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Resumo 
 
O estudo centra-se na análise de anúncios publicitários e pautas jornalísticas que 
abordam a infância, veiculadas em quatro revistas brasileiras de informação: Veja, 
época, IstoÉ e CartaCapital, no período de outubro a dezembro de 2009. Tendo como 
referência teótica os estudos de Kellner e Fischer, foram desenvolvidas análises que 
colocam em relevo a relação entre pedagogia da mídia e construção da cultura infantil. 
Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa qualitativa desenvolvida com base 
na abordagem técnica de um conjunto de artefatos midiáticos. Este artigo privilegiará a 
discussão de uma reportagem e uma propaganda de diferentes categorias de análise. 
Este estudo integra a pesquisa: A criança na mídia nossa de cada dia: um estudo sobre 
consumo, publicidade e cultura infantil. 
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1 APRENDENDO COM AS REVISTAS 
 

Este artigo discute quais são as representações de infância que estão em 

circulação na mídia impressa brasileira, mais especificamente em quatro revistas de 

grande circulação4 nacional: Veja, Época, Isto É e Carta Capital. Por meio da análise de 

reportagens e anúncios veiculados ao longo de três meses (outubro, novembro e 

dezembro de 2009) nestas publicações, foi possível identificar diversas recorrências 

presentes quando o tema é a criança. A partir do fichamento e análise desse material, 

foram criadas nove categorias de análise intituladas: Celebridade Mirim, Criança 

                                                
1 Trabalho apresentado no IJ 8 – Estudos Interdisciplinares da Comunicação do XI Congresso de Ciências da 
Comunicação na Região Sul, realizado de 17 a 19 de maio de 2010. 
2 Estudante de Graduação 8º. semestre do Curso de Jornalismo da Feevale, email: pamelastocker@gmail.com 
3 Orientadora do trabalho. Professora doutora do Curso de Comunicação Social  da Feevale, email: 
saraischmidt@feevale.br 
4 Revista Veja: 1.092.588 exemplares semanais; Época: 420 mil exemplares semanais; Isto É: 440.892 exemplares 
semanais; Carta Capital: 75 mil exemplares semanais. Dados retirados dos sites das próprias revistas. 
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Esperança, Criança: modo de usar, Educação, Infanto Rebeldes, Orgulho do Papai, 

Pequenos Gênios e Violência Precoce. Neste estudo será privilegiada a análise de uma 

reportagem e uma peça publicitária emblemáticas de duas diferentes categorias: 

Criança, modo de usar, relativa às reportagens e Orgulho do Papai, recorrente nas 

peças publicitárias. O estudo integra a pesquisa A criança na mídia nossa de cada dia: 

um estudo sobre consumo, publicidade e cultura  infantil.5 

Cabe ressaltar que no universo de 52 edições de revistas analisadas6, dentro de 

um espaço de tempo de três meses, identificamos um conjunto de 226 reportagens e 294 

anúncios que abordam o universo infantil. Cabe ressaltar que estes textos jornalísticos e 

estas propagandas foram veiculadas em revistas semanais de informação de grande 

circulação7 que tratam prioritariamente de assuntos gerais da atualidade, e não 

especificamente de temas conectados a infância.  

O objetivo deste estudo não é determinar quem é a “verdadeira” criança que 

aparece nas páginas das revistas, mas sim realizar uma das leituras possíveis sobre como 

se apresenta a criança contemporânea neste lugar específico. Trabalhar a infância e a 

mídia impressa como objeto de estudo diz respeito a discutir as representações sobre a 

infância presentes nas revistas. Afinal, como nos ensina Kellner (2001) são as narrativas 

e imagens produzidas e veiculadas pela mídia que possibilitam a formação de uma 

cultura comum, ajudam a tecer a vida cotidiana, modelam opiniões, formas de pensar, 

comportamentos e fornecem parâmetros para as pessoas forjarem suas identidades.  

Ao se indagar sobre por que investigar uma suposta “pedagogização da mídia”, 

Fischer (1997) confrontou entre si diferentes estratégias de construir um produto 

midiático que de alguma forma se faz “educativo”, “didático”, “informativo” ou 

“cultural”. Ainda que em seu mapeamento tenha trabalhado com material audiovisual 

além dos textos da mídia impressa, é possível identificar nas revistas ditas informativas 

o que Fischer denominou “dispositivo pedagógico da mídia”.  Supondo que “os meios 

de comunicação e informação constroem significados e atuam decisivamente na 

formação dos sujeitos sociais” (FISCHER, 1997, p. 60), a autora verificou que as 

diversas modalidades enunciativas dos diferentes meios e produtos de comunicação e 

                                                
5 Pesquisa desenvolvida pelo grupo Comunicação e Cultura da Feevale com financiamento do CNPq e 
Fapergs. 
6 Revistas Veja, Época, Isto É e Carta Capital dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009. 
7 Revista Veja: 1.092.588 exemplares semanais; Época: 420 mil exemplares semanais; Isto É: 440.892 
exemplares semanais; Carta Capital: 75 mil exemplares semanais. Dados retirados dos sites das próprias 
revistas. 
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informação “parecem afirmar em nosso tempo o estatuto da mídia não só como 

veiculadora, mas também como produtora de saberes e formas especializadas de 

comunicar e produzir sujeitos, assumindo nesse sentido uma função nitidamente 

pedagógica” (idem, p. 61). 

As reportagens e anúncios veiculados pelas revistas semanais ditas de 

informação fornecem modelos de “ser criança” em nosso tempo. Por isso, são vistos 

nessa análise como materialidade discursiva, como geradoras e veiculadoras de 

discursos e como constituidoras de sujeitos sociais. Por meios das dicas e ensinamentos 

das revistas e das imagens da publicidade, os leitores forjam parte de sua identidade e, 

mais do que isso, forjam uma identidade para a infância contemporânea.   

 

 

2 CRIANÇA, MODO DE USAR: as reportagens como manuais de instrução da 

infância contemporânea 

 

 

Os mitos da Gravidez: Médicos ensinam como separar o que é verdade 
das lendas que cercam as gestações.(IstoÉ nº2085) 

 
Meu filho sumiu. E agora? Governo cria cadastros de crianças 
desaparecidas. Mas os pais precisam fazer a sua parte. (IstoÉ nº2090) 
 
Eu não bato, mas berro. E sofro. Pesquisas mostram que pais irritados 
recorrem demais à Pedagogia do grito. Ela é um avanço em relação às 
palmadas, mas também deixa marcas.(Época nº 598) 

 
Como manipular os filhos. Para educar uma criança, não há 
instrumento melhor que a culpa, diz a atriz e comediante Elizabeth 
Beckwith. (Época nº 605) 
 
Bebês: o novo manual de instruções. Papais e mamães, agradeçam aos 
avanços da pediatria: nunca foi tão simples cuidar das crianças 
pequenas. Basta estar atento aos sinais que elas nos dão, como mostra 
o primeiro guia da Sociedade Brasileira de Pediatria. (Veja nº 2134) 
 
Sujinho e saudável: Pesquisas confirmam que não se deve levar a 
extremos os cuidados com a higiene das crianças, sob pena de expô-las 
a alergias e infecções. . (Veja nº 2143) 
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As epígrafes acima são excertos retirados de reportagens presentes no conjunto8 

de revistas analisados ao longo da pesquisa. As recorrências de textos jornalísticos 

interessados em ensinar, discutir, esclarecer e dar dicas a respeito da criação dos filhos 

ou sobre diversas situações vividas na infância, tornaram-se uma categoria de análise 

intitulada Criança, modo de usar. Esta categoria foi a que mais se destacou 

quantitativamente, somando 32 recorrências em três das revistas analisadas: Época, 

IstoÉ e Veja.  Já na revista Carta Capital (que também faz parte do nosso corpus de 

análise) não foram encontradas reportagens que seguem as recorrências que apontam 

para esta categoria.  

Constantemente legitimados a partir dos saberes da medicina, psicologia, 

psicopedagogia e pediatria, os textos jornalísticos se propõe a esclarecer aos seus 

leitores as mais variadas situações que possam envolver as crianças. Há uma regulação 

do que é certo ou errado, normal ou anormal, saudável ou prejudicial desde os primeiros 

anos de vida dos bebês.  

O tom pedagógico da maioria das pautas pode ser exemplificado pela própria 

linha de apoio que abre a epígrafe deste capítulo: Médicos ensinam como separar o que 

é verdade das lendas que cercam as gestações9. Por meio desta reportagem, a 

autoridade médica se propõe a “ensinar” a verdade sobre o período que antecede o 

nascimento dos bebês e os mitos e verdades que cercam esse momento. Podemos 

identificar nos demais excertos e em muitas outras reportagens presentes nas revistas o 

intuito de ensinar/ tranquilizar/ normatizar a noção de infância entre os leitores: “pais 

precisam fazer a sua parte” (os leitores descobrem o que precisam fazer para se 

enquadrar no modelo de boa paternidade), “basta estar atento aos sinais” (os sinais são 

os mesmos para todas as crianças?), “como os pais devem agir” (dicas), “pesquisas 

mostram” e “pesquisas confirmam” (dados científicos), “como manipular os filhos” 

(mais dicas), etc. Como anunciado anteriormente, neste estudo vamos privilegiar a 

análise de apenas uma destas reportagens. 

 

 

 

 

                                                
8 52 edições das revistas Época, Isto É, Veja e Carta Capital. No caso desta categoria de análise, as 
recorrências foram encontradas em todas as revistas, exceto Carta Capital. 
9 Isto É nº 2085 
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2.1 “Eu não bato, mas berro. E sofro” 

 

Foto principal: foto aberta ocupando um terço das duas páginas iniciais da 
matéria. Uma mulher de semblante sério encara a câmera. Atrás dela num nível mais 
alto, vemos três crianças – dois meninos e uma menina – abraçados, fazendo caretas e 
sorrindo. A menina está apoiando as duas mãos no ombro da mulher e um dos meninos 
segura o braço do outro com as duas mãos, como se estivesse sendo enforcado. A 
impressão que temos é um clima de bagunça e instabilidade que está incomodando a 
mulher.  

Foto secundária: Em primeiro plano vemos duas crianças – uma menina e um 
menino – puxando os cabelos um do outro, como se estivessem brigando. Ambos 
encaram a câmera. Ao fundo, vamos um casal sentado no sofá, lançando olhares 
repreensivos para os dois. 

 

A reportagem intitulada “Eu não bato, mas berro. E sofro” (FIGURA 1) foi 

publicada na revista Época10 em novembro de 2009. O texto que abre a matéria começa 

contando um pouco da rotina da enfermeira Camila Segala, de 31 anos e seus filhos 

Cauê, de 7 anos e Giovana, de 4. Segundo o texto, ela e seu marido nunca deram uma 

palmada nas crianças, mas “diante da desobediência e da bagunça, resolvem no 

grito”11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 

 

Ao longo da reportagem, vamos conhecendo diversas “verdades” sustentadas 

pelo ponto de vista de alguns “especialistas” em cultura infantil e educação. Além de 

                                                
10 Época nº 598 
11 Fragmento retirado do texto da reportagem, p. 86. 
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terapeutas familiares, o leitor conhece a opinião de educadoras, escritores/as, 

psicanalistas infantis, pesquisadores, psicólogos, um filósofo e um pediatra. 

Para a terapeuta de família americana Amy McCready, por exemplo “o grito é a 

nova surra”. Ela argumenta dizendo que “a maioria se sente sem ferramentas para 

disciplinar seus filhos e acaba gritando”. Ao longo do texto lemos ainda que “Brigas 

entre irmãos e desobediência na hora de tomar banho ou estudar são as maiores 

causas dos gritos” e que o grito paterno revela “perda de controle”. Mas, o grito é 

também justificado, já que “os pais modernos são estressados” porque trabalham 

demais e têm pouco tempo livre. Na opinião de Guillermo Ballenato, psicólogo e 

professor da Universidade de Madri, “se os pais estão gritando mais, é porque estão 

perdidos sobre como agir”, Além de trazer mais exemplos de casais e pais que se 

utilizam da “pedagogia do grito”, a matéria explica que, no final das contas, “o grito tem 

de ser a exceção”.   

Após a leitura de todas essas informações, devemos considerar que “os seres 

humanos são seres interpretativos, instituidores de sentidos” (HALL, 1997, p. 16). 

Segundo o autor, os seres humanos utilizam variados sistemas de significado para 

definir as coisas e para “codificar, organizar e regular sua conduta uns em relação aos 

outros” (ibidem). Assim, quando o leitor se apropria das informações presentes em 

determinado texto jornalístico, acaba constituindo a partir daí parte de sua “cultura”.  

Se levarmos em consideração, além do texto, as imagens que ilustram a matéria - 

descritas na epígrafe desta seção - podemos construir diversos sentidos para as 

informações que foram elucidadas ao longo da reportagem. Ainda que conclua que “os 

pais precisam se acalmar” e “conversar com os filhos”, as fotos e os diversos exemplos 

descritos no decorrer da matéria acabam conformando e legitimando a pedagogia do 

grito como algo natural. Mais do que isso, o comportamento das crianças é legitimado 

como desobediente e indisciplinado e o comportamento dos pais como desorientado, 

perdido e confuso. Não há nenhum exemplo de família que não necessite do recurso do 

grito em suas relações e nem de crianças e pais que tenham vivenciado outras 

alternativas educacionais que tenham dado certo. O conjunto de fotografias parece 

reafirmar e complementar aquilo que lemos no texto: em linhas gerais, que as crianças 

são bagunceiras, hiperativas e indisciplinadas e que os pais não sabem muito bem como 

lidar com isso. 

O conceito e os significados que atribuímos à infância na contemporaneidade 

são construídos por um conjunto de imagens e discursos com os quais nos 
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identificamos. Para Hall, investimos nossas emoções em uma ou em outra dessas 

imagens de onde emerge a identidade: 

 

[...] a identidade emerge, não tanto de um centro interior, de um “eu verdadeiro 
e único”, mas do diálogo entre os conceitos e definições que são representados 
para nós pelos discursos de uma cultura e pelo nosso desejo (consciente ou 
inconsciente) de responder aos apelos feitos por estes significados, de sermos 
interpelados por eles, de assumirmos as posições de sujeito construídas para 
nós [...] (HALL, 1997, p. 26) 
 

 
Partido da discussão do autor sobre a identidade poderíamos afirmar que ao 

construírem uma rede de sentidos que envolve os seus leitores, as revistas formam 

culturalmente o seu público por meio de seus discursos. Como observou Fischer: “a 

mídia constrói, reforça e multiplica enunciados propriamente seus, em sintonia ou não 

com outros discursos e outras instâncias de poder.” (1997, p.65). Dessa forma, “a mídia 

não apenas veicula, mas constrói discursos e produz significados e sujeitos” (idem, 

p.63), fazendo com que os leitores encarem a infância desta ou daquela forma e 

considerem determinados comportamentos naturais ou não. 

Por meio da leitura do texto e das imagens, fica claro para o leitor que as 

crianças são naturalmente desobedientes e que os pais, impotentes, estão em busca de 

orientação, tentando encontrar uma maneira de lidar com a situação. Os exemplos 

citados confirmam que a situação é normal e vivenciada por diferentes famílias e a 

opinião dos especialistas procuram orientar aqueles que se identificaram com as 

situações narradas na reportagem. Praticando esta pedagogia, a revista está educando as 

pessoas segundo as concepções e idéias que toma como verdadeiras, certas e adequadas. 

(SCHMIDT, 1999).  

 

 

3 ORGULHO DO PAPAI: as propagandas como cartilhas que ensinam sobre a 

infância dos sonhos 

 

Além dos textos jornalístico relacionados à infância, encontramos ao longo do 

mapeamento das revistas inúmeras imagens de crianças configurando anúncios do mais 

variados produtos. Bancos, operadoras de celular, concessionárias de automóveis, 

marcas de carros, seguros de vida e grandes grupos empresariais escolheram crianças 

como protagonistas - ainda que os seus produtos nada tenham a ver com o universo 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

 XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul  – Novo Hamburgo – RS  17 a 19 de maio de 2010 

 8

infantil. Somente nas 52 edições de revistas analisadas e no curto espaço de tempo de 

três meses, contabilizamos quase trezentos anúncios com imagens de crianças nas 

revistas ditas informativas. 

Segundo o projeto Inter-meios12, o faturamento bruto do investimento 

publicitário em revistas foi superior a R$1,5 bilhão entre os meses de janeiro e 

dezembro de 2009. Somente no ano passado, mais de 22 mil páginas das revistas 

semanais de informação foram dedicadas à publicidade. No período janeiro a dezembro 

de 2009, o gênero Semanal de Informação manteve a liderança com 22,8 % de 

participação13 em relação ao faturamento em número de páginas.  

Frente a essas informações, penso não ser possível analisar as revistas como um 

todo sem levar em conta os anúncios publicitários contidos em suas páginas. Além de se 

valerem da mesma linguagem utilizada pelas revistas, a diagramação e inserção das 

propagandas seguem os mesmos padrões das publicações, falando com o mesmo 

público-alvo e coabitando com as reportagens em perfeita harmonia. Dessa forma, 

acredito que não seria possível ignorar os anúncios publicitários quando me proponho a 

analisar quais imagens de infância estão sendo produzidas pela mídia impressa de nosso 

tempo. Assim como as reportagens, a publicidade também exerce uma pedagogia “que 

ensina os indivíduos o que eles precisam e devem desejar, pensar e fazer para serem 

felizes” (KELLNER, 1998, p. 112). Mais do que isso, “a publicidade ensina uma visão 

de mundo, valores e quais comportamentos são socialmente aceitáveis e quais são 

inaceitáveis” (ibidem).  

Como afirma Kellner (1998, p. 112) nossa atenção deve se voltar a publicidade 

porque ela “constitui uma das esferas mais avançadas da produção de imagem, com 

mais dinheiro, talento e energia investidos [...] em nossa sociedade”. As diversas 

páginas das revistas nas quais nos deparamos com um sujeito infantil atrelado a 

instituições e produtos moldam nosso pensamento e comportamento. Nessa direção, 

Schmidt (1999, p. 31) aponta que “estamos todos os dias vivenciando um currículo que 

nos ensina coisas sobre o mundo e sobre nós mesmos, o lugar que ocupamos ou aquele 

que deveríamos desejar ocupar ou, ainda, o lugar que deve ser ocupado por uns e outros 

nesse mundo”.  

 

                                                
12 Dados coletados no site da ANER: http://www.aner.org.br/Conteudo/1/artigo2076-1.asp. Acesso em 06 
de abril de 2010. 
13 Dados da pesquisa Ibope Monitor. Dados coletados no site da ANER: 
http://www.aner.org.br/Conteudo/1/artigo42419-1.asp. Acesso em 06 de abril de 2010. 
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3.1 Espalhe a beleza do Natal – O Boticário 

 

Um menino, aparentando cinco ou seis anos de idade, olha encantado para o seu 
presente de Natal. Ele tem os seus cabelos alinhados e está vestindo um macacão de 
cores sóbrias e uma camisa xadrez. Em seus pés, vemos sapatos de couro em tons 
claros, como os do macacão. Não é possível visualizar nenhum logotipo em sua roupa 
ou calçados. A pessoa que lhe deu o presente está sentada no chão, observando. 
Luzinhas de Natal espalhadas por toda a extensão do anúncio espalham-se também 
pelo seu corpo e pelo corpo da pessoa que o presenteou. 
 

A descrição que lemos acima refere-se a um anúncio publicitário veiculado em 

uma revista de grande circulação brasileira, nas vésperas do Natal de 2009. Por meio da 

descrição da imagem e, principalmente, pela descrição das vestimentas da criança, 

poderíamos talvez remeter essa peça publicitária a um outro tempo que não ao nosso. 

Como prova disso, podemos fazer um esforço imaginativo e transpor alguma criança 

que conhecemos, ou até mesmo a imagem de criança contemporânea que nos vem a 

mente, para o interior do anúncio. Certamente a figura infantil que imaginamos se 

diferenciará da descrita em diversos aspectos. O principal deles, sem dúvidas são as 

roupas que a criança veste. 

Nos deparamos constantemente com uma imagem de criança a frente do seu 

tempo em programas de televisão, filmes e anúncios dedicados ao público infantil. 

Hiperativos, desobedientes e precoces, os pequenos já não querem mais ser chamados 

de crianças. Suas roupas, coloridas e carregadas de logotipos, por vezes são réplicas em 

tamanho menor do vestuário dos adultos. Olhar para a criança do anúncio e tentar 

associá-la a nossa época parece, no mínimo, improvável. 

Mas, o anúncio (FIGURA 2) ao qual estamos nos referindo circulou nas páginas 

da revista Veja14 no mês de dezembro de 2009, sem causar estranhamento. Enquadrada 

na estética e no clima mágico natalino, a imagem da criança dos sonhos interpelou os 

leitores da revista produzinho uma representação de infância interessada em atrair o 

público adulto para o consumo. A marca de perfumes O Boticário, muito mais do que 

seduzir o/a consumidor/a ou induzi-lo/a a obter seus produtos, envolveu os leitores dessa revista 

em um tipo de pedagogia (SABAT, 2001). Estas pedagogias que operam nos anúncios 

“produzem valores e saberes; regulam condutas e modos de ser; re-produzem identidades e 

representações; constituem certas relações de poder” (ibidem, p. 9).  

                                                
14 Veja 2143. Págs 30-31. O anúncio refere-se aos perfumes da marca O Boticário. 
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O anúncio supracitado é um dos tantos exemplos da publicidade que mostra um 

sujeito infantil comportado, calmo e obediente, normalmente associado a uma ideia de 

família nuclear feliz. Essas peças publicitárias apresentaram um grande número de 

recorrências (87 anúncios presentes nas quatro revistas), e foram enquadradas em uma 

categoria nomeada “Orgulho do Papai”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 

 

Em relação a essas e tantas outras imagens veiculadas pela publicidade, devemos 

compreender que essas  

... não apenas tentam vender o produto ao associá-lo com certas 
qualidades socialmente desejáveis, mas que elas vendem também uma 
visão de mundo, um estilo de vida e um sistema de valor congruentes 
com os imperativos do capitalismo de consumo” (KELLNER, 1998, p. 
113) 

 

Tendo a mídia – e, consequentemente, as revistas - como um dos principais 

meios de circulação das idéias e imagens vigentes nas sociedades (HALL, 1997), 

podemos afirmar que as imagens de crianças presentes nas páginas coloridas da mídia 

impressa analisada nos ensinam uma gama de significantes e significados que podem ser 

associados ao universo infantil. 

Quando a marca O Boticário escolhe para configurar o seu anúncio (dirigido 

para adultos) uma imagem de criança idealizada (comportada, meiga, inocente), está 
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associando a sua marca a essa imagem de criança que possivelmente agradaria aos pais 

– consumidores e leitores da revista. 

Para Sabat (2001) é em situações como essas que podemos ir aos poucos 

identificando e traçando pistas de uma pedagogia e de um currículo cultural que se 

encontram na publicidade: 

  

É fácil imaginar que o que quer que seja mostrado num anúncio 
publicitário — cenários, situações, pessoas, paisagens - tem 
significativa importância, pois trata-se de um momento que está ali 
fixado e que, como tal, ele parece estar nos dizendo: este momento está 
aqui porque ele é importante e faz parte de nossa vida cotidiana. A 
publicidade não inventa coisas; seu discurso, suas representações, estão 
sempre relacionados com o conhecimento que circula na sociedade. 
Suas imagens trazem sempre signos, significantes e significados que 
nos são familiares. (p. 12) 

 

No caso do anúncio d’O Boticário, o que está sendo ensinado é um determinado 

modo correto de infância, que estaria em sintonia com a magia e o encantamento do 

Natal. A inocência e a ingenuidade são evocadas pela cena retratada, que ensina através 

das imagens e que tem seus signos produzidos socialmente pela cultura. 

 

 

4 DUAS INFÂNCIAS EM PAUTA 

 

O excesso de informação, as formas emergentes de comunicação, as novas 
versões de entretenimento, entre tantas outras experiências deste admirável 
mundo novo, estão mudando as maneiras de ser das crianças e jovens, 
embaralhando tudo que achávamos que tinha um lugar certo, verdadeiro e 
lógico. Nossas identidades tornaram-se deslizantes, múltiplas e escorregadias, e 
podemos ser de muitos jeitos. (COSTA, 2006, p.2) 
 

 
As identidades infantis não podem mais ser aprisionadas ou delimitadas e 

sabemos que as crianças também podem ser de muitos jeitos. Ainda assim, quando o 

assunto é a infância na mídia impressa, é possível identificar uma série de recorrências 

atreladas aos textos e imagens que se referem às crianças. 

A partir da análise da reportagem e do anúncio privilegiados nesse artigo, 

podemos evidenciar que na atualidade existem duas infâncias em pauta nas revistas 

ditas de informação. Uma delas está sendo narrada pelos textos jornalísticos e, a outra, 

pelas peças publicitárias. Por meio da análise das imagens (FIGURAS 1 E 2) referentes 

a cada uma das categorias, é possível traçarmos diferenças notáveis entre as fotos que 
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ilustram a matéria (“Eu não bato, mas berro. E sofro”) e o anúncio (Espalhe a beleza do 

Natal – O Boticário). Poderíamos afirmar já a partir de um primeiro olhar sobre as 

fotografias que as crianças rebeldes e hiperativas retratadas nas fotos da reportagem 

parecem pertencer a um tempo diferente do menino que figura a publicidade natalina de 

perfume (FIGURA 2). Seu semblante, suas roupas e seu comportamento em nada se 

assemelham ao das crianças retratadas pela matéria (FIGURA 1). 

Cabe lembrar que ao analisar o material coletado, buscamos possibilidades, não 

de explicações, justificativas, ou interpretações “corretas”, mas sim, de lançar um outro 

olhar para as reportagens e propagandas que tratam da infância. Mostrar como as 

representações sobre infância se constituem e operam não significa desvendar a 

intenção dos jornalistas que escreveram as reportagens ou dos publicitários que criaram 

os anúncios, ou o que está por trás, ou a ‘verdadeira’ intenção ideológica do artefato 

cultural. A contribuição deste estudo está no exercício de tentar discutir como as 

revistas participam da fabricação de diferentes concepções de infância em um mesmo 

tempo.  

Por meio da reportagem escolhida pretendemos demonstrar o quanto a infância 

ainda é uma grande “desconhecida”, o quanto ainda precisa ser regulada e redescoberta 

pelo mundo adulto. É a credibilidade das reportagens e da autoridade científica quem 

dita o que é o certo e o errado, como os pais devem agir ou não, o que pode ser 

considerado normal e o que deve ser banido, como se existisse apenas uma infância 

“correta” ou apenas um modo de ser criança.  

Por meio da peça publicitária destacada é possível demonstrar que, apesar de 

termos em nosso imaginário uma imagem de infância desobediente, inquieta e a frente 

do seu tempo, a criança que aparece na propaganda destinada aos adultos ainda remete a 

infância moderna, com características que ressaltam a ingenuidade, dependência e 

obediência. Podemos demonstrar que o “universo” infantil perpassa os mais diversos 

produtos (carros, seguros, celular, contas bancárias e até GPS) destinados aos pais, 

atrelando a imagem de criança-modelo a uma idéia de consumo.  

Investigando essas diversas nuances do mundo infantil presentes nas páginas 

coloridas das revistas, é possível delinear uma das faces da infância de nosso tempo, ou 

ainda, um dos olhares que são lançados em relação a ela pelo jornalismo e pela 

publicidade. Compreendendo a infância como uma construção cultural em permanente 

transformação, não podemos negar que continuamos aprendendo todos os dias com a 

mídia sobre o que é ser criança.  
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