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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho foi investigar o processo de recepção do desenho “Tom & 
Jerry” pelo público infantil, procurando compreender os sentidos produzidos por crianças de 
oito a nove anos, a partir do seu contexto sócio-econômico e cultural. O objeto de estudo, o 
cartum “Tom & Jerry” é exibido em canal aberto pelo SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), 
às 10h30min e, pelo canal fechado, o Cartum Network, às 17h e 19h e 30min. Com base na 
teoria da recepção e no conceito das multimediações propostas nas investigações qualitativas, 
especialmente por Orozco-Gomez, realizou-se a pesquisa com crianças de nove anos que 
freqüentam a terceira série na Escola Estadual de Ensino Fundamental Marieta D’Ambrósio. 
Posteriormente, foi feita uma observação em suas casas e entrevistados os seus responsáveis. 
O trabalho foi estruturado em capítulos, que tratam, sucessivamente, da contextualização do 
objeto de estudo, tratando do histórico da recepção, assim como do panorama histórico das 
mediações. O caminho metodológico para a realização do estudo envolveu revisão 
bibliográfica, observação simples, entrevista semi-aberta e grupo focal, para aplicação prática 
com as crianças. A partir da pesquisa realizada, percebeu-se que, apesar das crianças estarem 
convivendo em mesmo grupo seus valores, os costumes e as crenças são diferentes. Dessa 
forma, o modo de recepção do desenho “Tom & Jerry” e a maneira como as crianças o 
interpretaram é singular. 
 
Palavras–chave: Recepção; Desenho Animado; Tom & Jerry; Mediações. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O trabalho Recepção e criança: um estudo do desenho Tom & Jerry, surgiu da 

preocupação do que as crianças assistem atualmente nos programas, principalmente os 

infantis. Esta pesquisa baseia-se na investigação de como esse cartum, mundialmente 

assistido, é interpretado pelas crianças e como elas aplicam no meio onde convivem 

mensagens que decorrem do desenho. 

 O objetivo central da pesquisa foi analisar como as crianças da Escola Estadual de 

Ensino Fundamental Marieta D’Ambrósio, assim como sua família, avaliam o desenho “Tom 

& Jerry” e que sentidos produzem acerca dele.  

            O desenho Tom & Jerry é um dos desenhos animados mais populares da TV e do 

cinema. Com mais de cinquenta anos de idade, o Cartum começou sua trajetória em 1939, 

quando o produtor Fred Quimby pediu a William Danby Hannah e Josefh Roland Barbera, 

fundadores do estúdio Hannah-Barbera, produzirem um curta-metragem do desenho animado. 

 Segundo explica no site Infantv (2003), em1940 foi produzido Puss Gets the Boot, 

apresentando o curioso gato chamado Jasper e um rato sem nome. No transcorrer dos 

episódios produzidos, o nome do gato passou a ser Tom e o rato Jerry e desta forma a idéia de 

o felino caçar o rato incansavelmente passou a ser explorada.  

            Para tal, buscou-se embasamento principalmente no trabalho de Orozco-Gómez 

(2002) que estudou o processo de recepção, assim como suas experiências metodológicas nas 

investigações qualitativas que afirmam que todo o procedimento para recepção precisa trilhar 

o caminho das mediações (Martín-Barbero apud OROZCO-GOMEZ, 2002). 

 Autor de vários estudos na área de recepção, Orozco-Gómez (2002) ressalta que o 

estudo é complexo, porque precisa priorizar elementos como o cultural, o social, o econômico 

e, ainda, a questão situacional. Nas palavras de Martín-Barbero (apud Orozco-GÓMEZ, 2002) 

explica as múltiplas mediações, que interferem no processo de recepção de um indivíduo, 
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nesse caso as crianças. A cultura, o local onde estuda o lugar onde convivem e os valores são 

importantes para a análise de recepção. 

 A pesquisa tem caráter qualitativo, descritivo e analítico. No procedimento 

metodológico, foram utilizadas técnicas de pesquisa muito específicas para trilhar uma 

metodologia dentro dos estudos de recepção. Esse processo abrangeu desde a seleção das 

crianças na escola Estadual de Ensino Fundamental Marieta D’Ambrósio, as entrevista semi-

abertas e o grupo focal, que consistiram em perguntas simples que facilitam as respostas e a 

criação de debates entre os entrevistados. A técnica de observação também foi necessária no 
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momento de avaliar o processo de recepção do desenho “Tom & Jerry” dessas crianças dentro 

de casa. 

 No capítulo um (1), contextualiza-se a recepção nos estudos de comunicação, 

embasado em conceitos das mediações, que auxilia nas etapas da pesquisa. Mostra-se como a 

criança constitui-se em receptor, explicando o processo complexo de compreensão, no qual 

envolve todo contexto familiar, social, institucional, etc. Também, cita-se a função da família 

no processo de recepção, auxiliando no processo de absorção dos desenhos assistidos pelas 

crianças. 

 O capítulo dois (2) explana sobre os procedimentos metodológicos e teóricos, 

buscando caracterizar o objeto de estudo e os passos da pesquisa metodológica com as 

crianças, tanto na escola com grupo focal e a entrevista semi-aberta, quanto em casa com a 

técnica de observação simples, explorada durante o processo de recepção do desenho “Tom e 

Jerry”. Nesse sentido, pode-se analisar sobre contexto midiático e a produção de sentidos das 

crianças. 

 Por fim, na conclusão, apontam-se algumas questões que decorrem do processo de 

investigação realizado. 



1 A RECEPÇÃO NOS ESTUDOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 O processo de recepção é muito complexo, porque não se dá apenas por uma relação 

bipolar entre emissor-receptor, mas por múltiplos sentidos. A partir dos Estudos Culturais, 

compreende mediações como muito mais que uma análise quantitativa, no qual, definem o 

emissor como principal componente deste processo, trazendo também uma função qualitativa 

que envolve o papel do receptor como principal elemento. Antonio Fausto Neto define o 

processo midiático como uma dificuldade no caminho de mediação, principalmente para o 

receptor, 

 

Portanto num caso e noutro nos primeiro anos de existência das técnicas mediáticas 
e, especialmente, ma consolidação da sociedade industrial, os media impõem-se não 
apenas como um campo, mas também como uma problemática a ser transformada 
em objeto de reflexões, notadamente naquilo que tem a ver com as interações com o 
campo dos usuários (FAUSTO NETO, 1997, p. 31).  

 

 Fausto Neto (1997), explica que o modelo de Comunicação se apresentava de maneira 

simbólica, mostrando o desequilíbrio entre emissão e recepção. O regime técnico-discursivo 

no campo da recepção era baseado apenas em constatações obtidas pelo avaliador, conferindo, 

assim, somente a executabilidade do procedimento. Para entender melhor sobre o estudo de 

recepção, é necessário contextualizar, através de passos importantes que cooperaram para a 

inserção de uma nova direção das pesquisas ao longo do tempo. 

 O primeiro modelo de recepção surgiu em meados de 1950, tendo como base o 

princípio da comunicação (processo mecânico), em que a relação emissor e receptor mostrava 

a mediação como automática e unilateral. Neste estudo, o receptor era considerado um ser 

vazio que apenas é abarrotado pelo conhecimento e informações lançadas por uma estrada de 

mão única, onde o emissor contém o poder absoluto da mensagem que transmite.  

 Fausto Neto (1997) entende as contribuições dentro do processo de mediação como 

enfrentamento de novos cenários. Esse apoio foi de suma importância, por exemplo, nos 

trabalhos de decomposição das estratégias ideológicas contidas em jogos de mensagens. 

 Mauro Wilton de Souza (apud COGO e GOMES, 2001, p. 79) explica: “Os 

paradigmas disponíveis para análise e interpretação do processo comunicacional durante o 

século passado reforçavam esse modelo bipolar, na verdade, modelo dual”. Desta forma o 

autor enfatiza que em boa parte da história o papel do receptor não era levado em conta nos 

estudos da comunicação. 
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 No livro Televisão, Escola e Juventude, Cogo e Gomes (2001), fazem um breve 

histórico do Estudo de recepção e citam a primeira Teoria Hipodérmica, no qual consideram 

que cada elemento do público é pessoal e diretamente atingido pela mensagem. Os autores 

basearam-se em Wolf, que explicita teoria, e que, historicamente, coincide como período 

entre guerras e com a difusão em larga escala dos meios massivos, representando uma reação 

dos estudiosos a este fenômeno. 

 No livro Wolf (apud COGO e GOMES, 2001, p. 13) fala ainda: “O Crescimento dos 

meios massivos consiste principalmente na presença explícita de uma teoria da sociedade de 

massa”. O modelo pode ser descrito também como sendo uma teoria da propaganda e sobre o 

efeito dela.  

 Para os autores Cogo e Gomes (2001), este é mais um modelo de comunicação, mas 

também um estudo de comportamento humano, baseado em método de experimento e 

observação das ciências naturais e biológicas. Desta maneira, as características da sociedade 

de massa colocam a simplicidade do modelo psicológico estímulo-resposta, o que não dá 

conta de explicar os processos complexos de produção de sentidos. 

 No livro “Vivendo com a Telenovela”, os autores Borelli et al. (2002), frisam que, 

entre os meios de comunicações e as audiências, muitos recorrem a esses principais estudos: 

que são de pesquisas dos efeitos, dos usos e gratificações, de crítica literária, culturais e de 

recepção. As duas últimas são mais recentes e crescem como fluência das outras citadas, 

porém diferenciam-se quanto suas teorias, os métodos e concepção de recepção e, ainda, 

procedem de distintos campos disciplinares. 

 Os estudos de recepção na América Latina, principalmente os que são ligados à teoria 

das mediações, são enfatizados devido às lutas que são seguidas de rupturas e continuidades. 

Desta maneira, Borelli et al. (2002) trazem a pesquisa dos efeitos, na qual a audiência é vista 

como um conjunto de pessoas em contato com uma mensagem, em que o interesse incide 

sobre os níveis de duração da exibição, provável percepção, condições de contato obtido por 

instrumentos de medida adotados pela psicologia experimental e social. Já a pesquisa dos usos 

e gratificações foi realizada em 1940 por Lazarsfeld, que analisou o rádio e tenta responder 

quais os usos concretos, benefícios e satisfações conseguidos através da experiência com 

meios, procurando colocar em destaque os vínculos entre tipos específicos de conteúdo e 

certos tipos de audiência. 

 O estudo de crítica literária vai para o lado mais estético da recepção e se considera 

que esse tipo de pesquisa é o que os textos literários podem fazer aos leitores. Nos estudos 

culturais, é permitida uma problematização mais organizada da recepção, em que as 
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características socioculturais dos usuários são ligadas à análise não mais da difusão, mas, sim, 

de uma circulação de mensagens dentro de uma dinâmica social. 

 Assim, a reflexão é, aos poucos, deslocada dos próprios meios para grupos sociais que 

por sua vez estão inseridos em práticas sociais e culturais mais amplas. Através do trabalho 

semiológico (construção social de sentidos), os pesquisadores levam em consideração a 

existência de verdadeiras estratégias na organização de um caminho significativo. 

 Para os autores do livro “Vivendo com a Telenovela” (2002), a descrição deste 

caminho dá à análise da recepção o caráter de uma etnografia das audiências. A abordagem 

cultural se integra de várias formas para as pesquisas sobre recepção, principalmente na 

América Latina. 

 

Os estudos culturais nos anos 1970, não só libertaram a reflexão sobre a recepção 
dos meios do modelo reducionistas dos efeitos, mas analisando a produção e a 
recepção da mensagem dentro de um quadro semiológico inspirado no marxismo 
acabaram por colocar a recepção como prática complexa de construção social de 
sentido (BORELLI et al., 2002, p. 28). 

 

 Os estudos de recepção são recentes na América Latina e acenderam no início dos 

anos 1980, no auge do movimento teórico - crítico, ou seja, uma reflexão alternativa sobre a 

comunicação e a cultura de massas através da perspectivas gramsciana (reflexão alternativa às 

análises funcionalistas, semióticas e frankfurtianas que prevaleciam). Dentro da temática das 

culturas populares, a teoria da recepção foi desenvolvida, tendo como eixos fundamentais a 

reflexão e deslocamento dos “meios às mediações” (Martín-Barbero) e os processos de 

“hibridização cultural” (Canclini). No início dos anos 1980, as pesquisas de recepção no 

Brasil eram consideradas uma espécie de teorização atrasada em relação à idéia avançada 

que se encontrava a teoria das mediações. Isto ocorreu devido a um forte esquema dualista: 

que privilegiava os modos de reelaboração/resistência/refuncionalização dos conteúdos 

culturais das classes populares ou se tomava esses conteúdos como completamente moldados 

pelas ações ideológicas das classes dominantes, por meio de comunicação de massa. 

 Em mais de cinco anos, esse quadro foi superado com a inclusão da perspectiva das 

mediações às pesquisas brasileiras de recepção. Segundo Borelli et al. (2002, p. 30): 

“Contudo, o que parece persistir aqui é uma inadequação metodológica nas pesquisas 

empíricas, em face da construção de uma problemática teórica complexa sobre os processos 

de recepção”. A problemática dos estudos de recepção, tanto na de observação quanto na 

coleta como de análise dos dados, pode ser sintetizada na falta de uma estratégia de vários 

métodos cuja dificuldade corresponde à do objeto e a sua teorização. Conseqüentemente, a 
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análise acaba recaindo exteriormente ao modelo teórico, e por vezes, até forçada a 

corresponder a ele. 

 As autoras do livro Comunicação e Recepção, Escosteguy e Jacks (2005), explicam 

que, em termos teóricos, a proposta de análise da recepção foi idealizada por Jensen e 

Rosengren, a partir de outros vários campos que vão do interacionismo simbólico à 

psicanálise. Também abrange mais designadamente da estética da recepção aos usos e 

gratificações, para a superação nos limites destas perspectivas. 

 Jensen e Rosengren (apud ESCOSTEGUY e JACKS, 2005), falam que a análise da 

recepção pode ser considerada como perspectiva mais inclusiva, porque possui grandes 

números de técnicas de pesquisas empíricas para o estudo qualitativo da audiência. A análise 

da recepção acompanha os estudos culturais sobre as mensagens dos meios, levando em conta 

as formas culturais abertas e diferentes decodificações. Sobre a audiência, define como 

composta por agentes de produção de sentido. 

 Ao estudar a recepção do desenho “Tom & Jerry”, através do público infantil, poderá 

se ter uma análise mais profunda e específica, para compreender como funciona este processo 

e porque ele se dá dessa maneira, configurando, também, a mediação que ocorre devido à 

recepção da mensagem.  

 No livro “Adolescente e a Televisão”, Gomes e Cogo (2001), salientam os estudos de 

Martín-Barbero. As perspectivas do autor ganham força com os estudos de Orozco (2001) que 

salienta a mediação como conceito analítico para abordar a interação TV-auditório na 

América Latina, indo além dos modelos reducionistas dos efeitos dos usos e gratificações. Por 

isso, Martin-Barbero (apud GOMES e COGO, 2001) afirmam que resgatar o lugar da 

comunicação implica em resgatar o lugar das medições, objeto de reflexão do capítulo a 

seguir. 

 

1.1 O CONCEITO DE MEDIAÇÕES 

 

 No livro “La Investigación em Comunicación desde La pesquisa cualitativa”, Martin-

Barbero (apud OROZCO-GOMES, 2000), conceitua mediações como o lugar onde começa o 

sentido do processo da comunicação. Martin-Barbero (apud OROZCO-GOMES, 2000) 

explica que a cultura é a maior mediação de todos os processos sociais e que as práticas 

sociais incluem também como processos de ação e de sujeitos sociais. 

 

O que se busca é ver a cultura como mediadora e produtora de sentido no processo 
de recepção. O processo de recepção, por sua vez, é visto como um processo de 
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ressignificação dos discursos propostos e apresentados pela mídia (Martín-Barbero 
apud GOMES e COGO, 2001, p. 27). 

 

 Martín (apud GOMES e COGO, 2001) ressalta que é através da pesquisa de recepção 

que as mediações se revelam nas práticas concretas. Assim, destaca os três lugares de 

mediação: a sociabilidade, que é relativo às práticas cotidianas de todos os sujeitos sociais 

para negociar o poder de qualquer autoridade (como a negociação das crianças para ver 

determinados programas de TV). Outra mediação é a ritualidade que está ligada às rotinas 

(repetição de certos métodos). Nesta, se pode ver como se passa o tempo livre, por exemplo, 

segundo Martín-Barbero (apud GOMES e COGO, 2001), na ritualidade, estão determinadas a 

produção de sentidos e a produção cultural. Por último, trata da tecnicidade que em sua dupla 

função de instrumento e inovador, no qual Barbero (2001) faz críticas da maneira com que 

tradicionalmente se tem entendido os meios e as tecnologias da comunicação que trabalham 

com o aspecto instrumental, mas pouco com modificações da realidade. Entretanto, a 

tecnicidade é um terceiro âmbito através da qual a mediação cultural se manifesta.  

 Martín-Barbero (apud OROZCO-GÓMEZ, 2002, p. 114), é o desbravador nos Estudos 

de Recepção, no qual, “[...] privilegia a cultura como a grande mediadora dos processos de 

produção comunicativa”, assegurando que “[...] a comunicação em abstrato não é possível, e 

sim está inscrita e mediada pela cultura; sempre se dá pela cultura”.1 Martín-Barbero e 

Orozco-Gómez inspiram o método investigativo dos Estudos Culturais que está vinculado 

também com o campo da Comunicação. 

 Para Orozco-Gómez (2002, p. 16): “Analisar a recepção, mais do que uma moda, é um 

modo de inquirir sobre a comunicação e sobre a produção de significado, isto é sobre a 

criação cultural”. Guillermo Orozco Gómez destaca como um dos estudiosos latino-

americanos que vem realizando pesquisas empíricas e teorias no espaço dos estudos de 

recepção. O autor buscou unir a teoria das mediações de Martín-Barbero com suas práticas 

empíricas para realizar seu estudo. Nas últimas três décadas, Orozco-Gómez fez pesquisas, 

sobretudo junto ao público composto por crianças em relação à televisão.  

 O modelo teórico desenvolvido por Martín-Barbero foi aplicado por Orozco-Gómez, 

num nível mais empírico. As múltiplas mediações foram classificadas em algumas categorias 

que evoluem e modificam conforme os estudos de distintos autores. A seguir, passa-se a 

conceituar cada um dos tipos de mediações a partir da interpretação de Orozco-Gómez. 

 As mediações Individuais que pautam o caráter sociocultural e psicológico do receptor 

                                                 
1 Tradução própria. 
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(gênero, idade, etnia). Esta ainda avalia a linguagem, fatores emocionais entre outros aspectos 

como o que passa pelo entendimento do receptor, como tensão, compreensão, assimilação, ou 

ainda, a assimilação da informação recebida com outras informações. As Mediações 

Institucionais relacionam a vida de quem está em contato com a mensagem midiática com as 

Instituições às quais se relaciona, produz e reproduz significados (família, escola, igreja, 

Estado, etc.). No caso das crianças, são importantes três tipos principais de instituições: 

amigo, escola e família. 

 Existem também as Mediações Tecnológicas ou massmediáticas que fazem referência 

às mídias como televisão, rádio, internet e jornais. “É o mesmo que vendo algo na TV que em 

ouvir rádio, ler jornais ou ver no Cinema” (OROZCO-GÓMEZ, 2000, p. 117). Para Martin-

Barbero, a própria tecnologia cumpre uma mediação, mas são tecnologias, linguagens, 

estratégias de comunicabilidade diferentes. 

 As Mediações Situacionais tratam de como o receptor interpreta a mensagem 

midiática. Se ele está sozinho ou acompanhado, no seu lar ou no trabalho, ou se sua atenção é 

total ou dispensa ao assistir. Depende também do espaço coletivo da família (se toda família 

assiste junto TV ou se cada um tem sua televisão nos cômodos da casa). 

 Por último, Orozco-Gomez (2000) define as Mediações de Referência ou Culturais (a 

idade, o gênero, a etnia, a classe social, etc.), onde todas as outras mediações se configuram. 

Esta mediação torna-se muito importante, porque nela se cria todo o processo analisado sobre 

a mediação ligado ao contexto cultural. 

 Além das várias mediações, Orozco-Gómez (2000) sugere outro conceito que dá 

embasamento no empirismo dos processos de recepção. O que será analisado nesta pesquisa é 

o de “Comunidade de apropriação”, ou seja, os locais, lugares onde se dá a recepção. Segundo 

Orozco-Gómez (2000, p. 18), a recepção se encontra entre vários cenários: “... em cada 

cenário está à mensagem, produzindo novos significados ou confirmando os anteriores”. 

 Os cenários seriam as “comunidades de apropriação”, no qual, o receptor ao se 

apropriar da mensagem, transfere e direciona para seu meio dependendo do contexto em que 

vive.  

 Diante da abrangência e da complexidade do conceito de mediações, é preciso dizer 

que “É impossível mapear todas as mediações de um ato comunicativo. Elas compõem uma 

rede remissiva de sentidos, não só contextuais, que mobilizam uma enorme diversidade de 

campos, instâncias e fatores” (Orozco Gómez apud ARAÚJO, 2002, p. 58). 

 Martin-Barbero (apud OROZCO-GÓMEZ, 2000) explica que é muito importante 

entender a mediação para qualquer investigação qualitativa, sabendo muito mais que emissor, 
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meio, mensagem e receptor, mas necessita ver os contextos onde estão se ocorrendo essas 

relações. 

 

1.2 A CRIANÇA COMO RECEPTOR 

 

 A recepção dos meios de comunicação por parte do público infanto-juvenil é um 

processo complexo de se compreender, porque envolve muitos elementos, como o 

psicológico, cultural, social e situacional.  

 Orozco-Gómez (2000) investigou o processo de recepção, a partir de uma abordagem 

qualitativa. O projeto se desenvolveu na cidade do México, e teve como objetivo saber os 

tipos de influências que a família, a escola fazer no processo de recepção das crianças e, a 

partir daí, criar formas de melhorar essas intervenções. 

 Para a pesquisa, havia estudos que procuravam juntar a uma instituição, seja ela escola 

ou família com outra, no caso a televisão. Orozco-Gómez (2000) já tinha a criança que já 

possuía interação com a escola, família e coma televisão. A família também tinha influência 

com a escola e a televisão. 

 Para o autor, o que interessava mesmo era como a família trabalhava a relação da 

criança com a televisão e a possível interação da escola com a televisão. Considerando a 

criança como sujeito de informação, socializado por essas instituições, Orozco-Gómez (2000) 

levou em conta que cada uma destas tinha um peso em diferentes tipos de crianças, não 

individualmente, mas em grupos. 

 Através das investigações, o autor concluiu que a situação não era estática, ou seja, a 

criança não era apenas um objeto e que sua interação com a televisão poderia levar a 

questionamentos e isso modificaria sua interação com sua família e a coma escola. 

 As questões da pesquisa eram: O que estava se passando? Como estava interagindo a 

criança em relação à televisão. Os passos seguidos por Orozco-Gómez (2000) foram, em 

primeiro lugar, fazer entrevistas com crianças do tipo segmentada, seguindo o tipo de escolas 

que estavam. Na escola tratou de conversar com as crianças (entrevista dirigida), procurando 

obter mais informações, para que, numa primeira sondagem, conhecesse qual delas tinha sua 

família ou escola interagindo ativamente de alguma maneira com a televisão. 

 A partir dessa exploração, o autor passou a aprofundar seu questionamento com as 

crianças, pais e também com as escolas para saber com era a prática da intervenção televisiva 

na recepção. Com base na análise de Orozco-Gómez (2000, p. 107) “Mas ele ainda queria 

obter um nível mais concreto, menos abstrato, para ter estas três instituições”. Sendo assim, 
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Orozco Gómez (2000) decidiu metodologicamente que, da família, interessa principalmente a 

mãe, que está a maior parte do tempo com as crianças (de que maneira ela adverte sobre as 

informações a respeito dos programas), em especial quando veem televisão depois da escola. 

A escola evidencia tanto o professor como também os livros de texto (a opinião da televisão 

em seu modelo pedagógico) e da televisão, especialmente os programas preferidos das 

crianças, e, sobretudo, os traços que esses programas estão propondo para a criança a atuação 

social (o conflito gerado e a proposta de negociação e a resolução). 

 Segundo Orozco-Gómez (2000, p. 132): “Da TV, as crianças disseram que os 

programas que mais gostam são desenhos animados”. Assim se analisou a proposta social, 

aquela sobre o conflito.  

 A investigação ocorreu nos final dos anos 80, então Orozco (2000) misturou várias 

características de diferentes programas (He-Man, A Mulher Biônica, A mulher Maravilha, 

etc.), os traços propostos nos livros de textos e também pelas entrevistas realizadas mais 

profundamente com as mães, para depois comparar o comportamento e cada uma diante deste 

conflito. 

 Com a investigação, Orozco-Gómez (2000) aponta alguns resultados. À medida que a 

classe social fosse maior, a relação entre a televisão e a família não era tão importante e 

tampouco para a criança, uma vez que a televisão se apresentava como uma das escolhas para 

desfrutar o tempo livre. Desta forma, quanto mais baixo o nível social, o papel da televisão se 

tornava mais significativo, já que era a única possibilidade de distração e de tomar o tempo 

livre. 

 Orozco-Gómez (2000) também descobriu que, quanto mais aumenta a classe social, 

menor era considerada a força da escola para a família. Porém, à medida que a classe social 

baixa, a escola adquire grande importância (Professores e livros se tornam essenciais). 

 Em relação à individualidade, nas classes mais baixas, as crianças, muitas vezes, 

necessitam negociar com seus irmãos e pais qual programação olhar, por ter apenas uma TV 

em casa. Em contrapartida, nas classes sociais altas, geralmente cada pessoa da casa possui 

uma TV no cômodo, portanto esse processo é mais individual. 

 Pacheco (2000, p. 107), pesquisadora sobre infância, Imaginário e Comunicação e 

autora do trabalho “Espaço Lúdico de Conhecimento sobre TV/Criança”, explica que, antes 

da década de 70, fadas, duendes e príncipes encantados habitavam a cabeça das crianças, 

através de teatros e fantoches. Pacheco (2000, p. 108) menciona que, nos anos 60, fadas e 

bruxas começaram a se esconder no baú, surgindo em seu lugar os desenhos animados que 

passaram a encantar as crianças. 
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 Outra pesquisa, também coordenada por Pacheco (2000), e intitulada “O desenho 

animado na TV: Mitos, Símbolos e Metáforas” trazem contribuições reforçando que a criança 

interage com a TV e cria suas representações conforme seu universo sócio-cultural. Desta 

forma, a pesquisa concluiu que os desenhos animados reelaboram mitos, símbolos e metáforas 

que atingem a individualidade de cada criança, ajudando a resolver seus conflitos como o 

nascimento, da vida e da morte, o herói arquetípico, a Cinderela, o príncipe encantado, etc. 

 Os autores do livro “Televisão, Escola e Juventude”, Cogo e Gomes (2001), ao 

analisarem estudos de Orozco-Gómez sobre a recepção televisiva, explicam que, a partir do 

entendimento da mensagem, é que a criança poderá produzir sentidos.  

 Para a autora do livro “Televisão, Publicidade e Infância”, Sampaio (2000), as 

afirmações Orozco são corretas, e ela complementa dizendo que a inexistência completa de 

restrições ao acesso à televisão não constitui um fator generalizado e deve ser compreendido, 

na sua relevância própria, como elemento particular da vivência da infância por parte de 

grupos sociais específicos. Sampaio (2000) ressalta que elementos como a liberdade de 

locomoção da criança e o nível de controle de pais e adultos com os quais convivem sobre 

suas ações são decisivos em sua avaliação, claro que considerando a existência de diferentes 

contextos sociais e culturais na vivência da infância. 

 

A infância para uma criança de rua, para uma criança que trabalha para aquela que 
não tem acesso à escola, guarda significativas diferenciações com relação à infância 
protegida da criança de classe média ou de poder aquisitivo mais elevado 
(SAMPAIO, 2000, p. 73).  

 

 Outro enfoque importante são os projetos vinculados à alfabetização para 

entendimento dos aspectos técnicos e da linguagem dos meios, visando ao desenvolvimento 

do espírito crítico de cada criança, já que, ao contrário de Aristóteles com sua passividade 

receptiva, a mediação ocorre através de uma recepção ativa, conclui a autora. 

 Claro que depende do contexto de cada criança, se a audiência acontecerá de fato, 

pois, ao mesmo tempo em que assiste o público também interage de diversas maneiras, 

negociando o que capta. Gomes e Cogo (2001) explicam que nem sempre os significados 

sugeridos pelos produtores podem ter a mesma interpretação pelos receptores.  

 É através da recepção que também se evidencia os processos de mediação porque a 

criança, ao ter acesso à mensagem produzida pela televisão apropria-a e reapropria. 

 Seguindo esse pensamento, Orozco-Gómez (2000), diz que os estudos de recepção 

têm buscado, em seu momento atual, a construção de certo equilíbrio no ponto central de seus 
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objetos de estudo, no qual explica que os meios e suas mensagens não são dominantes, bem 

como o receptor não é totalmente livre. 

 

A emissão não determina todo processo, mas tampouco o receptor é livre para fazer 
o que quer. Há um referente importante na emissão [...] há limites nas possibilidades 
de interpretações (Orozco-Gómez apud COGO e GOMES, 2001, p. 53-57). 

 

 Os processos de mediação entre a TV e criança é recíproco, já que dois são 

dependentes um do outro para o processo de intervenção. 

 Para Ferrés (1996, p. 10), autor do livro “Televisão e educação”, é necessário fazer 

uma análise intensa dos efeitos produzidos pela televisão, já que esses resultam da relação dos 

telespectadores com as mensagens. Ele explica: “Nas considerações sobre a televisão feitas no 

ambiente escolar é comum enfatizar, de forma exclusiva ou pelo menos prioritária, os 

conteúdos”. Em outras palavras Ferrés (1996) quis afirmar que o papel dos responsáveis 

assim como dos educadores é importante para que a criança realize a construção dos seus 

sentidos.  

 

1.3 O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE RECEPÇÃO  

 

  O fator social também atua na audiência da criança sobre a televisão, bastando 

considerar o meio onde convive e se presencia ou sofre violência dentro de casa ou na própria 

escola. Como no capítulo anterior, vimos que o papel tantos dos pais como também da escola 

é fundamental e decisivo no processo de mediação entre a TV e a criança. Por esse motivo, 

Orozco-Gómez (apud COGO e GOMES, 2001, p. 48), destaca em sua pesquisa sobre as 

intervenções familiares na recepção televisiva dos filhos, que são quatro tipos: - As famílias 
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muito permissivas em relação à TV; As famílias que intervêm de forma limitada na relação 

dos filhos com a televisão (preocupadas); Famílias no qual a intervenção é pautada pela 

conversa (atitudes ativas), ou algum tipo de orientação sobre o que passa na TV; Por fim, as 

totalmente proibitivas (repressivas), nessas intervenções quase sempre os pais opinam sobre o 

que os filhos assistem ou proíbem extremamente os filhos de assistir TV, apenas nos finais de 

semanas. 

 O estudo avalia a categoria da família do tipo preocupada em ligação com a categoria 

de família de atitudes ativas, uma vez que, que por meio dos estudos de campo, observou-se 

que as duas se assemelham e/ou aparecem em conjunto. Desta forma, o diálogo torna-se 

melhor e a criança tem contato com a informação de forma tranquila e equilibrada. 

 De acordo com Orozco-Gómez (2000), a família do estilo permissiva tem uma prática 

menos mediadora. Já as famílias do tipo preocupadas/atitudes ativas possuem uma mediação 

maior, porque comentam, discutem, esclarecem e fazem ponderações diante das mensagens 

em que os filhos são apresentados. “Uma família que intervém e tenta conversar com as 

crianças sobre a televisão, tentando entender como educar a criança da televisão, com 

algumas orientações e esclarecimentos em casas para ter uma apropriação mais adequada” 

(OROZCO-GÓMEZ, 2000, p. 140).  

 Orozco-Gómez (2000) ressalta que famílias que se apresentam repressivas ou 

proibitivas é a maioria, mas existe processo de mediação. Esta atitude dos pais ou 

responsáveis pode vir a criar um confronto na criança, fazendo com que busque conhecimento 

em outros ambientes, afastando-se do seio familiar. 

 Mesmo que Orozco-Gómez (2000) faça sua análise caracterizando-se nos meios de 

comunicação, ele também considera que a presença dos pais é importante na apropriação que 

fazem as crianças da televisão. No âmbito familiar, o autor define a família como fazendo 

parte do processo, no qual a criança se apropriará da mensagem e se transportará esta para o 

meio social. Orozco-Gómez (2000) determina que quando a família deixa a criança tomar 

decisões, eles se tornam mais críticos quando veem televisão, enquanto outros, que são 

educados a apenas concordar como a visão familiar, são mais passivos e menos críticos na 

participação televisiva. 



2 QUESTÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS: A RECEPÇÃO DO DESENHO ANIMADO 

TOM & JERRY 

 

 Exibido às 10h30min pelo canal do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão) e também 

no canal fechado Cartoon Network às 17h e 19h30min, “Tom & Jerry” é um dos desenhos 

animados mais populares da TV e do cinema. No Infantv, site de entretenimento (2003), que 

reúne programas infantis, seriados, desenhos, etc; esclarece que, com mais de cinquenta anos 

de idade, o Cartum começou sua trajetória em 1939, quando o produtor Fred Quimby pediu a 

William Danby Hannah e Josefh Roland Barbera, fundadores do estúdio Hannah-Barbera, 

produzirem um curta-metragem do desenho animado. 

 Segundo explica no site Infantv (2003), em1940 foi produzido Puss Gets the Boot, 

apresentando o curioso gato chamado Jasper e um rato sem nome. No decorrer de vários 

episódios produzidos, o nome do gato passou a ser Tom e o rato Jerry. A idéia de o felino 

caçar o rato incansavelmente passou a ser explorada.  

 Com base nas investigações qualitativas realizadas por Guillermo Orozco Gómez 

(2000), que utilizou de desenhos animados como He-man, Mulher Maravilha, a mulher 

Biônica, entre outros; para fazer sua avaliação do Modelo de resolução dos conflitos sociais e 

econômicos, o desenho “Tom & Jerry” é classificado como um produto de entretenimento. 

 O trabalho Ecologia comunicacional da relação da criança como entretenimento, 

apresentado por Pereira (2002), esclarece que não é raro os produtos considerados como 

entretenimento serem vistos como porcarias, em especial quando voltados para o público 

infanto-juvenil.  

 Segundo Pereira (2002), filmes, desenhos animados, games, revistas em quadrinhos, 

álbuns de figurinha, RPGs são vistos como prejudiciais à formação de crianças e adolescentes, 

devido a sua constante agregação das mensagens levadas pelas mídias com a violência e 

também pelo estímulo ao consumo fácil.  

 Diferente dos formatos como literatura, música, teatro, pintura, a autora diz que o 

“entretenimento”, já traz rotulado, como sistema de linguagem, como expressões menores da 

cultura. A seguir, no trabalho de Campo, questões como essas poderão ser esclarecidas.  

 

2.1 LOCALIZAÇÃO E SELEÇÃO DE RECEPTORES 

 

 As autoras, Borelli et al. (2002), do livro Vivendo coma telenovela (2002), atribuíram 
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a situação de interação criada na pesquisa qualitativa uma fonte de informação responsável 

pela cultura da pesquisa que acontece em cada contexto empírico. 

 Nesse caso, foi escolhida para um primeiro contato a Escola Estadual de 1º Grau 

Marieta D’Ambrósio para a seleção de crianças de oito a nove anos de idade que assistem 

durante a semana o desenho “Tom e Jerry”, exibido no canal SBT (Sistema Brasileiro de 

Televisão), ás 10h30min ou no Cartoon Network, às 17h ou 19h30min. Para Borelli et al. 

(2002), a combinação de técnicas no trabalho de campo como a observação/coleta das 

mediações da recepção por um grupo tem por princípio metodológico o recurso de “saturação 

de sentido”. A metodologia qualitativa encara a subjetividade dos dados tentando objetivar 

levando-os à condição de dados de confiança. 

 Nesse sentido, o estudo é qualitativo e faz uso de técnicas de pesquisa variadas para 

concretização do trabalho de campo. Conforme Maria Eugênia Belczak Costa, autora do 

artigo Grupo Focal, do livro Métodos e Técnicas de pesquisas em comunicação (2005), o 

mais importante é a definição da pergunta. 

 No processo metodológico dessa pesquisa, realizou-se um grupo de discussão 

associado à entrevista semi-aberta e a observação simples, no qual, explica, Jorge Duarte, 

autor do artigo Entrevista em profundidade, também do livro Métodos e Técnicas de 

pesquisas em comunicação (2005), realizado questionamento realizado para as crianças. A 

técnica de observação simples, segundo Gil (1999), é sempre conjugada com outras técnicas 

de forma exclusiva. Gil (1999), explica que a observação simples chega ser considerada como 

método de investigação. A vantagem dessa técnica é de que os fatos são percebidos 

diretamente, sem nenhuma intermediação. 

 Porém o inconveniente está na presença do pesquisador, que pode provocar alterações 

no comportamento dos observados, destruindo a espontaneidade dos mesmos, produzindo 

resultados pouco confiáveis (GIL, 1999). 

 Segundo João Duarte (2005), entrevista semi- aberta consiste em questões guias, que 

dão apoio ao interesse de pesquisa. São questionamentos básicos, flexíveis e não estruturados, 

baseando-se em teorias e suposições, que, no decorrer de outras perguntas, vão formando 

outras hipóteses. Costa (2005), explica que o grupo focal como ferramenta de pesquisa 

qualitativa, ajuda a identificar tendências, o foco, expõem problemas, busca a agenda oculta 

do problema.  

 Costa (2005, p. 182), diz que: “A investigação qualitativa permite identificar a 

satisfação de produtos culturais, como programas de TV, revistas, seriados, Textos populares, 

provocam no receptor desses conteúdos”. 
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 Essa prática permite também aprofundar nossa reflexão, compreensão, não 

interferindo e generalizando. Sua construção se torna cada vez mais complicada na medida 

em que o pesquisador vai aprofundando e dedicando a leituras mais ricas e complexas dos 

registros que crescem com a prática da sua utilização. 

 A prática do grupo focal é atribuída às Ciências Sociais, em 1941, por Paul Lazarsfeld 

e Robert Merton (considerado o pai do grupo focal em 1950). Essas ferramentas são utilizadas 

na área de marketing, como também em outros campos de conhecimento como na 

comunicação. 

 O trabalho com as crianças na Escola Marieta D’Ambrósio buscou referências na 

entrevista semi-aberta, para também chegar ao nível de debate e para manter a atenção das 

crianças no trabalho de pesquisa. Como estávamos em local aberto, os menores corriam 

bastante pelo pátio e, logo depois, voltavam para o grupo para acrescentar idéias ou fazer 

questionamentos sobre o desenho “Tom & Jerry”. Portanto, preferiu-se fazer um misto entre 

os dois métodos: Grupo focal e Entrevista semi-aberta. 

 A elaboração do roteiro de entrevistas foi baseada na idade das crianças (oito e nove 

anos), por esse motivo as perguntas não foram muito longas e complexas e nem tão curtas 

(sim ou não). A temática do roteiro consiste em três partes importantes para a construção da 

pesquisa. O histórico familiar, que será apresentado aos pais, buscando questões sobre a vida 

da criança e sua família. Este item será realizado no momenta da observação dentro de casa, 

aproveitando a presença dos pais e seu convívio o filho (a). 

 Já no ato da entrevista na escola com as crianças, as perguntas são focadas no histórico 

midiático, no qual, partem questionamentos sobre a criança e mídia no geral e o histórico 

sobre o objeto em estudo (o desenho Tom & Jerry), para saber sobre as reações de dada 

criança quando ao desenho. 

 Além de anotações, foi utilizado gravador e câmera digital para registro das 

informações. João Duarte, autor do artigo Entrevista em profundidade, do livro Métodos e 

Técnicas de Pesquisas em Comunicação (2005), cita os instrumentos de coleta. Para o autor, 

as anotações permitem registrar comportamento ambiente, mas limitam os detalhes, já que 

podem interromper a fluência distrair o entrevistado. Para esse tipo de coleta, é necessário 

ainda uma maior habilidade e domínio sobre o tema por parte do entrevistador. 

 Na coleta de dados por intermédio de gravação, João Duarte apud Jorge (2005), 

esclarece que o registro é literal e integral. Mesmo com debates sobre essa técnica, a 

experiência mostra que não afeta o resultados e apresenta maior segurança à fonte. É de 

grande importância, antes de gravar, mostrar ao entrevistado e saber se ele sente-se 
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confortável. 
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 Mesmo que possa eventualmente levar à desconfiança ou ser inibidor nas primeiras 

perguntas, em geral, o entrevistado logo responde com naturalidade, fala o autor. Ele afirma: 

“O gravador possui vantagem de evitar perdas de informação, minimizar distorções, facilitar a 

condução da entrevista, permitindo fazer anotações sobre aspectos não verbalizados” 

(DUARTE, 2005, p. 77). 

 Ouvir a transcrição ajuda o entrevistador a perceber nuances detalhes e questões que o 

ajudarão nas novas entrevistas, até que mesmo na correção de seus próprios erros de condução 

(DUARTE, 2005). 

 Costa (2005) ressalta que o roteiro da entrevista precisa ser focar sempre a dinâmica 

da pesquisa, iniciando por perguntas mais relativas, desestruturadas e, à medida que o 

pesquisador vai aprofundando e objetivando as questões, a entrevista se torna mais 

estruturadas. 

 João Duarte (2005) ressalta que, na entrevista semi-aberta, o pesquisador faz a 

primeira pergunta e explora ao máximo cada resposta dos entrevistados até acabar com a 

questão, só assim segue com as outras questões. Como um funil, as questões vão sendo 

aprofundadas apartir da respostas do entrevistado, fazendo que as questões gerais originem as 

específicas. 

 Duarte (2005) diz que o roteiro determina poucas perguntas, mas suficientemente 

abertas para serem debatidas profundamente, sem que ocorram interferências entre elas ou 

redundâncias. 

 Leloup (apud COSTA, 2005) explica que nós conhecemos três palavras: o urgente, o 

necessário e o essencial. Como vivemos muito na urgência e o necessário, deixamos para trás 

o essencial. Por esse motivo, o grupo focal busca o essencial no sentido de valores, nos 

princípios e motivações que fundamentam o julgamento e percepções das pessoas. 

 Com o objetivo de explorar e descobrir sobre a recepção do desenho “Tom e Jerry” 

pelo público infantil, o grupo focal, assim como a entrevista semi-aberta, causa entre os 

entrevistados, nesse caso as crianças, a participação. Por esse motivo que Costa (2005), 

explica que a interação enriquece as respostas, flexibilidade para o moderador na condução do 

roteiro, a profundidade e a qualidade das verbalizações e expressões.  

 Já na entrevista semi-aberta, João Duarte (2005) enfatiza que esse modelo permite 

criar uma estrutura para comparação de respostas e articulação de resultados, ajudando no 

sistema de informações providas por diferentes informantes. Durante a entrevista, poderá 

comparar conforme as respostas das crianças, que apesar de fazerem parte de um grupo em 

comum seus mundos são muito diferentes.  
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 A autora ressalta que esta prática (grupo focal) é recomendável, quando se quer ouvir 

pessoas, explorando, a partir daí, temas de interesse em que a troca de impressões enriquece o 

produto esperado, no aprofundamento de um tema, porém não atendem as necessidades de 

dados estatísticos, não integram pessoas que não se sentem bem uma com a outra, não 

fornecem informações previsíveis. 

 No livro “Métodos e Técnicas de Pesquisa em comunicação”, Costa (2005, p. 186), 

também traz o perfil do moderador/facilitador. Costa explana que o moderador/facilitador 

conduz a reunião e disponibiliza a conversa. “Um bom moderador é aquele que não induz às 

respostas os participantes e consegue fazer com que um maior número possível dos 

participantes participe ativamente da conversa e interaja com os outros membros do grupo”. 

 Para Costa (2005), ser imparcial também é um papel do moderador, já que ele é a 

autoridade e existe tendência dos participantes agradarem, levando em conta a certa 

conformidade dos resultados. A administração do tempo faz com que o moderador dose o 

espaço entre cada questão. Outro ponto importante para o seguimento de uma boa pesquisa é 

a apresentação e introdução sobre o assunto a ser tratado. Expressar boas- vindas, 

agradecimento a participação a todos, a solicitação a auto-apresentação dos participantes pelo 

nome iniciam o ambiente para a efetivação da prática. 

 Após a entrevista com as crianças sobre seu entrosamento com os meios de 

comunicação (TV), sobretudo como o desenho animado “Tom & Jerry”, será solicitado 

também a autorização dos pais das crianças selecionadas para a observação dentro de seus 

lares durante a recepção do desenho” Tom & Jerry”, levando em conta a investigação de 

Orozco-Gómez (2002), ao avaliar os tipos de mediações. 

 Costa (2005), fala que a privacidade dos grupos deve ser respeitada (aspectos éticos), 

para que, desta forma, a confidenciabilidade de informação ocorra. O acesso é ilimitado, 

quanto às informações nos grupos focais. 

 

2.2 O TRABALHO DE CAMPO  

 

 No livro La investigación em comunicación desde la perspectiva cualitativa, Orozco-

Gómez (2000), relata a experiência no processo de investigação. O autor explica que o 

primeiro desafio no trabalho foi ligar as três instituições: a família, a escola e a televisão. 

Considerando o fato de que a criança, como sujeito de informação, seria socializada pelas três 

instituições e que cada uma delas tem um valor diferente segundo diferentes tipos de crianças, 

não individual, mas em grupos que se diferenciavam um dos outros.  
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 Nesse sentido, para a coleta de dados, elaborou-se uma carta de apresentação para as 

direções das escolas e, também, um documento de autorização para que os pais assinassem e 

ficassem cientes de que seus filhos estavam participando de uma pesquisa acadêmica. 

 A primeira escola a ser contatada para a realização do trabalho de campo foi Escola 

Estadual de Ensino Fundamental Marieta D’Ambrósio, porque é uma instituição de ensino 

fundamental e pública. Durante os turnos da manhã e da tarde, freqüentam os alunos de pré-

escola à oitava série. Já no período da noite, funciona o EJA – Ensino de Jovens e Adultos, 

também do ensino fundamental. 

 Além da escola Marieta de D’Ambrósio, listou-se outras instituições – de ensino 

particular – para fazerem parte do trabalho de pesquisa Recepção e Criança: um estudo do 

desenho Tom & Jerry, pois o intuito era apontar semelhanças e diferenças entre os processos 

de recepção de crianças de escola pública e particular. Para isso, foi contatado o Colégio 

Nossa Senhora de Fátima, que seria a outra escola onde ocorreria a aplicação dos métodos de 

trabalho com as crianças: grupo focal e entrevista semi-aberta. Para isso, foi entregue à 

direção da escola o pedido de autorização para a realização da pesquisa, porém a escola não 

consentiu, alegando que em decorrência da Gripe A, os pais estariam reclamando sobre a 

entrada de pessoas estranhas dentro da instituição. 

 Buscou-se, então, outra escola para dar continuação ao trabalho. A instituição 

selecionada foi a Escola Medianeira, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada 

Conceição. Num primeiro contato, a direção da escola autorizou, mas ressaltou que teria de 

acompanhar o trabalho de pesquisa. Outra condição imposta pela escola foi de que, após as 

crianças trazerem as autorizações para observação na casa e entregá-las, teria que apresentá-

las à direção, pois a pesquisadora era responsável pela pesquisa e autorizações. 

 Foram marcadas várias vezes com a escola para a prática desse trabalho, mas em todas 

as tentativas os responsáveis da escola não estavam na escola ou se encontravam em reunião. 

Como havia um prazo para realização da pesquisa, decidiu-se trabalhar somente com os dados 

colhidos na escola pública. 

 Na escola Marieta D’Ambrósio foi apresentado o trabalho e ressaltado o papel 

fundamental da escola no processo de aprendizado. Após a conversa com a psicopedagoga, a 

direção autorizou a realização do trabalho com uma das turmas na escola. A classe apontada 

pela direção foi a terceira série, precisamente a turma 32, na qual, as idades variam de oito a 

nove anos.  

 A classe é composta por 33 crianças e a questão decisiva para participar do grupo de 

discussão era se elas assistiam ao desenho animado “Tom & Jerry” e com que frequencia, já 
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que a intenção era conversar com aqueles que assistem o desenho diariamente. Cerca de 15 

crianças ‘levantaram o dedo’, mas cinco foram escolhidos aleatoriamente, buscando-se 

mesclar meninos e meninas. 

 O espaço cedido pela escola foi o pátio, porque todas as salas de aula estavam 

ocupadas. Por esse motivo o grupo de discussão foi adaptado e procurou-se formar um círculo 

para começar o grupo fazendo as perguntas de forma clara e objetiva. Porém fazia muito calor 

e as crianças estavam ansiosas, caminhavam, corriam pelo pátio e de vez em quando voltavam 

para o grupo. Para mantê-las atentas, o encontro tornou-se um misto de entrevista semi-aberta 

com grupo de discussão. No começo, foram feitas perguntas gerais para saber sobre o 

histórico midiático de cada criança entrevistadas. Depois, focou-se no objeto de estudo. 

 Durante a realização da pesquisa na escola notou-se que as crianças estavam curiosas 

para saber mais sobre o processo desse trabalho. Perguntavam a todo instante se era para 

jornal, ou se sairiam na televisão. 

 Para Borelli et al. (2002), autoras do livro Vivendo com a Telenovela, o grupo de 

discussão acontece como uma entrevista coletiva que pode provocar um debate que se nutre 

da convergência e cria conflito de opiniões entre os participantes. 

 Mesmo precisando realizar uma espécie de mistura entre entrevista e grupo de 

discussão, houve debate, opiniões entre os participantes. Costa e Duarte (2005), explicam, nos 

artigos publicados no livro Métodos e Técnicas de Pesquisas em comunicação, que o grupo 

focal, assim como na entrevista semi-aberta, causam entre os entrevistados participação, 

enriquecendo as respostas, deixando flexível para o moderador conduzir o roteiro, 

aprofundando cada vez mais o assunto.  

 No início as perguntas foram amplas, abordando assuntos da comunicação, mas sem 

tratar do objeto em questão: “Tom & Jerry” e, aos poucos, as questões foram direcionadas. No 

Anexo, está o roteiro de questões utilizado para as entrevistas semi-estruturadas. 

 Na autorização enviada aos pais depois do trabalho da escola, foi anexado o telefone 

para contato no caso de dúvidas, mas, em momento algum, nenhum pai ligou para saber 

maiores informações sobre o trabalho realizado com as crianças.  

 Nesse sentido, buscou-se ligar para cada um dos pais ou responsáveis, para explicar o 

objetivo da pesquisa e para marcar possíveis horários para as observações no momento da 

recepção, bem como fazer uma conversa com os pais. Alguns pais das crianças entrevistadas 

na escola Marieta D’Ambrósio não autorizaram o trabalho de observação em casa. 

 Em alguns casos, foi necessário remarcar a observação simples das crianças durante o 

desenho “Tom & Jerry”, porque além da escola, elas têm outras aulas extras como piano, 
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futsal, portanto uma análise de mediação estrutural atravessa o processo de pesquisa. 

 Em outros casos, foi necessário buscar outro horário, porque enquanto os pais 

trabalhavam as crianças ficavam sozinhas em casa. Alguns pais das crianças entrevistadas na 

escola Marieta D’Ambrósio não autorizaram o trabalho de campo para observação em casa. 

Ao final, das cinco crianças que participaram do grupo de discussão na escola, foi possível 

observar o momento de recepção em três residências. 

 Faz-se agora uma caracterização dos entrevistados, lembrando que todos os 

responsáveis assinaram autorização para participação dos filhos na pesquisa. 

Entrevistado 1: Gabriel, nove anos. Tem dois irmãos um de 23 anos, que também assiste ao 

desenho junto com ele. Assistem à TV todos os dias, pela manhã e também quando chegam 

da escola. Nota-se que Gabriel é agitado e falante e gesticula muito com as mãos. 

Entrevistado 2: Caroline, nove anos. Tem uma irmã de oito anos que também assiste ao 

desenho. Algumas vezes, Caroline assiste a “Tom & Jerry” na presença do pai. Ela é uma 

menina aparentemente tranquila, espontânea e falante. Durante o grupo de discussão, os 

meninos irritavam Caroline com brincadeiras e ela saia correndo atrás. 

Entrevistado 3: Conrado, nove anos. Ele tem duas irmãs de 25 e 19 anos, mas geralmente 

assiste pela manhã e à noite aos desenhos junto com os pais. É um menino calmo, respondia 

tranquilamente às perguntas e mostrou-se o mais interessado durante o grupo de discussão. 

Entrevistado 4: Hanna, nove anos. Tem um irmão de 22 anos, mas assiste aos desenhos quase 

sempre sozinha. Ela é bastante tímida e observadora. 

Entrevistado 5: Gerson , nove anos. Tem um irmão de 12 anos que assiste aos desenhos com 

ele. Gerson é um menino que aparenta ser ativo, falante, espontâneo. É o mais agitado de 

todos no grupo. 

 

2.3 ANÁLISE DO PROCESSO DE RECEPÇÃO 

 

 Conforme as autoras Lopes, Borelli e Resende (2005) o processo metodológico na 

pesquisa de recepção busca seguir o caminho conforme a teoria das mediações, porém, na 

prática, essa questão parece ser bastante complicada. Os conflitos sociais, econômicos, variam 

de criança para criança e essa questão precisa ser avaliada com muita atenção.  

 No caso desta pesquisa A recepção do desenho “Tom & Jerry” pelo público 

infantil , procurou-se mencionar, num primeiro momento, o canal para observação, neste caso 

SBT (Sistema Brasileiro de televisão), e não canais fechados, pois se correu o risco de algum 

dos participantes da pesquisa não ter acesso. Outro fator importante foi o horário de exibição, 
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devido à idade e à disponibilidade de assistir à televisão. 

 Além do desenho “Tom & Jerry”, exibido no SBT, outros desenhos e seriados 

transmitidos em canal aberto de televisão, como os citados Drake & Josh (T.V. Globinho), as 

crianças também assistem canais como Discovery Kids, pelo canal 30 e, até, SporTV, exibido 

no canal 39. Portanto, todas possuíam sistema de canal fechado em casa. Os horários 

assistidos eram da manhã, noite e também pela madrugada. 

 O trabalho realizado na escola estadual Marieta D’Ambrósio mostra que a maioria das 

crianças independente da classe social, assiste ao desenho animado “Tom & Jerry, não só pelo 

SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), mas em outros canais transmitidos em canais 

fechados, como o Cartoom Network. Essa constatação fez com que desmistificasse muitas 

hipóteses, antes levantadas na pesquisa, de que poucos poderiam ter acesso à TV por cabo. 

Entrevistado 3: “Teve um dia de feriado do “ Tom & Jerry” que foi exibido até as cinco da 

manhã (...) eu fiquei acordado até três horas”.(Conrado, 9 anos). 

Entrevistado 2: “Eu assisto TV toda hora, menos quando a minha mãe desliga, dizendo que eu 

não quero fazer nada dentro de casa”.(Caroline, 9 anos). 

 

 Algumas crianças responderam no grupo de discussão que os pais não se preocupavam 

quanto aos horários estabelecidos para olhar televisão, apenas cobravam as tarefas da escola 

antes de as crianças assistir. 

 No livro Vivendo com a telenovela, as autoras Borelli et al. (2005), mostram que os 

estudos culturais permitem uma problematização mais organizada da recepção, em que as 

características socioculturais dos usuários são associadas na análise não mais de uma difusão, 

mas sim de uma circulação de mensagens no seio de uma dinâmica cultural. Durante a 

pesquisa, mostraram-se as diferentes práticas culturais entre as crianças e suas famílias, que 

foram ficando mais claras, à medida que se aprofundava a investigação. 

 

2.3.1 O momento da recepção segundo as crianças 

 

 Durante o grupo de discussão, quase todas as crianças responderam que durante o 

tempo permanecem na frente da TV, ficam como controle na mão, trocando de um canal para 

o outro. As respostas como com quem assistem, com quem e como foram bem variadas, 

porque, em alguns casos, elas estão sozinhas e, em outros, assistem com irmãos ou com o pai. 

 As maiorias das crianças entrevistadas acordam e vão direto ligar a TV e ficam ou na 

cama ou então deitadas no sofá. 
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Entrevistado 4: Eu olho televisão (...) às vezes eu levanto, como, dou uma caminhada e deito 

no sofá.(Hanna, 9 anos). 

Entrevistado 2: “Eu e a minha irmã brigamos por causa do controle e os desenhos que 

queremos assistir”. (Caroline, 9 anos). 

 

 As autoras Lopes, Borelli e Resende, ressaltam: “A descrição detalhada desta trajetória 

dá à análise da recepção o caráter de uma etnografia das audiências”. (2005, P. 29). Isto 

ocorre porque, mesmo fazendo parte de um grupo, as crianças analisadas nesta pesquisa 

possuem maneiras diferentes durante a recepção e este fator acontece devido às diferenças 

culturais e pelos sentidos singulares que cada uma constrói. 

 Notou-se pelo grupo de discussão que muitas crianças não tinham o interesse de 

questionar com os pais porque o rato Jerry e gato Tom brigavam tanto, mesmo quando 

ficavam irritados ou até mesmo felizes com atitudes de ambos os personagens do desenho 

animado. Como em algumas situações as crianças ficam sozinhas em casa ou assistem sem a 

presença dos pais, elas acabam gerando sentidos próprios que não são formulados 

necessariamente a partir da discussão com seus familiares. 

 

Quando uma família deixa tomar decisões, isto é, não pensar sobre a forma como ele 
pensa na família, estas crianças tendem a serem mais críticos quando assistem à 
televisão do que aqueles que foram educados para absorver a visão da família 
(OROZCO-GÓMEZ, 2000, p. 140).  

 

 Em outros momentos, algumas crianças responderam que perguntavam quase sempre 

ao pai porque o Tom & Jerry brigavam tanto e, também, porque o ratinho Jerry sempre 

conseguia driblar o Tom e o gato sempre cai nas enrascadas. 

 Pode-se perceber pela conversa com as crianças que elas fazem outras atividades 

enquanto assistem ao desenho: deslocam-se do ambiente, comem, e discutem com os irmãos 

pela ‘posse’ do controle remoto. 

 

2.3.2 Os sentidos do desenho segundo as crianças 

 

 O modo como as crianças observam e opinam sobre o desenho “Tom & Jerry” é 

instigante, porque, ao mesmo tempo em que têm pena do Tom (Gato), devido aos seus planos 

frustrados, também admiram e se espelhavam na destreza e inteligência do ratinho Jerry.  

Entrevistado 5: “Tinha que ter um episódio da Revanche do Tom” (Gerson ) , 9 anos). 
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Entrevistado 2: “Fico feliz quando o cachorro pega o Tom quando ele está com o Jerry na 

mão, quase engolindo...” (Caroline , 9 anos). 

Entrevistado 3: Eu fico bravo quando o Spike bate no Tom... o Jerry pode bater porque já é do 

programa” (Conrado , 9 anos). 

Entrevistado 1: “Quanto maior a altura, menor o cérebro... o Tom não é muito inteligente e o 

cérebro dele é do tamanho de uma ervilha” (Gabriel , 9 anos). 

Entrevistado 5: “Eu tenho o DVD do “ Tom & Jerry o anel mágico”, onde eles fazem parceria 

porque tinha um montão de gente querendo pegar eles” (Conrado , 9 anos). 

Entrevistado 4: “Eu tenho um cachorrinho e nunca consigo pegar ele” (Hanna, 9 anos). 

Entrevistado 5: “Meu cachorro já morreu... mas eu tenho um pato, mas como não tenho pátio 

ele fica na minha tia” (Conrado, 9 anos). 

Entrevistado 5: “Quando aparece o Ligeirinho o Tom toma aquelas pílulas que ele ganha do 

super gato” (Conrado, 9 anos). 

 

 As crianças citaram, inclusive, outros personagens da trama (como o cachorro Spike, o 

ratinho Ligeirinho, etc.), que assim como “Tom & Jerry, planejam a incansável caça. Outro 

ponto comentado no grupo é que, apesar do rato perseguir o gato, em muitas situações os dois 

acabam por aliar pra enfrentar outros personagens. 

 Nota-se ainda que, para além do desenho na televisão, algumas crianças compram e 

têm acesso ao DVD 

 As crianças, inclusive, sugerem um episódio hipotético, prevendo a revanche do Tom, 

como diz Gerson, o Entrevistado 5. 

 Nota-se que a avaliação que eles fazem do personagem Tom é que ele é “burro” e que 

sua inteligência não pode vencer a destreza do rato Jerry (entrevistado 1). Além disso, como 

disse Caroline (entrevistado 2), Jerry não pode ser apanhado por Tom e, aí, ele fica feliz 

quando o rato é salvo pelo cachorro que domina Tom. 

 Por outro lado, Conrado (Entrevistado 3) avalia que a briga é entre o gato e o rato e 

que, nesse caso, o cachorro Spike não deveria se intrometer, pois isso causa um 

estranhamento. Conrado já introjetou que o ‘normal’ é o gato apanhar do rato e não do 

cachorro. 

 Quando surgiu a pergunta sobre animais de estimação, quatro citaram que têm 

cachorro, apenas o entrevistado 5 (Gerson, 9 anos), falou que tinha um pato, porque seu cão 

de estimação havia morrido. 
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2.3.3 Sobre a mídia 

 

 Quando surgiu a pergunta sobre outros meios de comunicação, no qual as crianças 

tinham acesso, surgiram respostas como internet ou, ainda, o vídeo game Playstation. O rádio 

foi o menos citado e alguns disseram que somente usam o aparelho de som para escutar 

DVDs, etc. Apenas duas crianças mencionaram que tinham acesso a livros. 

Entrevistado 4: “Leio livros, jogo vídeo-game...” (Hanna, 9 anos). 

Entrevistado 5: “Eu pesquiso no atlas... também pego os livros na biblioteca” (Gerson, 9 

anos). 

Entrevistado 3: “O pai só me deixa pesquisar no computador, mas não deixa jogar... ele é 

oficial da Infância e Juventude, por isso tá cheio de trabalho no computador” (Conrado, 9 

anos). 

Entrevistado 5: “ Eu entro no computador quando vou na minha tia” (Gerson Eduardo, 9 

anos). 

 

 As crianças que possuíam internet, geralmente acessavam para pesquisa e com 

autorização dos pais. Algumas crianças responderam que não entram muito na internet, 

porque não sabem ainda mexer no computador. 

 Orozco-Gómez (2000) caracteriza a mediação videotecnológica, como tecnologia 

diferente, com linguagens distintas, assim como as estratégias de comunicação e que, de 

alguma maneira, influencia o processo de percepção e a interação dessa informação. 

 Já no Livro Vivendo com a Telenovela (2005), as autoras explicam que a mediação 

videotécnica trata os meios de comunicação como produtos, submetidos a condições 

específicas de produção organizativa e técnica, procurando os dispositivos videotécnicos da 

recepção. Desta forma, segundo aos autores, assim como a televisão, outros meios de 

comunicação fazem parte do processo de recepção, fazendo parte de uma mídia rica e bastante 

explorada. 

 No grupo de discussão, as crianças relataram que quase sempre assistiam TV na sala, 

apenas o entrevistado 4 (Hanna, 9 anos) disse que tinha TV no quarto ou em outro cômodo da 

casa. 

 

2.3.4 A observação na casa 

 

 Após longas tentativas para a realização da observação na casa dos entrevistados,
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apenas três pais consentiram. Mesmo com as explicações sobre o projeto por telefone ou a 

disposição para uma conversa pessoalmente, alguns pais alegaram que, como as crianças 

ficam sozinhas em casa, realmente seria complicado realizar a pesquisa. 

 Esse processo de observação direta na casa foi enriquecedor para a pesquisa, pois 

apontam diferentes modos de vida e valores entre os entrevistados. Os resultados das 

observações, todas realizadas pela manhã na exibição do cartum pelo SBT, são descritos a 

seguir. 

 A primeira observação foi no apartamento de Caroline (entrevistado 2), no dia 19 de 

novembro de 2009. Chegou-se ao local as 9h50 e o desenho começa a ser exibido no SBT as 

10h30min, durando cerca de 15 minutos. Ela mora com os pais, com avôs maternos e sua irmã 

de oito anos, num apartamento no centro da cidade. Enquanto esperava o desenho iniciar, 

aproveitou-se para conversar com a mãe, Roselaine. 

 Durante o episódio de “Tom & Jerry”, as duas irmãs assistiam atentamente ao desenho 

e comentavam entre si o que o gato poderia estar tramando contra o rato. Caroline estava 

sentada no sofá, enquanto sua irmã Camille permanecia deitada com o controle. Notou-se que 

quando Jerry aprontava alguma peripécia contra Tom, Camille (8 anos) dava risadas e 

Caroline sacudia a cabeça negativamente como forma de indignação. 

 Num momento, a situação fica tensa entre as duas irmãs por causa do controle. Uma 

queria levantar o volume e a outra não deixava então a mãe das meninas chama atenção. 

Roselaine, mãe das crianças, trabalhava no computador que fica próximo à televisão e 

enquanto anexa os papéis, relativos ao seu trabalho, analisa o desenho. Ela expõe que 

normalmente não deixa as meninas assistirem ao desenho “Tom & Jerry”, nem outros 

desenhos que sejam agressivos, avaliando que o cartum tem influência no comportamento 

infantil. 

 O pai de Caroline não estava no momento da recepção, pois trabalha fora e os pais de 

Roselaine são aposentados. Enquanto as crianças assistiam ao desenho e a mãe trabalhava no 

computador, o casal de avós estava na cozinha tomando chimarrão. 

 Ao encerrar o episódio, a mãe das meninas desligou a televisão e mandou que 

revisassem os cadernos para a aula da tarde. Assim, terminou o processo de observação na 

casa de Caroline. 

 A segunda observação foi um pouco complicada para se marcar uma data, devido aos 

horários disponíveis do entrevistado3 (Conrado, 9 anos). A criança mora com os pais e uma 

irmã num apartamento localizado no centro da cidade. 

 Ao chegar ao local para realização da segunda etapa da pesquisa, no dia 23 de 
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novembro de 2009, o porteiro nos recebeu e ligou imediatamente para o apartamento e 

autorizou a entrada. Quando o elevador chegou ao andar desejado, Conrado estava 

aguardando e nos guiou até seu apartamento. 

 O atendimento foi feito pela empregada da casa. Perguntou-se então sobre os pais de 

Conrado e ela respondeu que o pai estava trabalhando e sua mãe estaria no mercado. A irmã 

do garoto, de 19 anos estava dormindo. 

 Antes de ligar a televisão, Conrado respondeu as questões sobre o histórico familiar 

juntamente com a empregada. Logo ele comentou que havia ganhado uma câmera fotográfica 

de seu pai, porque adorava fazer fotos. Citou ainda que quando crescesse, seria jogador de 

futsal ou então fotógrafo. 

  Perguntou-se à criança onde costumava olhar televisão e ele respondeu que 

além de assistir na sala, sentado, também olhava o desenho no quarto dos pais. Conrado 

mostrou seus vários DVDs de desenho. 

 Durante a exibição do desenho “Tom & Jerry”, a criança, em alguns momentos, 

prestava atenção, em outros comentava sobre outros episódios ou, ainda, de fatos de sua vida. 

Conrado falou que sua família é espírita e sempre nas segundas à noite realizavam evangelho 

no lar (encontro espírita para falar sobre a doutrina). 

 Cada vez em que Jerry fazia algo para Tom, observou-se que Conrado não gostava e 

falava: “Que rato!”. 

 Sempre que ouvia barulho na porta e no corredor de seu apartamento, o menino falava 

que deveria ser seu pai chegando ou, então, sua mãe retornando do mercado. Num instante, 

notou-se inquietação de Conrado ao ver que seus pais não chegavam e, talvez por esse 

motivo, o garoto não conseguia se concentrar no desenho. Ao encerrar a observação, Conrado 

agradeceu a nossa presença. 

 Na terceira observação, realizada dia 24 de novembro, foram contatados os pais do 

entrevistado 1 (Gabriel, 9 anos). A casa fica no Parque Dom Antônio Reis e seus pais 

trabalham próximo do local, em uma loja de roupas. 

 Ao chegar a casa, precisou-se aguardar presença da mãe Gládis que prontamente se 

deslocou. Quando a mãe de Gabriel chegou, perguntou novamente sobre o projeto e de qual 

instituição era. Logo depois.  
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 O questionário foi entregue à mãe de Gabriel para que ela pudesse voltar para loja, 

enquanto o entrevistado tomava café na cozinha. A televisão estava ligada e, em seguida, 

Gabriel sentou para assistir ao desenho. O irmão de Gabriel de 23 anos estava na faculdade. 

 Gládis explicou que o garoto fica quase sempre sozinho, principalmente pela manhã, 

antes do meio-dia ela ou o pai chega para auxiliar Gabriel para ir para escola.A mãe diz que o 

menino faz quase sempre as tarefas à noite para ficar com a manhã livre. Ela sempre vai 

buscar Gabriel na escola. 

 Pode-se notar que o ambiente da casa é tranqüilo. A sala era espaçosa e, como nas 

outras observações, a televisão ficava no centro e ao lado o vídeo-game (Playstation). O 

computador fica no quarto de Gabriel e seu irmão, mas o menino disse que só pode mexer 

com autorização do irmão e com horário. 

 Durante a exibição do desenho, a mãe do garoto sentava e, em outras horas, levantava 

e ia até a cozinha organizar o almoço. Num momento, ela sentou no sofá com Gabriel e 

comentou que gostaria de ter mais tempo com ele, mas precisava trabalhar, porém o tempo 

que tinha era dedicado aos filhos. Gládis, ao observar o desenho, comentou como estava 

evoluído o desenho “Tom & Jerry”, com a inclusão de outros personagens na trama, mas 

ressaltou que cada criança enxerga as peraltices de “Tom & Jerry”, sob um ponto de visa 

diferente. 

 Durante a exibição do desenho, Gabriel, no início, manteve-se sentado, mas logo se 

deitou no sofá com o controle na mão. Ao ver o ratinho se sair bem das armadilhas de Tom, o 

menino afirmava frases como: “Como o Tom é idiota!”, e dava gargalhadas. Em outras 

situações, o entrevistado mostrava sua indignação por conta dos outros personagens que 

também batiam no Gato. 

 Gabriel parecia entediado de olhar o desenho, e, quando encerrou o episódio, logo 

trocou o canal, para o Cartonn Network. A mãe do garoto agradeceu a nossa presença. 



 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 Com a pesquisa, concluiu-se que a criança interpreta o desenho “Tom & Jerry”, a 

partir do contexto em que vive. Mesmo fazendo parte de um determinado grupo, como a 

mesma escola, o processo de recepção é sempre singular. A avaliação de cada criança 

depende do modo como interpreta e produz os seus próprios sentidos. 

 As crianças não são receptores passivos que ficam ‘plantadas’ e paradas em frente à 

televisão, pois elas discutem, dialogam, buscam outras atividades para fazer enquanto 

assistem, enfim negociam a experiência e terminam envolvendo-se com os personagens. 

Algumas constatações merecem ser citadas: alguns naturalizaram o fato de o Tom apanhar, 

mas outros chegaram a propor revanche; por outro lado, alguns ficam felizes quando o rato é 

salvo pelo cachorro. Notam-se, dessa forma, distintas elaborações acerca de um mesmo 

produto midiático. 

 O papel da família faz a grande diferença, não só no ato da recepção, mas, na vida 

dessas crianças. Notou-se que o aconchego familiar é muito importante na vida delas, uma 

vez que se espelham nos pais, irmãos ou responsáveis. No momento da observação, as 

crianças que estavam assistindo ao desenho “Tom & Jerry” sozinhas, pareciam se sentir meio 

deslocadas, mesmo estando em sua própria casa. Talvez isso ocorresse também por estarem 

com uma pessoa estranha ali e que invadira a sua privacidade. 

 Ao passo que as crianças que assistiram ao cartum na presença dos pais, pareciam 

estar mais autoconfiantes e tranqüilas. Dessa forma, deduz-se que a presença familiar ajuda na 

compreensão e na auto-afirmação da criança. 

 Como cita Orozco-Gòmez (2000), o processo de recepção é muito complexo, 

principalmente quando se trata do público infanto-juvenil, porque é necessário avaliar as 

várias mediações. No grupo de discussão e na aplicação da entrevista semi-aberta, as questões 

básicas foram se aprofundando cada vez mais. Além de dizerem como era assistir ao desenho, 
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as crianças selecionadas já tinham idéias formadas sobre a intenção de resolver o problema 

entre o gato Tom e o rato Jerry. 

 Eles avaliam “Tom & Jerry” como uma relação de amor e ódio, no qual eles vivem se 

enfrentando, mas, quando é necessário, aliam-se para enfrentar outros vilões. Como foi citado 

por um dos entrevistados, dizendo que o Jerry, batendo no Tom, já fazia parte do desenho, 

mas quando o cão Spike golpeava o gato, a criança não gostava. 

 Aprendeu-se que não podemos realizar uma pesquisa com idéias já formadas, mas 

deixar que ela aconteça, porque muitas surpresas virão e desmistificarão muitos valores pré-

criados. 

 Ao final desse trabalho, ficam questões pertinentes, mas em aberto: com o acúmulo de 

afazeres dos pais, os filhos estão mais expostos e sozinhos perante os sentidos gerados pela 

mídia? Até que ponto os pais estão interessados no que seus filhos estão assistindo? 

 Enfim, esta experiência permitiu alcançar o objetivo proposto, ressaltando que, no 

desenvolvimento dessa pesquisa, observou-se que o estudo de recepção está diretamente 

vinculado ao processo de desenvolvimento das crianças. 

          Nos anos 80, a pesquisas de Orozco, baseou-se em um contexto familiar um pouco 

diferente do atual, como mostra a pesquisa. Orozco Gómez, conclui que a presença 

principalmente da mãe estava inserida constantemente durante a recepção dos  desenhos pelas 

crianças. Porém no trabalho de Pesquisa Recepção e criança: um estudo do desenho Tom & 

Jerry, mostra-se um pouco diferente o papel da mãe. As mulheres buscam seu espaço, 

trabalhando e acrescentando o orçamento familiar, quando não sustentam a família sozinha. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – Pré-roteiro de questões. 

 

Questão 1 – decisivo para participar do grupo de discussão:  

Assiste ao desenho animado Tom & Jerry?  

Com que frequência? 

 

Histórico Familiar: (para os pais) 

-Nome:    Idade:  Sexo (F)  (M) 

- Naturalidade: 

- Escola que estuda: 

- Já estudou em outra escola antes? Qual? 

- Mora com os pais: Se não, com quem? 

- Tem irmãos? Idade de cada um: 

- Você possui animal de estimação? Qual? Você ajuda a cuidar dele? Como? 

Dados dos pais: 

Nome do Pai: ______________________________ Idade: 

Nome da Mãe: ______________________________Idade: 

Profissão do pai: 

Profissão da mãe: 

Moram em residência própria: 

Que outras pessoas integram a família:  
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Histórico Midiático: (Para as crianças selecionadas) 

- Em que canal assiste a Tom & Jerry? Em que horário? 

- Quantas horas por dia você assiste à TV? 

-Em que horário?Manhã/Tarde/Noite/Madrugada? 

- Além do Tom & Jerry, que programas assistem? 

-O que mais gosta de assistir na TV? 

-Qual desenho mais gosta? 

- Que outros tipos de programa assiste? 

Você assiste televisão sozinho (a)? Se não, com quem? 

Você tem autorização para assistir TV? De quem?  

- Tem acesso a outros meios de comunicação? Quais? E o que assiste/ouve/lê ou acessa? 

 

Histórico do objeto: (para as crianças selecionadas) 

- Você assiste ao desenho “Tom e Jerry” com quem? 

-O que você mais gosta no desenho “Tom e Jerry”? 

- O que faz enquanto assiste ao desenho? 

- O que mais lhe chama atenção no desenho? 

O que mais lhe revolta no desenho? 

- Em que situações você fica triste durante o desenho? 

- Em que situações você fica feliz durante o desenho? 

-Depois de olhar o desenho, você conversa com alguém sobre o que assistiu? 

-Você fica com o controle nas mãos durante o desenho? Troca de canal? Por quê? 

- Você se identifica com algum dos personagens? Por quê? 


