (2004) diz que a violência presente nas periferias virou 

assunto de discussão na contemporaneidade. Isso ocorreu pois as regiões 

periféricas são facilmente estereotipadas como lugares com altas taxas de 

violência, tráfico de drogas, propagação de armas de fogo e altas taxas de 

homicídio, o que não é muito diferente das reportagens citadas no início do 

capítulo no período em que o Mapa da Desigualdade da Primeira Infância de 

São Paulo foi publicado, em 2017. 

 

As altas taxas de criminalidade e homicídios são, portanto, um 
fenômeno que tem se ampliado nas grandes cidades, associado 
tanto ao tráfico como aos fortes incrementos da pauperização 
social e da precariedade urbana resultante das transformações 
no mercado de trabalho e no processo de urbanização. A 
situação de periferia e de exclusão social, portanto, passa a 
incorporar vulnerabilidade e riscos advindos de um conjunto 
complexo de causas e determinantes mais amplos, que afetam, 
notadamente, crianças e jovens (HUGHE, 2012, p. 96). 

 
 

Hughe (2004) também diz que a ausência do Estado foi responsável pelo 

crescimento desenfreado das ocupações das regiões periféricas. Sendo assim, 

a falta de acompanhamento estatal comprometeu ainda mais a qualidade de 

vida, a mobilidade e até mesmo os acessos básicos na saúde, na segurança e 

na educação dos moradores dessas regiões. 

Assim, a partir das ideias aqui abordadas, entendemos que periferia é 

uma região da cidade em que os moradores das classes populares têm bem 

mais dificuldades de deslocamento e acesso a direitos básicos de qualquer 

cidadão. Ou seja, embora tenham se passado 14 anos desde a publicação do 
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texto de Hughe, vemos que não há muitas diferenças na segurança e nas 

condições desses bairros periféricos citados no parágrafo acima. No tópico 

seguinte, falaremos sobre a representação das periferias por meio do jornalismo, 

para entender melhor como essas regiões vêm sendo tratadas pela mídia. 

 

2.2. Representação da periferia na mídia 
 

 Analisadas sob perspectivas e olhares diferentes, buscamos nesta seção 

mostrar como as periferias, comunidades e favelas são representadas na mídia 

jornalística. Para isso, trouxemos aqui autores que analisaram essa 

representação em diferentes regiões, como Curitiba (PR), Distrito Federal (DF), 

Natal (RN), Palmas (TO), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) 

e Vitória (ES), em diferentes meios de comunicação. 

 Na região Sul do país, Queiroz et al. (2011) analisaram o maior jornal de 

destaque de Curitiba (PR), a Gazeta do Povo. Fundado em 1919, o periódico é 

voltado principalmente para a classe média alta. Em seu estudo, os autores 

investigaram o modo como são retratados os assuntos que envolvem as 

periferias de Curitiba no jornal impresso.  

Os pesquisadores, assim como autores do tópico anterior, destacam a 

violência nas periferias e favelas nas cidades brasileiras e reforçam que as 

necessidades básicas de qualquer cidadão não são atendidas plenamente 

nesses lugares, desde a “área da saúde, moradia, emprego e educação” 

(QUEIROZ et al., 2011, p. 5).  

Em sua sustentação teórica, Queiroz et al. (2011, p. 5) diz que “essa 

exclusão é também refletida nos meios de comunicação, nos quais essas regiões 

e seus moradores são protagonistas de representações parciais, distorcidas e 

estereotipadas”. E essas visões ocorrem por:  

 

[...] falta de conhecimento dos jornalistas, que têm uma visão 
homogeneizada das favelas. Para eles, não existem variedades 
de situações sociais, culturais e econômicas nessas 
comunidades. No geral, trabalham com o estereótipo do 
morador da favela, percebidos como negro analfabeto e 
miserável (QUEIROZ et al., 2011, p. 6). 

 

 Assim, para os autores, essas distorções das periferias têm a ver com o 
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descaso dos jornalistas para retratar o tema. Além disso, os repórteres seguem 

a linha editorial dos grandes veículos de comunicação, que costuma priorizar 

notícias sobre bairros nobres da cidade curitibana. 

Queiroz et al. (2011, p. 7) diz que “quando se dá destaque somente às 

notícias de violência e crime, calando as comunidades quando os assuntos são 

suas necessidades e dificuldades cotidianas, dá-se um fenômeno chamado 

invisibilidade social”. Segundo os autores, essa “invisibilidade social” tem a ver 

com a indiferença da mídia na divulgação de notícias distorcidas sobre a 

periferia. 

Na investigação, os autores verificaram se havia exclusão de assuntos 

ligados às regiões mais pobres da cidade e se, de alguma forma, essa exclusão 

alterava a visão e a realidade da periferia e de seus moradores. Para o trabalho, 

Queiroz et at. (2011) analisaram durante dois meses as publicações diárias do 

jornal, entre agosto e setembro de 2010. Durante esse período, apenas seis 

reportagens retrataram a periferia. A partir disso, os pesquisadores concluíram 

que o jornal reserva pouco espaço para a periferia. Ou seja, que ela quase não 

tem representatividade no jornal Gazeta do Povo. E as reportagens que abordam 

o tema, mais uma vez retratam apenas a violência e o crime nessas áreas, onde 

moram classes populares. 

Em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Canabarro et al. (2014) 

analisaram representação das comunidades de baixa renda nas reportagens 

apresentadas no Jornal do Almoço, da emissora RBS TV. 

 Para a investigação, as autoras analisaram os discursos televisivos do 

Jornal do Almoço, com foco nas reportagens que “apresentam de maneira linear 

a proximidade do jornalismo com a periferia, despertando diferentes sentidos de 

posições dos sujeitos e respectivos contextos através do cenário televisivo” 

(CANABARRO et al., 2014, p. 2). O objetivo da pesquisa foi “identificar 

construções discursivas que apontem para a representação da marginalização, 

vulnerabilidade e exclusão” (CANABARRO et al., 2014, p. 8). Ao justificar sua 

escolha, as autoras dizem que, mesmo com a interatividade dos dias de hoje, 

principalmente devido às redes sociais, a televisão exerce forte influência no que 

diz respeito à construção de identidade dos telespectadores e que não pode ser 

ignorada. 

 Desse modo, para a realização da pesquisa, quatro matérias retratando a 
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periferia e seus moradores foram analisadas entre o mês de setembro e 

dezembro do ano de 2013, sendo uma para cada mês. Transmitido pela primeira 

vez em 1974, o Jornal do Almoço é veiculado de segunda a sábado às 12h e 

tem duração de 45 minutos. O telejornal aborda acontecimentos factuais, 

culturais e esportivos, além de trazer músicas, comentários e entrevistas. 

 No fim da investigação, Canabarro et al. (2014) puderam perceber que a 

representação das periferias está relacionada aos problemas sociais, à violência 

e à falta de estruturas públicas. “[...] O espaço que esses sujeitos [os moradores 

das classes mais baixas] ocupam é um espaço marginalizado, é um espaço que 

é o outro lado, o lado sem calçada, sem pavimentação, sem esgoto, o espaço 

do lixo e do descaso” (CANABARRO et al., 2014, p. 12).  

Mesmo em reportagens com o objetivo oposto, ou seja, em casos de 

“superação, os bons resultados, as iniciativas que buscam promover o inverso 

desta exclusão, seus atores parecem não sair dos seus lugares de fala”. Ou seja, 

continuam sendo desenhados como moradores de “espaços marginalizados” 

(CANABARRO et al., 2014, p. 12). 

Em um cenário diferente, ao Norte do Brasil, temos Alves e Soares (2012). 

Os autores buscaram realizar um comparativo entre as reportagens em vídeo 

envolvendo a periferia na cidade de Palmas (TO) a partir da TV Anhanguera, 

filiada à Rede Globo (analisando a série especial Palmas, Minha Cidade), e o 

Projeto Telinha de Cinema, realizado pela ONG de educação midiática Casa da 

Árvore. Os conteúdos realizados pelos alunos do projeto são produzidos a partir 

de celulares e câmeras digitais e editados por softwares livres. Todos os vídeos 

analisados, nos dois veículos, retratam os bairros periféricos Aureny I, II, III, IV e 

seu entorno. A veiculação das reportagens da série Palmas Minha Cidade foi 

feita por meio dos telejornais locais da emissora. Enquanto as do Projeto de 

Cinema são divulgadas por meio das redes sociais e sites. 

 Embora saibam que os conteúdos produzidos pelos os veículos falem 

sobre o mesmo lugar, os autores levantam a seguinte pergunta: “Por que vemos 

periferias diferentes?” (ALVES; SOARES, 2012, p. 1). Para eles, o jornalista 

carrega papel importante, uma vez que é responsável por compor o “imaginário 

da população”, e é esse processo que desejam analisar. 

 Durante o estudo, os autores descreveram a TV Anhanguera como a 

“imprensa profissional”, isso porque tem maior estrutura, recursos tecnológicos, 
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melhor repercussão. 

Nas reportagens feitas pela a equipe da TV na periferia de Palmas, os 

autores identificaram que os bairros Aureny são mostrados de maneira bastante 

semelhante: os bairros são “bem estabelecidos em certos aspectos, mas 

deficientes em outros” (ALVES; SOARES, 2012, p. 8). Entre as deficiências, 

estão a carência em serviços básicos, tais como segurança, saúde, educação, 

questões ambientais. Assim, foi possível perceber que os moradores da região 

estão aparentemente satisfeitos em morar ali, embora tenham consciência dos 

problemas do bairro. 

 Já durante as reportagens feitas pela a equipe Projeto Telinha de Cinema, 

os temas são bastante parecidos com os da TV Anhanguera: espaços públicos, 

comércio na região, segurança nas escolas e na região e as novas práticas 

pedagógicas no Colégio de Tempo Integral CAIC. Porém, a equipe do Projeto 

Telinha de Cinema, segundo os autores, deu “um toque mais íntimo [aos temas], 

tanto com seus entrevistados quanto com seus meios de produção” (ALVES; 

SOARES, 2012, p. 13). 

Por fim, Alves e Soares (2012) concluem que as periferias de Palmas têm 

particularidades, mas que não são apenas regiões de pobreza, modo como é 

representado pela mídia. Os autores dizem que mesmo em regiões mais pobres 

existe planejamento na cidade. Os autores dizem ainda que os cursos oferecidos 

pelo Projeto Telinha de Cinema possibilitam o exercício da cidadania e o uso da 

tecnologia de maneira educativa por meio do aparelho celular, computador ou 

câmera digital. Para Alves e Soares (2012), as ferramentas digitais a partir do 

vídeo têm forças para “confrontar a imprensa tradicional”. 

Na região Centro-Oeste Brasil, no Distrito Federal, temos Ribeiro (2007), 

que propõe uma reflexão sobre a representação de Ceilândia, região periférica, 

no jornal Correio Braziliense. Para a realização do estudo, o autor contou com a 

participação de moradores da região: foram aplicados 20 questionários a 

funcionários da Escola Classe 62. Ele realizou também análises quantitativas de 

reportagens sobre a Ceilândia entre janeiro, fevereiro e março de 2007. No total, 

foram estudadas 54 matérias, divididas em cinco categorias.  

 Ribeiro diz que, segundo suas pesquisas, a Ceilândia é noticiada no jornal 

Correio Braziliense em pautas envolvendo crimes, assassinatos, roubos, ações 

policiais e tráfico. Desse modo, é possível notar que Ceilândia é relacionada na 
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imprensa a atos de violência e criminalidade. Assim, ele conclui que “a Ceilândia 

é representada de forma equivocada e estereotipada pela violência” (2007, p. 

36), reforçando o que afirma que os telejornais e emissoras de rádios contribuem 

para essa visão estereotipada. O autor diz ainda que a realidade dos moradores 

da região e a dos jornalistas são diferentes, sendo que os primeiros, muitas 

vezes, não têm acesso a direitos básicos como saúde, segurança, transporte 

etc. Isso faz com que as percepções dos moradores e dos repórteres sejam 

diferentes em relações às condições de vida: para os primeiros, às vezes, os 

problemas não são tão grandes como são percebidos (e relatados) pelos 

segundos. Diante dessas diferenças, os moradores discordam do jornal Correio 

Braziliense, pois o periódico relata uma violência equivocada, que não ocorre no 

bairro da maneira como é retratada nas reportagens. Para o autor, portanto, o 

periódico contribui para a construção do senso comum de Ceilândia, que envolve 

criminalidade e brutalidade. 

 No Nordeste do país, Pedrosa, em 2008, na cidade de Natal, no Rio 

Grande do Norte, analisou o discurso da mídia impressa sobre atos envolvendo 

jovens infratores nas comunidades e periferias. Na justificativa do seu trabalho, 

ele diz que ações de violência têm ganhado destaque na imprensa e despertado 

a atenção na sociedade. O autor, em seu estudo, teve como um dos objetivos 

perceber como jornalistas da mídia impressa interpretam questões que 

envolvam jovens das periferias em casos assim. Além de:  

 

[...] Perceber, analisar e compreender a ideologia e o sistema de 
crenças que motivam os jornalistas a escreverem o que 
escrevem, pensar o que pensam e redigir o que produzem 
diariamente e difundir, por meio de matérias jornalísticas sobre 
jovens infratores (PEDROSA, 2008, p. 15). 

 

Pedrosa diz que os jornalistas, por meio de reportagens, apresentam a 

violência relacionada a jovens infratores, entre 12 a 19 anos de idade, como um 

problema grave que deve ser resolvido, mas não apresentam soluções para o 

caso. O estudo identificou ainda diversos estereótipos, carregados de 

preconceitos, em relação a esses jovens de comunidades mais populares.  

Como conclusão, Pedrosa destaca a importância da “abordagem crítica 

sobre a realidade dos jovens infratores, sobre as formas de tratamento 

oferecidas a este tema, a partir dos meios de comunicação em massa, 
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destacando os jornais impressos” (2008, p. 85). Por fim, autor ainda incentiva a 

população a realizar críticas e a contestar ações dos meios de comunicação. 

Segundo autor, a ausência dessa reflexão contribui para que a sociedade 

continue com a perspectiva limitada e superficial em relação a esses jovens 

infratores das periferias de Natal. 

 

Sem uma reflexão ou uma compreensão mais precisa sobre este 
assunto, o que predomina é uma visão problemática, que 
apenas estimula comportamentos de repulsa, de afastamento, 
de medo e de preconceito, aumentando estigmas já presentes 
na vida destes jovens (PEDROSA, 2008, p. 84). 
 
 

Na região Sudeste do país, em Vitória no Espírito Santo, Ronchi e 

Rebouças (2017) levantaram a discussão sobre como os jornais A Gazeta e a A 

Tribuna representam as favelas e periferias. Os periódicos pertencem a 

diferentes grupos e possuem públicos diferentes. O objetivo principal da 

discussão foi identificar se as reportagens envolvendo a periferia são 

contrastantes nos dois veículos ou se ambos realizam coberturas parecidas, 

embora sejam concorrentes. 

Para os autores, as periferias e as favelas ocupam espaço nas páginas 

policiais ou nas páginas de cultura dos jornais, e que isso tem a ver com “um 

paradoxo de visibilidade versus invisibilidade”, em que a periferia/favela acaba 

por ganhar diferentes roupagens conforme “distintos períodos temporais” 

(RONCHI E REBOUÇAS, 2017, p. 11). Eles dizem que isso acontece porque, 

em dados momentos, os jornalistas não têm tempo de compreender a real 

situação dos fatos ou estar presente diante de moradores da periferia para saber 

o que acontece em determinado espaço, e com isso reportam a periferia apenas 

a partir de dois estereótipos, um positivo e outro negativo. 

Assim, Ronchi e Rebouças concluem seu trabalho com muito mais 

perguntas do que respostas sobre o modo como as periferias e comunidades de 

Vitória são representadas nos dois principais periódicos do Espírito Santo. Os 

autores deixam as seguintes questões: “Existe voz? Que tipo de voz é autorizada 

a falar sobre essa periferia/favela? Como se dá a caracterização dos 

personagens? É a vítima? O renegado? É o diferente? Tem algo de exótico?” 

(RONCHI; REBOUÇAS, 2017, p. 12). 
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Em São Paulo, Juliana Souza (2015), em seu estudo “Jornalismo de 

Quebrada”, refletiu sobre o site do coletivo jornalístico Periferia em Movimento, 

com objetivo de identificar o modo como o veículo representa as periferias 

paulistanas. O coletivo surgiu como um projeto experimental durante um trabalho 

de conclusão de curso em 2009. O blog foi mantido até o começo de 2015 e em 

fevereiro do mesmo ano se tornou um website, com novas editorias e conteúdos. 

Para isso, foram estudados 24 textos da série jornalística À margem da 

margem, publicada em maio de 2014. Para o estudo foi realizada uma pesquisa 

qualitativa de caráter exploratório, além da consulta de fontes bibliográficas e 

documentais. 

O “Jornalismo de Quebrada” foi assim chamado pelo coletivo com o intuito 

de reforçar o slogan que resume o propósito do grupo, de falar “sobre, para e a 

partir das periferias”. Assim, o objetivo da investigação foi compreender a 

linguagem jornalística que é usada para construir as representações das 

periferias de São Paulo a partir do coletivo Periferia em Movimento. Outras metas 

foram entender de que forma o slogan do movimento se reflete nas suas pautas 

jornalísticas, destacar quais são as características do “jornalismo de quebrada” 

e quais as ferramentas usadas pelo coletivo para representação das 

comunidades. A investigação foi formada pelos textos da série de reportagens À 

margem da margem. 

 Souza (2015) percebeu que os assuntos mais abordados durante a série 

foram: 

[...] imigração (5 textos), religião (5), drogas (4 textos), pessoas 
com deficiência (4), identidade periférica (3 textos), terceira 
idade (3), índios (3), movimento LGBT (3) e definição de periferia 
(2). Outra característica geral da série é a distribuição geográfica 
abrangente das reportagens. Ao longo dos 32 textos, citou-se 63 
lugares diferentes. Os mais citados foram: Grajaú (quatro 
menções), Cidade Tiradentes (3), Itaquera (3) e Glicério (3). 
Nesse aspecto, constata-se o papel das vivências no jornalismo 
de quebrada, tendo em vista que o distrito no qual um dos 
fundadores do coletivo reside — o Grajaú — é o mais presente 
na série (SOUZA, 2015, p. 156). 

 

 O Grajaú, distrito também estudado nesta investigação, é destacado pela 

a autora em razão da quantidade de vezes em que a região é mencionada 

durante a série. Além das editorias acima, Souza (2015) cita ainda os gêneros 

jornalísticos mais presentes; entre eles, estão: perfis ou miniperfis em cada bloco 
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editorial, artigos e entrevistas pingue-pongue.  Em suas análises, a pesquisadora 

diz que o coletivo Periferia em Movimento, por meio de suas pautas, consegue 

representar os moradores das periferias e comunidades de menor rendimento 

em São Paulo através de assuntos envolvendo cultura e diversidade, mas 

também por meio de acontecimentos mais frugais que fazem parte do cotidiano 

da população dessas regiões. 

Para entender esse resultado, a pesquisadora fez entrevista com Thiago 

Borges, um dos criadores do coletivo. Ele destacou que falar sobre “as periferias 

das periferias não muda a condição de tais lugares” e reconheceu que o coletivo 

não consegue abranger todos os assuntos que envolvam as comunidades de 

menor rendimento: 

 

Ajudou muito a gente perceber também que a gente não 
consegue dar conta de tudo, de todos os assuntos e a gente nem 
tem que dar conta, sabe? A gente tem que lutar pra que tenham 
mais veículos alternativos pra que exista uma mídia mais plural, 
que tenha mais representatividade. É o que a gente fala: as 
periferias são muitas e são muitos aspectos que definem o que 
é periferia e um desses aspectos é inclusive a representação 
midiática (SOUZA, 2015, p. 158). 

 

 No Rio de Janeiro temos Baiense e Vaz (2011), que analisaram 

reportagens do jornal impresso O Globo, em 1984 e 2010. Os autores estudaram 

14 edições do jornal, com o objetivo de identificar como as favelas cariocas são 

representadas por meio do discurso jornalístico. Em 1984, o Rio de Janeiro era 

representado como a “cidade à beira do caos”. Nesse ano, o país passava pela 

Ditadura Militar, e o Rio de Janeiro estava sob o governo de Leonel Brizola. 

 A favela era representada como lugar de carência (tal como vimos no 

início deste capítulo) e isso ocorria porque os serviços públicos do Estado eram 

escassos: desemprego, serviços de saúde precários, aumento nas taxas de 

roubos, furtos, crime, greves na educação e tráfico de drogas eram assuntos 

abordados no jornal O Globo. Esta representação das favelas cariocas no 

discurso jornalístico era “tão comum a ponto de naturalizar-se” (BAIENSE; VAZ, 

2011, p. 5). 

O discurso da grande mídia era o de que a pobreza das favelas era 

justificada pela “injustiça social”. “Neste sentido, a existência de pobres, assim 

como de outros grupos marginalizados, era um sintoma, ou um produto, de uma 
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sociedade injusta” (BAIENSE; VAZ, 2011, p. 6). A mídia também representava 

constantemente o morador da favela como trabalhador: o desemprego nesse 

caso não era uma opção, mas sim uma deformidade dentro de um sistema 

econômico.  

 Já em 2010, o Rio de Janeiro é marcado pelo projeto Unidade de Polícia 

Pacificadora (UPP), feito com o intuito de combater as quadrilhas nas favelas: “a 

ideia é justamente a de pacificá-las, já que são as responsáveis pela guerra 

(BAIENSE; VAZ, 2011, p. 10).  

 Desse modo, os autores perceberam uma mudança na representação da 

favela na mídia entre 1984 e 2010. As favelas não passam a ser representadas 

somente pela pobreza, mas fala-se mais sobre balas perdidas e de “vítimas 

aleatórias” (embora esse fato seja bem mais comum em uma área pobre da 

cidade; ou seja, não é tão aleatório assim). Para os autores:  

 

“as reportagens da cobertura reconhecem que as maiores 
vítimas daquela guerra não são os moradores da cidade formal, 
vítimas virtuais, mas as vítimas reais do abandono da sociedade, 
que através das brechas do noticiário, estampavam seu pavor e 
seus pedidos de socorro” (BAIENSE; VAZ, 2011, p. 14-15). 
 
 

Assim, nesta revisão de literatura, mostramos as representações das 

periferias em diferentes estados do Brasil e pudemos perceber que todas elas 

possuem uma característica semelhante: as periferias, comunidades e favelas 

são relacionadas a crimes, violência, tráfico.  A exceção ocorreu com o coletivo 

Periferia em Movimento, pois é um veículo alternativo e que foge do modelo das 

mídias tradicionais. Ele apresenta a periferia como região de cultura, diversidade 

e não deixa de lado os acontecimentos cotidianos e os problemas das regiões 

periféricas. 

 Nos próximos tópicos, falaremos sobre o surgimento dos distritos 

estudados nesta monografia, e sua formação histórica, para que possamos 

entender melhor a representação desses lugares na visão das crianças 

entrevistadas neste estudo. 

 

2.3. Grajaú  
 

Localizado no extremo sul da capital paulista, o Grajaú era o distrito mais 
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populoso da cidade de São Paulo em 2017, com 360.787 pessoas, segundo a 

Prefeitura de São Paulo17. Administrado pela Capela do Socorro, o distrito do 

Grajaú está localizado entre a represa Billings e a represa do Guarapiranga. 

Além disso, é a região que mais abriga pessoas que vivem nas comunidades e 

favelas, ainda de acordo com a prefeitura.  

A Represa Billings foi construída entre 1925 e 1949, contribuiu para um 

grande processo de industrialização no bairro, durante os anos 50, pois a 

abundância de água gerava energia elétrica. 

Atualmente, o distrito é cortado pela avenida Dona Belmira Marin, onde 

há grande concentração de comércio18, com mais de quatrocentas lojas, além 

da avenida Senador Teotônio Vilela e da avenida Paulo Guilguer Reimberg, que 

dá acesso ao terminal Varginha. 

O Grajaú tem apenas um único hospital de grande porte, o Hospital 

Estadual do Grajaú, para atender toda a população. O distrito periférico conta 

ainda com terminal de ónibus e estação de trem. Segundo o Relatório da 

Administração CPTM 201719, a linha 9 -  Esmeralda da CPTM (Companhia 

Paulista de Trens Metropolitanos) transporta cerca de 570 mil usuários por dia 

útil. 

A Casa de Cultura de Interlagos é um dos espaços culturais do Grajaú, e 

foi inaugurada em 1992. Em 2009, o nome passou a ser Casa de Cultura Palhaço 

Carequinha. Somente em 2016, recebe o título de Centro Cultural do Grajaú20, 

que conta com um cinema de 120 lugares, um teatro, um anfiteatro, oficinas 

diversas e eventos culturais. No centro, há ainda O Ponto de Leitura Graciliano 

Ramos21, comum acervo de aproximadamente 6.000 livros. O espaço permite 

também encontros de pequenos coletivos artísticos, como GrajaMinas, 

Quebramundo, Gleba do Pêssego, Grito Periférico e Humbalada, companhia de 

teatro que surgiu no Grajaú. 

Rodrigues (2017), moradora do Grajaú, diz em seu trabalho de conclusão 

                                            
17 Disponível em: 

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/subprefeituras/dados_demograficos/index.php?p=12
758>. Acesso em 27 out. 2018. 
18 Disponível em: http://grajausp.blogspot.com/2012/09/algumas-curiosidades-sobre-avenida.html. Acesso> em 11 nov 

2018. 
19 Disponível em: <https://www.cptm.sp.gov.br/Content/Documentos/RA%202017%20-%20FINAL.pdf>. Acesso em 27 

out. 2018. 
20 Disponível em: <https://centroculturalgrajau.blogspot.com/>. Acesso em: 27 out. 2018. 
21 Disponível em: https://centroculturalgrajau.blogspot.com/p/sobre.html>. Acesso em 27 out. 2018. 
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de curso que não sabia que havia opções culturais em sua região; foi apenas em 

2011 que soube que havia um centro cultural em seu bairro: 

 

Não lembro bem quando foi, acho que mais ou menos em 2011, 
uma amiga que costumava fazer caminhadas pelo bairro, me 
levou ao Centro Cultural Palhaço Carequinha ou Centro Cultural 
do Grajaú, fiquei muito surpresa com aquele lugar. Com 21 anos 
de idade, não sabia que no distrito onde eu moro há um centro 
cultural. Conhecia alguns lugares de apresentações culturais 
distantes quase duas horas do Grajaú, entretanto o meu próprio 
bairro eu não conhecia por falta de informação e por uma visão 
distorcida do que era o acesso à cultura (RODRIGUES, 2007, p. 
19-20). 
 

 

2.4. Cidade Dutra 
 

A Cidade Dutra é um dos três distritos que compõem a Capela do Socorro. 

Segundo a Prefeitura de São Paulo, em 2017, a região contava com 196.360 

habitantes. A história da Cidade Previdenciária Presidente Dutra começou nos 

anos 30, quando um grupo de empresários criou a empresa Auto-Estrada S/A, 

com o objetivo principal de realizar uma ligação entre São Paulo e Santo Amaro. 

Segundo a Prefeitura de São Paulo22, o bairro foi fundado pela empresa 

Light and Power, com o intuito de oferecer moradia aos seus funcionários. Em 

parceira com a Autor-Estrada S/A, responsável pelo transporte público, 

iniciaram, em 25 de janeiro de 1949, os loteamentos e construções de casas 

planejadas. Na mesma data, a Cidade Previdenciária Presidente Dutra, 

homenageando o presidente da época, Eurico Gaspar Dutra, foi inaugurada. 

Assim como o distrito do Grajaú, a Cidade Dutra está localizada entre as 

represas Billings e a Guarapiranga. Na região, está situado o autódromo José 

Carlos Pacce, conhecido como Autódromo de Interlagos, onde têm lugar 

atrações automobilísticas como a Fórmula 1. 

A região está localizada entre as duas estações de trem da linha 

Esmeralda da CPTM: Estação Autódromo e Primavera-Interlagos. A Cidade 

Dutra conta ainda com o Serviço Social do Comércio – Sesc23, fundado em 1975: 

                                            
22 Disponível em:  

<https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/subprefeituras/capela_do_socorro/noticias/?p=7348>. Acesso em  
27 out. 2018. 
23 Disponível em <https://www.sescsp.org.br/pt/sobre-o-sesc/quem-somos/apresentacao/>. Acesso em 11 nov 2018. 
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uma instituição de caráter privado que proporciona bem-estar, lazer e qualidade 

de vida aos trabalhadores do comércio, sendo um dos locais mais visitados da 

região. 

Segundo Magalhães (2004 apud HUGHE 2004), em 2003, os dois bairros 

figuravam entre as regiões como maiores índices de homicídios da cidade de 

São Paulo, junto com Brás, Guaianases, Parelheiros, Jardim Ângela, Jardim São 

Luiz, Marsilac, Parque do Carmo e Sé. Por fim, neste capítulo vimos o 

surgimento e os diferentes sentidos de periferia e como isso mudou ao longo do 

tempo. Vimos também a representação dos bairros periféricos na mídia e como 

eles são retratados. Além disso, falamos brevemente sobre o surgimento dos 

dois distritos estudados nesta monografia. Nos capítulos seguintes, trataremos 

dos procedimentos metodológicos utilizados nesta investigação e também dos 

discursos sobre o jornalismo proferidos pelas crianças moradoras dos dois 

bairros periféricos: Grajaú e Cidade Dutra. 
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3. Metodologia 
 

Em nosso estudo, fizemos uso da pesquisa bibliográfica pelo Google 

Acadêmico, buscando autores que abordaram a relação das crianças com as 

notícias, ou com as mídias digitais e a Internet, por meio de trabalhos 

acadêmicos, tais como monografias, dissertações de mestrado, doutorado e 

artigos científicos. Além disso, buscamos também em livros autores que 

abordam a infância como uma construção social.  

 

Pesquisa bibliográfica, num sentido amplo, é o planejamento 
global inicial de qualquer trabalho de pesquisa que vai desde a 
identificação, localização e obtenção da bibliografia pertinente 
sobre o assunto, até́ a apresentação de um texto sistematizado, 
onde é apresentada toda a literatura que o aluno examinou, de 
forma a evidenciar o entendimento do pensamento dos autores, 
acrescido de suas próprias ideias e opiniões. Num sentido 
restrito, é um conjunto de procedimentos que visa identificar 
informações bibliográficas, selecionar os documentos 
pertinentes ao tema estudado e proceder à respectiva anotação 
ou fichamento das referências e dos dados dos documentos 
para que sejam posteriormente utilizados na redação de um 
trabalho acadêmico (DUARTE; BARROS, 2011, p. 51). 

 

Para a realização desta investigação, utilizamos também a pesquisa 

qualitativa como metodologia, por meio da entrevista. Optamos por essa técnica 

por entendermos que existe “disponibilidade e motivação da criança para esse 

tipo de instrumento de coleta, desde que condições favoráveis de interação 

[entre entrevistador e entrevistado] sejam oferecidas” (CARVALHO et al., 2004, 

p. 299). 

Entrevistas individuais e em profundidade são uma “técnica qualitativa 

que explora um assunto a partir de buscas de informações, percepções e 

experiências de informantes para analisá-las e apresentá-las de forma 

estruturada” (DUARTE, 2011, p. 62). Essa abordagem permitiu maior 

flexibilidade para que o entrevistado respondesse livremente aos 

questionamentos, de modo que o entrevistador pudesse adaptar as perguntas 

de acordo com o rumo do diálogo. Fizemos entrevistas semiestruturadas, a partir 

de um questionário (ver nos Anexos desta monografia). Essa entrevista permite 

a combinação entre perguntas abertas e fechadas, em que “o informante tem a 
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possibilidade de discorrer sobre o tema proposto” (BONI; QUARESMA, 2005, p. 

75). 

Portanto, por meio desse método buscamos alcançar o que Medina 

(2000) chama de “diálogo possível”. Para a pesquisadora, a entrevista não deve 

ser apenas uma técnica utilizada, mas sim uma troca de experiências. Desse 

modo, procuramos entender o que as crianças tinham a nos dizer e até mesmo 

aprender com elas. 

A entrevista pode ser apenas uma eficaz técnica para obter 
respostas pré-pautadas por um questionário. Mas certamente 
não será um braço da comunicação humana, se encarada como 
simples técnica. Esta — fria nas relações entrevistado-
entrevistador — não atinge nos limites possíveis da inter-
relação, ou, em outras palavras, do diálogo. Se quisermos 
aplacar a consciência profissional do jornalista, discuta-se a 
técnica da entrevista; se quisermos trabalhar para comunicação 
humana, proponha-se o diálogo (MEDINA, 2000, p. 5). 

 
 

Realizamos seis entrevistas individuais com meninos e meninas de 10 a 

12 anos no Jardim Orion, Cidade Dutra. Os entrevistados são nossos conhecidos 

(mas não de nosso círculo próximo) ou nos foram apresentadas por outras 

pessoas com maior proximidade. As conversas foram realizadas nas casas das 

crianças, com ou sem a presença dos pais, e até mesmo na casa da 

pesquisadora, quando a criança ou os pais optaram por isso. Em ambas as 

situações, tanto os pais quanto as crianças entrevistadas assinaram um termo 

de consentimento (ver nos Anexos desta monografia), que informa que suas 

identidades são preservadas e que, em caso de desistências por parte dos 

entrevistados, eles não sofreriam nenhum dano. Em todos os casos, explicamos 

oralmente os objetivos de nossa pesquisa, de modo que não houvesse dúvidas 

nem dos pais nem das crianças a respeito do propósito da investigação. As 

conversas foram gravadas (apenas o áudio), com o consentimento da criança, e 

todas tiveram aproximadamente 30 minutos de duração.  

Na região do Grajaú, entrevistamos 12 crianças, de ambos os gêneros, 

com a mesma faixa etária, de 10 a 12 anos de idade, num circo-escola. A escolha 

do local se deu, pois sabíamos que o circo recebe crianças moradoras dos 

bairros que compõem o Grajaú ou que estão em torno dele. A diferença entre o 

número de crianças entrevistadas nos dois bairros se deu porque as crianças do 
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Grajaú se voluntariaram para participar do estudo durante o período em que 

estavam no circo (e acolhemos todas as que quiserem falar), enquanto as da 

Cidade Dutra foram indicadas por pessoas próximas da pesquisadora. 

No circo-escola, primeiramente, apresentamos nossa proposta e nossos 

objetivos para a equipe pedagógica. Após a autorização para a realização das 

entrevistas, abordamos as crianças logo depois das oficinas, e falamos sobre a 

nossa pesquisa. Após esse primeiro contato, as crianças que aceitaram falar 

conosco levaram para casa um termo de consentimento para que os pais 

pudessem autorizá-las a darem seus depoimentos. Durante uma semana, as 

entrevistas foram gravadas por meio do gravador de voz e todas tiveram duração 

entre 15 e 22 minutos.  

Soares (2006) diz ser dever do pesquisador fornecer informações sobre o 

que é uma investigação, de modo que a criança compreenda “que sua 

participação é voluntária” e que tem total liberdade para recusar ou desistir do 

estudo sem nenhum tipo de dano. Para a autora, é importante “discutir com as 

crianças quais as técnicas de pesquisa que ela considera mais adequadas, ou 

com aquelas que se sente mais confortável” (SOARES, 2006, p. 35). 

Para que pudéssemos identificar se as crianças selecionadas 

apresentavam as características necessárias para esta investigação, solicitamos 

aos pais informações tais como profissão e escolaridade. Assim, percebemos 

que apenas cinco pais (incluindo mãe e pai) das crianças entrevistadas 

concluíram o Ensino Médio. Os demais interromperam os estudos e não 

chegaram a concluir o Ensino Fundamental 1 e 2 e também o Ensino Médio.  

Identificamos também que os pais de meninos e meninas entrevistados 

exercem a função de pedreiro, comerciante, vigilante, porteiro, caminhoneiro, 

entregador de alimentos, carpinteiro e auxiliar de ar-condicionado. Já em relação 

às mães das crianças, as profissões exercidas são: babá, auxiliares de serviços 

gerais, auxiliar de limpeza, diaristas, comerciante, donas de casas, costureira, 

entregadora de panfletos, universitária, auxiliar de eventos e vendedora. 

Algumas estavam desempregadas. Conforme tabela abaixo, percebemos que 

são famílias da classe trabalhadora, com baixa ou média escolaridade, 

enquadrando-se no perfil desejado (algumas das crianças, no entanto, não nos 

informaram todos os dados pedidos). Os nomes das crianças são fictícios, para 

preservar sua identidade. 
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 Entrevistado       Idade Profissão - Mãe Profissão - Pai 

Grajaú 

Bernardo 10 Desempregada Porteiro 

Bruna 10  -   -  

Carolina 11 Auxiliar de limpeza Sapateiro 

Charles 11 Costureira  -  

Henrique 11 Entregadora de panfletos 
Entregador de 
alimentos 

Isabela 10 Universitária Comerciante 

João 10 Dona de casa Vigilante 

Mariana 10 Auxiliar de serviços gerais  -  

Natalia 10 Auxiliar de eventos  -  

Rafael 10 Dona de casa Caminhoneiro 

Rogério 12 Diarista Carpinteiro 

Samanta 12 Vendedora 
Auxiliar de ar 
condicionado 

 

Cidade 
Dutra 

Antônio 12 Auxiliar de serviços gerais Pedreiro 

Caio 12 Diarista  -  

Gabriela 11 Babá Porteiro 

Geórgia 12 Comerciante Comerciante 

Guilherme 12 Desempregada Pedreiro 

Larissa 10 Auxiliar de serviços gerais Pedreiro 
 

 

3.1. Ética e dificuldades ao entrevistar crianças 
 

Sem dúvida, a realização das entrevistas foi o momento mais esperado 

durante esta pesquisa, pois estávamos ansiosos para saber o que as crianças 

das duas regiões de baixo rendimento nos diriam sobre suas relações com as 

notícias jornalísticas. Tanto as meninas quanto os meninos nos surpreenderam 

em seus posicionamentos e respostas. Mas, para que pudéssemos fazer as 

entrevistas, tentamos seguir alguns passos, ainda que não haja uma receita 

pronta de como abordar ou entrevistar crianças. 

Assim, procuramos seguir as orientações de Doretto (2017). Ela diz que, 

durante sua experiência com o jornalismo infantil e com a pesquisa acadêmica, 

tem buscado maneiras diferentes para se aproximar de crianças e adolescentes, 

conversar com eles e entrevistá-los formalmente.  

A pesquisadora afirma que não encontrou em textos de manuais 

jornalísticos como as dificuldades de entrevistar jovens e crianças pudessem ser 

trabalhadas. Doretto diz que, em estudos acadêmicos, apenas questões éticas 
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e preocupações sobre como os direitos de crianças e adolescentes não podem 

ser desrespeitados se fazem presentes, mas não aparecem debates sobre como 

conversar com elas. 

 

[..] não vi nada dizendo o que fazer, por exemplo, nos casos em 
que as crianças não querem conversar ou são tímidas. Há 
proposições de diferentes metodologias, usando desenhos ou 
grupos de foco para driblar situações como essa. Mas quando 
se deve abandonar a entrevista com os mais jovens? E mais: ela 
deve ser renunciada? Há situações em que ela não vai funcionar 
realmente? (DORETTO, 2017, p. 160). 

 
 

 Assim, Doretto (2017) reuniu algumas técnicas, posturas e 

comportamentos que tentamos utilizar em nosso estudo com crianças 

alfabetizadas. O primeiro deles é “Respeite o conforto do entrevistado”, ou seja, 

pedir para que a criança indique onde ela irá se sentar e onde ela prefere que o 

pesquisador se sente ou se prefere ter a companhia dos pais ou não durante a 

entrevista (conforme indicamos mais acima). 

O segundo tópico é o que Doretto chama de “Respeite o tempo do seu 

entrevistado”. Isso significa que às vezes as crianças podem se cansar de falar 

e então será preciso realizar pausas e deixá-las à vontade para realizarem outras 

atividades. Nesse tópico ela ressalta que, muitas vezes, é a primeira vez que a 

criança é questionada sobre determinado assunto; assim, espera-se um tempo 

para que ela pense sobre sua resposta; e, se necessário, o pesquisador deve 

reformular a pergunta. 

No terceiro tópico: “Respeite o assunto no qual ela tenha interesse”, 

Doretto diz que a criança pode falar sobre outros assuntos que estão fora do 

tema da pesquisa, mas que sejam interessantes para ela. Desse modo, 

recomenda-se o pesquisador não a interrompa, mas que converse sobre o tema. 

Porque, além de criar laços entre entrevistador e entrevistado, algumas 

informações vindas dessa conversa podem contribuir para o estudo. 

O quarto tópico, “Observe gestos e a postura de seu entrevistado”, diz 

que o “modo de estar” do entrevistado precisa ser observado, pois, além de 

palavras, gestos, sinais e atitudes também fazem parte de uma linguagem e, se 

considerados importantes, devem ser inclusos nos resultados da pesquisa. No 

quinto e último tópico, “Troque experiências”, Doretto diz que há situações em 
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que é preciso compartilhar informações com o entrevistado para que a criança 

sinta que o pesquisador compreende o que ela tem a dizer.  

Além de seguirmos as orientações acima, nos atentamos também para 

diretrizes éticas, que se fazem necessárias não só como profissional da área de 

jornalismo, mas como alguém que respeita o espaço de outras pessoas, 

inclusive o de meninos e meninas, foco da nossa investigação. Isso está exposto 

em nossa preocupação em explicar às crianças entrevistadas os objetivos de 

nossa pesquisa e conseguir o seu aceite em participar (além da autorização dos 

pais), mas não só.  Soares (2006, p. 25), em seus estudos sobre a infância, diz 

que “os princípios e aspectos éticos básicos num processo de investigação com 

crianças” têm a ver com “as valorizar e respeitar enquanto parceiros de 

investigação, em suma, de as valorizar enquanto cidadãos”. A autora diz ainda 

que a infância é um grupo social com características que as diferem dos demais 

grupos, como os dos adultos, mas que as crianças são “atores sociais 

competentes para a interpretação da realidade social em que se inserem” 

(SOARES, 2006, p. 25). Foi desse modo que tratamos as crianças com quem 

conversamos durante este trabalho.  

A pesquisadora fala também que as investigações com meninos e 

meninas devem permitir que elas “tenham oportunidade de serem actores no 

processo de investigação” (SOARES, 2006, p. 30), pois as crianças são “ocultas 

dos métodos tradicionais” nas pesquisas e que a proteção é a justificativa dos 

adultos para que isso ocorra. Assim, Soares ressalta como a questão de poder 

dos adultos sobre as crianças é para os pesquisadores da infância um dos 

principais “desafios éticos” nas pesquisas. 

 

Considerar as crianças como actores ou parceiros de 
investigação e a infância como objecto de investigação por seu 
próprio direito, encarar e respeitar as crianças como pessoas e 
abandonar as concepções conservadoras e ancestrais de 
exercício do poder e tutela do adulto sobre a criança, para que 
lhe seja restituída a voz e a visibilidade enquanto actores sociais, 
são atitudes essenciais na construção de uma ética de 
investigação com crianças, que é afinal mais um processo de 
construção da cidadania da infância (SOARES, p. 32, 2006). 
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Uma grande dificuldade, principalmente com as crianças do Grajaú, foi 

prender a atenção delas, e isso foi a nossa maior limitação durante esta etapa. 

No momento das entrevistas, não tínhamos um espaço reservado no circo para 

que pudéssemos conversar sem distrações e em silêncio, diferentemente do que 

ocorreu com as crianças da Cidade Dutra, que foram entrevistadas em suas 

casas ou na residência da pesquisadora. Como consequência disso, o tempo de 

duração das conversas, comparado com o das entrevistas com as crianças do 

Jardim Orion, foram menores. As entrevistas foram feitas na tenda do circo e 

após as oficinas, ou seja, era um momento que as crianças tinham para brincar, 

correr, antes do horário do lanche e da saída; e isso as distraia o tempo todo — 

ainda que demonstrassem bastante interesse em participar da pesquisa. Assim, 

não conseguimos seguir todos os passos elencados por Doretto (2017), tendo 

em vista que o ambiente das entrevistas não permitia algumas das medidas 

sugeridas pela autora. 

Em Cidade Dutra, no entanto, as crianças conseguiam responder melhor 

às nossas perguntas. Elas se sentiam mais à vontade, até mesmo na casa da 

pesquisadora. Mesmo na presença dos pais em alguns casos, os ambientes 

estavam silenciosos, e isso contribuiu para que as meninas e os meninos 

entrevistados não se distraíssem, como aconteceu com a crianças entrevistas 

do Grajaú. 

Percebemos ainda que, ao serem questionados sobre determinados 

assuntos ou acontecimentos, as respostas dos pequenos eram mais leves, sem 

demoras — não havia um desdobramento para responder a uma pergunta, o que 

é bastante comum entre adultos entrevistados. Em alguns momentos, no 

entanto, alguns pediam para que esperássemos por suas respostas; afinal, era 

a primeira vez que refletiam sobre tais assuntos, como demonstra Doretto 

(2017). 

Sentimos dificuldade também em relação ao retorno dos termos de 

autorização assinados, pois as crianças os levaram para casa, mas se 

esqueciam de retornar com elas para o circo — diferentemente das crianças da 

Cidade Dutra, que nos entregaram os termos assinados no momento da 

entrevista. No caso de algumas crianças, após o período de permanência no 

circo, foi preciso solicitar à equipe pedagógica o contato dos responsáveis das 

crianças para reaver o termo, de modo que pudéssemos dar continuidade à 
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pesquisa; no entanto, nesse processo perdemos algumas informações tais como 

escolaridade e profissões dos pais das crianças. 

 Carvalho et al. (2004), ao analisar as limitações e utilidades em entrevistar 

crianças, diz que é uma técnica pouco usada, pois as crianças muitas vezes 

ainda são consideradas como incapazes de falarem sobre suas preferências, 

pontos de vistas etc. No entanto, sobre o resultado das entrevistas com crianças, 

a pesquisadora diz que: 

 

A qualidade do dado colhido depende, entre outros fatores, da 
qualidade da relação entre o entrevistador e o entrevistado; mas 
sugerem, principalmente, a disponibilidade e motivação da 
criança para esse tipo de instrumento de coleta, desde que 
condições favoráveis de interação sejam oferecidas 
(CARVALHO et al, 2004, p. 199). 

 

Portanto, como vimos nas ideias dos autores acima, entrevista com 

criança ainda é uma técnica pouco explorada nas pesquisas (e também em 

notícias e reportagens com caráter jornalístico, como mostrado no capítulo 1). 

No entanto, embora o método tenha apresentado dificuldades, acreditamos que 

as entrevistas que realizamos nos permitiram entender melhor o consumo 

noticioso das crianças das periferias de São Paulo. Assim, buscamos mostrar no 

capítulo seguinte de que modo meninos e meninas são atores sociais com 

capacidade para falar sobre temas de seus interesses, assuntos que as 

envolvam e, principalmente, sobre as notícias da atualidade.  
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4. “As crianças não podem saber de nada. Só os adultos”: 
meninos e meninas periféricos e as notícias 

 

Para que se tornem adultos independentes   

as crianças devem   ser ensinadas a 

pensar por si mesmas, e não a pensar 

desse ou daquele jeito. 

(Autor Desconhecido) 

  

 A frase acima, de um autor desconhecido, representa muito bem os 

resultados que obtivemos nesta monografia. Porque as crianças que fizeram 

parte desta investigação nos mostraram, a partir de seus olhares, que são 

bastante críticas e relatam de forma estruturada a realidade em que vivem. Nesta 

seção, vamos expor esses pensamentos: suas reflexões sobre a mídia, o 

jornalismo e as representações das crianças e das periferias.  

 Um dos principais objetivos de nossa investigação foi perceber se e como 

meninos e meninas, moradoras da Cidade Dutra e Grajaú, zona de sul de São 

Paulo, acessam a Internet. Percebemos que a maior parte das crianças não 

acessa à rede a todo momento, mas faz uso regular da Internet antes ou depois 

da escola regulamentar, e/ou depois das oficinas do circo-escola — porém, 

nunca durante as aulas. A maioria tem internet em casa, em modo wifi; apenas 

uma criança ouvida disse não ter acesso à rede. 

 

Pesquisadora: E você acessa a Internet? 
— Só na casa do meu pai. 
Pesquisadora: Então com a sua mãe você não acessa? 
— É, minha mãe coloca crédito no celular dela e ela troca por Internet. 
Pesquisadora: Não tem wifi [em casa]? 
— Não. 
(Henrique, 11 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: Você acessa antes de ir para a escola ou depois? 

— Depois. 

Pesquisadora: Depois que você chega da escola? 

— (Acenou que sim). 

(Larissa, 10 anos, Cidade Dutra) 

 

Pesquisadora: E quantas vezes você acessa à Internet por dia? 

— Umas duas ou três. 

Pesquisadora: Acessa antes de ir para a escola ou depois que você 

volta da escola? 
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— Depois, porque não tem como, porque eu acordo, me arrumo e não 

dá tempo de ficar mexendo, aí eu mexo quando eu chego. 

(Guilherme, 12 anos, Cidade Dutra) 

 

Pesquisadora: Você vai para escola de manhã, vem para o circo à 

tarde. Quando você chega em casa, o que você costuma fazer? 

— Quando eu estou com meu celular eu vou jogar ou assistir vídeo, ou 

ligo a TV para assistir desenho. 

(Rogério, 12 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: Depois que você vai para escola, você vem para o 
circo? 

— Sim. 
Pesquisadora: E depois que você sai do circo, o que você faz quando 
chega em casa? 

— Eu fico mexendo no celular, às vezes eu estudo também. 
(João, 10 anos, Grajaú) 

 

 Entre as crianças entrevistadas nos dois bairros, 10 possuem celulares 

próprios para acessar a Internet, enquanto oito utilizam os telefones móveis das 

mães ou dos pais porque não têm celular ou porque o aparelho está quebrado 

ou foi perdido. Dessas crianças, apenas uma possui tablet e duas crianças 

utilizam o computador para realizar pesquisas escolares, embora mais 

entrevistados tenham computador em casa: 

 

— Tenho computador, mas eu nunca fiz isso pelo computador não. 

Pesquisadora: Nunca pesquisou no computador? 

— Sim, mas eu pesquisei para jogar, para fazer trabalho. Igual no 

celular, às vezes eu fiz trabalho porque meu computador quebrou, meu 

pai já comprou outro, agora é melhor para o trabalho. Eu vou fazer o 

trabalho lá, mas como não tem trabalho eu não faço. 

(Isabela, 12 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: Você faz pesquisa mais no seu celular ou no seu 

computador? 

— No computador é melhor para enxergar porque é maior. 

(Geórgia, 12 anos, Cidade Dutra) 

 

 Para as crianças que participaram desta investigação, não há grandes 

diferenças entre acessar a Internet pelo celular ou pelo o computador ou até 

mesmo pelo tablet. Elas dizem apenas que o celular é mais prático: 

 
— O celular eu posso levar para qualquer lugar ou pode ser dentro de 
uma bolsa ou no bolso ou até mesmo aqui na cintura, por causa que 
ele é pequeno; agora o tablet e o notebook não. 
(Gabriela, 11 anos, Cidade Dutra) 
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Pesquisadora: Você acha que tem alguma vantagem em acessar a 

Internet pelo celular ou pelo computador? 

— Não. 

Pesquisadora: Você acha que é a mesma coisa? 

— É melhor o celular. 

(Samanta, 12 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: E você acha que tem alguma diferença em acessar a 
internet pelo computador ou pelo celular? 
— Não. 
Pesquisadora: Você acha que é a mesma coisa? 
— É, a mesma coisa que vai aparecer no celular vai aparecer no 
computador. 
(Carolina, 11 anos, Grajaú) 

 
 

A Internet é usada principalmente para fazer pesquisas escolares, jogar, 

ver vídeos de canais de youtubers ou música e usar redes sociais, como 

Facebook, WhatsApp e Instagram. Entre as crianças entrevistadas, apenas nove 

possuem Facebook e fazem uso contínuo da rede social. Quatro crianças nunca 

tiveram conta na rede por desinteresse, enquanto cinco crianças não utilizam, 

embora já tenham tido contas ativas anteriormente na rede social — um dos 

motivos justificados por elas é que o aplicativo ocupa muito espaço no aparelho 

celular. Nos dois bairros, entre as principais atividades realizadas por elas estão: 

procurar amigos, conversar com amigos e familiares, dar likes24 em posts, ver 

vídeos e ver fotos.  

 

Pesquisadora: E o que você faz lá no Facebook? Você conversa com 

pessoas? 

— Não, é porque ninguém me manda uma mensagem, não fala nada. 

Pesquisadora: Aí você não manda mensagens também? 

— Não. 

Pesquisadora: Você vê fotos, vídeos?  

— É, vejo as fotos e os vídeos. 

Pesquisadora: Você curte alguma coisa ou comenta? 

— Eu curto, mas às vezes eu posto também. 

Pesquisadora: Mas você costuma comentar muito ou pouco? 

— Poucas vezes. 

(Henrique, 11 anos, Grajaú) 

 

No WhatsApp, as crianças de ambas as regiões enviam mensagens para 

amigos e participam de grupos da escola, do circo-escola ou de amigos. As 

crianças disseram ainda que durante o acesso à Internet os pais perguntam às 

                                            
24 Dar “like” nas redes sociais é curtir posts, vídeos, fotos no Facebook, Instagram ou YouTube. 
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vezes o que eles estão fazendo ou a que estão assistindo, e elas afirmaram que 

respondem aos pais. Em apenas um caso no Grajaú, João, 10, diz que os pais 

nunca perguntaram, mas sem dizer o porquê: 

 

Pesquisadora: Quando você está mexendo na Internet, seu pais 
perguntam o que você está fazendo? 
— Sim. 
Pesquisadora: E você costuma responder o que quando eles 
perguntam? 
— Eu mostro o que eu estou pesquisando porque os pais têm o direito 
de saber, né? 
(Bruna, 10, anos, Grajaú) 
 
Pesquisadora: E quando você está mexendo na Internet pelo celular, a 
sua mãe pergunta o que você está fazendo na Internet ou não 
pergunta? 
— Às vezes sim. 
Pesquisadora: E quando ela pergunta o que você responde para ela? 
— Eu respondo que estou assistindo uma coisa que não fala palavrão 
porque ela não gosta. 
(Caio, 12 anos, Cidade Dutra) 

 
Pesquisadora: Quando você mexe em alguma coisa na Internet seus 

pais olham o que você faz lá? 

— Sim. 

Pesquisadora: Eles perguntam para você? 

— Sim. 

Pesquisadora: Quando eles costumam perguntar? 

— Tipo, eles perguntam assim “O que que você vai fazer?” Eu peço:  

“Mãe eu posso mexer no seu celular?”. Aí ela fala: “Para quê?”, “Eu 

falo: “Para jogar, para assistir YouTube”. 

(Rafael, 10 anos, Grajaú) 

 
Pesquisadora: Quando você procura alguma coisa na Internet nem o 
seu pai nem a sua mãe querem saber o que você está fazendo? Não 
perguntam? 
—  Depende, se eu fizer do lado deles, eles perguntam o que eu estou 
fazendo. 
Pesquisadora: Se você não estiver perto deles, eles não perguntam? 
— É. 
(Guilherme, 12 anos, Cidade Dutra) 
 
Pesquisadora: E quando você está mexendo lá na internet os seus pais 

perguntam o que você está fazendo? 

— Não. 

Pesquisadora: Nunca perguntaram? 

— Não. 

(João, 10 anos, Grajaú) 

 

Todas as crianças acessam o YouTube para escutar músicas e para 

assistir aos canais dos youtubers preferidos e a vídeos engraçados. Entre todas 

elas, Gabriela, 11, morada da Cidade Dutra; Isabela, 12; João, 10 anos, e 
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Rogério, 12 anos, moradores do Grajaú, possuem canais; os demais, no entanto, 

disseram que gostariam de ter perfis no YouTube, em que falariam sobre o dia 

a dia, ou como dançar, sobre jogos ou até mesmo sobre as atividades que 

realizam no circo: 

 

— Meu canal do YouTube... Eu achei curioso como as pessoas fazem 

vídeos, aí eu fui e quis fazer. Tudo o que eu acho diferente de fazer, 

vamos supor, quando eu comprei meu material de 2018, que foi esse 

ano, eu quis fazer o vídeo, foi meu primeiro, praticamente o primeiro 

vídeo que eu postei. Eu fui e fiz e eu fui mais gostando do que eu fazia 

e agora eu faço praticamente todo final de semana. 

(Gabriela, 11 anos, Cidade Dutra) 

 

Pesquisadora: E você tem algum canal no YouTube? 

— Tenho. 

Pesquisadora: O seu canal fala sobre o quê? 

— Tipo, eu brinco com minhas amigas, tem um que eu estava 

dançando com minha amiga. 

Pesquisadora: E você tem quantos inscritos? 

— Aí eu já não sei. 

(Isabela, 12 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: Você tem canal? 

— Sim. 

Pesquisadora: O seu canal é sobre o quê? 

— Sobre games, essas coisas. 

Pesquisadora: Você sabe quantos inscritos você tem? 

— Doze. 

Pesquisadora: E você fala sobre games em geral? 

— Sim. 

(João, 10 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: Então você tem canal? 

—Tenho. 

Pesquisadora: Seu canal fala sobre o quê? 

— Games e quase tudo. 

Pesquisadora: E tem quantos inscritos? 

— Tenho 25. 

(Rogério, 12 anos, Grajaú) 

 

Assim, os meninos e meninas entrevistados mostraram que os meios 

digitais são ferramentas capazes de simplificar a vida delas, seja para falar com 

amigos, seja para realizar uma pesquisa escolar. Os pequenos nos mostraram 

assim como Livingstone (2009) diz, como vimos na Introdução, que a Internet 

proporciona oportunidades de novos aprendizados e também de diversão (o que 
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inclui imitar os youtubers). É esse o principal uso que as crianças fazem da rede, 

o que corrobora outros estudos nesse sentido, incluindo os realizados com 

crianças de outras classes econômicas (CETIC.BR, 2016). Os entrevistados 

afirmaram ainda que os pais costumam acompanhar essa atividade, e isso não 

parece incomodar as crianças.  

Assim como apontado por Delorme (2008), identificamos que a televisão 

está presente nas casas de todas as crianças entrevistadas, e esse é o meio 

mais usado por elas para se informarem (não a internet). Em geral, as crianças 

assistem ao telejornal sozinhas, antes de começar algum programa de interesse 

delas, ou na presença dos pais, à noite ou pela manhã, antes de irem para a 

escola.  É comum ainda que a família assista ao noticiário, antes de a novela 

começar.  

Tanto os meninos quanto as meninas falam sobre a importância de se 

informar sobre as notícias do Brasil e do mundo: é uma forma de ficarem 

“cientes” e permanecerem em “alerta”. Embora, para elas, o jornal fale sobre 

“notícias tristes e mortes”, ou repita as mesmas notícias, foi possível perceber 

que crianças gostam de acompanhar notícias de futebol (incluindo meninas), 

assim como a previsão do tempo: 

 

Pesquisadora: E passa alguma coisa no jornal que chama a sua 
atenção e você gosta de ver? 
— Só quando é futebol. 
Pesquisadora: E você gosta bastante de notícias que tenham a ver com 
futebol? 
— Sim. 
Pesquisadora: Você viu alguma notícia recentemente sobre a Copa? 
Tem visto alguma coisa? 
— Sim. 
(Geórgia, 12 anos, Cidade Dutra) 

 

Pesquisadora: E quando você assiste jornal tem alguma coisa que 
você gosta mais de ver ou que você não gosta muito? 
— Eu gosto de ver as notícias sobre futebol. 
(Bernardo, 10 anos, Grajaú) 
 

— Eu via quando passava no Jornal Nacional. Sempre fala sobre o 
tempo, e eu acho interesse porque pode falar que um dia vai estar frio, 
para se agasalhar, um dia está calor, e outro dia vai chover, para a 
gente andar já preparado. 
(Gabriela, 11 anos, Cidade Dutra) 
 

 Do mesmo modo como ocorreu na pesquisa realizada por Delorme 
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(2008), embora as crianças considerem os telejornais tristes, pois envolvem 

mortes e assuntos violentos, elas reconhecem a importância das notícias. Entre 

os meninos e meninas que participaram desta investigação, apenas duas 

meninas não gostam de assistir aos telejornais:  

 

Pesquisadora: E você assiste o jornal? 

— Não. 

Pesquisadora: Não, não assiste nada? 

— Não. 

Pesquisadora: Nenhum? 

— Não. 

Pesquisadora: Nunca? 

— Nunca. 

Pesquisadora: Por que você não quer ou por que seus pais não 

deixam? 

— É porque eu não quero. 

 (Bruna, 10 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: Você assiste jornal? 

— Não, não gosto. 

Pesquisadora: Nunca assiste? 

— Não. 

Pesquisadora: Você acha que é importante ou não é importante saber 

sobre o que está acontecendo? 

— É importante, só que eu não gosto. 

(Samanta, 12 anos, Grajaú) 

 

Durante toda a pesquisa identificamos que, embora haja televisão por 

assinatura, os canais abertos são os mais vistos nos lares dos meninos e 

meninas entrevistados: Record, Globo e SBT são citados como canal 5, canal 7 

e canal 4. Jornal Nacional (Globo), Jornal da Record, Jornal do SBT, SPTV 1ª e 

2ª edição (Globo), Primeiro Impacto (SBT), Xerife do Consumidor, Hora da 

Venenosa (quadros do telejornal Balanço Geral, da Record) foram os telejornais 

citados pelas crianças que contribuíram para a nossa pesquisa.  

Na Cidade Dutra, as crianças disseram que em alguns momentos 

comentam com os seus pais sobre as notícias que veem na televisão, mas que 

o processo inverso não acontece. Ou seja, os pais dificilmente comentam com 

os filhos sobre o que veem nos telejornais: 

 

Pesquisadora: E eles quando assistem ao jornal também falam com 
você sobre alguma coisa que eles viram na TV? 
— Não, eles falam com os meus irmãos, mas eu escuto; então é 
praticamente para mim também. 
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(Guilherme, 12 anos, Cidade Dutra) 
 
 

Pesquisadora: Por que você acha que é importante eles comentarem 
com você? 
— É para gente deduzir na cabeça porque, quando acontecer alguma 
coisa, a gente aceitar. Igual meu pai e minha mãe disse[ram]: “Quando 
for oferecer uma bala para você, você não vai porque pode ser 
maldade”. 
(Larissa, 10 anos, Cidade Dutra) 

 

Na região do Grajaú, percebemos que os pais comentam quase sempre 

com as crianças sobre o que veem nos telejornais, diferentemente dos pais das 

crianças da Cidade Dutra. Talvez isso ocorra, pois, como vimos no capítulo 2, o 

Grajaú tem índices altos de violência: os pais falam das notícias como forma de 

alertar os filhos sobre os acontecimentos negativos. 

 

Quando seus pais assistem jornal, eles comentam o que eles tão vendo 

com você? 

— Às vezes. 

Pesquisadora: Tem alguma coisa que você lembra que eles 

comentaram com você? 

— Sobre abuso sexual. 

Pesquisadora: Eles falaram o quê? Você se lembra? 

— Eles falaram, que tipo assim, que se algum dia fizerem alguma coisa 

com qualquer criança e eu ver tenho que falar para eles, até mesmo 

comigo. 

(Samanta, 12 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: Quando você está assistindo jornal você comenta com 

seus pais o que você viu na televisão? 

— Não. 

Pesquisadora: E eles quando assistem alguma coisa no jornal 

comentam com você o que eles viram? 

— Às vezes. 

Pesquisadora: Teve alguma coisa que você se lembra de eles terem 

comentado com você? 

— Sobre as crianças. 

Pesquisadora: O que eles falaram sobre as crianças? 

— Que tão fingindo que vão dar doce para elas, pegam elas e levam 

para casa e estupram elas. 

(Rafael, 10 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: E quando você vê alguma coisa no jornal que chama 

sua atenção, você comenta com seus pais? 

— Sim. 

Pesquisadora: E eles comentam alguma coisa que eles viram também? 

— Comentam, meu pai comenta muito comigo sobre essas coisas. 

(Bruna, 10 anos, Grajaú) 
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Durante as entrevistas percebemos que as crianças de ambas regiões 

quase não tiveram contato com o jornal impresso: algumas nunca sequer o 

tocaram e outras tiveram acesso mínimo na escola, para a realização de 

atividades. Em trabalhos com crianças de classe média, o contato com esse 

veículo era maior, ainda que esse hábito de consumo esteja diminuindo nessas 

famílias (DORETTO, 2015). As crianças também não têm hábito de ler livros, 

muito menos na Internet. Apenas algumas meninas demonstraram interesse 

pela leitura: Geórgia,12; Larissa, 10; Carolina, 11; e Mariana, 10, sendo duas 

moradoras do Grajaú e duas moradas da Cidade Dutra, que gostam de ler na 

Internet: 

 

Pesquisadora: E você gosta de ler? 
— Sim. 
Pesquisadora: E o que você gosta de ler? Você lê alguma coisa na 
Internet? 
— Leio. 
Pesquisadora: Tipo o que, por exemplo? 
— Às vezes eu leio um negócio da Mônica, de gibi, que eu não tenho; 
aí eu pesquiso na Internet e leio. 
Pesquisadora: Procura na Internet e lê? E você gosta de ler livros? 
— Sim. 
(Larissa, 10 anos, Cidade Dutra) 
 
Pesquisadora: E você lê Internet ou você só gosta de ler livros 

impressos? 

— Às vezes quando eu não tenho livro eu leio na internet. 

Pesquisadora: Aí você procura algum livro ou você lê qualquer coisa? 

— Eu procuro um livro, eu tenho um aplicativo que é de ler mesmo. 

Pesquisadora: De ler livros na Internet? 

— É, aí só pesquisar o nome do livro que você lê. 

(Carolina, 11 anos, Grajaú) 

 
Pesquisadora: E você gosta de ler? 
— Sim, eu leio bastante livro. 
Pesquisadora:  Lê bastante livro sobre o quê, por exemplo? 
— Ah, eu gosto de ler livro de crianças, de youtubers, de canais de 
youtubers. 
Pesquisadora: E você gosta de ler na Internet por exemplo? 
— Sim, já baixei livro de leitura no meu celular. 
(Geórgia, 12 anos, Cidade Dutra) 
 

Pesquisadora: Você gosta de ler livros? 

— Sim. 

Pesquisadora: O que você gosta de ler? 

— Eu gosto bastante de saber sobre histórias. Gosto de ler coisas da 

escola, tipo matemática, ciências, essas coisas... 
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Pesquisadora: Você lê alguma coisa na Internet ou você gosta de ler 

livros? 

— Eu vejo mais na Internet, mas agora estou começando a entrar no 

meio dos livros. 

(Mariana, 10 anos, Grajaú) 

 

Em relação às revistas, as crianças da Cidade Dutra tiveram mais contato, 

já as folhearam e gostaram de temas sobre moda, veículos automobilísticos e 

curiosidades. As famílias não as compram, e o contato costuma ser na escola 

ou em lugares públicos. Já as crianças do Grajaú tiveram contato mínimo com a 

revista também em locais públicos ou nunca folhearam uma. Larissa, 10, citou a 

prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva:  

 
Pesquisadora: Já pegou uma revista e folheou? 
— Já. 
Pesquisadora: O que tinha na revista que chamou sua atenção? 
— O presidente. Estava lá na revista que ele ia preso, o Lula, uma vez 
que foi nessas épocas que ele foi preso. Aí eu fiquei: “Como? Mas não 
podia ir preso”. 
Pesquisadora: Por que você acha que ele não podia ir preso? 
—  Ah porque... Ele fez mal? 
Pesquisadora: Não sei, você acha que ele fez? 
— Não… 
(Larissa, 10 anos, Cidade Dutra) 
 
Pesquisadora: Assim, eu perguntei, você já folheou revista, você já 
pegou alguma revista e abriu ela pra ver o que tinha?  
— Sim. 
Pesquisadora: Você se lembra se tinha alguma coisa que chamou sua 
atenção na revista? 
— Eu já vi uma de perfume e eu gostei de alguns. 
(Isabela, 10 anos, Grajaú) 
 
Pesquisadora: Você já folheou alguma revista? 
— Não. 
Pesquisadora: Nunca pegou assim uma revista e ficou olhando o que 
ela tinha? 
— Não. 
(Bernardo, 10 anos, Grajaú) 
 
Pesquisadora: E você já folheou revista? 
— Não. 
Pesquisadora: Mas já fez isso?  
— Não. 
(Bruna, 10 anos, Grajaú) 

 

Apenas três crianças da Cidade Dutra disseram escutar rádio FM (Rádio 

Disney e Band FM foram estações citadas por elas). Das poucas crianças que 

escutam rádio no Grajaú, apenas uma mencionou as notícias. Além disso, 

segundo Guilherme, 12, a rádio toca música relaxante, mas também fala sobre 
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notícias: 

 

Pesquisadora: E você escuta rádio? 
— Depende, eu gosto da rádio FM que passa música. Eu gosto do 
outro rádio, que é de notícias que estão acontecendo. 
Pesquisadora: Por que você gosta de escutar rádio? 
— Assim, se eu sair de carro, eu gosto de escutar rádio FM, por causa 
que tem música relaxante e é da hora. 
(Guilherme, 12 anos, Cidade Dutra) 

 
Pesquisadora: E você escuta rádio? 

— No carro. 

Pesquisadora: Quando você escuta rádio você escuta mais música ou 

você escuta alguma notícia também? 

— Notícia também. 

Pesquisadora: Você sabe o nome de alguma rádio que você escuta no 

carro? 

— FM. 

(Isabela, 10 anos, Grajaú) 

 

Sobre as notícias consumidas pelas crianças, destaca-se o jornalismo 

sensacionalista, sangrento e agressivo. Nota-se que ele está presente no 

cotidiano destas crianças, de ambos os bairros, uma vez que algumas notícias 

que chamaram a atenção delas possuem características desse tipo de produto 

televisivo — o que corrobora o trabalho de Orofino (2013), já citado. 

 

Pesquisadora: Quando você está assistindo [a]o jornal tem alguma 
coisa que chama mais sua atenção? 
— (Acenou que sim). 
Pesquisadora: O quê? 
— Quando o marido bate na mulher. 
Pesquisadora: E isso te incomoda? 
— (Acenou que sim). 
Pesquisadora: Você pode me dar um exemplo de notícia que você viu 
no jornal que você se lembra? 
—  Assim, a mulher caída no chão e o homem, quando ela foi passar, 
o homem deu uma facada na barriga dela. 
Pesquisadora: E você lembra qual foi o canal que você viu essa 
notícia? 
— (Acenou que sim). 
Pesquisadora: Qual que foi? 
—  Na Record. 
(Larissa, 10 anos, Cidade Dutra) 

 
Pesquisadora: Tem algum de nome de programa que você se lembra 
de assistir? 
— O Cidade Alerta. 
(Natalia, 10 anos, Grajaú) 

 
Pesquisadora: Então você gosta de ver isso? 
— Aham, e também quando a polícia vai atrás dos bandidos, que é 
legal. 
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Pesquisadora: Ah é? E quando você vê a polícia indo atrás desses 
bandidos, você costuma ver em qual canal? 
— Na Record. 
— Pesquisadora: Na Record? Você vê de tarde ou à noite? 
— De noite, com o meu pai. 
(Antônio, 12 anos, Cidade Dutra) 
 
 
Pesquisadora: Quando você assiste [a]o jornal, o que você gosta de 
ver no jornal?  
— Ação. 
Pesquisadora: Ação no jornal?  
— É. 
Pesquisadora: E como tem ação no jornal? 
— Como? Polícia atrás de ladrão, porque eu sei que o ladrão sempre 
se ferra, então é da hora. 
(Guilherme, 12 anos, Cidade Dutra) 

 

Questionamos também se os meninos e as meninas percebiam que nos 

jornais havia notícias que falavam com ou sobre crianças. Os entrevistados da 

Cidade Dutra lembraram sobre os meninos que ficaram presos juntos com o 

treinador em caverna na Tailândia por 17 dias, em junho de 2018, sobre o 

segurança que ateou fogo em uma creche, matou seis crianças e uma professora 

em Janaúba, Minas Gerais, em outubro de 2017, e sobre o caso da Vitória 

Gabrielly, de 12 anos, desaparecida e morta em Araçariguama, em junho de 

2018. Durante as entrevistas realizadas com as crianças no Grajaú, elas se 

mostraram bastante abaladas com a notícia sobre a morte de Vitória Gabrielly: 

essa, aliás, foi a principal notícia de que se lembraram – talvez por ser mais 

recente na época das entrevistas.  

As crianças também falaram sobre notícias envolvendo abuso sexual, 

sequestros, crianças abandonadas etc. Ou seja, elas reportaram casos que 

envolvem crianças em situação de violência ou risco, que são frequentes na 

cobertura do tema da infância e adolescência (DORETTO, 2015), o que por 

vezes as assusta, como vimos no trabalho de Delorme.  

Bernardo, 11, diz que se sentiu triste com o que aconteceu com Vitória 

Gabrielly, e ainda se colocou no lugar da menina, visto que a garota desapareceu 

enquanto brincava de patins na rua — o garoto afirma que suas brincadeiras 

favoritas são jogar futebol e soltar pipa, também na rua. Ou seja, o simples ato 

de brincar fora de casa pode se tornar perigoso: as altas taxas de criminalidade 

e violência, mostradas em relatórios, como o Mapa da Desigualdade da Primeira 

Infância de São Paulo (capítulo 2), podem justificar a preocupação de Bernardo: 
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Pesquisadora: Por que você acha que é importante uma criança saber 
o que está acontecendo no mundo? 
— Porque as crianças ficam alerta. 
Pesquisadora: Alertas em relação ao quê? 
— Porque tipo aquele que a Vitória sumiu e morreu. 
Pesquisadora: Você viu essa notícia também? 
— Vi. 
Pesquisadora: Quando você viu essa notícia o que você sentiu? 
— Eu senti para não ficar mais na rua porque antes eu ficava, agora 
eu não quero ficar mais na rua. 
Pesquisadora: Mas você gosta de brincar na rua? 
— Não. 
(Larissa, 10 anos, Cidade Dutra). 

 

Pesquisadora: Você se lembra de alguma notícia que você viu no jornal 

que você se lembra? 

— É de uma menina que se chama Vitória, e ela foi sequestrada e 

morta. 

Pesquisadora: O que você sentiu quando viu essa notícia sobre ela? 

— Eu fiquei meio triste, né? Eu fico triste quando eu vejo, por isso eu 

não gosto de ver muito jornal, eu não gosto de ver pessoas que morrem 

assim. 

(Carolina, 11 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: E você já viu assim na televisão, você se lembra de ter 

visto uma notícia que chamou muito sua atenção? 

— Da menina lá. 

Pesquisadora: Da Vitória? O que você viu sobre ela? 

— Que ela estava na rua, os caras pegaram ela e mataram. 

Pesquisadora: Quando você viu a notícia dessa menina, o que você 

sentiu? 

— Triste, né? Por que podia ser eu. 

(Bernardo, 11 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: Você viu alguma coisa sobre o caso Vitória? 

— Vi. 

Pesquisadora: O que você viu sobre isso? 

— Eu vi que ela tinha ido patinar, depois veio, eu acho que foi dois 

caras, foi, pegou ela para matar. 

Pesquisadora: Quando você viu essa notícia, o que você sentiu? 

— Eu fiquei chocado, porque é o futuro. 

(Charles, 11 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: Quando você assiste, assim, recentemente teve alguma 
notícia que você viu no jornal que chamou sua atenção? 
— Sim. 
Pesquisadora: Que foi? 
— Foi aquela menina Vitoria que morreu. 
Pesquisadora: O que você viu sobre ela no jornal? 
— Que ela tipo estava saindo, aí os caras acabaram pegando ela e 
matando, por causa da família. 
Pesquisadora: E o que você sentiu quando viu isso? 
— Eu fiquei triste, por causa que tipo os caras matam sem dó. 
(Rogério, 12 anos, Grajaú) 
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Por fim, perguntamos às crianças da Cidade Dutra se elas já tinham visto 

ou lido alguma notícia sobre o bairro onde moram, e uma menina conseguiu 

apontar uma reportagem em que o bairro periférico foi mostrado nos telejornais. 

Ela falou sobre a greve dos caminhoneiros que aconteceu em maio de 2018 por 

todo o Brasil. No entanto, não ficou clara a ligação entre o bairro e as notícias, o 

que pode indicar que as crianças apenas relacionaram o evento jornalístico ao 

que ocorria também em sua região. 

 

Pesquisadora: E você já viu alguma notícia sobre o seu bairro na 
televisão? 
— Já. 
Pesquisadora: Qual que você viu? 
— Já vi a falta de gasolina e também... acho que só. 
Pesquisadora: Essa da gasolina, o que você viu? 
— Que ficou uma greve de gasolina. 
(Larissa, 10 anos, Cidade Dutra) 

 

Quatro crianças entrevistadas se lembraram de uma mesma notícia, 

sobre uma escola estadual onde todas elas estudaram ou estudam, em que os 

fios elétricos foram roubados em fevereiro de 2017 e, por isso, não houve aula 

durante uma semana. 

 

Pesquisadora: E você já viu alguma sobre o seu bairro na TV? 
— Já. 
Pesquisadora: Qual? 
— É que... Foi até da minha escola, do [nome da escola]. Que teve um 
cara que roubou os fios. 
Pesquisadora: É mesmo? 
— (Acenou que sim). 
Pesquisadora: E o que você viu sobre essa notícia na televisão? 
— Aí falaram que tinha que ter um milhão de reais para conseguir 
energia de novo. 
(Antônio, 12 anos, Cidade Dutra) 

 

 As crianças do Grajaú não se recordaram de notícias específicas de seus 

bairros, mas algumas se lembraram de terem visto reportagens sobre a região. 

Chama a atenção, no entanto, que, mesmo quando uma criança relata ter sido 

entrevistada por um repórter, o fato parece não ter muito importância para ela. 

Podemos pensar ainda que a criança tenha dito que foi entrevistada apenas 

como forma de nos agradar, já que não conseguiu nos falar muitos detalhes. 

Trata-se de um reflexo da relação de autoridade entre adultos e crianças, 

exposta na metodologia desta monografia:  
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Pesquisadora: Você já viu uma notícia sobre seu bairro ou sobre o 

Grajaú na televisão? 

— Não, mas sobre o Grajaú já. 

Pesquisadora: Onde? 

— Hum... Na Belmira Marin [nome de uma avenida importante do 

bairro]. 

Pesquisadora: Na Belmira Marin? 

— É. 

Pesquisadora: E você viu isso na televisão? 

— Uhum. 

Pesquisadora: Você se lembra o que estavam falando da Belmira 

Marin? 

— Não. 

Pesquisadora: Mas você viu que falavam da Belmira Marin? 

— É. 

Pesquisadora: Faz tempo? 

— Não. 

(Rafael, 10 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: E você já viu alguma coisa do seu bairro ou do Grajaú 

na televisão? 

— Já. 

Pesquisadora: O que você viu? 

— O circo. 

Pesquisadora: O circo já apareceu, você gostou de ver isso? 

—  Sim. 

Pesquisadora: O que eles falavam sobre o circo? 

— Eu não sei muito bem, mas foi só a frente assim do circo. Estavam 

falando sobre o João Dória. 

Pesquisadora: E mostrou só o lado de fora? 

— Sim. 

(Charles, 11 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: Você já viu alguma notícia sobre o Grajaú ou seu bairro 

na TV? 

— Sim. 

Pesquisadora: Qual que você se lembra de ter visto? 

— Uma que foi na minha escola também, do mesmo bairro que o meu, 

que entrevistou eu, meus amigos. 

Pesquisadora: E você se lembra para que era essa entrevista? 

— Não. 

Pesquisadora: Mas você viu na televisão? 

— Vi. 

Pesquisadora: O que você viu na TV sobre o seu bairro? 

— É, então, entrevistando meu pai e minha mãe, sei lá. 

Pesquisadora: E vocês apareceram na televisão? 

— Eu já apareci, eles também. 

Pesquisadora: Você lembra assim qual foi o canal que vocês 

apareceram? 

— Não. 

(Isabela, 10 anos, Grajaú) 
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Com exceção de Antônio, 12, todas as crianças entrevistadas gostam de 

morar na Cidade Dutra. Entre as razões estão brincar com os amigos e na rua e 

a existência de parquinhos e do campo de futebol. No entanto, todas as crianças 

gostariam que notícias sobre o bairro onde moram aparecessem mais vezes nos 

telejornais. Os pequenos gostariam, ainda, que houvesse mais notícias sobre 

crianças e que também existisse um jornal direcionado só para elas em todos os 

meios de comunicação ou, principalmente, na televisão. Segundo eles, se isso 

acontecesse, o interesse em assistir às notícias seria bem maior, uma vez que 

a maioria delas hoje fala sobre adultos. Para Antônio, 12, é importante as 

crianças se informarem sobre o que acontece no mundo —  não apenas os mais 

velhos. Além disso, as crianças reportam muitas notícias violentas envolvendo 

menores de idade. Para elas, embora seja importante se informar sobre os 

acontecimentos, em um jornal só para crianças, assuntos violentos ou tristes não 

deveriam fazer parte da programação, visto que esses assuntos já são bastante 

presentes no jornalismo adulto: 

 

Pesquisadora: Por que você acha que as crianças precisam também 
se informar sobre as coisas que acontecem no Brasil e no mundo? 
— Porque só os adultos são ruins, porque os adultos querem saber de 
tudo e as crianças não podem saber de nada, só eles. 
Pesquisadora: Só eles? Então você acha que é importante as crianças 
saberem sobre o que acontece, é isso? 
— (Acenou que sim). 
(Antônio, 12 anos, Cidade Dutra) 
 

Pesquisadora: E você acha que, se tivesse esse jornal para crianças... 
o que você acha que deveria ter nesse jornal? 
— Ah, tinha que ter desenhos, coisas de adolescente, essas coisas, 
porque as crianças não gostam de ver esses negócios de hoje em dia. 
Pesquisadora: E quais são esses negócios de hoje em dia que você 
está falando? 
— Que as pessoas estão matando as crianças, roubo, bastante roubo. 
(Geórgia, 12 anos, Cidade Dutra) 

 

Pesquisadora: E não tem nenhuma coisa que você acha que poderia 
estar nesse jornal? 
— Nossa, tem um monte de coisas. 
Pesquisadora: É?! 
— Falar o que elas fazem no dia a dia, falar se elas jogam futebol, faz 
tal coisa, vai para a escola, se fazem as coisas direito, a lição, tudo. 
(Caio, 12 anos, Cidade Dutra) 

 

— [...] Poderia estar falando, mostrando apresentação, o que as 
crianças fizeram na escola, poderia falar também sobre a greve, em 
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qual escola tem greve. Já aconteceu uma vez comigo, que eu fui para 
escola, só que não teve aula, e eu tive que voltar. 
(Gabriela, 11 anos, Cidade Dutra) 

 

Na região do Grajaú, algumas crianças disseram que gostam de morar no 

bairro, enquanto outras não. Os primeiros disseram que gostam dos amigos, de 

poder brincar na rua (a maioria delas diz poder fazer isso) ou do campo de 

futebol. E, assim como as crianças que vivem na Cidade Dutra, as que moram 

na região também gostariam que houvesse melhorias no local: menos assaltos 

ou menos música alta, que vem da vizinhança ou dos bailes funks. Como vimos 

no capítulo 2, de acordo com o Mapa da Desigualdade da Primeira Infância de 

São Paulo, o Grajaú foi considerado uma das piores regiões para uma criança 

viver. 

Como as crianças da Cidade Dutra, as do Grajaú gostariam também que 

houvesse um jornal feito para elas. Para elas, esse veículo deveria estar na 

televisão ou em todos os meios de comunicação, pois o público que não tivesse 

acesso a um meio de comunicação, por exemplo, revista ou jornal, teria acesso 

à televisão ou à Internet.  

 

Pesquisadora: Se esse jornal existisse só para crianças, você acha que 

ele deveria estar onde? Estar na televisão, na Internet, no jornal, na 

revista? 

— Em todos os lugares. 

Pesquisadora: Por que você acha isso? 

— Porque todo mundo poderia ver. 

(Rogério, 12 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: Você queria que existisse um jornal só para crianças? 

— Sim. 

Pesquisadora: Você acha que esse jornal deveria estar na internet, 

deveria estar na televisão, no rádio, onde ele deveria estar? 

— Nos três. 

Pesquisadora: E na revista? Em todos os lugares? 

— Sim. 

Pesquisadora: Por que você acha que deveria estar em todos os 

lugares? 

— Por que isso ia ser bom para as crianças. 

(Henrique, 11 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: E você queria que existisse um jornal só para crianças? 

— Sim. 

Pesquisadora: Você acha que esse jornal deveria estar onde? Na 

televisão, em uma revista, ele deveria estar na Internet? 
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— Acho que ele deveria estar na televisão porque as crianças não leem 

muito jornal. Na televisão elas assistem muitas coisas, aí seria mais 

fácil elas assistirem jornal. 

(Carolina, 11 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: E se existisse um jornal só para crianças, você 

assistiria? 

— Sim. 

Pesquisadora: E você acha que se tivesse esse jornal ele deveria 

passar onde, na TV, na Internet, em uma revista ou na rádio? 

— Em todo canto. 

Pesquisadora: Por quê? 

— Porque em todo canto tem pessoas que não têm TV, mas têm revista 

e jornal. 

(Bruna, 10 anos, Grajaú) 

 

Nesses veículos, segunda elas, deveria haver notícias para que as 

crianças ficassem mais atentas aos acontecimentos, mas não apenas isso: 

 

Pesquisadora: Você não gosta de assistir jornal, mas se tivesse um 
jornal para criança você acha que você gostaria de assistir? 
— Sim. 
Pesquisadora: Você acha o que deveria ter nele? 
— Desenho. 
Pesquisadora: Só desenho? 
— Só desenho. 
Pesquisadora: Alguma outra coisa além de desenho? 
— Tipo, eu acho que deveria ter desenho falando sobre o que acontece 
no jornal, por exemplo, tem um jornal, deveria ter no jornal de criança, 
eles explicando as coisas que passam no jornal normal, só que como 
personagem de desenho. 
Pesquisadora: Você acha que seria então mais interessante da criança 
assistir? 
— Sim. 
(Samanta, 12 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: Se tivesse esse jornal só para crianças, você acha que 
o que deveria ter nele? 
— Muitas coisas. 
Pesquisadora: Tipo o quê? 
— Que as crianças plantassem árvore. 
Pesquisadora: Só crianças plantando árvore? 
— Não, ter mais coisa. 
Pesquisadora: O quê?  
— Que crianças podiam brincar na rua mais, não só ficar no celular. 
(João, 10 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: E você gostaria que tivesse um jornal só para crianças? 
— Sim. 
Pesquisadora: O que você acha que deveria ter nesse jornal?— Hum... 
Pesquisadora: Esse jornal poderia falar sobre o que? 
— Notícia, tipo notícias para as crianças ficarem ligadas, para quando 
eles crescer já saber o começo que vai vir. 
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(Rafael, 10 anos, Grajaú) 
 
Pesquisadora: E se tivesse esse jornal para crianças, o que você acha 
que deveria ter nesse jornal? O que você queria que tivesse nesse 
jornal? 
— Eu queria que eles alertassem as crianças que, tipo, não andasse 
sozinha, não desrespeitassem os pais. 
(Bruna, 10 anos, Grajaú) 
 
Pesquisadora: E nesse jornal você acha que deveria ter o quê? Falar 
sobre o quê? 
— Falar sobre os alimentos, falar dos efeitos das ruas, falar o que as 

crianças querem, coisas assim. 
(Henrique, 11 anos, Grajaú) 

 

Algumas crianças do Grajaú até gostariam que houvesse mais notícias 

sobre a região para que ficassem mais informadas sobre os acontecimentos do 

bairro, enquanto outros disseram que não gostariam, pois, segundo elas, no 

bairro não acontece nada de importante que mereça ser noticiado nos 

telejornais. Durante as conversas, percebemos que, para elas, são 

acontecimentos (bons ou ruins) que fariam o bairro virar notícia: 

 

Pesquisadora: Você gostaria que tivessem mais notícias falando sobre 

seu bairro? 

— Sim. 

Pesquisadora: Você acha que seria bom ou ruim? 

— Bom. 

Pesquisadora: Por quê? 

— Eu ia descobrir mais daqui. 

(Rogério, 12 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: E você gostaria também que tivessem mais notícias 

sobre seu bairro na TV? 

— Sim. 

Pesquisadora: Por que você gostaria que tivesse? 

— Por causa que tipo, eles só dão as notícias sobre bairros que se 

destacam. 

Pesquisadora: Você gostaria que falasse um pouco mais sobre seu 

bairro, do Grajaú também? 

— Sim. 

(Bernardo, 10 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: E você gostaria que tivessem mais notícias sobre seu 

bairro na tv? 

— Sim. 

Pesquisadora: Por que você gostaria? 

— Ah, porque meu bairro é muito sem graça. 

(Henrique, 11 anos, Grajaú) 
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Pesquisadora: Você gostaria de ver notícias sobre no seu bairro na 

TV? 

— Não muito; 

Pesquisadora: Por quê? 

— Não precisa. 

(João, 10 anos, Grajaú) 

 

Pesquisadora: E você gostaria assim que tivessem notícias sobre seu 

bairro na TV? 

— Não. 

Pesquisadora: Você acha que não seria interessante? 

— Não, porque nada acontece lá no meu bairro. 

(Carolina, 11 anos, Grajaú) 

 

Na Cidade Dutra, notamos que três crianças gostariam que houvesse 

mais notícias sobre o bairro em que elas vivem. Antônio, 12, diz não saber quais 

exemplos de reportagens poderiam falar sobre seu bairro, pois, para ele, as 

notícias dos jornais são geralmente ruins, ou seja, caso o bairro aparecesse em 

um telejornal, não seria algo bom: 

 

Pesquisadora: Você gostaria que tivesse mais notícias na televisão, 
ou na Internet sobre o seu bairro? 
— Era bom. 
Pesquisadora: O que você gostaria que aparecesse nessas notícias 
por exemplo? 
— Eu não sei, porque no jornal só passa coisas ruins. 
Pesquisadora: Então no jornal só passa coisas ruins e nada bom? 
— Não, tem coisa que é bom. 
(Antônio, 12 anos, Cidade Dutra) 
 
Pesquisadora: Você gostaria que tivesse mais notícias sobre o seu 
bairro na televisão? 
— Sim. 
Pesquisadora: Como elas deveriam ser, as notícias sobre seu bairro 
na TV? 
— Ah, tinha que ser falando bem daqui, o que eu gosto daqui e da 
escola também, que foi legal. 
(Geórgia, 12 anos, Cidade Dutra) 
 
Pesquisadora: Você gostaria que tivesse mais notícias sobre o seu 
bairro? 
— Queria. 
Pesquisadora: O que você acha que poderia ser falado sobre o seu 
bairro? 
— Que ele mudasse, né? 
Pesquisadora: Mudasse como? 
— Mudasse, que não tivesse violência no bairro. 
(Larissa, 10 anos, Cidade Dutra) 

 

Observamos também que, embora o Grajaú e a Cidade Dutra sejam 

distritos muito próximos, há algumas diferenças entre as crianças de cada região. 
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As meninas e os meninos da Cidade Dutra fazem parte de famílias mais 

estruturadas, com pais (mãe e pai) da classe trabalhadora que acompanham 

mais os filhos. Três crianças estudam no período da manhã enquanto as demais 

estudam à tarde: no contraturno escolar, ficam com familiares.  

Com as crianças do Grajaú, percebemos que suas famílias têm renda um 

pouco mais baixa (ainda que também da classe trabalhadora) e que as 

residências de algumas crianças são chefiadas apenas pelas mães, o que não 

é tão comum no caso dos entrevistados da Cidade Dutra. O circo-escola é uma 

das alternativas para que as famílias deixem as crianças ocupadas no 

contraturno escolar — no caso, em uma instituição que oferece oficinas a elas. 

O circo também é um local próximo de suas residências, pois nenhuma criança 

que participou da investigação utiliza o transporte público para chegar até o circo 

e a maioria delas consegue ir a pé. Os meninos e as meninas entrevistadas 

estudam pela manhã e vão para o circo à tarde: durante as conversas, notamos 

que algumas delas vão para a escola sozinhas e que só encontram os pais no 

fim do dia, após a saída do circo.  

Notamos também que as crianças que vivem na região do Grajaú estão 

mais sujeitas à violência do que as crianças que vivem na Cidade Dutra: isso 

ficou evidente diante das falas em que os pais orientam seus filhos sobre o 

assunto, ou em momentos em que as crianças se colocam no lugar de crianças 

que foram vítimas de crimes retratados nos telejornais ou quando falam sobre 

os assaltos que ocorrem na região. Além disso, um dos meninos do Grajaú diz 

que o filho de uma vizinha próxima assassinou a própria mãe, enquanto outro 

menino diz que homens pulam em sua casa para se esconder da polícia.  

Embora a Cidade Dutra também seja um bairro periférico e próximo ao 

Grajaú, não escutamos nenhuma fala semelhante à de uma dessas crianças que 

vivem no Grajaú. Percebemos, ainda, que no discurso das crianças não aparece 

a ideia de que o bairro onde moram seja “periférico”, mas as crianças 

reconhecem que os bairros de classes mais populares aparecem com frequência 

nos telejornais quando o tema é violência, sobretudo em programas 

policialescos. 

 Por fim, concluímos que as tecnologias são presentes na vida dessas 

crianças e embora algumas delas não possuam computadores ou celulares 

próprios, os meninos e meninas têm acesso à Internet via aparelhos celulares 
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dos pais. Assim, inicialmente, um dos nossos objetivos de pesquisa era 

identificar as notícias jornalísticas acessadas através dos meios digitais, mas, 

após falarmos com as crianças das periferias, notamos que a televisão é o 

principal meio para que as crianças se informem sobre as notícias. Assim, 

podemos entender que para as crianças, notícia é tudo aquilo o que passa na 

programação dos telejornais durante o dia ou à noite e está ligada a 

acontecimentos, positivos ou negativos. 

 Por fim, percebemos que as falas dos meninos e meninas que 

participaram desta investigação se assemelha muito com os resultados das 

investigações feitas por autores que estudaram a infância e a relação com as 

notícias, que destacamos no capítulo 1. A diferença maior está na sua relação 

com a violência reportada pelo jornalismo: nos relatos das crianças que moram 

no Grajaú, essa insegurança não aparece distante, como algo que amedronta, 

mas que não é visto no cotidiano, mas que está perto, e que pode atingi-la. Ou 

seja, que pode fazer com que elas sejam alvo da notícia.  
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Considerações finais: crianças como atores sociais 
 

Respeite as crianças, todas, inclusive aquela esquecida na sua 

memória. Sem crianças não há razão nenhuma para se acreditar num 

mundo melhor. As crianças não são o futuro, elas são o presente, e se 

ainda não aprendemos com isso, somos nós, os adultos, é que tiramos 

zero na escola. 

(Sérgio Vaz) 

 

No início desta monografia, citamos os versos de Sérgio Vaz e novamente 

os reforçamos aqui, no capítulo final desta monografia, pois concordamos 

completamente com essa fala: reforçamos que as crianças devem ser 

respeitadas. Nesse trabalho, as crianças, moradoras de periferias, além de nos 

contarem sobre fatos que desconhecíamos, fizeram com que enxergássemos as 

crianças de um modo diferente, sobretudo as das periferias: com mais respeito. 

 Diante dos dados apresentados por meio das seis entrevistas realizadas 

com meninos e meninas da Cidade Dutra e doze feitas na região do Grajaú, 

ambos da zona sul de São Paulo, descobrimos, de modo geral, que elas são 

“atores sociais” (SOARES, 2006). Ou seja, que possuem autonomia suficiente 

para pensar e agir em sociedade.  

Além disso, os meninos e meninas ouvidos neste trabalho são bastante 

conscientes em relação ao jornalismo realizado no Brasil, alvo desta pesquisa. 

Sabem muito bem se posicionar, refletir e dizer quais são suas preferências 

noticiosas. Desta forma, conseguiram nos mostrar como são suas relações com 

as notícias jornalísticas sendo crianças moradoras de periferias de São Paulo. 

Ou seja, foi possível responder ao nosso problema de pesquisa: como se dá o 

consumo de notícias por crianças dos bairros periféricos Cidade Dutra e Grajaú? 

Qual o papel da Internet e dos canais digitais nesse processo? 

Podemos afirmar que todas as crianças que participaram desta 

investigação têm consciência sobre o que é uma informação jornalística, 

entendendo-a como algo que as ajuda a compreender o que se passa no mundo. 

Nesse sentido, as crianças entrevistadas também sabem sobre a importância de 

se informar, embora, muitas vezes, acreditem que os conteúdos jornalísticos 

sejam tristes porque abordam morte, violência e outros assuntos considerados 

ruins. Isso aparece também quando falam das notícias de seu bairro: elas 

parecem reproduzir a representação estereotipada das periferias, associando 
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suas regiões a locais violentos e sem importância para a cidade. 

Identificamos também que o consumo de informações com caráter 

jornalístico não é feito na Internet, o que mostra um cenário um pouco diferente 

do observado em estudos com crianças de classe média, cujo uso da rede para 

se informar é mais frequente, sobretudo entre as crianças de 11 e 12 anos 

(DORETTO, 2015). A televisão é o meio de comunicação mais usado por elas 

no que se refere ao consumo de notícias, principalmente por conta da rotina 

familiar. 

Nesse sentido, podemos perceber ainda que o jornalismo sensacionalista 

televisivo é o mais presente na vida das crianças que moram na periferia, e isso 

acontece de forma mais intensa do que é visto nas classes mais altas. Esse tipo 

de jornalismo tornou-se referência para elas no que diz respeito às notícias.  

 As crianças que nos ajudaram a realizar este trabalho também disseram 

que gostam de morar na Cidade Dutra e no Grajaú, mas gostariam que houvesse 

mudanças e melhorias na área e que também houvesse mais notícias sobre sua 

região. Para elas, seria uma maneira de se informarem melhor sobre o que está 

acontecendo. Elas gostariam também de ver mais notícias com crianças nos 

telejornais e também em todos os meios de comunicação. Desse modo, 

podemos concluir que os entrevistados não se sentem representados no 

jornalismo, como crianças ou como moradores de bairros periféricos.  

 Diante dos resultados obtidos entre as entrevistas realizadas com 

meninos e meninas com a mesma faixa etária, de periferias tão próximas, 

notamos, ainda, que existem realidades diferentes em cada um dos bairros, ou 

seja, que existem diferentes periferias, que ela não é homogênea.  E isso se 

assemelha com o pensamento de Doretto e Ponte, quando elas dizem que “não 

se pode falar de infância, mas de “infâncias”, caracterizadas por diferentes 

cenários sociais e econômicos, ainda que se possa traçar uma cultura digital 

relativamente comum (2015, p. 159).  

O que é acessível para algumas famílias não é para outras. Como falado 

inicialmente nesta investigação, os diferentes acessos às tecnologias agravam 

as desigualdades sociais (TAPSCOTT, 1998 apud BUCKINGHAM, 2000), e isso 

acontece mesmo entre meninos e meninas que moram tão próximos.  

E aqui entendemos também que essa falta de acesso envolve ainda a 

cultura, educação, saúde, transporte público, lazer, segurança etc.: essa 
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carência de serviços básicos atinge as crianças dos dois bairros, ainda que as 

que moram no Grajaú indiquem mais essa ausência. Guilherme, 12, diz que se 

pudesse não mudaria nada em seu bairro, apenas colocaria mais árvores, o 

menino que vive na Cidade Dutra diz que quase não vê árvores no bairro em que 

mora. Já Bruna, 10, diz que gostaria que houvesse mais espaço para soltar 

pipas, pois a falta disso já causou a morte de uma mulher — garotos soltaram 

pipas em lugares inadequados. Isso mostra que pequenos detalhes fazem a 

diferença para as crianças que vivem nas duas regiões.  

 Durante a pesquisa percebemos que, embora as crianças do Grajaú 

tenham se mostrado bastante interessadas em participar desta investigação, em 

suas respostas sobre as notícias ou melhorias do bairro, elas pareciam estar 

bastante desacreditadas e conformadas em relação à vida atual, com menos 

perspectiva em relação ao futuro. 

 Notamos também que, quando a mídia aborda o Grajaú é de modo 

negativo, pois os meninos e as meninas desconhecem a produção cultural da 

região, que é tão viva, como mostramos no capítulo 2. Nenhuma das crianças 

que participaram desta investigação citou os coletivos artísticos do bairro ou as 

apresentações de rap (chamadas de batalhas) que acontecem ali. Ou seja, isso 

significa que, a mídia, quando informa sobre o Grajaú, informa mal. Os pequenos 

só conseguiram enxergar a violência, insegurança, o medo na região em que 

vivem (ainda que de fato sintam a criminalidade perto de si, às vezes).  

Com esta investigação, percebemos que a infância destas crianças não é 

apenas brincar: elas percebem a tristeza que existe no mundo e as 

desigualdades sociais.  Isso reforça o que foi dito no primeiro capítulo deste 

trabalho: as crianças não são seres ingênuos, inocentes que precisam ser 

protegidas sobre os acontecimentos do mundo. São cidadãos que percebem, de 

acordo com a capacidade cognitiva, os problemas da sociedade em que vivem. 

Esses olhares das crianças não acontecem apenas por se tratarem de crianças 

da periferia: essas perspectivas são mais próximas da realidade em que elas 

vivem. Mas crianças de outras classes também terão suas perspectivas, de 

acordo com seus entendimentos e daquilo que faz parte do dia a dia delas. 

Portanto, atingimos nossos objetivos de pesquisa, pois entendemos que 

as crianças das periferias têm acesso às plataformas digitais, ainda que com 

restrições. Levantamos também as notícias com caráter jornalístico que os 
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meninos e as meninas de 10 a 12 anos e de famílias de menor rendimento 

consomem e identificamos os assuntos pelos quais se interessam. Por último, 

analisamos as reflexões que os pequenos fizeram sobre assuntos da atualidade, 

sobretudo conteúdos jornalísticos disponíveis nos meios de comunicação, com 

ênfase nos que abordam especialmente as crianças e as periferias. 

 Esperamos também abrir portas para novas pesquisas sobre o jornalismo 

infantil e também sobre as crianças e suas relações com as notícias: neste 

trabalho, não conseguimos avançar, por exemplo, na análise de alguns aspectos 

da relação da infância com a mídia, como o consumo de telenovelas e de vídeos 

YouTube pelos meninos e meninas. Esperamos, então, continuar esse caminho 

no mestrado, com novas descobertas. 

Por fim, ainda que as crianças convivam com a Internet desde o seu 

nascimento, percebemos que elas não são crianças superdotadas ou diferentes, 

como Prensky (2001) acredita que elas sejam. Entre as atividades preferidas das 

crianças entrevistadas estão: pega-pega, esconde-esconde, pega-bandeira, 

jogar bola, andar de bicicleta, soltar pipas, brincar de boneca etc. Divertimentos 

que não são muito diferentes dos jogos de que a pesquisadora desta monografia 

costumava brincar quando tinha a idade dos meninos e meninas que 

participaram e tanto contribuíram para esta investigação. Assim, concluímos que 

as crianças acessam à Internet com bastante frequência, mas o acesso à rede 

não substitui o simples ato de brincar: 

 
Pesquisadora: Do que você mais gosta de brincar? 
— Pega-pega. 
Pesquisadora: Pega-pega? E você gosta mais de brincar ou mexer no 
celular? 
— Brincar. 
(Larissa, 10 anos, Cidade Dutra) 
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 Anexos 
 

1. Questionário 
 

Perfil da família: com que mora? O que os pais fazem? Como é a casa? 

 

[Grajaú] O que você faz no circo-escola? Quais as suas atividades? O que mais 

gosta do circo? Do que menos gosta do circo? 

 

[Grajaú] Mora perto do circo?  

 

Como você acessa a internet? O que você faz na internet [entender quantas 

vezes a criança acessa a rede, se os pais olham o que ela vê, ela gosta do que 

vê? Ver se ela tem celular, tablet ou computador] 

 

E você gosta de ler? Você gosta de ler na internet? Você gosta de ler livros? 

Você tem Facebook? E outra rede social? Você tem canal no YouTube? Gostaria 

de ter um canal? O que você faz no Facebook? Você usa o Facebook para quê? 

[frequência, intensidade] 

 

Você se informa sobre o acontece no Brasil? No mundo? [Se sim: Você me dar 

um exemplo de notícia que você tenha visto há pouco tempo]; Você gosta do 

que vê? Por que você quer se informar ou por que não] 

 

Você assiste ao telejornal com seus pais, à noite? [Você gosta? Por quê?] 

 

Você ouve rádio? O que você ouve? Na internet? [Você gosta? Por quê?] 

 

Você olha revistas e jornais? Folheia? [Você gosta? Por quê?] 

 

Você vê notícia com criança? O quê? Você gosta do que vê? 

 

Você gosta de morar nesse bairro? De que você mais gosta no bairro? De que 

você menos gosta? 

 

Você vê notícias sobre seu bairro? Por quê [se sim ou se não]? Você gostaria 

que tivesse mais notícias sobre o seu bairro? Por quê? 

 

Você queria que existisse um jornal só para criança? O que poderia ter no 

jornal? Ele teria de estar na TV, no rádio ou na Internet? Ou ser um jornal de 

papel mesmo. 

 

Gostaria que tivesse mais notícias com crianças? Por quê? 
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Perfil da família: com que mora? O que os pais fazem? Como é a casa? 

 

O que você faz no circo-escola? Quais as suas atividades? O que mais gosta do 

circo? Do que menos gosta do circo? 

 

Mora perto do circo?  

 

Como você acessa a internet? O que você faz na internet [entender quantas 

vezes a criança acessa a rede, se os pais olham o que ela vê, ela gosta do que 

vê? Ver se ela tem celular, tablet ou computador] 

 

E você gosta de ler? Você gosta de ler na internet? Você gosta de ler livros? 

Você tem Facebook? E outra rede social? Você tem canal no YouTube? Gostaria 

de ter um canal? O que você faz no Facebook? Você usa o Facebook para quê? 

[frequência, intensidade] 

 

Você se informa sobre o acontece no Brasil? No mundo? [Se sim: Você me dar 

um exemplo de notícia que você tenha visto há pouco tempo]; Você gosta do 

que vê? Por que você quer se informar ou Por que não] 

 

Você assiste ao telejornal com seus pais, à noite? [Você gosta? Por quê?] 

 

Você ouve rádio? O que você ouve? Na internet? [Você gosta? Por quê?] 

 

Você olha revistas e jornais? Folheia? [Você gosta? Por quê?] 

 

Você vê notícia com criança? O quê? Você gosta do que vê? 

 

Você gosta de morar nesse bairro? De que você mais gosta no bairro? De que 

você menos gosta? 

Você vê notícias sobre seu bairro? Por quê [se sim ou se não]? Você gostaria 

que tivesse mais notícias sobre o seu bairro? Por que? 

 

Você queria que existisse um jornal só para criança? O que poderia ter no 

jornal? Ele teria de estar na TV, no rádio ou na Internet? Ou ser um jornal de 

papel mesmo. 

 

Gostaria que tivesse mais notícias com crianças? Por que? 
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2. Termo de Consentimento: Grajaú 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 LIVRE E ESCLARECIDO  
 
Meu nome é Andressa Sales, e sou aluna de Jornalismo do Fiam Faam Centro 

Universitário. E para o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), estou desenvolvendo 
uma pesquisa acadêmica, cujo objetivo é entender como crianças do Grajaú entre 10 
e 12 anos se relacionam com notícias jornalísticas. 

O seu filho(a) foi selecionado porque se inclui nas características necessárias 
para essa investigação, em termos de faixa etária e classe econômica. A criança 
somente participará da pesquisa se conceder ele mesmo autorização para isso. A 
participação do seu filho(a) é voluntária, e ele(a) terá total liberdade para desistir 
do estudo a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer prejuízo para ele(a). 
Estão garantidos o anonimato e o sigilo das informações que ele(a) expuser durante 
as entrevistas.  

Caso conceda a participação da criança na pesquisa, em qualquer momento 
você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da 
investigação, bem como desistir desse consentimento e não permitir a utilização dos 
dados, sem que haja nenhum prejuízo para você e à criança.  
 
Professor responsável:  
 
Profª Drª Juliana Doretto 
RG xxxxxx 
(11) xxxxxx  
juliana.doretto@fiamfaam.br  
 
Aluna orientanda: 
 
Andressa Sales 

RG xxxxxx 

(11) xxxxxx 
andressasales103@gmail.com 
 
São Paulo, _____de ______________de 2018. 
 
Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para que meu(minha) 
filho(a) ou tutelado participe deste estudo. 
 
Nome da criança:_____________________________________________________  
Nome do responsável________________________________________________ 
Assinatura:____________________________________________________________ 
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3. Termo de Consentimento: Cidade Dutra 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 LIVRE E ESCLARECIDO  
 

Meu nome é Andressa Sales, e sou aluna de Jornalismo do Fiam Faam Centro 
Universitário. Na modalidade de Iniciação Científica, estou desenvolvendo uma 
pesquisa acadêmica, cujo objetivo é entender como crianças da Cidade Dutra entre 
10 e 12 anos se relacionam com notícias jornalísticas. 

O seu filho(a) foi selecionado porque se inclui nas características necessárias 
para essa investigação, em termos de faixa etária e classe econômica. A criança 
somente participará da pesquisa se conceder ele mesmo autorização para isso. A 
participação do seu filho(a) é voluntária, e ele(a) terá total liberdade para desistir 
do estudo a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer prejuízo para ele(a). 
Estão garantidos o anonimato e o sigilo das informações que ele(a) expuser durante 
as entrevistas.  

Caso conceda a participação da criança na pesquisa, em qualquer momento 
você poderá solicitar informações ou esclarecimentos sobre o andamento da 
investigação, bem como desistir desse consentimento e não permitir a utilização dos 
dados, sem que haja nenhum prejuízo para você e à criança.  
 
Professor responsável:  
 
Profª Drª Juliana Doretto 
RG xxxxxx 
(11) xxxxxx  
juliana.doretto@fiamfaam.br  
 
Aluna orientanda: 
 
Andressa Sales 

RG xxxxxx 
(11) xxxxxx 

andressasales103@gmail.com 
 
São Paulo, _____de ______________de 2018. 
 
Dou meu consentimento de livre e espontânea vontade para que meu(minha) 
filho(a) ou tutelado participe deste estudo. 
 
Nome da criança:_____________________________________________________  
Nome do responsável________________________________________________ 
Assinatura:____________________________________________________________ 
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