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Resumo 

 

Pesquisa as interações e sentidos da cultura midiática na escola. Justifica a importância de 

análises que possam dar conta da construção do sentido, em ato, entre criança e mídia. 

Adota como referencial teórico a sociossemiótica a partir de Algirdas Julien Greimas, Eric 

Landowski, Ana Cláudia Oliveira e teorias afins.  Escolhe uma escola municipal, 

Vitória/ES, como lócus e sujeitos de estudo. Propõe como procedimentos metodológicos, a 

pesquisa exploratória, descritiva e sociossemiótica, com tratamento de dados de forma 

qualitativa, com os métodos da observação participante, entrevista em profundidade e da 

pesquisa semiótica. Usa como coleta de dados, as anotações em diário de bordo, conversas, 

fotografias e registro em audiovisual. Espera contribuir para o entendimento da construção 

do sentido, em ato, nas interações que se estabelecem entre criança e cultura midiática. 
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Introdução 

 

Este artigo configura-se num relato das primeiras descrições e análises de nossa pesquisa de 

doutoramento em Educação, cujo objetivo é investigar as interações e sentidos dos produtos 

da cultura midiática no ambiente escolar. Por cultura midiática, entendemos, a partir de 

Kellner (2001) e Santaella (2007), o sistema de produção, difusão e consumo de 

informações e conteúdos através dos meios de comunicação, sejam eles massivos ou 

segmentados, e o fomento dos diversos produtos de consumo divulgados por eles. 

 

Sabemos que o ser humano está inserido, cotidianamente, numa rede de interações, com 

pessoas e instituições, sendo a família, a escola, a igreja e a mídia, os principais mediadores 

de sua formação. Nessa teia, na qual está interconectado, vai transformando o mundo a sua 
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volta, e sendo, também, transformado por ele, fazendo das diversas linguagens apropriadas 

ao longo de sua existência, o componente mediador de suas relações. 

 

Com as atuais transformações ocorridas na sociedade, principalmente, as tecnológicas, é 

natural que novos questionamentos tomem conta da pauta dos pesquisadores em 

comunicação. Com a expansão das novas tecnologias entre os brasileiros, como a internet, 

celulares, games e a recém-chegada TV digital interativa, é natural que as relações dos seres 

humanos com as diversas instituições que os rodeiam, também sejam transformadas. E esse 

é o caso da escola, alvo de nossos interesses nessa pesquisa. 

 

Inquietamo-nos com a relação que mantemos, na atualidade, com as configurações que os 

meios de comunicação vão tecendo na sociedade como um todo, e em particular, com 

crianças, dentro do espaço escolar, principalmente, porque, apesar de verificarmos inúmeras 

pesquisas envolvendo crianças e mídias, ainda sentimos falta de pesquisas mais focadas na 

“fina teia, sutil” que é a produção de sentido em ato com as mídias. E é nessa lacuna que 

pretendemos contribuir, tentando captar o aspecto sensível, esse “quase indizível ou 

imperceptível” que é o sentido que se constrói em ato, no momento mesmo da interação das 

crianças com os produtos difundidos pela mídia. 

 

Nessa relação, investigaremos quais e como são os fluxos de entrada da cultura midiática na 

escola, quais os discursos que produzem e como atuam sobre o outro, em co-presença, e 

como os sentidos produzidos nessa relação constróem os sujeitos e espaço escolares. Nesse 

sentido, nossas questões de investigação se desdobram: 

 

No ambiente escolar: 

 Quais, quando e como são os fluxos de entrada da cultura midiática na escola? 

 Como as crianças manifestam, no ambiente escolar, uma discursividade e quais 

práticas presentes na cultura midiática são assumidas por elas? 

 

No corpo da criança: 

 Quais e como os regimes de sentido e de interação regem a relação das crianças com 

os produtos da cultura midiática? 

 Como as crianças articulam suas competências semióticas para interagir com os 
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produtos midiáticos? 

 

No corpo dos produtos midiáticos: 

 Quais as qualidades sensíveis e plásticas presentes nos produtos midiáticos e como 

elas atuam /afetam as crianças? 

 Quais e como os discursos produzidos pelas mídias interferem nas práticas 

escolares? 

 

Procedimentos Metodológicos 

 

Pressupostos teórico-metodológicos são formas de se ver o mundo, são lentes que se 

debruçam sobre os objetos das mais diversas formas. Uma vez que o objeto do pesquisador 

em Ciências Humanas e Sociais envolve tanto os aspectos sociais quanto os subjetivos, o 

exercício da pesquisa se faz mais complexo.  

 

Na medida em que pesquisa seu objeto, pesquisa também a si mesmo. São comuns, por esse 

motivo, as preocupações com o rigor do recorte, a prevenção para que não ocorram desvios, 

incoerências, todas elas, tentativas para o alcance de maior objetividade dos dados. Apesar 

desse esforço, sabemos que é impossível destituir de todas as análises a subjetividade. 

Enquanto seres sociais, carregamos conosco, por isso mesmo, nossas crenças. A própria 

escolha do objeto, o recorte que fazemos, os caminhos de análise escolhidos, nossas 

escolhas teóricas, já estão investidos, em menor ou maior grau, de ideologias (PIROLA, 

2006, p.26). 

 

Nesse sentido, acreditamos que o rigor da pesquisa não se faz, necessariamente, pelo tipo de 

metodologia que será utilizada, mas sim, pela forma como os pesquisadores a utilizarão. 

Não são as lentes e o instrumental metodológico garantias de cientificidade, mas sim, o 

compromisso ético de seus pesquisadores (PIROLA, 2006, p.26). 

 

Como procedimentos metodológicos, nesta pesquisa, buscamos por uma metodologia que 

possa enxergar o corpo, gestos, expressões e toda a riqueza expressiva na compreensão dos 

sentidos que se constroem na relação criança-mídia. Iniciamos, desde maio/2012, nossas 

observações em uma escola municipal do município de Vitória/ES e permaneceremos nessa 
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até março/2013, em média duas vezes por semana, num total de 6 horas semanais. Com 

tratamento de dados de forma qualitativa, com os métodos da observação participante, 

entrevista em profundidade e da pesquisa semiótica, estamos coletando os dados com 

anotações em diário de bordo, conversas, fotografias e registro em audiovisual. Em 

particular, nossa investigação se baseará, prioritariamente, pelos pressupostos da pesquisa 

semiótica, ou sociossemiótica, que tem por objetivo descobrir as significações e os efeitos 

de sentido de todo e qualquer tipo de texto e de linguagem, sejam eles verbais, verbovisuais 

ou uma prática social.  

 

Referencial Teórico  

 

Nosso referencial teórico é o legado da semiótica discursiva, fundada por Algirdas Julien 

Greimas e disseminada, até hoje, pelos seus seguidores.  

 

A teoria semiótica constitui-se como uma teoria geral da significação, buscando entender o 

que os textos dizem e como dizem, estudando os elementos que os tecem como um todo de 

sentido. 

 

Por texto, a semiótica entende qualquer produto acabado, dotado de significação, seja ele 

verbal ou não verbal como: livros, cartas, obras de arte, audiovisuais, peças publicitárias, 

produções arquitetônicas, interações sociais. Como os diversos textos enunciados estão 

inseridos numa sociedade, precisam ser analisados na relação contextual sócio-histórica que 

os envolve. E é exatamente esta abertura da relação texto-contexto que a sociossemiótica de 

Eric Landowski (1992) propõe: a possibilidade de análises de manifestações significantes 

em aberto, dinâmicas, que só se deixam captar em ato, incluindo, assim, a possibilidade de 

análise das práticas sociais e as suas discursividades. 

 

Regimes de Interação 

 

Mais recentemente, Eric Landowski, no livro Interações Arriscadas (2009), aborda os 

diferentes regimes de sentido da teoria semiótica. No referido livro, o pesquisador discorre 

sobre as proposições clássicas da teoria semiótica, a partir dos regimes de programação e 

manipulação, e propõe outros regimes de interação: o ajuste e o acidente. 
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Considera as formas de interação clássicas propostas pela semiótica que é a interação por 

programação, em que os sujeitos agem por princípios de regularidades causais ou sociais; e 

a da manipulação, em que os sujeitos adotam estratégias e princípios de intencionalidade. 

Entretanto, como nos dois regimes não se considerava as situações e as práticas sociais, 

Landowski, em complementação àqueles, propõe os regimes de ajuste e o acidente, não se 

restringindo a um universo de sentido estável dominado pelas articulações entre a 

programação e a manipulação, mas por um outro, em que o sentido da vida é posto em jogo 

a cada instante. Um fazer-sentir que se dá em co-presença sensível dos actantes (ajuste), e a  

casualidade (aleatoriedade), manifestada pela figura do acaso e, portanto, do risco 

(acidente). 

 

Para Landowski, existe uma configuração distinta quando falamos de discursos, práticas e 

sujeitos que transcendem as leis de causa e efeito ou as regularidades comportamentais 

programadas pelo social. As condutas de um sujeito são fruto das suas motivações e das 

suas razões e de suas sensibilidades. 

 

Programação, manipulação, ajuste, acidente. Segundo Landowski, as experiências, o 

contexto e o tipo de interactante com os quais nos relacionamos articulam os regimes de 

interação nas práticas sociais, portanto estes não ocupam posições estáveis. É muito 

importante ressaltar que, segundo o autor, tais predileções seguem uma lógica de 

estruturação imanente e não psicológica. Essa afirmação serve para delimitar bem o 

postulado de uma sociossemiótica, ao entender que o sentido se dá da imanência mesma da 

situação e das práticas sociais, regendo-o. 

 

Sensível e Inteligível  

 

O livro da Imperfeição (2003), obra de Greimas, é um marco nos estudos da semiótica. 

Uma das maiores contribuições é o de alargamento da fronteira da semiótica para além de 

uma metodologia fechada nos rigores científicos, ao propor que é possível a relação entre o 

“científico” e o plano da experiência vivida, portanto, uma semiótica como uma prática. É 
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exatamente com essa teoria que pretendemos guiar nosso olhar nas observações e análises 

das interações que se estabelecem no cotidiano escolar. 

 

Um dos principais conceitos abordados no livro é o de sentido em ato, isto é, como o 

mundo é experimentado e vivido pelos sujeitos e que, dessa relação, emerge o sentido. 

 

Segundo Landowski (2003, p.127), “trata-se do sentido como o efeito do modo como nos 

relacionamos com o objeto em sua presença significante, [...] o sentido em ato, como o 

experimentamos – o vivemos – quando emerge dos vínculos diretos que cada um tece com 

o mundo ao seu redor”. 

 

O livro desafia os semioticistas a trabalhar o sentido de modo a que o inteligível e o 

sensível, dois regimes de apreensão do real, estejam em relação durante a análise, visto que 

“[...] a experiência chamada ‘estética’ raramente convoca um deles sem mobilizar também 

o outro”. Segundo Landowski (2003, p.130), “o problema mais decisivo seria de entender 

melhor como a ordem do sensível e a do inteligível se entretecem e, quiçá, se sustentam 

mutuamente”. Sendo assim, é preciso superar a dualidade cognitivo x sensitivo para dar 

conta de construir um modelo mais abrangente de pesquisa. 

 

[...] apesar da reconhecida especificidade do estatuto epistemológico do 

‘vivido’, será necessário tentar construir um metadiscurso conceitual 

rigorosamente articulado, e imaginar modelos que permitam analisar os 

referidos ‘comportamentos humanos ‘vividos’. Estes são efetivamente os 

poucos recursos dos quais dispomos para nos ajudar a não fechar as 

pálpebras diante do (quase) ‘inapreensível’. (LANDOWSKI, 2003, p.141). 

 

Isso posto, estamos dizendo que o pesquisador ao mesmo tempo em que pesquisa os 

fenômenos, pesquisa, também, a si mesmo. Trata-se de uma educação semiótica do sujeito, 

numa espécie de “auto-aprendizagem que visaria um melhor domínio da competência 

latente que cada um possui para sentir, ao seu redor, a presença do sentido, e para entender 

o que é significado deste modo” (2003, p.143). 

 

Mas como dizer o vivido?  Segundo o autor, é preciso pensá-lo para além dos termos 

subjetivos de quem o ‘vive’, dando conta das experiências e estados. “Tal objetivo implica 
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que o trabalho de descrição se situe sobre um nível relativamente abstrato, que, porém, 

longe de apagar o ‘vivido’, permita finalmente integrá-lo e reformulá-lo”(2003, p.144). 

 

Landowski pontua que, para analisar as experiências vividas é preciso presentificá-las e que 

“não existe para o semioticista, nenhuma via imaginável para apreensão estética, a não ser a 

que passa pelo encontro com regularidades que têm que remeter a princípios semióticos de 

caráter geral, ou seja, válidos para um sujeito qualquer. (2003, p.145). 

 

As Interações e os Sentidos da Cultura Midiática na Escola  

 

Já que nossa questão central nesta pesquisa, tem por objetivo responder como se dá a 

interação dos produtos da cultura midiática na escola, nossas análises iniciais tomarão por 

base as proposições de Landowski, em Interações Arriscadas (2009). Como Landowski 

afirma em seu livro, são os regimes de interação que condicionarão os regimes de sentido.  

 

Assim, relataremos algumas situações de interação observadas, desde nossa entrada na 

escola, em 08/05/2012.  As observações foram feitas nos intervalos dos recreios, momento 

de maior interação entre os alunos, e as descritas, a seguir, podem ser classificadas como 

eventos por serem assimiladas como. 

 

 A tecnologia como pauta de interação: 

Um grupo de 3 meninos conversava sobre antivírus. Aparentavam ter entre 8-10 anos e 

explicavam tecnicamente uns para os outros os benefícios e as formas de instalação do 

antivírus. 

 

 O modelo das roupas das meninas:  

É comum vermos meninas passeando de mãos dadas, com o mesmo modelo e cor de roupas 

e acessórios: casacos, mochilas, lancheiras. 

 

 Os produtos proibidos em sala de aula: 

O uso de celular e de boné, em sala de aula, é proibido. Essas determinações estão no 

regimento interno da escola e são de conhecimento de pais e alunos. Quando um objeto 

proibido é apreendido, a liberação dos mesmos só se faz mediante a presença dos pais. 
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 A camisa diferente  

A camisa dos formandos 2012 é diferente dos demais alunos. Traz em sua arte, os “memes” 

da internet. 

 

 

Figura 1: Camisa formandos 2012 frente          

            

 As mochilas e lancheiras: 

Podemos dizer que praticamente 100% das mochilas e lancheiras dos alunos são de 

personagens de filmes e ou desenhos animados, como Transformers, Carros, Barbie. 

 

   

Figura 2: Mochila Carros                                         Figura 3: Mochila Barbie 

 

 Futebol, uma das principais brincadeiras: 

O futebol tem uma presença marcante na vida da escola. É uma das principais brincadeiras 

da hora do recreio e é, também, fruto de trabalho de artes, exposto na sala da Diretoria. As 

crianças usam qualquer objeto para simular a bola de futebol: bolinha de tênis, caixa de 
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suco, carteira de mão, recipiente de detergente. Além disso, os meninos usam tênis, brincos, 

cortes de cabelos e roupas iguais aos jogadores de futebol. Outros jogos também foram 

inseridos recentemente na escola: totó e ping-pong. 

                                                     

                                                             

Figura 4: Tênis amarelo da Nike 

 

 Os jogos de baralho   

Outra brincadeira constante são os jogos de baralhos, sejam eles tradicionais ou temáticos, 

como o baralho Uno ou Trunfo Girls, da Disney.  

 

   

Figura 5: Baralho Só garotas da Disney           Figura 6: Baralho Uno 

 

 Celulares, ipods, fones de ouvido: 

É comum vermos grupos de meninos conversando ao mesmo tempo em que usam celulares, 

ipods e fones de ouvido. 

 

 Brinquedos, televisão e internet 

Tive a oportunidade de conversar com um menino que brincava com um brinquedo 

chamado Max Steel. Vamos chamá-lo de P1. P1 tem 9 anos e sabe o nome de todos os 
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canais de TV, como o Cartoon Network, por exemplo. Sabe, inclusive, ditando com 

rapidez, o endereço completo do site www.maxsteel.com.br. Em nossa conversa, citou os 

intervalos comerciais, filmes e desenhos. 

 

 

Figura 7: brinquedo Max Steel 

 

Elétrico, diz que chega em casa, fica 2 horas no computador e 1 hora em frente à TV. Diz 

que o computador faz o trabalho para ele, e que costuma, também, dormir à tarde. Assiste 

TV até meia noite. Acorda às 6h e a primeira coisa que faz é tocar sua guitarra.  

 

Quando perguntei se ele imita os super-heróis, ele respondeu que sim.  Perguntei se o Max 

Steel tinha poderes sobrenaturais igual ao desenho Dragon-Ball-Z, ele disse que o Max Stell 

não tem poderes, tem armas. Disse que gosta de imitá-lo e que cobre seus 2 cachorros com 

plástico e luta com eles. Ao questioná-lo se essa brincadeira não machuca os animais, ele 

disse que não, que ele não os maltrata, só dá carinho. 

 

Também conversei com P2, de 11 anos, o oposto de P1. P2 também navega na internet, tem 

facebook, twitter, assiste TV (Cartoon Network), mas não imitia os super-heróis. É alegre, 

sério, maduro, usa óculos. Acha graça do comportamento de P1. 

Conta sua rotina em detalhes: sai da escola, e às 13:50, vai para o inglês; depois vai para 

casa fazer o dever de casa; e no fim do dia, pega sua irmã na escola. Sabe de todas as 

notícias, nomes e comportamentos das pessoas na escola. Quando perguntei se ele sabia 

http://www.mazsteel.com.br/
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qual o significado dos meninos que usam brinco, ele disse que é algo do tipo “Não mexam 

comigo”.  

 

Com essas primeiras descrições, podemos chegar à seguinte configuração das interações: 

 

Quadro 1: Configuração das interações 

Tempo  Intervalo do recreio 

Espaço 

 

 Pátio do recreio, Quadras de futebol, Restaurante, 

Parquinho  

Constituição demográfica dos sujeitos  

 

 Faixa etária similar 

 Separação por sexo, meninos e meninas 

Constituição dos sujeitos em relação ao 

uso dos produtos culturais e midiáticos  

 

 Roupas iguais 

 Tênis 

 Brincos 

 Mochilas 

 Cortes de cabelo 

 Brinquedos 

 Celular, ipod, fone de ouvido 

Constituição dos sujeitos em relação às 

atividades que realizam  

 

 Conversa, sendo a tecnologia pauta de interação 

 Passear pelo pátio, sendo as roupas indício de identidade 

e aproximação 

 Conversa e atividades diversas, sendo a camisa dos 

formandos, indício de identidade e aproximação 

 O jogo de futebol como atividade de interação 

 O jogo de Totó como atividade de interação 

 O jogo de Ping-pong como atividade de interação 

 Os jogos de baralho  como atividade de interação 

 Conversa, sendo celulares, ipods, fones de ouvido como 

pauta de interação 

 Brinquedos de personagem de desenho animado como 

objeto de brincadeira 

 

 

Num primeiro nível, observamos que as interações são dividas entre faixas etárias, meninos 

e meninas menores (6-9 anos) interagem entre si, enquanto os meninos e meninas entre 10 e 
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14 anos, formam outro grupo. Essa divisão é propiciada, também, pelo espaço físico das 

salas de 1ª a 4ª série e de 5ª a 8ª série. No corredor das turmas menores, existe uma 

passagem exclusiva para as crianças menores brincarem num parquinho. Até na hora da 

refeição, os menores saem primeiro para lanchar. Os desenhos nas paredes das salas de aula 

das turmas menores, também reforçam o lugar e espaço dos sujeitos. 

   

A partir do corte de faixa etária, percebemos que os produtos da cultura midiática são 

artifícios que possibilitam as diferentes interações entre os amigos: passar tempo, conversar, 

ficar junto, rir. Isso ficou muito claro, nas observações que fizemos dos grupos que jogam 

baralho, sejam meninas ou meninos. 

 

No grupo de meninas que jogavam o baralho Trunfo Girls, notamos que eram da mesma 

faixa etária, 7-8 anos, usavam os mesmos estilos de vestimentas e tinham um padrão mais 

calmo de interação. Geralmente, procuram os bancos isolados, com capacidade para 4 

pessoas sentarem, e longe da confusão e barulho do recreio. 

 

A mesma configuração, notamos em dois grupos de meninos e meninas adolescentes que 

jogavam o baralho Uno. Tinham a mesma faixa etária, estilos de roupas e brincos. 

 

Os estilos de roupas, brincos e cortes de cabelos, também unem alguns grupos, mesmo 

quando não estão fazendo alguma atividade. Percebemos isso, quando andam juntos, de 

mãos dadas ou abraçados. É o caso dos meninos com a camisa diferente, e aqueles que 

usam brincos, tênis e roupas que imitam jogadores de futebol. 

 

Os aparelhos celulares, ipods e fones de ouvido, possibilitam, também, a união e interação 

entre alguns grupos. 

 

Jogar futebol, totó ou ping-pong, a princípio, parece unir todos os estilos. 
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Considerações Finais: 

 

Este artigo relata nossa pesquisa de Doutoramento em Educação e as primeiras descrições e 

análises, feitas até o momento atual. Mas apesar de iniciais, já podemos visualizar um 

primeiro mapa das interações na escola. Tais análises, nos mostram que as interações são 

condicionadas pelos horários, configurações espaciais, faixa etária, sexo, constituição dos 

estilos dos sujeitos e atividades que exercem. Daqui em diante, continuaremos com os 

mapeamentos, buscando responder as próximas interrogações de nossa pesquisa: quais os 

sentidos que se estabelecem nas interações? Quais os conteúdos, temas, discursos e 

qualidades plásticas dos produtos culturais envolvidos nas interações?  
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