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Resumo 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar como o conceito de midiatização se 

operacionaliza em iniciativas para a infância. Apresenta as contribuições de Martín-

Barbero (1993), Couldry (2008) e Hjarvard (2014) para os debates conceituais e propõe 

dois caminhos: o da mediação, descrevendo a criança como audiência; o da 

midiatização, observando as características de iniciativas e projetos que promovem 

processos transformativos nos contextos socioculturais da infância.  
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Introdução 

 

Crianças devem brincar, conviver com outras crianças, inventar suas 

brincadeiras. Devem ser incentivadas a expressar suas ideias, potencializar sua 

memória, exercitar a prática e a socialização do que pensam. Entretanto, participam de 

em um contexto social no qual a brincadeira coletiva e livre lhes é negada por 

inadequação dos espaços públicos, falta de segurança pública ou insegurança dos pais.  

Desta maneira, o encastelamento no universo dos brinquedos e das tecnologias de mídia 

é o consenso entre os adultos da garantia de diversão, interação e aprendizado durante a 

infância.  

Pouco discutido e nunca reprovado, o uso de brinquedos é um processo de 

midiatização indireta da brincadeira para as crianças, como explica Hjarvard (2014). O 

brinquedo, como bem de consumo, pode ser associado ao poder de compra e 
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diferenciação de classes sociais. Como artefato, torna a atividade infantil 

individualizada.  A inserção do brinquedo no ato de brincar implica em uma 

transformação social estrutural e fundamenta critérios para as discussões sobre o 

processo de midiatização direta da brincadeira, através de jogos, computadores e demais 

tecnologias de mídia. Também se articula com as questões sobre a midiatização da 

comunicação. Mas o inverso também ocorre e os processos de midiatização da 

brincadeira, direto ou indireto, e o de midiatização da comunicação se fundem. O que 

era apenas uma brincadeira de criança se transforma em um sistema complexo de 

interrelações com consequências no ambiente e nas pessoas. 

A criança, por sua vez, é protagonista deste sistema e não pode mais ser 

compreendida como público receptor dominado e manipulado. Ela é agente de um 

sistema capaz de gerar cultura. Não se pretende aqui discutir a importância do brincar, 

nem que crianças precisam de proteção, atenção especial e limites, pois seu nível de 

maturidade física, mental e emocional não permitem certas escolhas. Estes são 

pressupostos inquestionáveis. O que se pretende é demonstrar que o processo de 

midiatização do indivíduo é natural e se dá através do diálogo com diversas tecnologias. 

Que a midiatização da infância precisa ser discutida e pesquisada sob as condições 

atuais nas quais crianças buscam a liberdade e a interação – que são inerentes e não 

podem mais ser exercitadas nas ruas - nos seus espaços de convivência, sejam físicos 

e/ou virtuais. Como afirma Martín-Barbero, o contexto que temos é o seguinte: “pais 

não são mais os padrões de conduta; a escola não é o único lugar legitimado de saber; os 

livros não são o centro que articula a cultura”
4
 (MARTÍN-BARBERO, s/d). Mas a 

criança acumula passado, presente e futuro e nela existe condição favorável de troca 

constante de informação sobre a infância, através dos modos como se comunica, dos 

meios que se utiliza para tal e das manifestações do ambiente no qual se insere. 

O que se pretende neste trabalho é observar com quais características o 

conceito de midiatização (ou mediação) é operacionalizado nos debates, documentos, 

projetos e tecnologias de mídia que se propõem a estabelecer diálogos e contribuições 

sistemáticas ao universo infantil. 

Para tanto, o caminho adotado foi de conceituação, contextualização, 

exemplificação e análise. Conceitua-se mediação e midiatização com base em Martín-

Barbero (1993), Couldry (2008) e Hjarvard (2014). Martín-Barbero e Hjarvard foram 

                                                 
4 Tradução livre. 
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selecionados porque têm estudos com crianças e jovens e Couldry sistematiza os 

conceitos por autores e datas. Nossa contextualização da infância é sob a ótica dos 

meios de comunicação e instâncias de consagração de obras infantis por mérito de 

qualidade. Para exemplificação e análise foram selecionadas propostas 

institucionalizadas: o documento ‘Infância e Comunicação: uma agenda para o Brasil’, 

o seminário ‘Se essa rua fosse minha… Vamos ouvir as crianças?’ com o projeto 

‘Território do Brincar’ e o ‘Tecnoteca TV – El canal de los niños’. 

 

Mediação e Midiatização  

A midiatização é amplamente explorada nos trinta capítulos do livro editado 

por Knut Lundby, ‘Mediatization of Communication’. Mas a midiatização da infância 

não se faz presente. O autor que desenvolve um debate sobre as possibilidades de 

imaginarização, narrativização e virtualização da brincadeira é Stig Hjarvard (2014).  

Hjarvard também distingue os caminhos dos estudos de mediação e 

mediatização. A mediação pressupõe um conceito de audiência e o “uso da mídia para 

comunicação de sentido” e está “atenta para casos específicos de comunicação situados 

no tempo e no espaço”. A midiatização equipara mídia, cultura e sociedade e tenta 

“compreender de que forma as instituições sociais e os processos culturais mudaram de 

caráter, função e estrutura em resposta à onipresença dos meios de comunicação” 

(HJARVARD, 2014, p.15). 

Esta diferenciação é relevante nos estudos de mídia e infância. O conceito de 

mediação é facilmente identificável, pois a criança é compreendida como audiência, 

sendo classificada por idade e desenvolvimento psicomotor. Desta maneira, as pesquisas 

são realizadas a partir da exposição da audiência mirim aos meios de comunicação. 

Entretanto, as pesquisas de “efeito das mensagens mediadas” sobre as crianças e do 

“uso das mensagens mediadas por parte de audiências ativas” são insipientes.  

O mesmo acontece se tentarmos localizar estudos de midiatização da infância. 

As “mudanças estruturais de longo prazo relativas ao papel da mídia” na cultura da 

infância, “em que os meios de comunicação adquirem maior autoridade para definir a 

realidade e os padrões de interação social” são pouco investigadas (HJARVARD, 2014, 

p.15). 

Há contribuições de Martín-Barbero (1993) para os estudos de mídia e 

juventude. O autor utiliza o termo mediação e defende que a constante negociação entre 
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mídia e cultura resulta na transformação social em longo prazo. Considera a ideia de 

que os jovens são capazes de emergir uma cultura, que incorporada de tecnologias de 

mídia, tem consequências no amplo desenvolvimento nacional.  

... los jóvenes constituyen hoy el punto de emergencia de una cultura 

otra, que rompe tanto con la cultura basada en el saber y la memoria 

de los ancianos, como en aquella cuyos referentes aunque movedizos 

ligaban los patrones de comportamiento de los jóvenes a los de padres 

que, con algunas variaciones, recogían y adaptaban los de los abuelos. 

(MARTÍN-BARBERO, 1993) 

 

Já Nick Couldry não estuda infância e juventude, mas diferencia mediação e 

midiatização. Pontua que a midiatização permite investigar uma questão particular de 

transformação que gera a distinção em processos, objetos e campos
5
 e que só pode ser 

perfeitamente compreendida como  

parte de uma transformação mais ampla da vida social e cultural 

através de meios de comunicação que operam a partir de uma única 

fonte e em uma direção comum, uma transformação da sociedade 

pelos meios de comunicação (COULDRY, 2008) 

 

Mesmo com críticas sobre a teoria da midiatização, justamente por acreditar 

que se amplia demais quando pretende abranger as consequências da dependência dos 

indivíduos/grupos sociais à exposição da mídia, Couldry tem uma contribuição 

importante quando afirma que o termo mediatização é capaz de descrever “a 

transformação de muitos processos sociais e culturais diversos em formas e formatos 

adequados para a representação na mídia” (COULDRY, 2008). O autor cita exemplos 

de ritos religiosos e da política, nos quais é possível a re-mediação do evento, com 

vídeos e fotos digitais, ou incorporação da lógica operacional, normas e regulamentos 

das mídias em atos e ações, transformando inclusive a maneira de agir e pensar dos 

possíveis atores. Esta re-mediação é constante no cotidiano infantil. Lembremos do 

vídeo que percorreu as redes sociais com o bebê que tentava interagir com as páginas de 

uma revista como se estivesse com um iPad
6
. 

Como mediação, Couldry explica que o termo recebe significado de acordo 

com o contexto de tempo e espaço em que é utilizado e concorda com a definição de 

Roger Silverstone. Este define mediação como o “processo dialético no qual os meios 

de comunicação institucionalizados (imprensa, rádio e televisão e world wide web) 

estão envolvidos na circulação geral dos símbolos na vida social” (SILVERSTONE, 

                                                 
5 Couldry utiliza a Teoria dos Campos de Bourdieu. 
6 Bebé confunde un iPad con una revista. https://www.youtube.com/watch?v=rytmaKmRgEE&spfreload=10 
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2002 apud COULDRY, 2008). Quando explica o que Silverstone desenvolveu 

posteriormente como processo dialético, aproxima-se do que Hjarvard denomina 

miditização. Entendem que a “mediação exige compreensão de como os processos de 

comunicação mudam os ambientes sociais e culturais que os apóiam, assim como as 

relações dos indivíduos e instituições com estes ambientes e entre si” (SILVERSTONE, 

2005 apud COULDRY, 2008). 

 

Nos caminhos da mediação: infância como audiência 

Sob a ótica dos meios de comunicação, bebês, crianças e adolescentes 

constituem tipos de audiência. Assim como adultos e idosos, são compreendidos pelos 

departamentos de comercialização de mídia dos veículos como grupos com 

características sócio demográficas semelhantes com potencial para se tornarem 

consumidores e/ou influenciadores de compra dos mesmos produtos e serviços. Além 

disso, o processo de produção e distribuição da obra para os meios de comunicação, que 

inclui criação e exibição, deve atender aos critérios legais, baseados na política pública 

de classificação indicativa e aos parâmetros de qualidade da programação infantil, 

discutidos e estabelecidos em fóruns, conferências e convenções sobre o tema. 

No Brasil, a classificação indicativa
7
 é competência do Ministério da Justiça, 

através da Secretaria Nacional de Justiça (SNJ). O objetivo é fornecer às famílias algum 

critério de seleção para suas crianças e adolescentes acessarem produtos audiovisuais, 

que incluem toda a programação para televisão, cinema, DVD, jogos eletrônicos e de 

interpretação. A classificação indicativa se divide em Livre, 10, 12, 14, 16 e 18 anos. O 

Guia Prático de Classificação Indicativa publicado pela SNJ esclarece, de maneira 

didática, as características de cada faixa etária e os horários permitidos para sua 

exibição, no caso de televisão.   

Além da classificação indicativa, há uma segmentação compartilhada entre 

produtores e meios de comunicação para criação e produção de obras infantis baseada 

nos estudos de desenvolvimento humano. Padrões psicológicos e comportamentais são 

adicionados à classificação sócia demográfica. O trabalho de Jean Piaget (1896-1980) 

com a educação de crianças é base para compreensão dos estágios do desenvolvimento 

                                                 
7 A Classificação Indicativa é embasada na Constituição Federal, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nas 

Portarias MJ nº 1.100/2006 e nº 1.220/2007 e no Manual da Nova Classificação Indicativa (Portaria SNJ nº 8/2006). 

A Portaria MJ nº 1.100/2006 regulamenta a Classificação Indicativa de diversões públicas, especialmente obras 

audiovisuais destinadas a cinema, vídeo, DVD, jogos eletrônicos e de interpretação (RPG) e as Portarias MJ nº 

1.220/2007 e SNJ nº 14/2009 regulamentam as obras audiovisuais destinadas à televisão. (Classificação Indicativa: 

Guia Prático) 
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intelectual, cognitivo, social e emocional. Desta maneira, a produção de conteúdo 

infantil direciona-se para crianças de 0 a 2 anos; 3 a 5 anos, chamada fase pré-escolar; 6 

a 8 anos; 9 a 12 anos. Pode existir alguma variação nestes intervalos. O Festival 

Internacional Prix Jeunesse, que premia obra audiovisual por critério de qualidade e 

será explicado adiante, define três categorias: até 6 anos, de 7 a 10 anos, de 11 a 15 

anos. O Discovery Kids, canal infantil da televisão fechada, classifica-se como 

destinado ao público pré-escolar, mas abrange crianças até 8 anos. O Gloob, canal da 

Globosat, tem a proposta de atingir como público primário crianças de 6 a 8 anos. Fato é 

que as crianças demonstram interesses diversos em tempo cada vez menor. Geralmente 

a cada dois anos “mudam de fase”. Estes critérios nos possibilitam definir a faixa etária 

da infância: 0 a 12 anos. A partir disso, são considerados adolescentes. Importante 

ressaltar que na perspectiva de produção audiovisual também são adotados critérios de 

qualidade estabelecidos pelas instâncias internacionais de premiação das obras. A 

mesma lógica é adotada pelo mercado editorial.  

Sampaio e Cavalcante (2012) fazem uma revisão história do processo de 

elaboração dos critérios de qualidade da obra audiovisual destinada aos públicos infantil 

e infantojuvenil. Resume-se aqui que há um referencial inicialmente constituído a partir 

das discussões sobre o papel da televisão pública com preservação das seguintes 

funções: garantia democrática; social; política; identitária; estímulo à participação 

sociocultural; estímulo à diversidade. Critérios também emergem a partir de questões 

vivenciadas pelos agentes do mercado que convergem seus anseios e experiências em 

encontros com outros profissionais e as melhores produções, como o prêmio 

estadunidense George Foster Peabody e o Festival Internacional Prix Jeunesse. Este 

último é uma iniciativa da Fundação Prix Jeunesse, criada em Munique em 1964 e que 

tem maior relevância porque, além de mostra competitiva, “assume o caráter de fórum 

de debate sobre a qualidade internacional da programação infantil” (SAMPAIO; 

CAVALCANTE, 2012, p.37). E, finalmente, critérios são determinados a partir de 

pesquisas, a exemplo da realizada por Peter Nikken nos países europeus com crianças e 

adultos sobre a qualidade dos programas infantis.  

No exercício de definição do público de nossa análise e dos critérios de 

qualidade para impactá-lo, observamos que os debates sobre infância e sua relação com 
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a mídia acontecem pela perspectiva da televisão ou da educação
8
. Existem debates mais 

recentes que incluem internet, games e dispositivos móveis. Publicidade e consumo 

também pautam os interesses de empresas e pesquisadores, mas, por outro lado, muitas 

vezes concentram as abordagens maniqueístas (PACHECO, 1998; VIVARTA, 2009). 

Com relação à ênfase na televisão, a publicação da Unesco “A criança e a mídia” 

(2002), por exemplo, se propõe a debater a imagem e representação da criança, 

educação, uso, acesso, participação e está concentrada na televisão. Dos seus 39 artigos, 

14 referem-se à televisão e audiovisual. Apenas 2, ao rádio; 1, à Internet; 1, à revista. 

Talvez o ano da publicação justifique, em partes, a pouca participação da Internet, 

entretanto isso não se aplica ao rádio e à mídia impressa.  

Há um indicativo, portanto, que as pesquisas e os debates sobre infância são 

fortemente ancorados pelo produto audiovisual, em especial o audiovisual para 

televisão. Isso é natural considerando o alcance e acesso do meio e identificação com a 

linguagem concomitantemente visual, sonora e em movimento. Como defende Wolff, 

[...] “no mercado de mídia, é extraordinária a variedade, a inventividade surpreendente e 

primazia cultural da televisão. A revolução iniciada nos anos 1950 continua a 

acontecer” (WOLFF, 2015, p.187). Além disso, alertamos para o fato de que a criança, 

mesmo como variável primária, tem sido investigada em suas relações sociais, 

comportamentais e psicológicas a partir do uso e exposição ao meio – tecnologias de 

mídia - e não dos processos de midiatização.  

Neste viés, torna-se recorrente o “sentimentalismo conservador da infância 

como reino ameaçado ou perdido”, apontada por Buckingham (2000 apud Hjarvard, 

2014). E, em uma breve pesquisa sobre ‘midiatização e infância’ nos mecanismos de 

busca da Internet, é possível encontrar inúmeros estudos que incluem variáveis de 

consumo e/ou atribuem às mídias um papel de deseducadoras e alienantes, como o 

exemplo a seguir que se propôs a investigar influências positivas e negativas da mídia:  

a mídia apresenta um círculo vicioso, não criativo e reforçador de 

inúmeros conceitos e estereótipos, fornecendo material principalmente 

através de comerciais.[...] O problema é que a mídia anseia e gera 

dependência, conexões repetitivas e automáticas que colocam a 

criança e adulto na mesma posição de consumidor ativo de bens e/ou 

serviços. No entanto, percebe-se que apesar de a mídia exercer 

algumas influencias positivas na vida das crianças e adultos, a 

                                                 
8 Quando games e softwares são desenvolvidos com o intuito educacional, leva-se em consideração a fase escolar da 

criança. No Brasil, segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96), as fases são Pré-escolar (até 6 

anos),  Fundamental I (7 a10 anos), Fundamental II 11 a 14 anos). 
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prevalência de influências perversas e dominadoras é mais forte.  

(BICK; et al, s/a) 

 

Com certa imparcialidade, os documentos mais abrangentes sobre a infância, 

como ‘Um Mundo para as Crianças’ (2002) das Nações Unidas e o ‘Plano Nacional 

para a Primeira Infância’ (2010) do Governo Brasileiro com participação social, 

reproduzem as recomendações de pediatras e psicólogos. Todos defendem que crianças 

até dois anos de idade não devem ser expostas às mídias e que depois desta idade, há 

necessidade de controle de conteúdo e tempo de exposição. Apesar de não haver 

preocupação em diferenciar uso do meio e midiatização, estes documentos contemplam 

o crescente intercambio entre crianças e mídia e impactos positivos nos processos de 

socialização, sob a ótica educacional e inclusiva. 

Já Guilherme Canela, sob a ótica da regulação, avança a discussão. Defende no 

seu artigo ‘Meios de comunicação e o desenvolvimento integral de crianças e 

adolescentes’ que discutir impactos da mídia tem sido infrutífero, pois os resultados 

apresentados geralmente atendem aos interesses comerciais ou à ausência interessada de 

políticas públicas, regulamentação e leis: 

impactos, quando existem, podem ser negativos, positivos ou 

ambíguos e, essa avaliação depende, em muito, da ótica do 

observador. [...] Não podemos ler, analisar e compreender as 

potencialidades da mídia na sua relação com as crianças e 

adolescentes apenas a partir de consequências negativas ou positivas. 

Os meios podem gerar os dois extremos e, em vários casos, podem 

não ter consequência alguma” (CANELA, in VIVARTA, 2009, p. 73-

87) 

 

O consenso em todos os estudos é de que as crianças devem ser ouvidas e o 

direito à participação deve lhes ser assegurado. E desta maneira, emergem as algumas 

condições necessárias para as discussões sobre mídia, educação, interação e apropriação 

dos espaços públicos capazes de transformar contextos sociais, culturais, indivíduos e 

instituições.  

 

Nos caminhos da midiatização: a busca por transformações 

Até o momento é possível compreender que as abordagens dos estudos sobre a 

infância em contexto midiático apresentam as seguintes características: predominância 

de análises sob a lógica do audiovisual para televisão e a tendência para identificar 

influências negativas recorrentes do uso das mídias. O conceito de midiatização não está 

sistematizado nestas pesquisas.  
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Para contrapor este cenário, surgem as metodologias e estratégias de inclusão e 

escuta das crianças, assim como a promoção da participação nos processos de criação e 

produção do conteúdo que será consumido entre seus pares. Inclusão e participação 

surgem em contexto educacional. Foram selecionadas três iniciativas variadas e 

distintas com o objetivo de testar a operacionalização do conceito de midiatização: o 

documento ‘Infância e Comunicação: uma agenda para o Brasil’, o seminário ‘Se essa 

rua fosse minha… Vamos ouvir as crianças?’ com o projeto ‘Território do Brincar’ e o 

‘Tecnoteca TV – El canal de los niños’. 

Primeiro, temos como referência o documento ‘Infância e Comunicação: uma 

agenda para o Brasil’ que admite a mídia como “elemento central para a socialização de 

crianças e adolescentes”, reforçando o que os documentos da Unesco defendem: as 

mídias são elementos de cultura (ANDI, p.4-5). A ênfase está na elaboração das 

políticas de comunicação para a infância, regulação, controle da publicidade e do 

merchandising eletrônico e educação para as mídias. É um documento que reúne o 

trabalho das instituições brasileiras que compõem a Rede Andi Brasil
9
 e no qual 

identificamos o conceito de midiatização próximo ao proposto por Martín-Barbero 

(1993), que, como já explicamos, denomina ‘mediação’ - e não ‘midiatização’ - o 

processo que incorpora tecnologias de mídia com consequências no amplo 

desenvolvimento de culturas nacionais (apud Couldry, 2008).  

A midiatização é compreendida, portanto, como inerente e necessária ao 

desenvolvimento integral da infância, o que pode ser percebido nas suas propostas, a 

exemplo das selecionadas e apresentadas a seguir:   

Inserir nos parâmetros curriculares do Ensino Fundamental e Médio 

disciplinas específicas de educação para a mídia; Ampliar o uso 

educacional das TICs na educação formal e não formal de crianças e 

adolescente; Criar centro de pesquisa multidisciplinar na área de mídia 

e infância; Fortalecer campanhas informativas nacionais permanentes 

(sobre Classificação Indicativa); Estabelecer programas de incentivo à 

participação de crianças e adolescentes nos processos de produção dos 

conteúdos midiáticos a eles direcionados, bem como a criação de 

centros públicos de produção de mídia, preferencialmente vinculados 

ao ambiente escolar e às universidades (ANDI, 2009, p.2-16) 

 

A segunda análise concentra-se nas propostas de escuta às crianças que, em 

geral, apresentam uma peculiaridade: por um lado, o apelo para afastar as crianças da 

                                                 
9 Comunicação pelos Direitos da Criança e do Adolescente é uma articulação de nove organizações que tem como 

objetivos centrais: defender a infância e a adolescência como prioridade absoluta na agenda pública; contribuir para a 

efetivação do direito humano à comunicação; fomentar uma cultura de participação de crianças e adolescentes no 

campo da comunicação e fortalecer o Sistema de Garantia de Direitos. 
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televisão, dos tablets, jogos e celulares, deixando-as com mais tempo livre e 

incentivando a interação com outras pessoas e o brincar em condições seguras, 

explorando espaços públicos e a cidade; por outro, a inserção de estratégias, linguagens 

e dispositivos de mídia nos processos que compõem as propostas e os projetos. Nega-se 

a mídia e, em seguida, utiliza a mídia como solução de escuta e lugar de fala. Mas o que 

pode parecer um contrassenso resulta em experiências mais próximas ao cotidiano 

infantil e com contribuição sociocultural e educacional relevante. 

‘Se essa rua fosse minha… Vamos ouvir as crianças?’
10

 foi um seminário que 

aconteceu em São Paulo com objetivo “garantir um espaço de escuta e participação das 

crianças no planejamento urbano” além de propor “intervenções de meninos e meninas 

para tornar a cidade mais acolhedora e democrática”. Os princípios elaborados no 

encontro têm o intuito de pautar as políticas públicas dos prefeitos eleitos em 2016 e 

reforçar o conceito de Cidade Educadora
11

. As dinâmicas de cocriação de estratégias de 

escuta contaram com as seguintes experiências: ‘Território do Brincar’ 

(http://territoriodobrincar.com.br), ‘Instituto Elos’ (http://institutoelos.org), ‘Doutores 

da Alegria’ (http://www.doutoresdaalegria.org.br) e ‘Mapa da Infância Brasileira’ 

(http://www.mapadainfanciabrasileira.com.br). Este último consiste em uma 

comunidade colaborativa e foi a instituição responsável pela organização do evento. 

Todos contam com material audiovisual e tecnologias de mídia em algum momento da 

sua concepção e/ou execução e/ou divulgação.  

Os princípios foram elaborados a partir das necessidades do universo infantil, a 

exemplo dos cinco primeiros:  

Sutileza: olho no olho; Pedir licença: nunca adentre o espaço da 

criança sem o consentimento dela; Convergência: colocar-se numa 

postura simétrica com a criança, de igual para igual; Cocriação: 

criação de convergências, abertura para a troca e a construção 

coletiva; Respeitar o tempo da criança.” (Portal Aprendiz) 

 

Não estão diretamente relacionados ao conceito de midiatização, entretanto, se 

considerarmos a aplicação destes princípios em projetos, a exemplo do ‘Território do 

                                                 
10 Seminário realizado em 26/08/ 2016, na Universidade do Meio Ambiente e Cultura de Paz (UMAPAZ) em São 

Paulo–SP.  
11 “Cidades Educadoras começou como um movimento, em 1990, com base no I Congresso Internacional de Cidades 

Educadoras, realizado em Barcelona, quando um grupo de cidades representadas por seus governos locais, pactuou o 

objetivo comum de trabalhar juntas em projetos e atividades para melhorar a qualidade de vida os habitantes, a partir 

da sua participação ativa na utilização e evolução da própria cidade e de acordo com a carta aprovada das Cidades 

Educadoras. Mais tarde, em 1994, o movimento foi formalizado como o III Congresso Internacional em Bolonha.” 

Portal MEC. In: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=9272-

apresentacoes-rede-brasileira-cidades-educadoras-pdf&category_slug=outubro-2011-pdf&Itemid=30192 
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Brincar’, o que observamos? Uma iniciativa familiar de profissionais da comunicação 

que desejam proporcionar às crianças brasileiras um trabalho de escuta, registro e 

difusão da infância: o projeto é processo de midiatização em toda a sua evolução.  

Entre abril de 2012 e dezembro de 2013, os documentaristas Renata 

Meirelles e David Reeks, acompanhados de seus filhos, percorreram o 

Brasil. Eles visitaram comunidades rurais, indígenas, quilombolas, 

grandes metrópoles, sertão e litoral, revelando o país através dos olhos 

de nossas crianças. Renata e David registraram as sutilezas da 

espontaneidade do brincar, que nos apresenta a criança a partir dela 

mesma. [...] Este intenso trabalho de pesquisa foi sistematizado, dando 

origem a diversas produções culturais: um filme de longa metragem, 

dois livros e duas séries infantis para TV, filmes de curta metragem, 

artigos, além de uma exposição itinerante que, entre 2014 e 

2015, percorreu o Brasil para levar um pouquinho do Território do 

Brincar para escolas, festivais, praças, etc. (HOTSITE DO 

PROJETO). 

 

E por fim, um terceiro contexto que promove escuta, participação, produção, 

socialização de conteúdos e aprendizado a partir de práticas midiáticas e na relação com 

a cidade. Trata-se da ‘Tecnoteca TV – El canal de los niños’, de Villa María, província 

de Córdoba, Argentina. Villa Maria possui a média de 88.600 habitantes e é considerada 

um pólo da produção agroindustrial do país (Portal Villa Maria
12

). Possui um projeto de 

comunicação para infância e adolescência e um governo mirim eleito democraticamente 

que promove debates com regularidade e que as autoridades municipais têm a obrigação 

de acolher. A Tecnoteca TV surgiu das reivindicações das crianças por mais espaços de 

interlocução na cidade. O projeto é inédito no país. Há quatro anos, existe uma rádio 

infantil e em 2015 foi lançada a televisão para crianças, feita por crianças.  

Tecnoteca TV es el primer canal municipal con contenidos infantiles, 

de la municipalidad de la ciudad de Villa María, ejecutado por la 

Universidad Popular. Una nueva señal infantil, con contenidos de alta 

calidad orientados a educar y entretener. Un espacio donde podrás 

crear, imaginar, soñar y aprender. Un espacio para que todos los 

chicos y chicas de Villa María y la región, puedan participar de forma 

activa en la producción de contenidos, como protagonistas, dando 

lugar a sus voces, sus historias y sus necesidades. (YOUTUBE, 2015) 

 

A ‘Tecnoteca TV’ é um dos núcleos dinâmicos de um projeto abrangente de 

construção social e estrutural com crescente envolvimento da mídia em todas as esferas 

da convivência infantil. É um exemplo mais elaborado do que os autores citados neste 

trabalho definem como midiatização: é processo comunicacional com presença de 

                                                 
12 http://www.villamaria.gob.ar/la-ciudad 
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tecnologia de mídia (televisão e internet), é transformativo, há institucionalização, 

impacta agentes e ambientes em diálogo, é de longo prazo.  

 

Considerações finais 

Quando se discute o conceito de midiatização, o primeiro desafio é diferenciá-

lo de mediação. Isso é possível através dos esforços teóricos desenvolvidos por diversos 

autores como foi proposto aqui a partir de Martín-Barbero (1993), Couldry (2008) e 

Hjarvard (2014). Entretanto quando as ideias são confrontadas com experiências 

empíricas, surge a dificuldade de operar com os conceitos. Podemos assumir o 

pressuposto que no conceito de mediação prevalece a relação com a audiência e que no 

conceito de midiatização equipara-se público, cultura e mídia como foi exercitado neste 

trabalho, mas além disso se confundir, aparecem outras variáveis.  Durante a execução 

deste trabalho, três questões ficaram evidentes como será detalhado a seguir.  

A primeira é a de que não há como estudar mediação e midiatização sem um 

ambiente institucionalizado, definido, limitado. Desta forma, os conceitos são amplos, 

mas sua compreensão só acontece quando se isola uma lógica particular de 

transformação, como posto em Hjarvard e Couldry. Se não há audiência delimitada, 

tecnologia e processo de mídia definidos, ambiente e instituição claramente expostos em 

seus contextos socioeconômicos, culturais e suas funções, o conceito não se materializa. 

Por outro lado, todas estas variáveis são desejadas porque precisa existir um processo. 

Isso tudo parece óbvio, mas não é porque nunca pode ser reduzido ou simplificado. É 

possível, por exemplo, compreender o conceito de infância olhando para uma obra ou 

objeto isoladamente. Com a midiatização isso não acontece. 

A segunda questão, que precisa ser investigada com mais cuidado e, portanto, é 

apenas uma indicação: mediação e midiatização parecem apresentar níveis. Não entre si, 

mas percebidos em diálogo ou talvez como um consenso conceitual, que dependem de 

análise do grau ou nível de envolvimento, comprometimento, responsabilidade ou poder 

exercido por todos os atores que participam do processo. Os autores revisados neste 

trabalho definem que a midiatização é um processo não linear, heterogêneo e 

diversificado. Este trabalho reforça estas características e, sem propósito de analisar 

estas questões, transpareceu que entender o papel dos agentes e instituições, como 

Couldry faz quando se ancora em Bourdieu, e seus níveis de atuação contribuem para 
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operacionalização do conceito e, como sugestão, para o desenvolvimento de 

metodologias de estudo.  

E a terceira é que se deve perceber qual o papel a mídia, enquanto tecnologia e 

linguagem, está exercendo no processo de midiatização proposto para uma análise. No 

caso da infância e nas experiências que selecionamos, identificamos que integrar a 

criança e educar para a mídia recebem destaque. Existem inúmeras outras possibilidades 

que não foram exploradas neste estudo, como inclusão e promoção.  Percebe-se que se a 

mídia mantém-se em sua função básica de comunicar, o contexto de midiatização é 

simplificado. Se outras funções vão sendo acrescentadas, o processo se complexifica. 

Não desconsideramos outras complexidades relacionadas aos públicos, audiências, 

ambientes. Consideramos que a mídia – não mais importante - exerce um papel central 

de funções que, quanto mais elaboradas e conceitualmente distanciadas da sua função 

principal que é a comunicação, fornece condições mais favoráveis para elaboração de 

processos de midiatização e operacionalização dos conceitos. No exemplo da Tecnoteca 

TV, que tem a função de inclusão e educação da criança, assim como dar compreensão 

do papel da mídia na sociedade e contribuir com a cidadania e adequação de espaços 

públicos para melhor integração social, o processo de midiatização é evidente como foi 

explicado. 

Por fim, algumas considerações sobre midiatização e infância. Nos estudos que 

se debruçam sobre o universo infantil e articulações com a mídia há prevalência de 

análises quantitativas da relação da criança com o meio de comunicação. Como 

apontado, a infância que se entende é a infância da televisão e não há indicações de que 

estudos sobre midiatização se detenham sobre uma cultura da infância, como sugere 

Martín-Barbero quando descreve os jovens. O autor inclusive é um dos teóricos que 

utiliza a televisão como parâmetro para descrever questões relacionadas à identidade, 

cultura e territorialidade. Não definir uma cultura, pode indicar que o conceito de 

audiência ainda está arraigado nas pesquisas. Ou que a infância não pode ser 

institucionalizada. Ou que não oferece condições objetivas e subjetivas para se definir 

uma cultura. Do que foi investigado é possível concluir que definir criança como um 

tipo de audiência é o referencial teórico adotado pelas pesquisas que as relacionam com 

a mídia. Se há percepção da infância em um contexto mais amplo que naturaliza o 

processo de midiatização, não há esforços para conceituações. As instituições em prol 

da infância, a exemplo das que compõem a Rede ANDI, concentram suas experiências e 
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buscam interlocução com pesquisadores, mas o diálogo com os meios de comunicação é 

mínimo, pois estes operam nas suas próprias lógicas e a da audiência é a preponderante. 

Em parte, as lógicas empresariais de tratamento da infância contribuem com os 

resultados negativos que se divulgam na relação criança e mídia. É um sistema que se 

retroalimenta. E o que é consenso entre pesquisadores sobre a não manipulação de 

público pelas mídias, é incompreendido pela sociedade em geral. O senso comum sobre 

estas questões circula e gera novos impactos. O que temos? Cada vez mais, crianças em 

seus processos naturais interagindo com as tecnologias de mídia concomitante aos 

diálogos que condenam as práticas. Como foi possível observar, há a dispersão para 

estudos que não contribuem com elaboração de processos inovadores para a infância. E 

pesquisas que precisam ser realizadas em confluência com o debate sobre processos de 

midiatização, principalmente, mas não exclusivamente, com tecnologias digitais, 

acontecem timidamente no campo da comunicação e quase nunca em diálogo com 

outros campos. Além disso, as pesquisas em comunicação e infância se ocupam 

prioritariamente das análises, com poucas proposições.  

Brincar é a atividade natural da criança. Na contemporaneidade, ao brincar, as 

crianças farão explorações mediadas por tecnologias nas suas primeiras impressões de 

mundo. Os dispositivos de mídia, por sua vez, participarão das suas condições de 

liberdade e segurança, inclusive intensificando a percepção destes dois importantes 

condicionantes de estabilidade social de qualquer indivíduo. É aceitável que um 

brinquedo proporcione a condição ideal para o brincar, mas não é aceitável que uma 

tecnologia de mídia o faça? Como a criança percebe o brinquedo? Como brincadeira. 

Como a criança percebe a mídia? A mídia mantém a lógica da brincadeira? Em quais 

contextos e de que maneira a criança se apropria da mídia? Quais são as consequências 

desta apropriação no presente e para o futuro? Quais são as características do ambiente 

atual e quais as possíveis transformações?  Se Jean Piaget estava com a razão quando 

afirmou que “as crianças só entendem de verdade o que elas próprias inventam”, o 

“larga isso e vem brincar” é um excelente convite aos pesquisadores dos processos de 

midiatização para mergulharem no universo infantil e desvendarem suas invenções. 

 

 
Referências Bibliográficas 

 

ANDI. Infância e Comunicação. Uma agenda para o Brasil. Agência de Notícias dos Direitos 

da Infância. Rede Andi Brasil. Brasília, 2009. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 15 

BARBERO, Jesús Martín. Jóvenes: comunicación e identidade. Pensar Iberoamérica. 

Revista de Cultura. Organização de Estados Iberoamericanos. Fev, 2002. Disponível em: 

http://www.oei.es/historico/pensariberoamerica/ric00a03.htm 

 

BICK, V. T.; CLARO, L.M.P.; ROSA, J.F.; PEREIRA, L. L. As influências da mídia no 

desenvolvimento infantil. In: http: 

www.revistas.fw.uri.br/index.php/psicologiaemfoco/article/download/1105/1581 

 

BRASIL. Plano Nacional para a Primeira Infância. Rede Nacional Primeira Infância. 

Brasília, 2010. 

 

COULDRY, Nick. Mediatization or mediation? Alternative understandings of the emergent 

space of digital storytelling. New media & society: 2008. Disponível em: 

http://eprints.lse.ac.uk/50669/1/Couldry_Mediatization_or_mediation_2008.pdf 

 
HJARVARD, Stig. A midiatização da cultura e da sociedade. São Leopoldo: Ed. 

Unisinos, 2014. 
 

Latin Lab. Novo canal infantil na Argentina. ComKids. Janeiro, 2016. Disponível em: 

http://comkids.com.br/novo-canal-infantil-na-argentina/ 
 

LUNDBY, Knut (Ed.). Mediatization of Communication. Handbooks of Communication 

Science. Vol. 21. CPI Books GmbH, Leck, 2014. 

 

Nações Unidas. Um Mundo para as Crianças. Relatório do Comitê Ad Hoc Pleno da vigésima 

sétima sessão especial da Assembléia Geral. Nova Yorque, 2002. 

 

NIKKEN, Peter. Quality in Children´s television. Disponível em: 

http://www.yumpu.com/en/document/view/4627962/4-quality-in-childrens-television-

opvoedingsondersteuning 

 

O Livro da psicologia. Vários colaboradores. São Paulo: Globo, 2012 

 

PACHECO, Elza Dias (Org.). Televisão, Criança, Imaginário e Educação. Campinas: 

Papirus, 1998. 

 

Portal Aprendiz. Disponível em: http://portal.aprendiz.uol.com.br/ 

 

SAMPAIO, Inês Sílvia Vitorino; CAVALCANTE, Andréa Pinheiro Paiva. Qualidade na 

programação infantil da TV Brasil. Florianópolis: Insular, 2012. 

 

TERRA, Márcia Regina. O desenvolvimento humano na Teoria de Piaget. Disponível em: 

http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/d00005.htm 

 

TV Tem. Manual Básico de Mídia. Disponível em: 

http://image.temmais.com/tvtem/informacaocomercial/manualbasico.pdf 

 

VIVARTA, Veet (Coord). Infância e Consumo: estudos no campo da comunicação. Brasília, 

DF: ANDI; Instituto Alana, 2009. 

 

VON FEILITZEN, Cecília; CARLSSON, Ulla (Orgs). A criança e a mídia: imagem, educação, 

participação. Edições UNESCO Brasil, 1999. 

 

WOLFF, Michael. Televisão é a nova televisão. 1ª ed. São Paulo: Globo, 2015. 


