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RESUMO 

O artigo apresenta e discute os dados de uma pesquisa realizada com quarenta jovens 

entrevistados de classe média e popular sobre o modo como meninos e meninas 

apropriam-se das diferentes mídias. A influência de instituições como a família e a 

escola na conformação das práticas e discursos dos jovens também será objeto deste 

estudo. A análise é feita pelo viés da articulação entre relações de gênero e classe social 

e com o aporte teórico-metodológico centrado em Scott (1995) e Bourdieu (2011; 

2011). Os resultados indicam que as distinções de gênero são mais marcantes entre 

jovens de classe média, uma vez que estes apresentam comportamento mais 

conservador frente aos jovens de classe popular. 
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Introdução  

Segundo Escosteguy (2008, p.15), dentro das universidades brasileiras, os 

vínculos da pesquisa de comunicação com estudos de gênero ainda são pouco 

explorados. Em mapeamento realizado sobre as teses e dissertações produzidas nos 

Programas de Pós-Graduação em Comunicação do Brasil, a autora identifica 65 

trabalhados produzidos no decênio (entre 1992 e 2002) que tratam das relações de 

gênero. Vale ressaltar, porém, que a temática vem ganhando força no campo, sendo que 

entre 1992-1996, dos 754 trabalhos produzidos, apenas 12 foram classificados como 

estudos de gênero e comunicação, já entre 2000-2002, dos 1665 trabalhos, 36 vinculam-
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se à esta temática. Neste sentido, o presente artigo visa contribuir para as pesquisas de 

recepção com enfoque nas relações de gênero e classe social. 

Propomo-nos a analisar de que modo jovens meninos e meninas de classe média 

e popular apropriam-se das diferentes mídias a fim de perceber similiaridades e 

distinções entre os gêneros. A influência de instituições como a família e a escola na 

conformação das práticas e discursos dos jovens também será objeto deste estudo. O 

paper é parte de uma pesquisa maior
8
  sobre o papel do imaginário televisivo na 

elaboração de representações acerca dos estilos de vida das classes e na consequente 

classificação dos atores juvenis mediante os signos de distinção exibidos socialmente O 

referencial teórico-metodológico do trabalho baseia-se principalmente nos estudos de 

recepção da América Latina, com vistas a analisar a textualização das formas culturais e 

a leitura das mesmas pelos receptores.  

Assim, no presente artigo,começamos com uma breve conceitualização sobre 

gênero, classe e a articulação entre ambos, expomos a metodologia empregada na 

pesquisa e, a seguir, apresentamos os resultados obtidos e sua posterior interpretação.  

 

Referencial teórico-metodológico 

Neste trabalho, adotamos, em parte, a concepção relacional e historicizada de 

gênero presente na análise de Joan Scott (1995), isto é, que as relações de gênero são 

construídas socialmente e compreendem o estudo de homens e mulheres. A história 

destas é inseparável da história daqueles, e vice-versa. Distanciamos-nos, assim, de 

qualquer concepção que trate gênero de forma naturalizada ou a partir de determinismos 

biológicos. Ao conceber gênero de forma historicizada, Scott (1995, p. 86) supõe ser 

“um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas entre 

os sexos e uma forma primária de dar significado às relações de poder”.  

 Bourdieu (2011) vai ao encontro, em muitos pontos, da perspectiva de Joan 

Scott. O autor defende que o objeto de uma ciência que trata as relações de gênero de 

forma historicizada é a história das combinações de mecanismos estruturais e de 

estratégias, os quais através das instituições (Escola, Família, Igreja, Estado, etc.) e dos 

agentes individuais, perpetuam as relações de dominação masculina no decorrer da 

história, mesmo com algumas mudanças, sejam elas reais ou aparentes. 

                                                 
8
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      Conceber gênero de forma historicizada envolve tratá-lo não apenas a partir da 

condição de homens e mulheres em determinada época, ou de suas relações entre si 

mas, também, do peso que os agentes e as instituições exerceram em diferentes 

momentos para a perpetuação da dominação masculina. Assim, é possível perceber 

quais mudanças de fato ocorreram nas condições femininas. 

 Saffioti (1992, p. 206) considera que as relações de classe estão presentes na 

reprodução, bem como as relações de gênero permeiam a esfera da produção. Dessa 

forma, uma ciência que leve em conta apenas as relações de classe e suas contradições 

ou somente as relações de gênero, de forma autônoma, torna-se incompleta na medida 

em que desconsidera aspectos das esferas da produção e da reprodução. 

Para Saffioti (1992, p. 206), alianças desiguais entre homens e mulheres podem 

tornar a consciência de classe fragmentada. Ao levarmos em conta as contradições das 

relações de gênero, aumentam as chances de elevar-se a consciência de classe. Por isso, 

adotamos uma perspectiva voltada para a realidade e observamos a situação dos 

oprimidos, no caso as mulheres, como duas vezes dominados.   

Segundo Bourdieu (2011, p. 102), “uma classe define-se no que ela tem de mais 

essencial pelo lugar e valor que atribui aos dois sexos e a suas disposições socialmente 

constituídas”. Ou seja, as relações de gênero, bem como outras relações, como de etnia 

e idade, são indissolúveis da situação de classe dentro da qual estão inseridas.Ainda 

segundo o autor, as classes ou frações de classes são delimitadas não só pelo poder 

econômico que possuem ou pelo lugar que ocupam nas relações de produção. São 

definidas também pelo que ele chama de ‘índices’, como a profissão ou a renda que 

possuem, pela proporção de homens e mulheres que existem dentro dela e pela 

disposição geográfica que ocupam, e por ‘características auxiliares’, dentro das quais se 

situam as relações de gênero, de etnia e de idade (BOURDIEU, 2011, p. 98). 

Bourdieu afirma que há uma espécie de violência que serve como amálgama 

dessa opressão social, violência esta chamada pelo teórico de violência simbólica, que 

consiste em uma opressão “sem consciência”, ou seja, onde opressores e oprimidos não 

possuem consciência de seu papel. A opressão “sem consciência” dá-se de forma 

generalizada na medida em que certas relações sociais são naturalizadas e pensadas 

como inerentes às sociedades. É preciso, portanto, descontruir os valores que revestem 

certas instituições, como família e mídia, para entender de que forma noções de 

dominação são compartilhadas. No presente trabalho investigamos as relações de 

dominação relacionadas a gênero e sua articulação com classe. Conforme Leal (1986), 
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Prado (1987) e Sarques (1986) apud Almeida (2003, p. 38), “classes populares parecem 

ter concepções mais tradicionais quanto ao papel da mulher”. Buscamos verificar se o 

mesmo acontece com os jovens entrevistados, mas tendo em conta que a média de idade 

dos jovens de 16,5 anos é um fator relevante para possíveis diferenças de resultados. 

Apesar do foco do estudo ser as relações de gênero, completamos nossa 

compreensão sobre as relações de classe. Os quarenta
9
 jovens entrevistados 

responderam a um formulário socioeconômico com 64 questões e uma entrevista 

semiestruturada com 98 perguntas. Para analisar as relações de gênero, neste texto 

foram consideradas as questões relativas ao perfil socioeconômico das famílias, ao 

consumo de mídia, ao lazer e aos modos de assistir televisão no lar, que incluem os 

comentários feitos no momento da assistência, além de questões relativas à escola e 

também aquelas referente ao grupo do qual os jovens pertencem. 

Ao total, foram entrevistados quarenta jovens, vinte de classe popular e vinte de 

classe média. Destes, na classe popular treze são meninas e sete são meninos, e na 

classe média, onze são meninas e nove são meninos. As idades variam de 15 a 18 anos, 

sendo que a média é de 17 anos para os jovens de classe popular, já na classe média as 

idades variam de 14 a 18 anos e a média é de 16 anos. Na classe popular, a maioria dos 

jovens estudam em escolas públicas pouco tradicionais, enquanto na classe média há um 

equilíbrio entre o número de jovens que estudam em escolas públicas tradicionais e 

pouco tradicionais e  em particulares tradicionais. 

O número de pessoas que reside na casa dos jovens de classe popular varia de 

dois a nove. A média de habitantes por residência é de 4,7 e a média de filhos por 

família é superior a  dois. Na classe média o número de moradores por residência varia 

de dois a seis. A média de pessoas que moram na mesma casa, portanto, é de 3,8 e a 

média de filhos por família é de dois.  

As profissões exercidas pelo membro melhor situado na família de classe 

popular e de classe média, foram classificadas segundo Waldir Quadros (2002): classe 

popular – camada média baixa: cabo do Exército, bombeiro, aposentado da Brigada 

Militar, arquivista no jornal local, professora de ensino fundamental; técnica em 

enfermagem; classe popular – camada média: servente, vigilante; classe popular – 

camada superior: ferroviário aposentado e entregador de rancho de supermercado, 

                                                 
9
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jovens, um menino não participou. Desse modo, o universo pesquisado é de 19 jovens no tocante ao 

levantamento da escolaridade dos pais e irmãos.  Todas as demais informações dizem respeito aos 20.  
 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7 de setembro de 2012 

 

 5 

aposentados da rede ferroviária, aposentado como motorista, motorista; trabalhadores 

autônomos – camada média: vendedor de peças para a casa, vendedora de lingerie e 

cosméticos autônoma, dono de oficina de chapeamento; empregadas domésticas: 

empregadas domésticas. A renda, de acordo com os dados, situa-se entre R$ 700,00[1]
10

 

e R$ 1.400,00, isto é, de um a dois salários mínimos. Classe média – camada média: 

bancário, técnicos de nível  médio: arquivista de processos do Fórum e fiscal do ICMS, 

tenente do exército, sargento da Brigada Militar, administrador escolar, funcionário 

público federal, nutricionista; trabalhadores autônomos – camada superior: 

caminhoneiro autônomo, motorista autônomo; profissionais autônomos – camada 

inferior: técnica autônoma em enfermagem; profissionais autônomos – camada média: 

representante comercial autônomo, contabilista; proprietários por conta própria – 

urbanos: proprietários que atuam sozinho ou com ajuda de familiares: atacado, 

concessionária de automóveis e empresa de conserto de refrigeradores; proprietários 

por conta própria – agrícolas: proprietário rural que não emprega mão de obra; sem 

ocupação: pensionista. Apenas o caso de uma entrevistada é atípico e não se enquadra 

nas classificações da tabela: ela vive junto com a mãe viúva como agregada na casa de 

uma família de classe média. A renda, de acordo com os dados, varia de  R$ 3.500,00 a 

R$ 7.000,00, isto é, de cinco a treze salários mínimos. 

 

Análise 

Em relação aos ensinamentos familiares, é possível agregar as respostas dos 

jovens em três categorias: os aprendizados em relação ao caráter e à moral, ao esforço 

pessoal e à solidariedade familiar. A maioria dos jovens de classe média, onze meninas 

e seis meninos, bem como de classe popular, sete meninos e dez meninas, citam 

aprendizados em relação ao caráter e à moral, como honestidade, educação, respeito e 

humildade, responsabilidade, ser uma pessoa correta ter bons princípios e boas virtudes, 

não mentir, não se drogar, não desistir, acreditar no valor da amizade, acreditar no 

próximo. A ênfase no esforço pessoal, lembrada por onze jovens de classe média, oito 

meninas e três meninos, como forma de conquistar autonomia no futuro. Acreditar em si 

mesmo e sonhar alto são valores fundamentais para eles. Uma menina da mesma classe 

cita a religião como valor transmitido pela família. A solidariedade familiar (carinho, 
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união e o diálogo) é citada por cinco jovens de classe popular, quatro meninas e um 

menino, e por apenas um de classe média. Interessante notar que uma menina de classe 

popular menciona que os aprendizados compreendem tudo que lhe é dito pela mãe. São 

três as diferenças da classe popular em relação à classe média: a mãe tem papel 

preponderante na transmissão de valores aos filhos, os valores relacionados à 

solidariedade familiar são mais recorrentes e o esforço pessoal, principalmente 

relacionado aos estudos, não é um valor transmitido pelos pais aos filhos. 

Quando perguntados se os grupos ao qual pertencem são compostos de meninos 

e meninas, a distinção por gênero nos grupos da escola é predominante para as meninas 

de classe média: quatro afirmam que seus grupos são formados só por meninas, 

enquanto apenas um entrevistado diz que seu grupo é formado só por meninos. Na 

classe popular, apenas um menino e uma menina afirmam andar só com meninos. Os 

demais doze jovens de classe média, seis meninas e seis meninos, afirmam que seus 

grupos são mistos; bem como na classe popular, onde três meninos e nove meninas 

afirmam a mesma coisa. Uma jovem e um jovem de classe média acham que essa 

distinção não é comum e acontece mais entre os grupos de “mauricinhos” e 

“patricinhas”. Outro tipo de distinção, citado por um menino e por uma menina de 

classe média, é entre o grupo dos estudiosos, composto por meninas em sua maior parte, 

pois são “mais comportadas”, e entre a “galera do fundão”, o qual é formado em maior 

parte por meninos. Essa distinção é confirmada por uma menina de classe popular, que 

diz andar mais com meninas devido às aulas, já que elas sentam na frente para prestar 

mais atenção, ao contrário dos meninos. Duas jovens de classe popular e a maioria dos 

jovens de classe média afirmam que a distinção entre grupos de meninos ou de meninas 

é mais comum na infância e hoje não faz parte de seu cotidiano.   

Perguntamos sobre alguns critérios que levam em conta na hora da escolha do 

grupo com o qual convivem mais na escola - classe social, gosto musical, lugar de 

origem (urbano ou rural), gênero, origem étnica, estar na moda e beleza -, meninos e 

meninas de classe média consideram o gosto musical, o lugar de origem e o gênero, 

respectivamente, como os critérios mais importantes na escolha do grupo escolar. O 

lugar de origem a que a maioria refere-se é o bairro onde vivem. Estar na moda, para 

ambos os gêneros, é o último critério em nível de importância. A diferença de gênero é 

que, para os meninos, classe social é um dos critérios que levam em conta, enquanto que 

para as meninas conta mais origem étnica e beleza.  
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Os jovens de classe popular, por sua vez, citam gosto musical, estar na moda e 

lugar de origem como os principais critérios na escolha do grupo escolar. Como menos 

importante aparecem a classe social e a origem étnica para ambos os gêneros. “Estar na 

moda” foi destacado como critério de maior importância por cinco meninas e apenas um 

menino. Para elas, conclui-se que a aparência é importante na hora de escolher o grupo 

ao qual irão pertencer. Um entrevistado afirma que vestir-se bem é uma característica 

predominante entre as meninas, o que ele acredita estar ligado à auto-estima feminina. 

Observa-se, portanto, que é comum entre meninas de ambas as classes a valorização de 

fatores ligados à beleza e à aparência. Com relação a gênero, os entrevistados dividem-

se. Ao contrário dos jovens de classe média, uma minoria dos entrevistados de classe 

popular considera o gênero relevante na escolha do grupo com que convivem: quatro 

meninas e dois meninos. Em relação aos amigos, as famílias de classe média 

preocupam-se em conhecer e conviver com os amigos dos filhos, enquanto que na 

classe popular não.   

Em relação aos assuntos que conversam nos grupos, há algumas diferenças 

marcantes entre meninos e meninas de classe média. Enquanto as meninas conversam 

mais sobre fofocas, festas, relacionamentos afetivos, escola, televisão (principalmente 

sobre novela) e situação política e social do país (uma), os meninos afirmam falar sobre 

“mulher” e sobre esportes. Um entrevistado diz que quando está com os meninos 

conversa assuntos diferentes do que quando está na presença de meninas. Na classe 

popular, ao contrário, os assuntos mais conversados tanto entre meninos quanto entre 

meninas são referentes à escola e também à música. Nota-se que, na classe popular, 

diferentemente da classe média, não há muita diferenciação de temas – talvez pelo fato 

dos grupos serem predominantemente mistos. Apenas os assuntos sobre homem/mulher 

são mais conversados entre meninos do que por meninas. Uma única menina desta 

classe diz que fala com as amigas sobre relacionamentos afetivos.  

Os ídolos dos grupos de classe média são, principalmente, atores internacionais, 

tanto para meninas, quanto para meninos. Bandas e cantores nacionais são lembrados 

por três meninas e dois meninos. Duas meninas afirmam não ter ídolos, e outra diz que 

sua grande referência é a mãe. Ressaltamos uma diferença de gênero marcante nesta 

classe sobre a escolha de atletas, principalmente jogadores de futebol, como ídolos, 

citados por três meninos e apenas uma menina. A mesma lógica mantém-se na classe 

popular, onde mais meninos citam jogadores de futebol como ídolos. Aqui, apenas três 
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meninas afirmam terem como ídolos atores famosos, e sete jovens, dentre os quais seis 

meninas e um menino, cantores ou bandas. 

Sobre os relacionamentos afetivos dos jovens e a diferença entre “ficar” e 

namorar, a maioria dos entrevistados de ambas as classes considera que namorar 

envolve compromisso com outra pessoa e respeito. Apenas uma entrevistada de classe 

média afirma não ver diferença nenhuma. Dois meninos de classe média e uma menina 

de classe popular dizem que o grupo dos “bagunceiros”, composto por uma maioria de 

meninos, prefere “ficar” a namorar, que namorar seria preferência das pessoas mais 

comportadas, ou seja, das meninas. Há uma clara distinção por gênero entre meninos e 

meninas de classe média com relação à preferência pessoal entre namorar e ficar. A 

maioria das meninas prefere namorar, justamente por ser um relacionamento sério, onde 

se conhece a pessoa há mais tempo, sua origem familiar. Os meninos, em sua maioria, 

preferem ficar, pois acham mais adequado para sua idade. Na classe popular, nove 

meninas e um menino concordam que, em suas escolas, a maioria dos jovens prefere 

“ficar”. Um menino de classe popular comenta que prefere ter uma namorada, pois 

significa uma menina sempre com ele, e uma menina da mesma classe explica que o 

bom de namorar é a convivência com a mesma pessoa todos os dias, a segurança que 

isso transmite, saber de onde ela é, quem é a família são coisas importantes para ela.  

Sobre os comentários que os pais fazem acerca dos programas televisivos, as 

falas são pouco elucidativas, dando a impressão de que as críticas são limitadas ou 

pouco justificadas. Na classe média, em relação à temática de gênero, apenas os pais de 

uma menina falam das cenas de sexo e violência na novela, e os pais de outra falam 

sobre as “baixarias” no Big Brother Brasil. Os demais comentários são de teor genérico, 

nao apresentando alguma crítica. Na classe popular, com relação aos comentários 

negativos feitos pelos pais sobre programas televisivos, a telenovela é citada pelos pais 

de doze jovens, sob diferentes aspectos: crítica às cenas de sexo, ênfase na riqueza em 

detrimento da pobreza e ao fato da trama priorizar questões relativas a dinheiro e negar 

a problemática social.  

Sobre o que os jovens pensam sobre a escola e o que ela representa pro seu 

futuro, três meninos e três meninas de classe média e a maioria dos jovens de classe 

popular consideram que a escola representa tudo, uma vez que dependem dela para 

ingressar na faculdade e ter uma vida melhor. A maioria dos meninos de classe média, 

entretanto, vê na escola a possibilidade de ter um futuro melhor através de uma 

profissão, ou seja, não mencionam a necessidade do Ensino Superior para alcançar esse 
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objetivo. Um único entrevistado dessa classe afirma que o ensino regular é “um atraso 

em sua vida”, preferindo cursar o supletivo para depois tentar ingressar em uma 

faculdade. Um entrevistado de classe popular não falou sobre a escola, comentando que 

já fez cursos técnicos em outros lugares e dando a entender que não vê a escola como 

essencial. Algumas jovens de classe média afirmam que a escola é um lugar de 

socialização, onde aprendem a conviver com as diferenças e a relacionar-se com os 

demais. Além disso, na classe popular, os conselhos dos professores também são 

lembrados.Os sonhos dos jovens de classe média e de classe popular estão relacionados 

a questões de profissão. Para a classe popular, os sonhos também estão ligados à 

ascensão social. 

Quanto ao lazer/diversão, percebemos que na classe popular estar com os amigos 

é algo valorizado mais pelas meninas, enquanto que para os meninos é jogar futebol. 

Para a classe média, navegar na internet é recorrente para ambos os gêneros. Meninos e 

meninas de classe popular realizam atividades no espaço público em detrimento do 

privado, enquanto na classe média ocorre o contrário.  

Sobre as atividades domésticas realizadas em casa (limpar o quarto, limpar a 

casa, arrumar o guarda-roupa, limpar o jardim, recolher o lixo, pagar as contas, limpar o 

pátio), entre a classe popular há maior disparidade de gênero, visto que, de acordo com 

as respostas, as jovens mulheres realizam mais tarefas domésticas do que os jovens 

homens. Enquanto elas realizam cerca de cinco ou seis tarefas, eles realizam apenas 

três. Na classe média, a lógica inverte-se, e os meninos realizam mais tarefas que as 

meninas; eles realizam cerca de cinco tarefas domésticas, e elas três. Observamos que, 

na classe média, a atividade mais frequentemente citada foi limpar o quarto, e a menos 

assinalada foi limpar o jardim. Parece haver uma distribuição de tarefas entre os 

gêneros: elas realizam mais a lavagem da louça e a limpeza da casa, e eles a limpeza do 

jardim e o recolhimento do lixo. Separando os gêneros, o que os meninos menos fazem 

é limpar a casa e as meninas limpar o pátio. Todos os jovens meninos eles limpam o 

quarto e todas elas arrumam o guarda-roupa. Já na classe popular, o que menos se faz é 

limpar o jardim, e o que mais se faz é arrumar o guarda-roupa. A Atividade 

predominante entre os meninos e as meninas é arrumar o guarda-roupa, entre elas 

também é predominante limpar o quarto e a casa. 

Observa-se que as atividades realizadas regularmente (sempre) por grande parte 

das meninas de classe média são: visitar amigos, ir ao clube, assistir TV, usar internet. 

As meninas de classe popular são: assistir TV, ouvir rádio. Já na classe média as 
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atividades realizadas regularmente por grande parte dos meninos são: usar a internet, 

locar DVD/VC, visitar amigos e ir a bares. Os meninos de classe popular: assistir TV, 

ouvir rádio, praticar esportes.  

O rádio é um veículo predominantemente de classe popular. Entretanto, em 

ambas as classes meninos e meninas têm alto consumo, ou seja, o tempo de exposição 

diária a emissoras de rádio é alto. Na classe média, a rádio preferida pelas meninas é a 

Atlântida, enquanto que esta é a rádio preferida por meninos de classe popular. A rádio 

Medianeira é a preferida das meninas de classe popular, já na classe média os meninos 

não tem uma rádio de maior preferência.  

O consumo de jornais impressos é considerado alto para os jovens de ambas as 

classe. Proporcionalmente, os meninos são os que mais realizam a leitura de jornais em 

ambas as classes. 

Quanto ao tempo que dedicam à leitura de livros, na classe média, observamos 

que apenas duas meninas e dois meninos têm consumo alto, enquanto cinco meninas e 

seis meninos possuem consumo baixo. Na classe popular, vemos que os jovens possuem 

uma frequência de leitura de livros relativamente baixa. Apenas seis meninos e seis 

meninas afirmam ler regularmente ou esporadicamente. Observa-se que cinco meninas 

têm um consumo de leitura de livros relativamente alto.  

O tempo diário de exposição à TV em ambas as classes é baixo entre os meninos 

se comparado ao das meninas. Observamos que em ambas as classes, tanto para 

meninos quanto para meninas, o canal mais assistido é a Rede Globo. Na classe média, 

apenas os meninos assistem canais como Band, SporTV e ESPN. Na classe popular, dos 

quatro meninos que possuem TV a cabo, alguns citam canais internacionais, como 

National Geographic, Discovery Channel, Discovery, People&Arts, Universal, 

Multishow e Globo News. O gênero televisivo preferido pelas meninas de ambas as 

classes é o filme e pelos meninos, o esporte. Tanto na classe média quanto na classe 

popular, as meninas assistem mais novelas que os meninos.  

Já no que tange à leitura de revistas na classe média, verificamos que três 

meninas e dois meninos leem pouco e quatro meninas e três meninos possuem alto 

consumo. Na classe popular, seis meninas e cinco meninos leem pouco e seis meninas e 

um menino têm frequência mediana de leitura. Das revistas lembradas na classe média, 

a Caras foi a mais citada por meninas, e pelos meninos foi Isto É, sendo que duas 

meninas também citaram a revista Isto É. Já na classe popular, pelas meninas a mais 

recorrente foi a Capricho, e pelos meninos foram Isto É e Quatro Rodas. Não ocorreu na 
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classe popular de meninos e meninas citarem as mesmas revistas. Quanto à frequência 

de idas ao cinema, o consumo é baixo para ambos os gêneros em ambas as classes.  

Dos vinte entrevistados de classe média, todos possuem computador com acesso 

à internet, com exceção de uma única entrevistada, e dez têm TV a Cabo. Dos vinte 

jovens de classe popular, doze possuem computador (cinco com acesso à internet 

discada e quatro com acesso à ADSL) e oito não possuem. Quanto a TV a Cabo na 

classe popular quatro possuem e dezesseis não.  

Quanto ao uso do computador e da internet na classe média, verificamos que 

todos os entrevistados possuem o consumo alto.Na classe popular, verificamos que 

metade dos jovens possuem consumo alto e a maioria dos jovens entrevistados não têm 

acesso à internet. Meninos e meninas de classe média usam a internet para acessar o 

Orkut, MSN, música e trabalhos. Apenas uma menina usar para jogar e outra para ler 

jornais. Meninos e meninas na classe popular acessam o Orkut, escutam música, jogam 

e fazem trabalhos.  

 

Resultados 

Observando as questões abaixo, percebemos que as maiores diferenças de gênero 

ocorrem entre os jovens de classe média. São quatro questões onde a distinção entre 

meninos e meninas aparecem nas respostas: valores transmitidos pelos pais, formação 

dos grupos, assuntos conversados no grupo, tipo de relacionamento desejado. Na classe 

popular, observamos isso em apenas duas questões: uso da internet e atividades 

realizadas nas horas de lazer. As questões em comum entre ambas as classes onde há 

distinção de gênero foram quatro: critérios para a escolha do grupo, ídolos, exposição à 

TV, revistas citadas. 

 Na classe média, observamos maior disparidade nas respostas de meninos e 

meninas, pois estas citam em maior número os valores transmitidos pela família, 

principalmente em relação ao esforço pessoal, valores relacionados à moral e ao caráter, 

do que os meninos. Na classe popular, essa disparidade com relação ao gênero não 

aparece.  

A distinção por gênero nos grupos é mais presente na classe média, 

principalmente entre as meninas. Outro aspecto relacionado a gênero que destacamos é 

a diferença entre “CDFs” e “bagunceiros” como relativa à diferença entre meninas e 

meninos, respectivamente, mais lembrada pelos jovens de classe média. A distinção por 

gênero nos grupos escolares, permanece quando perguntamos aos jovens os critérios de 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7 de setembro de 2012 

 

 12 

maior importância na escolha dos amigos. Os jovens de classe popular não dão 

importância ao gênero, enquanto que na classe média é um dos principais critérios. 

Entre meninas de ambas as classes, há uma valorização de critérios ligados à 

beleza e à aparência quando escolhem os grupos com os quais andam. Entretanto, só 

para os jovens de classe média gênero foi assinalado como critério relevante na hora de 

escolher o grupo. Quanto aos assuntos conversados, as diferenciações aparecem na 

classe média, onde meninas declaram conversar sobre fofocas, festas, relacionamentos 

afetivos, escola e televisão e os meninos declaram conversar mais sobre "mulher" e 

sobre festas. A diferença de gênero no que se refere aos ídolos dos jovens, aparece em 

ambas as classes, já que atletas, principalmente jogadores de futebol, são citados 

majoritariamente por meninos.  

Sobre o tipo de relacionamento que preferem ter, observando o comportamento 

dos próprios entrevistados e dos demais, percebemos que a diferença de gênero 

mantém-se na classe média, onde as meninas afirmam que preferem namorar. Na classe 

popular, meninas e meninos preferem “ficar”, assim como os meninos de classe média. 

Em relação a comentários dos pais sobre a programação televisiva, não foi possível tirar 

nenhuma conclusão a respeito das relações de gênero, uma vez que, na maioria dos 

casos, não há distinção entre as falas dos pais de meninas e meninos.  

Em ambas as classes, a escola representa a oportunidade de ter um futuro 

melhor. Para jovens meninos da popular, o curso técnico aparece como um meio para 

melhorar de vida. A escola parece ser uma instituição com forte representação para esta 

classe, uma vez que os conselhos dos professores são considerados para projetos 

futuros. Na classe média, os jovens também pensam em ingressar no Ensino Superior, 

mas apenas as meninas falam da escola como lugar de socialização.  

Quanto às atividades realizadas nas horas de lazer, notamos que para a classe 

popular há uma diferença de gênero em relação às preferências por atividades deste tipo, 

o que não ocorre na classe média. Enquanto nesta as atividades são mediadas pelo 

computador (privado), naquela há o envolvimento de preferências pessoais (público). Já 

sobre as atividades realizadas regularmente (sempre), conclui-se que os meninos 

divergem nos programas que realizam em seu tempo livre e que as meninas de ambas as 

classes possuem um comportamento e interesses semelhantes em suas atividades. À 

respeito da diferenças de classe, a TV é comum para meninas de ambas as classes e 

meninos de classe popular; já a internet é uma atividade de classe média.  
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O tempo de exposição da televisão mostra uma diferença marcante tanto na 

classe média quanto na classe popular, já que as meninas das duas classes possuem um 

tempo maior de exposição do que os meninos. Ademais, os meninos de classe média 

lembram de canais de esporte e as meninas de ambas as classes citam a telenovela com 

maior frequência. O rádio apresenta consumo alto por meninos e meninas de ambas as 

classes, sendo um veículo predominantemente de classe popular. Quanto ao hábito da 

leitura de livros, as meninas de classe popular leem mais que os outros jovens.Em 

relação às revistas citadas por meninos e por meninas também nota-se uma distinção de 

gênero entre as duas classes, uma vez que as escolhas dizem respeito a um segmento 

específico. As meninas citam revista sobre celebridades e variedades, enquanto os 

meninos citam uma revista jornalística e de variedades e outra de assuntos automotivos. 

Ressaltamos que as meninas de classe média citam uma revista (Caras) que trata de 

temáticas relacionadas aos assuntos que conversam com seus grupos na escola, como 

fofoca, festas e aparência.. Os meninos desta classe, por sua vez, preferem a Isto É, o 

que não se pode dizer que é contraditório, já que a revista trata de assuntos de 

variedades também. Já sobre as atividades realizadas na internet, a única distinção de 

gênero é o uso do MSN é preferencial para meninas e os jogos para os meninos. 

 

Considerações Finais 

No presente trabalho não é possível afirmar a atribuição de valores mais 

tradicionais no tocante ao gênero na classe popular assim como Leal (1986), Prado 

(1987) e Sarques (1986) apud Almeida (2003, p. 38) - que constataram a atribuição de 

valores mais tradicionais referentes ao papel das mulheres nas classes populares - 

porque a maioria das questões dizem respeito a aspectos pontuais sobre o uso da 

televisão e dos meios de comunicação. Entretanto, é na classe popular que as meninas 

são mais responsáveis que os meninos pelas tarefas domésticas, referendando a 

circunscrição da mulher no espaço doméstico. Na classe média, onde parece haver uma 

divisão das tarefas por gênero, pois eles ficam responsáveis por tarefas mais “pesadas”, 

como limpar o pátio e recolher o lixo, e elas com tarefas do espaço doméstico em si, 

como lavar a louça e limpar a casa. É verdade que na classe média ocorre maior 

separação por gênero no convívio com os grupos da escola e isto pode sugerir um 

comportamento mais conservador também nos papéis, fato que merece ser melhor 

investigado. Por outro lado, a preferência das meninas de classe média pelo 

compromisso amoroso e dos meninos de ambas as classes e das meninas de classe 
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popular por relações mais instáveis pode ser explicada, no tocante às meninas de 

popular, pelas dificuldades que elas observam no casamento dos próprios pais. A 

mulher de classe popular valoriza o casamento e as relação amorosa, porém tem 

consciência também do seu ônus visto que ela ainda é a responsável pelo serviço 

doméstico além de trabalhar fora. As meninas de classe popular ao “ficar” estão adiando 

este compromisso. Quanto aos meninos, eles são educados a não se preocupar com  o 

número de relações amorosas que possam ter. 

O uso diferenciado dos meios de comunicação e do uso do tempo livre, o maior 

tempo que as meninas dedicam à televisão também revela as posições distintas que 

homens e mulheres ocupam na sociedade. Por exemplo,o fato de que  no uso da internet, 

as meninas prefiram conversar pelo MSN e os meninos jogar, pode significar o 

resultado do estímulo para que as mulheres se dediquem aos aspectos privados da 

sociabilidade. Por último, o  destaque que beleza e aparência têm para as meninas é 

fruto de um longo processo de socialização no qual a beleza se afirma como uma 

propriedade distintiva do feminino (Lipovestsky, 1997,  p. 185). O problema do cuidado 

com a beleza é que ele educa as mulheres como um ser para o outro (Bourdieu, 2011, p. 

85) e, como vimos, as revistas femininas colaboram para reproduzir esta condição: 

enquanto os homens, grosso modo, se informam, as mulheres se dedicam a saber da 

vida das celebridades e dos cuidados com o corpo e com a aparência. 
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