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Resumo 

Este artigo contempla parte das análises de minha dissertação de mestrado intitulada 
“Heróis, heroínas ou apenas colegiais: Juventude e os desenhos animados”. Destaco para 
este artigo algumas reflexões sobre cultura, relacionadas com algumas falas sobre o tempo. 
Para cultura, partimos do Cultural de Nestór García Canclini e Cultura Visual de Ricardo 
Campos. Através das falas de jovens estudantes do Ensino Médio encontramos suas 
ritualidades construídas dentro do consumo de desenhos animados. Além disso, 
percebemos como suas escolhas sobre o que assistir e quando assistir, demarcam o tempo 
durante a trajetória da infância a juventude. Para essas análises tivemos suporte, também, 
dos estudos de Jesús Martín Barbero, José Machado Pais e Paulo Carrano.  

 

Palavras-chave: Cultura, Cultura Visual, Ritualidades e Cursos da Vida  

 

 

Abstract: This article looks at part of the analysis of my master's thesis titled "Heroes, 
Heroines or Just Collegiate: Youth and Cartoon". I highlight for this article some reflections on 
culture, related to some speeches about the time. For culture, we start with the Nestor García 
Canclini Cultural and Visual Culture by Ricardo Campos. Through the talks of young high 
school students, we find their ritualities built into the consumption of cartoons. In addition, we 
perceive how their choices about what to watch and when to watch mark the time during the 
trajectory of childhood to youth. For these analyzes we have also used as support the studies 
of Jesús Martín Barbero, José Machado Pais and Paulo Carrano. 
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Este artigo contempla a parte final das análises de minha dissertação de 

mestrado, intitulada “Heróis, heroínas ou apenas colegiais: Juventude e os desenhos 

animados”1. Foi realizada, tendo como campo uma Escola Pública da rede Federal 

(Ensino Básico) situada na zona sul do Rio de Janeiro. Realizada com estudantes do 

2º e 3º anos do Ensino Médio. Buscamos compreender que relações de consumo e 

aprendizagem os jovens desenvolvem com os desenhos animados ao longo dos 

anos de consumo2.  

Este trabalho surgiu a partir de observações do espaço escolar. Através de 

conversas e trocas sobre o tema (desenhos animados) com os estudantes. Além 

disso, reflexões construídas com o Grupo de Pesquisa CACE3, pesquisas sobre 

infância e desenhos animados (Adriana H. Fernandes, Analice D. Pilar e Raquel G. 

Salgado) e o suporte teórico dos Estudos Culturais Latino-Americanos.  

Para pensar nos sujeitos refletimos sobre o conceito Juventude, com o suporte 

teórico dos estudos realizados por José Machado Pais e Paulo Cesar Rodrigues 

Carrano (entre outros). Entendendo Juventude então, como um lugar de pluralidades 

e autonomia. Levantamos, também, conceitos importantes para refletir sobre as 

relações estabelecidas entre os jovens e os desenhos animados: consumo, cultura, 

identidade e experiência. Para estes, buscamos suporte nos Estudos Culturais 

Latino-Americanos em autores como Néstor Garcia Canclini e Jesús Martín Barbero.  

Fazendo um recorte sobre os conceitos base de minha pesquisa, destaco 

para este artigo algumas reflexões sobre cultura, relacionadas com algumas falas 

sobre o tempo. Um autor que muito inspirou este trabalho foi Canclini (2007). O autor 

pensa em cultura como um adjetivo, não como substantivo. Sendo um adjetivo, o 

conceito carrega consigo o significado de qualidade. Desta forma, como qualquer 

                                                           
1 realizada entre os anos de 2015 e 2017 
2 Os sujeitos aqui pesquisados, os participantes de minha pesquisa, são estudante da 2ª e 3ª séries 
de Ensino Médio da escola que leciono, com idades entre 17 e 20 anos, são, assim, contemporâneos 
aos sujeitos pesquisados por Fernandes, Pilar e Salgado. Outra característica relevante desse grupo, 
é que a escola em questão oferece turmas do Ensino Fundamental 1 ao Ensino Médio, atualmente 
também oferece Educação Infantil, assim, esses jovens estudam na mesma escola e se conhecerem 
há, pelo menos, seis anos. Muitos fazem parte da mesma turma há mais de dez anos. 
3 Grupo de pesquisas Comunicação, Audiovisual, Cultura e Educação, vinculado a Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) e ao programa de Pós-Graduação em Educação da 
mesma. 



outro adjetivo, é dependente do ponto de vista de quem o usa. Canclini (2007) 

entende o cultural como “o conjunto de processos através dos quais dois ou mais 

grupos representam e intuem imaginariamente o social, concebem e gerem as 

relações com outros” (p.49). O que produzimos, como interpretamos, com o que nos 

identificamos e tudo o que escolhemos para nos constituir em sociedade. Canclini 

(2007) estabelece com essa definição, que mais importante que rotularmos o que é 

ou não traço cultural de um determinado grupo – em uma sociedade globalizada 

onde circulam diferentes referências – é atentar para os processos, como acontecem 

e seus porquês.  

Refletindo especificamente sobre esses processos, mergulhando na 

experiencia com a imagem, encontramos na cultura visual elementos que não 

somente nos ajudam a refletir sobre esses processos, como também, valorizam 

ainda mais essas relações desenvolvidas com os desenhos animados. Campos 

(2012) define cultura visual “como sub-universo particular no interior de um universo 

cultural, constituindo-se como um objeto de estudo passível de exploração(...)” 

(p.22). O autor ainda salienta que: 

 (...)os modos de olhar e representar visualmente o que nos 

rodeia são, histórica e culturalmente, modelados. Deste modo, não 

abrange unicamente os processos de produção de artefactos visuais 

e de comunicação visual mas, igualmente, a forma particular como as 

relações estabelecidas no âmbito do visível se processam. (p.23)  

Tanto o Cultural de Canclini (2007) como a Cultura Visual dos estudos de 

Campos (2012), falam processos que atravessam os sujeitos, constituídos 

historicamente e culturalmente. Em um movimento individual e coletivo.  

Nesta análise, (baseada em minha pesquisa de campo) trago relações com o 

tempo desenvolvidas através do consumo de desenhos animados (a infância aos 

dias atuais). O olhar sobre o tempo encontrou a permanência, ou ainda, a 

persistência. O que ficou ao longo dos anos, o que se repete, o que se tornou parte 

da forma em que os jovens interagem com outros espaços. Para isso faremos uso 

dos conceitos cursos da vida, ritualidades.  



 
As ritualidades do ver.  

Falar sobre assistir a desenhos para esses jovens era explicar, na maior parte 

do tempo, quando, como e ao que assistiam. No que se refere ao quando, falou-se 

de infância e dias atuais, e em que parte do dia isso acontecia. Sobre ao que 

assistiam, havia quase que uma uniformidade (por conta da idade em comum e da 

convivência), a variação surgiu principalmente pela idade que foi modificando 

preferências. A forma de assistirem aos desenhos é que será o tema desse tópico. 

Existem elementos interessantes dentro da forma de assistir a desenhos para os 

sujeitos desta pesquisa, que despertaram curiosidades específicas, e que foram 

respondidas apresentando características relevantes sobre a relação dos sujeitos 

com a mídia dentro dos Estudos Culturais Latino-Americanos. Falarei aqui do 

conceito ritualidades, tendo como base as reflexões de Jesús Martin-Barbero. 

Esse conceito surge, nesta pesquisa, pelas falas dos próprios jovens. Eles 

mesmos utilizaram a palavra “rituais” para descrever algumas formas de assistirem a 

desenhos, como na fala a seguir: 

Dexter4: eu via com meus pais as vezes também. Meu pai adora 

Coragem também. E bob esponja também eu via. Mas eu gostava de 

assistir sozinho, era tipo o meu momento. Meu ritual. Chegava no 

quarto e via mais de noite, então, as vezes era pra eu ir dormir eu fingia 

que tava dormindo assim, ai eu ligava a TV e ficava assistindo. 

Desenho era minha vida. Eu amava muito... 

Para entendermos o conceito de ritualidade, precisamos compreender o 

caminho percorrido por Barbero (2004) para explicá-lo. O autor começa refletindo 

sobre o lugar da comunicação dentro da cultura na contemporaneidade. Retoma 

suas reflexões sobre mediações5 e diz que, dentro do contexto atual tecnológico, é 

necessário pensar em mediações comunicativas da cultura. O autor entende que as 

                                                           
4 Cada jovem estudante escolheu um codinome para se identificar. Todos os nomes escolhidos são 
nomes de personagens de desenhos animados. 
5 São mediações todos os elementos que constituem experiências e aprendizagens dos sujeitos. 
Sendo esse conjunto de apropriações responsável pela forma em que o sujeito interpreta o mundo ao 
seu redor.  



mídias constituem, na atualidade, um grande espaço das mediações dos sujeitos. 

Ela é “um espaço-chave de condensação e interseção da produção e do consumo 

cultural, ao mesmo tempo que catalisa hoje algumas das mais intensas redes de 

poder” (BARBERO, 2004, p. 229).  

Para compreender esse processo, Barbero (2004) descreve os processos 

constituintes das mediações comunicativas, no que ele chama de mapa (Fig.1) 

discorrendo sobre dois eixos: diacrônico e sincrônico. No primeiro, estariam as 

Matrizes Culturais e os Formatos Industriais, no segundo, estariam as Lógicas de 

Produção e as Competências de Recepção ou Consumo. Entre os pontos 

apresentados em cada eixo, uma série de relações estabelecidas pelos sujeitos. 

 

Figura 1 - Mapa das Matrizes Culturais´´erika 

Essas relações complexas seriam: (A) a institucionalidade, (B) a socialidade, 

(C) a tecnicidade (D) a ritualidade. Em linhas gerais, a institucionalidade estaria 

ligada ao Estado e a valores presentes na sociedade – em suma, às instituições da 

sociedade – escola, família, igreja, etc. A socialidade são as relações cotidianas dos 

sujeitos com seus pares dentro da coletividade e a construção de sua identidade 

nesse processo de construção do convívio social. A tecnicidade contemplaria os 

instrumentos e as formas de organização de saberes e práticas relacionadas a essas 

tecnologias, entre outros. A ritualidade, como conceito-chave dessa análise, que será 

o foco deste texto, refere-se aos rituais vividos no consumo. Barbero (2004) afirma 

que essas quatro relações descritas permeiam a construção das mediações 

comunicativas dos sujeitos na cultura. Entendê-las torna-se cada vez mais 
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importante dentro de uma realidade globalizada de intensas trocas comunicativas e 

de mudanças intensas e constantes produzidas pelas relações entre tecnologia e 

sociedade. 

Ritualidades, segundo Barbero (2004), são o que existe dentro da 

comunicação em “permanente reconstrução” (p. 231) simbólica. É um lugar ambíguo 

de “repetição e inovação” (p. 231). Ao mesmo tempo que estamos ligados a certas 

práticas cotidianas, sempre aptos para nos acrescer de novas práticas e nos 

desligarmos de outras. Assim seriam as ritualidades, aquilo que possui “forma e 

ritmo” (p.231).  

Virgil: Eu ainda continuo assistindo muito desenho. Por 

exemplo, coragem o cão covarde eu assistia porque minha mãe 

me atrapalhava antes de dormir vendo. Ela acordava cedo pra 

ver e por isso eu assistia automaticamente. Eu acordava cedo 

pra ver muitos desenhos, tipo Dora aventureira 

Ainda na infância, foram construídos rituais para assistir. A hora que 

acordavam, os programas aos quais assistiam. Se preferiam assistir, de tarde ou na 

hora de dormir. Barbero fala que ritualidade é como uma âncora da memória, e como 

âncora, ela te mantém seguro em um lugar escolhido, mas também possibilita 

mobilidade, à medida que você tem controle sobre ela. Virgil ainda comenta, 

posteriormente, como sua família conhece suas manias enquanto assiste desenhos. 

Sobre essas ações previsíveis, Barbero fala sobre como a ritualidade imprime regras 

ao jogo de significação das coisas, criando, assim, uma gramaticalidade como um 

lugar de expressão, e uma gramática de ação que seriam as formas de ler, ouvir e 

ver o mundo. 

Um ponto interessante das relações de ritualidades com os desenhos 

animados dos jovens desta pesquisa, foi perceber que práticas antigas vividas por 

eles permanecem na atualidade. Ancoras jogadas há tempos ainda estão no mesmo 

lugar, com poucas e pequenas variações. 

Virgil: tem desenhos que se eu assisto, tipo KND, eu 

sinto aquela nostalgia, mas Bob Esponja não, porque eu assisto 

todo dia quando meus irmãos estão vendo. Todo dia eu vejo. E 



é o mesmo episódio e a gente fala a fala, e eu falo o que vai 

acontecer e eles ficam brigando comigo porque eles sabem o 

que vai acontecer, mas não querem falar junto em sequência. 

(...) 

Pesq: então pelo que vocês falaram vocês continuam 

com coisas da infância hoje. Tipo: eu assistia o filme cantando e 

eu continuo assistindo o filme cantando? 

Todos: sim! 

Katara: Pra mim é assim, mais em filme. A Bela 

adormecida que nossa, eu assisti muito. Eu assim hoje, eu 

assisto sempre quando dá e canto né? Sei todas as falas, 

entendeu. E assim, desenho eu acho que é menos porque 

quando eu assistia desenho eu sentava, ligava a TV e via o que 

estava passando, por mais que fosse TV a cabo. Eu não sento 

pra assistir aquele episódio. 

Pesq: então o seu ritual rola mais quando você pode 

controlar? 

Katara: É! 

Virgil: pra mim é o contrário. Tem gente que consegue 

ver um desenho, tipo eu vou lá e assisto aquele desenho. Eu 

não consigo, não sinto aquela magia. Se eu tô sentado e tipo 

como se fosse o destino tá passando, aí eu falo – caraca! Aí eu 

sento e vem aquela magia aquele sentimento todo, nostalgia. 

Eu não consigo ver no computador mesmo que eu queira, eu 

não curto. Netflix também, eu tenho, eu vejo Netflix na TV e pra 

mim é como se eu estivesse passando na TV. Eu tenho que 

estar numa TV, pra mim a TV é muito diferente, tem uma outra 

magia. (Grifo da autora). 

Ainda hoje, rituais da infância se repetem, e essa repetição é, também, 

característica da ritualidade. Hoje, em um contexto em que podem assistir aos 

desenhos em qualquer tela, relacionar a TV a uma magia diferente também pode ser 



associado a um ritual com o qual se habituaram e que continuam a repetir. 

Aprenderam e cresceram vendo desenhos na TV e, por mais que possam assistir em 

outros locais, atualmente, a TV ainda continua sendo, para eles, o local mais 

apreciado para ver os desenhos. Nesse caso repetir se estende não só a uma ação, 

como também, a uma maneira de domínio sobre o que é feito. Saber cada detalhe, 

marcar profundamente o fato, relembrar e saber de memória. Sobre perder o controle 

sobre o ritual Barbero (2004) fala que: 

(...) as ritualidades remetem aos múltiplos trajetos de leitura 

ligados às condições sociais de gosto, marcados pelos níveis e 

qualidades da educação, pelos haveres e saberes constituídos em 

memória étnica, de classe ou gênero, e pelos hábitos familiares de 

convivência com a cultura letrada, a oral ou audiovisual, que 

carregam as experiências do ver sobre o ler, ou vice-versa. (p. 233) – 

Grifo da autora.  

O que entendemos com isso é que as mediações6 fazem parte da construção 

das ritualidades, e serão elementos constitutivos das mediações comunicativas. As 

leituras feitas a partir de ritualidades estabelecidas podem demarcar o lugar no qual 

se escolhe ver/ler situações da vida cotidiana, e esse seria o primeiro passo para 

interpretações de mundo. 

Com os desenhos animados, o lugar escolhido se manteve quase intacto. 

Grande parte dos jovens apontaram a televisão como lugar para assistir a desenhos, 

ainda que apresentem, hoje, um distanciamento da mesma, por preferências a 

computadores ou por desgosto do conteúdo propagando pelos canais de TV. 

Pesq: Vocês preferem televisão?  

Cosmo: Acho que o Ash não. 

Katara: Pra assistir filme ou desenho? 

Ash: Um canal de desenhos eu acho legal. Preferir 

televisão? Acho televisão uma parada muito ruim. 

Pesq: Não, para assistir especificamente desenhos? 

Todos falam que para desenho sim. 

                                                           
6 Mediações socioculturais: escola, trabalho, igreja, família, bairro – (Barbero, 2004, p. 230).  



Katara: Porque tem aquele momento de você sentar no 

sofá. 

Virgil: Exatamente. 

Ash: Nisso tem o nostálgico, sentar pra ver TV. Tipo eu 

não sei o que eu vou assistir. Porque quando eu era pequeno 

eu não tinha a menor ideia dos horários dos desenhos. Você vai 

assistindo. Mas você não controla. 

O que podemos acrescentar/enfatizar sobre o conceito, através de tudo que 

foi levantado sobre ritualidades, é a marca da ritualidade na memória. A fala do 

jovem sobre “o nostálgico sentar para ver TV” já indica sua relação com essa 

ritualidade do ver associada à TV no ponto de vista deles. E ela aparece bem 

demarcada nas narrativas desses sujeitos. O vínculo com a televisão, que para os 

jovens da pesquisa, ainda se mantém como lugar preferido para o consumo dos 

desenhos. Por outro lado, para todos os outros consumos de “conteúdos televisivos”, 

a televisão perde seu lugar para outras plataformas.  

Pensando nas novas gerações que estão construindo suas primeiras relações 

e ritualidades com as mídias em plataformas on-demand (tablets, computadores, 

celulares – internet e Netflix), onde estaria o lugar da televisão, não como um 

suporte, mas como produtora de conteúdo? Ainda há espaços de ritualidade no 

consumo da TV? 

 

O tempo e as escolhas do ver. 

Dentro das relações estabelecidas entre os jovens e os desenhos animados, 

percebemos, durante as oficinas, que os sujeitos apontavam estilos diferentes para 

demarcar mudanças etárias. Em diferentes momentos, os desenhos eram trazidos 

por eles para demarcar estágios da infância, pré-adolescência e a mudança de 

consumo dos desenhos para as séries de TV com personagens reais à medida que 

se sentiam mais maduros – ou queriam mostrar mais maturidade – também foi 

observada. 

Katara: é muito legal! E é isso. Tipo, eu sempre tive 

fases de ver desenho sabe? Quando criança eu via Coragem e 



tal, aí eu fui crescendo e comecei a ver os animes do 

Bomerangue, Newzimban, Super Gatinhas, é... que mais, tem o 

Pokémon que eu acho que todo mundo já viu né? 

 Perceber-se dentro do tempo, utilizando recursos midiáticos, leva-nos ao 

diálogo com o que fala Barbero (2004; 2008), sobre o lugar da cultura nos dias de 

hoje. Para Barbero, a mediação tecnológica da comunicação deixou de ser um 

instrumento e passou a ser parte estrutural, e, assim, nossa forma de pensar, 

interpretar e interagir com o mundo sofre uma intensa mudança. Se ontem um 

telefone servia para somente falar com outra pessoa, hoje, representa sua maior 

ferramenta de interação com o mundo. Da mesma forma, as relações dos sujeitos 

com a mídia representam e marcam suas relações com o mundo. Quando a jovem 

aponta que há fases de ver um desenho ou outro, ela aponta que o consumo muda 

com o passar do tempo, com o cotidiano do jovem e suas mudanças de interesse. 

Isso pode ser claramente percebido nas falas seguintes: 

Dexter: Conforme eu fui ficando mais velho eu fui 

assistindo menos, mas eu ainda gostava, acho que com uns 12 

assim anos eu parei de assistir. Eu via mais aquelas séries: 

Jack e Josh, essas coisas. Então, mais... 

Pesq: Você sabe por que você parou de assistir, ou por 

que você começou a preferir as séries? Você vê alguma 

relação? 

Dexter: É... não sei se eu fui, eu achava que tinha que 

parar de assistir. Tipo, ah, tô crescendo, preciso parar. Mas eu 

nunca perdi o carinho pelo desenho. Assim eu, não pensava: 

ah, é coisa de criança, mas acho que foi coisa natural. Eu vejo 

hoje e revendo (...). 

Em pesquisas com infância, como as apontadas anteriormente Fernandes 

(2003) e Salgado (2005), já mostravam que crianças já percebiam distinção dos 

desenhos para crianças mais novas e crianças mais velhas. Na fala de Dexter, “tô 

crescendo, preciso parar”, podemos observar uma consciência sobre seu tempo de 



ser criança e uma vontade de ser jovem. Negando algo que era comum em seu 

cotidiano infantil, ele busca afirmar-se em sua nova condição de ser jovem.  

As mudanças colocadas pelos jovens aqui pesquisados são explicadas por 

Pais (2010) como os cursos de vida. Para o autor, as fases da vida, que antes eram 

mais demarcadas pelos ritos de passagem, agora são mais difíceis de demarcar pela 

ausência dos mesmos.  

Os cursos de vida, sobre os quais fala Pais (2010), colocam o sujeito em uma 

posição mais ativa do processo de ressignificação nas diferentes fases da vida, ainda 

que existam muitos fatores sociais para que as mudanças – na forma de se perceber 

e se colocar em sociedade – ocorram. As conversas adiante com os jovens vão 

apontando um pouco do que pensam a respeito do parar de ver desenhos e como 

percebem as mudanças nas suas escolhas: 

Pesq: O que vocês acham sobre isso, parar de assistir a 

desenhos? É uma coisa natural? Vocês já foram zoados porque 

assistiam esses desenhos? Parar de assistir é natural ou é algo 

imposto pela sociedade? 

Clover: Eu acho que é um pouco dos dois. Acho que é 

meio natural. Você vai procurando coisas mais da realidade, 

saindo do mundo meio que imaginário. E também tem a 

pressão da sociedade. Ah, que esse negócio é de criança..., 

mas isso também nunca falaram pra mim. Eu assisti até 

bastante tempo da minha vida.  

Para Carrano (2011), pensar em fases da vida é pensar nas diferentes 

relações que o sujeito desenvolve com diferentes grupos da sociedade. Dialogando 

com Bourdieu (1983)7, Carrano diz que “somos sempre o jovem ou o velho de 

alguém” (p. 10). Dentro desse pensamento, podemos refletir não só sobre como 

somos vistos pelas pessoas que nos cercam, bem como de que modo queremos ser 

vistos. É comum que crianças queiram-se desvencilhar de coisas que as configuram 

como mais novas. O mesmo acontece com os jovens. Estariam, aqui, alguns dos 

                                                           
7 BOURDIEU, P. A. A juventude é apenas uma palavra. In: Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: 
Marco Zero, 1983. p. 112-121. 



motivos ou pressões para algumas mudanças das formas de agir como as trazidas 

pelos jovens anteriormente. Em contrapartida, existem adultos que buscam parecer 

mais jovens, na aparência e na forma de agir. Essas transições nas fases da vida 

estariam vinculadas ao que Carrano (2011) chama de acordos societários. Esses 

acordos seriam normas culturais e acordos intersubjetivos estabelecidos pela 

sociedade. Assim, o que é característico de cada fase da vida fica socialmente aceito 

e determinado.  

Nesse processo de fases da vida, Carrano fala das trajetórias não lineares 

individuais e coletivas dos indivíduos. Um processo de individualização (ideia que vai 

ao encontro do que disse Pais (2010) sobre o sujeito mais ativo no curso de vida) 

marcado por acontecimentos pessoais e coletivos, e as escolhas feitas ao longo do 

processo. 

Voltando para as relações dos jovens com os desenhos animados, resta-nos 

refletir sobre tudo que foi levantado nos estudos de Pais (2010) e Carrano (2011) 

sobre as fases da vida como cursos ou trajetórias. Nos dias de hoje, são processos 

cada vez mais subjetivos, e os jovens buscam cada vez mais sua autonomia dentro 

dessa construção. Se outrora não cabia ao jovem em transição para a vida adulta 

assistir a desenhos animados, hoje essa prática faz parte do cotidiano de muitos. 

Nesta pesquisa, uma parte dos jovens indicou que assistir a desenhos faz parte de 

seu cotidiano; já a outra parte, ainda que alguns digam não assistir, o fazem 

esporadicamente em ritos variáveis. É o caso desses jovens que trago adiante: 

Ash: é, eu ainda me sinto livre pra poder assistir um 

desenho quando eu quero. Não tenho essa sensação 

nostálgica de – ah quando eu era pequeno eu fazia essas 

coisas, que legal eu assistia desenho... 

Cosmo: porque a gente faz isso até hoje, rs, é uma parte 

do dia... 

Ash: é eu faço isso até hoje, assim, se eu achar um 

desenho que parece legal eu vou assistir, tá ligado? Se eu 

quiser ver um desenho, eu vou assistir. 



A prática de ver desenhos, mesmo estando ligada à sua infância, não é algo 

que foi abandonado por uma parte dos jovens. Além de marcar fases da vida, o 

desenho atravessa, de algum modo, todas as etapas vividas até aqui, continua 

sendo prática de alguns deles atualmente. No entanto, há em comum, entre esses 

que assistem e os que pararam de assistir, a associação entre desenho e infância, 

até mesmo quando falam “faço isso até hoje” estão indicando que sabem que não é 

esperado deles que assistam, mas que eles rompam com esse consumo.  

 
 

Reflexões finais. 

Todos os resultados apresentados, ainda que sejam apenas uma parte das 

relações entre os desenhos animados com os jovens desta pesquisa e, ainda que só 

represente uma pequena parcela de jovens desta geração, trazem aqui algumas 

observações sobre como esses jovens interagem com a imagem, com a mídia, com 

a tecnologia, sobre suas temporalidades. Espero que possamos contribuir para 

futuras análises sobre juventudes e, também, que possamos contribuir para a 

desconstrução de certos lugares comuns que ainda desvalorizam espaços e 

atividades de lazer e/ou diversão.  

Pensando em cultura, quanto podemos observar nessas relações 

estabelecidas através dos desenhos animados que falam sobre os processos 

apontados por Canclini e Campos. Olhar, criar formas de interagir, se perceber no 

tempo. Quantas relações, a partir dessas imagens, foram desenvolvidas e serão 

atravessamentos para novas vivências com outras imagens?  
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