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RESUMO 

 

 

MARTINS, Ingrid Schumann Seabra. A criança como influenciadora de compra para a 

publicidade: apelos, motivações e subjetividade infantil. Niterói, 2015. Dissertação 

(Mestrado em Mídia e Cotidiano) – Instituto de Artes e Comunicação Social, 

Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015.  

 

O presente estudo teve como objetivo investigar de que forma a publicidade pode 

estimular crianças a se tornarem, não apenas consumidores finais, mas também 

influenciadores na tomada de decisão por parte de quem possui efetivamente o poder de 

compra. Buscou-se ainda estudar a influência de consumo que a criança pode vir a realizar 

no seio familiar, no caso de produtos de uso não exclusivamente infantil. Finalmente, 

buscou-se compreender em que grau a publicidade estaria envolvida no estímulo desta 

postura específica de consumo, assim como as possíveis consequências deste 

comportamento na subjetividade infantil. A posição da criança na sociedade passou por 

mudanças ao longo dos anos: se antes, muitas vezes, ganhava ínfima atenção da família, 

hoje tem sua opinião amplamente valorizada dentro de casa, ganhando projeção o 

comportamento denominado “protagonismo infantil”. Este destaque pode ocorrer até 

mesmo em questões de consumo e é sobre esta via que esta dissertação se debruçou. 

Foram feitas leituras sobre psicologia infantil, aspectos históricos-sociais da infância, 

técnicas de marketing e linguagem publicitária voltados a este público, políticas da 

comunicação publicitária infantil no Brasil e em outros países, além de terem sido 

analisadas diversas pesquisas sobre consumo e influência de compra em crianças. A partir 

deste material, partiu-se para a análise de comerciais televisivos e realização de 

entrevistas com pais de crianças entre 5 e 10 anos. Como principais resultados, 

identificou-se setenta e sete (77) anúncios de produtos ou serviços de uso familiar ou 

adulto, com elementos atraentes às crianças, e confirmou-se, nas entrevistas, a influência 

da publicidade sob o público infantil. Como alguns impactos possíveis deste “marketing 

de influência” na subjetividade infantil, percebeu-se a própria postura consumista, bem 

como o chamado “encurtamento da infância”.  

 

Palavras-chave: Publicidade infantil. Mídia e cotidiano. Psicologia infantil. Ética e 

legislação publicitária. Infância.  

 

  



ABSTRACT 

 

This study aimed to investigate how advertising can encourage children to become not 

only consumers, but also influential in decision-making by those who actually have the 

purchasing power. We sought to investigate the influence consumption that the child may 

hold within the family, about products created for adults and family. Finally, we sought 

to understand the extent to which advertising is involved in stimulating this specific 

posture consumption, as well as the possible consequences of this behavior in the 

children's subjectivity. The child's position in society has undergone changes over the 

years: before, it was common to be ignored by the small family, today his opinion is 

valued in family topics and in other issues as well. This behavior stimulate the rising of 

the child as a “protagonist”. This reaction can occur even in consumer issues and it is 

about that topic that this dissertation leaned. We read about child psychology, historical 

and social aspects of childhood, marketing and advertising language techniques aimed at 

this audience, political advertising of infant communication in Brazil and in other 

countries, and analyzed several studies about consumption and buying influence of 

children. With this material, we observed television commercials and made interviews 

with parents of children between 5 and 10 years. As main results, it was identified 

seventy-seven (77) product announcements of produtcts/services for adult or family use, 

that had attractive elements to children. In the interviews, it was possible to confirme the 

influence of advertising on children. As some possible impacts of this “marketing of 

influence” in the children's subjectivity, it was noticed the very consumerist stance, as 

well as the so-called “shortening of the childhood”. 

 

Key-words: Advertising to children. Media and quotidian. Child psychology. Ethics 

and advertising legislation. Childhood. 
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Introdução 

Esta dissertação tem por objetivo estudar como a publicidade pode estimular 

crianças a se tornarem, não apenas consumidores finais, mas também influenciadores na 

tomada de decisão por parte de quem possui efetivamente o poder de compra. Além disso, 

o estudo busca investigar a influência de consumo que a criança pode realizar no seio 

familiar, no caso de produtos não exclusivamente infantis, ou seja, no que tange o 

consumo realizado por seus pares de faixas etárias distintas. Outros dois objetivos da 

pesquisa são compreender em que grau a publicidade está envolvida no estímulo desta 

postura específica de consumo, assim como quais as possíveis consequências deste 

comportamento na subjetividade infantil. 

Publicidade infantil é um tema amplamente discutido dentro e fora do Brasil. 

Ainda que a maior parte dos estudos aborde a realidade dos Estados Unidos, também há 

pesquisadores se debruçando sobre o cenário publicitário brasileiro e sua relação com o 

desenvolvimento da criança em diversos países. O estudo sobre o mercado de consumo 

infantil existe há décadas, no entanto, notou-se um crescimento do interesse por este 

segmento após mudanças ocorridas no papel da criança no seio familiar. 

Assim como o homem mudou de comportamento e forma de pensar nos últimos 

séculos, a interpretação feita a respeito da infância também variou de acordo com a época 

em questão. Como será visto neste estudo, a criança deixou de ser tratada como um “mini-

adulto” para assumir o papel de indivíduo em desenvolvimento, com limitações nas 

capacidades cognitivas, emocionais e mentais, que se aprimoram de acordo com a idade. 

Além disso, em muitas famílias, a criança passou a ter, mais vezes, papel central nas 

decisões familiares e de outros ambientes, tendo suas opiniões solicitadas, até mesmo 

quando o assunto é consumo.  

Outra consequência desta nova interpretação da infância foi a disseminação do 

chamado “protagonismo infantil”, processo social em prol da priorização da infância na 

sociedade.  

Esta transformação do papel infantil também atraiu a atenção do setor de 

comunicação e marketing. Com estudos disponíveis sobre psicologia infantil e ações de 

marketing cada vez mais voltadas a segmentações de público, aprofundou-se a pesquisa 

sobre o universo das crianças, principalmente com relação a hábitos de consumo. 

Atualmente, já há técnicas avançadas para impulsionar e concretizar compras, assim 

como para estimular o papel de influenciador de compra dos indivíduos, 

independentemente de se tornarem ou não consumidores finais Como resultado desse 
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aprimoramento, tem-se uma publicidade ainda mais apta a atingir os mais variados 

segmentos de forma eficaz. 

Desta maneira, o cenário em que nos encontramos atualmente é outro. Se antes o 

papel da criança era secundário dentro da família e não merecia nenhuma atenção especial 

da sociedade, hoje é central até mesmo para o mercado e na publicidade.  

O incentivo ao mercado de consumo infantil já apresenta resultados. Segundo 

pesquisas que serão mencionadas no segundo capítulo, as crianças constituem um 

mercado de grandes consumidores e movimentam bilhões de dólares a partir de seu poder 

de influência nas compras. 

Segundo o Censo de 2010, realizado pelo IBGE, aproximadamente 24% da 

população brasileira é formada por indivíduos de até 14 anos (IBGE, 2010). Ou seja, são 

quase 46 milhões de indivíduos, grande parte crianças (até doze anos, segundo o Estatuto 

da Criança e do Adolescente) que se enquadram, sob a ótica das empresas, no papel de 

consumidores e também na posição potencial de influenciadores de compra. Além disso, 

até 2025, a tendência de crescimento da população brasileira infanto-juvenil é de 

aumentar por, pelo menos, duas gerações.  

Mesmo que a taxa de natalidade posteriormente diminua, a publicidade e o 

marketing infantil ainda poderão ser atraentes para muita gente. Isto porque, lado a lado 

ao público consumidor infantil, caminha o segmento dos chamados “adultos 

infantilizados”. Isto é, indivíduos que desejam se esquivar das responsabilidades da vida 

adulta e o fazem, inclusive, a partir do consumo de produtos e serviços que os 

“rejuvenesça”. Como será visto adiante, estes indivíduos, em geral, não analisam a 

utilidade que o objeto lhes vai trazer, comprando-o porque gostam e/ou têm dinheiro para 

pagar por tal, sendo bastante influenciados pelas ações mercadológicas, como a 

publicidade com uma linguagem infantilizada.  

Atentos às mudanças comportamentais na sociedade, os publicitários e 

profissionais de marketing reconheceram o público infantil como um novo segmento de 

consumo, motivando muitas empresas a investirem em pesquisas sobre como atingir 

crianças, seja para incitá-las ao consumo final, seja para estimulá-las a influenciarem a 

compra de produtos voltados a adultos.  

Assim, ao redor do mundo, há diversos estudiosos e empresas de comunicação 

que pesquisam sobre como tornar a marca mais atraente para as crianças (e, 

consequentemente, também, para “adultos infantilizados”). Diante deste referencial e do 

alto retorno financeiro do marketing e da publicidade infantil, diversos anunciantes têm 



9 
 

direcionado suas comunicações para as crianças, independentemente de serem ou não seu 

público primário. É por isso que é fácil encontrar anúncios de bancos, veículos e até 

mesmo de remédios dirigidos ao público infantil, com elementos atraentes para os 

infantes, como músicas alegres, animais personificados, crianças em destaque, 

animações, entre outros recursos criativos.  

O redirecionamento comunicativo tem obtido resultado: os infantes têm 

influenciado as decisões de compra da família e, muitas vezes, sua opinião é a que mais 

vale dentro de casa – e não estamos nos referindo apenas a produtos infantis. Muitas 

vezes, são eles quem decidem pelo detergente, pelo macarrão e até mesmo pelo carro que 

os pais vão comprar. Com este novo poder em mãos, as crianças se tornaram alvo das 

mais diversas publicidades, dos mais variados produtos e serviços.  

Os profissionais de marketing não hesitam em seu posicionamento sobre o tema: 

as crianças também são pessoas e, portanto, seus desejos (por mercadorias) devem ser 

atendidos. O psicólogo e professor de marketing James McNeal (1999, p. 11) defende 

que o esforço fundamental que o marketing deve fazer é deixar as crianças sempre 

satisfeitas. Assim, manterá sua empresa em posição destacada, pois o público infantil 

voltará por toda a vida. Para McNeal, caso o marketing não o faça, seus consumidores 

fugirão e a companhia quebrará. 

No entanto, cabe a nós questionarmos: se às crianças são vedadas várias práticas, 

no intuito de protegê-las, seria dever, e, portanto, integralmente saudável, do marketing 

satisfazê-las com mercadorias? E os desejos apresentados por elas já existiam antes da 

exposição à publicidade? Ou, na verdade, essa responsabilidade surge como desculpa 

para lhes direcionar o discurso publicitário? Provavelmente, a terceira opção é a que 

melhor corresponde ao cenário atual. 

Para as empresas, atrair as crianças, sem dúvida, é um bom negócio. Porém, para 

os pequenos, aparentemente não. É sabido que, em geral, a publicidade influencia 

significativamente no comportamento dos consumidores. No entanto, quando a 

interferência ocorre no cotidiano das crianças, as mudanças devem ser analisadas com 

mais atenção. Devido à inexperiência e à imaturidade típicas da infância, este público 

tende a ser facilmente persuadido pelas mensagens publicitárias, o que facilita sua atuação 

como um influenciador de compras dentro de casa.  

A discussão sobre este apelo publicitário é crescente, com possíveis 

consequências já mencionadas pelos estudiosos. Por exemplo, algumas pesquisas 

apontam que as crianças estão mais consumistas e têm um poder de compra cada vez 
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maior. Segundo o documentário brasileiro “Criança, a alma do negócio”, produzido pelo 

Instituto Alana em 2008, 80% das compras da casa são realizadas a partir da influência 

dos filhos, os quais aprendem a influenciar seus pais principalmente a partir da 

publicidade. De acordo com este mesmo documentário, a criança brasileira é a que mais 

assiste TV no mundo (CRIANÇA A ALMA DO NEGÓCIO, 2008).   

Um dos fatores que mais preocupa pesquisadores do tema, organizações de defesa 

dos direitos das crianças e pais é que o público infantil não tem a devida proteção frente 

ao discurso publicitário. Apesar de responder ao consumo, a criança não compreende a 

mensagem por completo. Segundo a professora de Psiquiatria na Escola Médica de 

Harvard Susan Linn (2006, p. 230), como a criança está em fase de desenvolvimento, sua 

capacidade de análise também não está madura para perceber o discurso comercial dos 

anúncios. Por este motivo, crianças em idade pré-escolar são mais suscetíveis à influência 

publicitária do que as mais velhas, assim como um adolescente tem melhor percepção do 

apelo comercial de um anúncio que uma criança de oito (8) anos. 

Como agravante ao direcionamento da publicidade para o público infantil, há o 

amplo contato da criança com a mídia televisiva (apesar de os pequenos já estarem 

fazendo uso também de outras telas). A TV ainda é um dos meios preferidos do público 

infantil brasileiro e um dos que mais anuncia para as crianças. Além disso, segundo um 

estudo do Instituto Ipsos (2013), 93% das crianças do país (de 0 a 9 anos) assistem 

televisão todos os dias.  

Somente agora, após anos de muita pressão por parte da sociedade, está havendo 

um controle maior da publicidade dirigida à criança. Ressalta-se, porém, que, em geral, a 

atenção está voltada para anúncios de produtos de uso exclusivo/típico da criança, ficando 

em segundo plano aqueles de linguagem infantil voltados a divulgar outros tipos de 

produtos.  

Como forma de mudar este quadro, em diversos países já há um alto controle sobre 

a comunicação dirigida às crianças. De acordo com o local, há desde restrições a horários 

para sua exibição como até mesmo a proibição de sua veiculação. Além disso, muitos 

anunciantes se propuseram voluntariamente a estabelecer limites em suas campanhas 

publicitárias destinadas às crianças, embora nem sempre cumpram tal posicionamento. 

No Brasil, apesar do trabalho de diversos organismos favoráveis a uma restrição 

na publicidade infantil, a discussão continua com obstáculos. O projeto de lei (PL) mais 

importante sobre o tema, o PL n.º 5.921/01, que visa restringir a publicidade e propaganda 
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de produtos infantis, tramita na Câmara dos Deputados há mais de doze (12) anos 

(CÂMARA, 2015).  

Em abril de 2014, o CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente publicou no Diário Oficial da União a resolução n.º 163, pela qual é 

considerado abusivo o direcionamento de publicidade e comunicação mercadológica à 

criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de qualquer produto ou serviço, 

reforçando artigo genérico sobre o tema já presente no CDC – Código de Defesa do 

Consumidor. Esta resolução é um grande avanço para a regulamentação do tema no 

Brasil. No entanto, como era previsto, o setor publicitário não recebeu bem a medida e 

até o momento ela não tem sido efetivamente cumprida.  

Para os publicitários, a autorregulamentação publicitária, realizada pelo CONAR 

– Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, já é suficiente. No entanto, 

por ser uma organização composta principalmente por representantes do mercado, como 

anunciantes e agências, sua eficácia na fiscalização se torna duvidosa.  

O interesse pelo tema, além de todos os cenários apresentados, surgiu da trajetória 

da pesquisadora desta dissertação, em suas duas graduações, cujo temas de monografias 

trataram sobre publicidade infantil. Em 2010 e 2011, participou de um projeto de pesquisa 

sob orientação dos professores Ana Paula Bragaglia e Adilson Cabral, também 

relacionado à temática. Na ocasião, publicaram três (3) artigos: “A publicidade infantil 

no Brasil e suas implicações ético-legais: estudo empírico em campanhas voltadas ao Dia 

da Criança” (2011), “A regulação da publicidade infantil: uma arena de debates entre as 

organizações sociais e do mercado” (2012), e “Por uma nova ética na publicidade infantil: 

alternativas frente às propostas em discussão” (2012). 

Essa longa trajetória de discussão, bem como todo o conflito de interesses nela 

envolvido permitem visualizar a relevância de estudo sobre anúncios televisivos que 

atinjam esse target, direta e indiretamente, assim como sobre a recepção deste conteúdo 

por parte do público infantil. Para isso serão feitas entrevistas com famílias que tenham 

crianças entre cinco (5) e dez (10) anos, assim como análise de comerciais, a ser explicada 

mais à frente. 

A dissertação está dividida em quatro capítulos.  

O primeiro capítulo buscará refletir sobre os aspectos psicológicos e históricos da 

infância, em suas várias faces. Para tanto, serão estudadas obras de estudiosos sobre o 

tema, como o cientista suíço Jean Piaget, o psicólogo russo Lev Vygotsky, o psiquiatra 

francês Henri Wallon e o historiador também francês Philippe Ariès, entre outros. Em 
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seguida, será analisado o processo social denominado “protagonismo infantil”, assim 

como suas características e possíveis consequências. O terceiro ponto a ser abordado será 

como o mercado contribui para “infantilizar” o adulto, o que também poderia ser uma das 

justificativas para a ampla utilização de apelos infantis em anúncios de produtos de uso 

familiar e adulto.  

O segundo capítulo abordará aspectos sobre a sociedade de consumo e a criança 

como consumidora e influenciadora de compra. Junto a eles, também serão tratados os 

efeitos do consumismo na infância, com vista a compreender implicações na 

subjetividade infantil do estímulo de seus papeis de consumidora final e influenciadora 

de compra. O último item abordado será sobre a relação entre protagonismo infantil e 

cultura de consumo, além do que esta associação implica nos fatores psicossociais da 

criança. Vários autores de caráter crítico à publicidade e ao marketing infantil serão 

estudados, tais como Juliet Schor, Susan Linn, Noemí Momberger e Inês Sampaio. 

Também serão analisadas obras técnicas da área, a partir de autores como Philip Kotler, 

Al Ries, Rafael Sampaio, entre outros.  

O terceiro capítulo discutirá ações de marketing aplicadas sobre a criança para 

torná-la influenciadora de compra, assim como os elementos da linguagem publicitária 

que são atraentes para o público infantil. Ainda neste capítulo será abordado o processo 

regulatório da publicidade infantil no Brasil e em alguns outros países, além de como 

alguns anunciantes estão reagindo ao tema, no intuito de sinalizar caminhos futuros para 

que o setor publicitário brasileiro se posicione de forma mais ética perante a discussão 

aqui apresentada. 

O quarto e último capítulo contém os dados da pesquisa empírica, realizada a 

partir da observação de anúncios televisivos veiculados em 2013 e de entrevistas 

realizadas junto a pais de crianças de cinco (5) a dez (10) anos.  
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Capítulo 1 

As várias faces da infância: aspectos psicológicos e históricos da criança  

 

1.1 História da infância e psicologia infantil 

O que é a infância? A definição mais conhecida é a de período inicial da vida 

humana, entre o nascimento do indivíduo até este se tornar adolescente aos doze (12) 

anos. A origem etimológica da palavra, no entanto, sugere outra ideia. Segundo a mestre 

em educação e professora no curso de Especialização em Educação da Universidade 

Federal de Pelotas Elisa dos Santos Vanti, a partícula “in”, quando usada como prefixo, 

significa “não”, “fans” corresponde a ter a faculdade da fala. Assim, o termo “infans” 

significa “o que não fala”, “que tem pouca idade”. Portanto, a infância, entendida a partir 

deste conceito, ocorreria somente nos primeiros anos de vida (VANTI, 2004, p. 13). 

Provavelmente, a escolha desta expressão para nomear a infância está relacionada à 

história da criança no mundo, como será visto a seguir.  

Apesar de já haver diversos estudos sobre a história da criança, ainda há muito a 

ser investigado. Segundo o historiador cultural francês Philippe Ariès, a infância passou 

a ser notada no século XIII, e sua evolução pôde ser observada na história da arte e na 

iconografia dos séculos XV e XVI. No entanto, “os sinais de seu desenvolvimento 

tornaram-se particularmente numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e 

durante o século XVII” (ARIÈS, 2006, p. 28). Esta afirmação explica, portanto, o 

surgimento do maior número de materiais para estudo sobre a infância nesta época, a 

maior parte realizada por estudiosos europeus. No Brasil, pouco foi registrado, como será 

visto mais à frente.  

De acordo com o professor de Comunicação da Universidade de Nova York Neil 

Postman (1999, p. 32 a 34), foi o surgimento da imprensa, no século XVI, que “fez nascer 

a infância”. Antes disso, quando o indivíduo completava sete (7) anos de idade, já 

pertencia à idade adulta. Esta compreensão provavelmente está relacionada ao sentido de 

“infância” exposto acima por Elisa Vanti, de que após apresentar a capacidade da fala o 

indivíduo não era mais considerado “infans”.  

Postman (1999, p. 50) explica que, com o advento da prensa, criou-se uma nova 

definição para idade adulta, composta por quem tinha competência para ler, e para 

infância, por quem não apresentava essa competência.  

O que aconteceu, simplesmente, foi que o Homem Letrado tinha sido criado. 

E ao chegar, deixou para trás as crianças. Pois, no mundo medieval, nem os 

jovens nem os velhos sabiam ler e seu interesse era o aqui e o agora (...). É por 
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isso que não havia necessidade da ideia de infância, porque todos 

compartilhavam o mesmo ambiente informacional e, portanto, viviam no 

mesmo mundo social e intelectual. Mas, quando a prensa tipográfica fez a sua 

jogada, tornou-se evidente que uma nova espécie de idade adulta tinha sido 

inventada (...). (POSTMAN, 1999, p. 50) 

 

Desta maneira, percebe-se que Postman não compreende a infância como um 

período de desenvolvimento do indivíduo, mas como uma criação político-social 

necessária para a época. É como se, com a prensa, um novo “mundo adulto” houvesse 

surgido, sem espaço para os indivíduos com menos idade. Ao serem “removidas” da fase 

que antes lhes pertenciam, surgiu a necessidade em se encontrar um novo lugar no qual 

que eles pudessem habitar. Lugar este que seria definido como infância.  

A separação entre a criança e os outros, segundo Postman (1999, p. 51), ocorreu 

porque passou a ser essencial na cultura que o infante também aprendesse a ler e a 

escrever, sendo, portanto o tipo de indivíduo que uma cultura letrada exigia.  

Ariès também aborda a divisão de faixa etária, ou das “idades da vida” na sua 

terminologia literal para tal categorização, apontando duas alterações no decorrer dos 

séculos. Segundo o historiador cultural, a primeira ocorreu na Idade Média, 

provavelmente quando se começou a dar importância ao tema. Era feita da seguinte 

maneira: a primeira idade, também conhecida como “infância que planta os dentes” estava 

compreendida entre zero (0) a sete (7) anos de idade; a segunda, ou “pueritia”, até os 

quatorze (14); a terceira, ou adolescência, podia durar até os trinta e cinco (35); a 

“juventude” dos trinta e cinco (35) até os cinquenta (50); seguida pela “senectude”, sem 

faixa etária definida; e, por fim, “velhice” (ARIÈS, 2006, p. 6, 7). Esta divisão indica 

como as etapas da vida eram muitas vezes tardias, se comparadas com as atuais. É o caso, 

por exemplo, da denominação de adolescente a um indivíduo na casa dos trinta (30) anos, 

independentemente de sua personalidade ou nível de maturidade.  

A segunda separação de idades mencionada por Ariès foi fixada no século XIV e 

permaneceu quase inalterada até o século XVIII. Era dividida cronologicamente da 

seguinte maneira: “idade dos brinquedos”, na qual as crianças brincam com seus objetos, 

como bonecas e cavalos de pau; “idade da escola”, em que os meninos aprendem a ler e 

as meninas a fiar; “idades do amor ou dos esportes da corte e da cavalaria”, referentes à 

fase das festas, dos passeios entre rapazes e moças, sua corte de amor, assim como as 

caçadas; “idades da guerra e da cavalaria”, nas quais o homem armado que tinha que ir 

ao combate; e, por fim, “idades sedentárias, dos homens da lei, da ciência ou do estudo”, 

que fazem menção a uma pessoa idosa e sábia que estuda em sua escrivaninha. Nota-se 
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que esta divisão não corresponde apenas a etapas biológicas, mas principalmente a 

funções sociais, por isso não há divisão etária entre elas. Por exemplo, ainda que “idade 

dos homens da lei” fosse, em geral, uma ocupação dos indivíduos mais velhos, havia 

jovens nela (ARIÈS, 2006, p. 9).  

No século XIX, no Brasil, a definição de infância não era tão clara como na 

Europa, pois a distinção entre os indivíduos envolvia tanto o desenvolvimento da 

capacidade física, quanto da mental. Segundo a doutora em História Social, Mary Del 

Priore (2010, p. 140, 141), a infância era a primeira idade da vida e compreendia a 

ausência de fala ou fala imperfeita, ocorrendo desde o nascimento até os três (3) anos de 

idade. Era seguida pela puerícia, também relacionada aos atributos físicos, como altura e 

dentição, que ia até os doze (12) anos. Porém, também existia a “meninice”, que seria o 

período de desenvolvimento intelectual relacionado às ações próprias do menino ou à 

falta de juízo em um indivíduo adulto. Priore não chega a mencionar qual seria a idade 

respectiva a este período.  

Ao se analisar as divisões propostas pela brasileira, percebe-se que a primeira fase 

mencionada retrata o mesmo sentido de “infans” mencionado anteriormente, na qual só é 

infante quem ainda não tem a fala perfeita. 

Esta divisão, no entanto, não era válida para os escravos que havia no Brasil. De 

acordo com Priore (Op. Cit., p. 113), no decorrer do século XVIII, no Brasil, quando 

ainda era permitida a escravidão, as crianças escravas ao completarem doze (12) anos de 

idade já eram consideradas aptas para casar. Aos quinze (15) anos, esta população 

(homens e mulheres) já era considerada adulta e entre os vinte e quatro (24) e os trinta e 

cinco (35) anos, idosa.  

Percebe-se que, da mesma forma que a expectativa de vida de um escravo era 

consideravelmente menor que a de um indivíduo livre (ou seja, não escravizado), a 

divisão de fases de sua vida também compreendia um intervalo menor de anos. Ou seja, 

cada fase, por durar menor, também antecipava o início da etapa seguinte.  

A partir destes estudos, nota-se que a figura da criança já recebeu diferentes 

interpretações ao longo dos séculos. Ariès (2006, p. IX a XI) acredita que a infância teve 

três grandes fases na história da humanidade: antiguidade, século XIII ao XVIII e século 

XVIII até os dias atuais. As principais diferenças entre elas são que, na primeira fase, a 

criança era considerada um pequeno adulto, sem nenhuma distinção psicológica dos 

indivíduos mais velhos; na segunda fase, a criança já passa a ter um caráter mais inocente 

e, por isso, é isolada nas escolas para não ter tanto contato com a vida adulta; na última, 
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o conceito de criança se consolida e sua figura começa a ocupar o lugar central da família. 

Diferentemente de Neil Postman, Ariès não relaciona a mudança no tratamento da criança 

com o surgimento da prensa. Para o francês, há outra explicação, a ser vista a seguir. 

Sobre as três fases mencionadas por Ariès (2006, p. IX, 193), de maneira mais 

detalhada, a primeira ocorria na Idade Média quando a criança, aproximadamente com 

sete (7) anos de idade, já apresentava algum desembaraço físico e, portanto, era logo 

misturada aos adultos: “de criancinha pequena, ela se transformava imediatamente em 

homem jovem”. Como consequência, não precisavam de tratamento diferenciado dos 

adultos. Segundo Ariès (Op. Cit., p. 85), pode-se dizer que a infância era uma fase 

ignorada, considerada apenas um período de transição necessário, rápido e sem 

importância para se chegar à maturidade. Esta junção do mundo infantil com o adulto 

estava presente tanto no convívio social como nas artes. Por exemplo, até o fim do século 

XIII, a criança era retratada em pinturas como um homem em escala reduzida, com todos 

os traços de um adulto (Op. Cit., p. 18). Como já visto, esta definição também foi 

mencionada por Postman. 

Nos primeiros anos de vida, a criança recebia dos adultos uma espécie de 

sentimento superficial, chamado pelo historiador cultural de “paparicação”, de modo que 

estes se divertiam “como com um animalzinho, um macaquinho impudico” (2006, p. X). 

Isso ocorria porque aproximadamente até o fim do século XVII, a família não tinha função 

afetiva, o sentimento não era necessário para a existência e o equilíbrio familiar – no 

entanto, se ele existisse melhor. Sua função era a de assegurar a “transmissão da vida, dos 

bens e dos nomes” (Op. Cit., p. 193). Logo, a insensibilidade que causa estranheza nos 

dias atuais era normal para os padrões da época. 

Como exemplo de que não havia espaço para criança nesta sociedade, não havia 

palavras específicas para se referir às mais jovens. No século XVII, de acordo com 

Postman (1999, p 56), a palavra “child” (“criança”, em inglês), por exemplo, apresentava 

outro significado. Seu uso era comum para identificar o adulto que não sabia ler, portanto, 

que era considerado intelectualmente infantil.  

Segundo Ariès (2006, p. 13), palavras para se referir a bebês só passaram a existir 

no século XIX, com a nova interpretação do inglês “baby” – que antes se referia apenas 

a crianças em idade escolar.  

No Brasil, de acordo com Priore (210, p. 140), até as primeiras décadas do século 

XIX, “criança” também era compreendida de outra forma. Na época, estava relacionado 

ao ato de criação, de alimentação, assim, ao mesmo tempo que uma mulher podia ter uma 
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criança, os animais e as plantas também podiam. Com a utilização generalizada do termo, 

em meados da década de 1830, os termos “criança”, “adolescente” e “menino” já 

aparecem em dicionários, em referência somente à espécie humana.  

Portanto, o surgimento da palavra “criança” com o significado atual é algo 

relativamente recente.  

De maneira semelhante, a adolescência só ganhou forma depois da Primeira 

Guerra Mundial, quando separou a infância da maturidade. Segundo Ariès (2006, p. 15), 

neste conflito, os combatentes da frente de batalha em geral eram jovens, diferenciando-

se dos que lutavam mais atrás. 

 A consciência da juventude começou com um sentimento comum dos ex-

combatentes, e esse sentimento podia ser encontrado em todos os países 

beligerantes (...). Daí em diante, a adolescência se expandiria, empurrando a 

infância para trás e a maturidade para frente”. (ARIÈS, 2006, p. 15) 

 

Assim, o crescimento e valorização da adolescência começou a partir do início do 

século XX, quando, ao lutarem por seu país, ganharam prestígio e trouxeram atenção para 

si.  

De maneira similar a Ariès, os doutores em Antropologia Everardo Rocha e 

Cláudia Pereira (2012, p. 37) também abordam a relação entre a Primeira Guerra Mundial 

e a juventude. Segundo estes, antes do conflito não havia fase intermediária entre a idade 

infantil e a adulta.  

Pelo contrário, não havia uma fase de transição, mas uma ruptura causada, 

primeiro, pela maturidade sexual, depois pela independência em relação à 

família, e, mais tarde, pelo casamento. Hoje, é o próprio caráter transitório da 

adolescência, com todas as suas transformações e passagens, que ergue as 

fronteiras que a separam da infância e da vida adulta. 

 

De volta ao tema da infância segundo Ariès, sua segunda interpretação decorre da 

importância que a escola obteve na educação infantil. A partir do fim do século XVII, 

começou um longo processo de enclausuramento das crianças, que passaram a frequentar 

colégios antes de se juntarem ao mundo adulto. A criança, que antes ficava em casa, 

entrou em um regime disciplinar rigoroso, que nos séculos XVIII e XIX resultou no 

internato em tempo integral. Desta forma, ao entrar no regime, afastou-se do mundo 

adulto em que em breve seria inserida, caso continuasse no lar (ARIÈS, 2006, p. 195).  

De acordo com Priore (2010, p. 10), no Brasil, as escolas chegaram com atraso, 

quando comparado à Europa. O ensino público só foi instalado em território nacional, 

ainda que de forma precária, na segunda metade do século XVII. Antes disso, havia 

algumas escolas jesuítas, porém eram poucas e para poucos. Mesmo depois de anos, já 

no século XIX, o ensino ainda não era para todos. Havia duas opções para as crianças: se 
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tivessem condições financeiras estudavam, se não, trabalhavam (NETTO; BREI; 

PEREIRA, 2010). Até os sete (7) anos, a criança acompanhava os pais em atividades do 

dia a dia. Após esta idade, era decidido se já começava a trabalhar ou se estudava, de 

acordo com a situação econômica da família (PRIORE, 2010, p. 84, 85). Desta maneira, 

os filhos de pessoas pobres não frequentavam escolas por ter de ajudar no complemento 

salarial da família. Muitas vezes, quando estavam matriculados, tinham que interromper 

os estudos na época da colheita. Assim, para as crianças com baixa renda familiar, o 

trabalho sempre foi priorizado em detrimento da formação escolar.  

Com relação às crianças da elite brasileira, os meninos iam para a escola aos sete 

(7) anos e só terminavam sua instrução com um diploma de doutor, geralmente o de 

advogado. Caso não quisessem frequentar uma escola particular, tinham a opção do 

Colégio Naval, em que seguiam a formação militar. Já as meninas começavam a educação 

aos sete (7) anos e terminavam aos quatorze (14). Neste período, recebiam instrução 

principalmente sobre habilidades manuais e dotes sociais. A partir de meados da década 

de 1870, começaram também a ter aulas sobre matérias como línguas, aritmética e história 

(PRIORE, 2010, p. 153 a 155).  

Na Europa do século XVII, de acordo com Postman (1999, p. 55), o aumento do 

número de crianças na escola provocou uma mudança no estatuto social. Como a escola 

se destinava a formar adultos instruídos, “os jovens passaram a ser vistos não como 

miniaturas de adultos, mas como algo completamente diferente: adultos ainda não 

formados. A aprendizagem na escola identificou-se com a natureza especial da criança”.  

Além disso, sua ida ao colégio foi possível porque a família de então começou a 

mostrar mais afeto entre seus integrantes, e os adultos passaram a se interessar pelos 

estudos dos filhos (ARIÈS, 2006, p. 195).  

Nota-se, portanto, que a criança, de “invisível”, passou não só a ser vista pelos 

outros como também a receber carinho e atenção da família. O colégio, além de instrui-

la, recebia ainda a responsabilidade de ajudar o infante a se preparar para administrar, no 

futuro, o “novo mundo” do adulto, já que tanto a infância como a idade adulta sofreram 

alterações após a inserção da criança na escola. 

Atualmente, frequentar a escola durante a infância e a adolescência ainda não é 

realidade para todos os brasileiros. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad), feita em 2011 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

mais de 3,5 milhões de crianças e adolescentes entre quatro (4) e dezessete (17) anos ainda 

estão fora do ambiente escolar no país. Destes, metade são de jovens entre quinze (15) e 
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dezessete (17) anos. Esta pesquisa também apontou que 77,4% das crianças entre quatro (4) e 

cinco (5) anos estavam no colégio; 98,2% das entre seis (6) e quatorze (14) anos também, 

ainda que não estivessem na série escolar correspondente; e 83,7% dos adolescentes entre 

quinze (15) e dezessete (17) também frequentavam as aulas (IBGE, 2011).  

A relação entre criança e educação se tornou mais estreita com o advento do 

capitalismo, cenário que, muitas vezes, exige que tanto o pai quanto a mãe trabalhem fora 

de casa. Os filhos, que até então tinham a companhia materna, passaram a precisar de um 

novo tipo de cuidado. Para tanto, começaram a surgir diferentes tipos de organizações 

sociais para a criança, que, reforçadas pelo Estado, buscavam protegê-la e garantir seu 

desenvolvimento de forma saudável. A partir de então, a criança também passou a 

ingressar na escola antecipadamente, o que provocou, como afirma a doutora em 

Educação Bernardina Leal (2011, p. 40), o prolongamento da infância. Isto porque, 

segundo Leal, o prolongamento da infância pode ser entendido como um prolongamento 

do processo de escolarização da criança. Ou seja, a criança, que antes entrava na escola a 

partir dos sete (7) anos de idade, passou a ter espaço para frequentá-la antes mesmo de 

completar seu primeiro ano de vida.  

A construção social da infância se torna concreta ao estabelecer valores morais e 

expectativas de conduta para esta idade. No Brasil, o conceito de criança como um ser 

frágil que necessita de proteção se consolidou com a aprovação da lei n. 8.069/1990, mais 

conhecida como Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Nela, o termo “criança” 

equivale ao indivíduo de até 12 anos incompletos e “adolescente” ao indivíduo entre 12 

e 18 anos – mesma definição utilizada por esta dissertação. Além disso, o ECA, por 

exemplo, reconhece indivíduos de até dezoito (18) anos como “pessoas humanas em 

processo de desenvolvimento”, além de afirmar que “aos pais incumbe o dever de 

sustento, guarda e educação dos filhos menores” (Artigos 15 e 22, ESTATUTO, 1990).  

Com o reconhecimento legal de que os indivíduos até dezoito (18) anos 

incompletos são incapazes de responder como pessoas completamente maduras, entre 

outras considerações, reconhece-se que os mesmos são diferentes dos adultos e, portanto, 

devem ser tratados de acordo com sua condição (criança ou adolescente). O ECA será 

novamente mencionado, desta vez com mais detalhes, no terceiro capítulo desta 

dissertação. 

Além da definição de infância proposta pelo ECA (de período cronológico para o 

desenvolvimento do amadurecimento), há também a defendida por alguns pesquisadores, 
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que seria a de construção histórica. O doutor em Educação e pedagogo Romilson Siqueira 

entende a infância e a criança como partes do social e as define da seguinte forma: 

a infância é, de fato, uma construção social que se dá num tempo da vida 

marcado por singularidades e universalidades no plano natural-social e lógico-

histórico e a criança é, de fato, um sujeito cujas experiências de vida se dão na 

articulação entre suas especificidades naturais/biológicas de desenvolvimento 

e suas condições concretas de existência, social, cultural e historicamente 

determinada. (SIQUEIRA, 2011, p. 186) 

 

Ou seja, nesta visão, o interesse está nas experiências vividas pelas crianças que 

podem contribuir para o seu desenvolvimento. A doutora em Educação Waléria Oliveira 

(2002, p. 34) explica que, nesta concepção, o estatuto e os papeis sociais atribuídos a esse 

grupo “mudam com as formas sociais, são historicamente produzidos e, no interior de 

uma mesma sociedade, são objeto de variação e mudança, em função de fatores como a 

classe social, o grupo étnico, entre outros”. Além disso, segundo esta interpretação, “a 

infância se relaciona à fase adulta não de modo hierárquico, mas como uma etapa em si 

mesma importante da vida. As crianças são consideradas, nessa perspectiva, membros de 

um grupo social, agentes de suas próprias vidas” (Op. Cit., p. 32). 

Como será visto adiante, esta interpretação é bastante usada para compreender o 

protagonismo infantil. 

Desde o começo do século XX, a psicologia infantil tem crescido em importância 

e contribuído mais para a psicologia tradicional do que recebido ajuda dela (WALLON, 

2007, p. 3). Quando se estuda o tema, é comum usar como referência o indivíduo adulto 

– principalmente comparando-o à criança. Ao agir desta maneira, a criança é observada 

como um “mini adulto”, que ainda apresenta diversas falhas e insuficiências, a serem 

preenchidas ao longo do tempo. No entanto, segundo o psiquiatra infantil Henri Wallon 

(2007, p. 10), essa estratégia de estudo inibe a percepção das peculiaridades da criança. 

Abaixo, será dissertado sobre alguns traços psicológicos da infância. 

Referência sobre aspectos da psicologia e história da criança, o psicólogo suíço 

Jean Piaget foi um dos nomes mais influentes no campo da educação na primeira metade 

do século XX. Suas pesquisas ofereceram uma visão totalmente nova sobre o perfil 

psicológico infantil para a época. Ao estudar a evolução do conhecimento infantil, juntou 

dois de seus interesses, biologia e epistemologia. Como consequência, posteriormente, 

criou uma área de estudo denominada “epistemologia genética”, que trata sobre o 

desenvolvimento natural da criança. De acordo com o pesquisador e professor de 

Sociologia da Universidade de Indiana, Estados Unidos, William Corsaro (2005, p. 10), 
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Piaget inovou ao apontar que as crianças percebem e organizam seus pensamentos de 

maneira diferente dos adultos.  

Para Piaget (1999, p. 14), “o desenvolvimento mental é uma construção contínua, 

comparável à edificação de um grande prédio que, à medida que se acrescenta algo, ficará 

mais sólido”. Este desenvolvimento pode ser dividido em seis estágios: três ainda 

enquanto a criança está na fase da lactância (ou seja até um ano e meio, dois anos de 

idade, portanto anteriores às fases do desenvolvimento da linguagem e do pensamento), 

e outros três que vão de dois (2) anos até o fim da adolescência. Este período inicial, 

composto pelas três primeiras etapas, é marcado por um “extraordinário desenvolvimento 

mental”, além de ser “decisivo para todo o curso da evolução psíquica: representa a 

conquista, através da percepção e dos movimentos, de todo o universo prático que cerca 

a criança” (Op. Cit., p. 17).  

Por esta divisão proposta por Piaget, podemos perceber que sua teoria 

desenvolvimentista se encaixa na definição de criança definida pelo Estatuto da Criança 

e do Adolescente. Ou seja, a criança passa por diversas fases de desenvolvimento até estar 

com seu sistema cognitivo totalmente desenvolvido, portanto, não devendo ser tratada 

como adulta. 

Em uma obra introdutória à psicologia, cinco profissionais da área explicam 

algumas teorias do desenvolvimento infantil, entre elas a de Piaget. Segundo o livro, o 

suíço enfoca seus estudos na interação entre as capacidades de maturação natural da 

criança e suas interações com o ambiente. Nesta relação, a criança era vista pelo psicólogo 

como participante ativa de seu processo de desenvolvimento, sendo chamada de “cientista 

investigadora” por fazer experiências com objetos e situações que estão em seu ambiente 

para ver as consequências. Para Piaget, este seria o motivo para a criança empurrar um 

prato da mesa, por exemplo (ATKINSON et. al., 2002, p. 98). 

Assim, para Piaget, o ambiente com o qual a criança se relaciona é aquele físico 

imediato. Em seus estudos, o suíço não valoriza tanto os contextos sociais e culturais para 

o desenvolvimento infantil, o que para outros psicólogos é fundamental, como será visto 

adiante na figura do psicólogo russo Lev Vygotsky. 

Dos três primeiros estágios propostos por Piaget (1999, p. 19, 20), o que apresenta 

maior importância para o desenvolvimento é o terceiro, conhecido como o da inteligência 

prática ou motora. Nesta fase, a criança desenvolve uma inteligência que se refere à 

manipulação de objetos e movimentos. Por exemplo, pegar um objeto para com ele 

alcançar outro seria um ato de inteligência. Neste período, a criança não difere o “eu” do 
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mundo exterior, isto é, “as impressões vividas e percebidas não são relacionadas nem à 

consciência pessoal sentida como um ‘eu’, nem a objetos concebidos como exteriores”. 

Assim, o “eu” é inconsciente de si mesmo e a consciência se inicia por um egocentrismo 

inconsciente e integral.  

Este egocentrismo também está presente na linguagem infantil. Para Piaget (1989, 

p. 7, 8), a criança apresenta dois tipos de linguagem: a “egocêntrica” e a “socializada”. A 

primeira ocorre nos primeiros anos de vida, quando a criança só fala de si mesma e não 

consegue se colocar no ponto de vista do interlocutor. Muitas vezes ela fala para si, em 

voz alta, sem se dirigir a ninguém. A segunda fase já ocorre quando a criança espera uma 

resposta, portanto quando há diálogo com o interlocutor, ainda que curto.  

Vale ressaltar que Piaget não utiliza o termo “egocêntrico” no sentido corrente, de 

preocupação prioritária consigo mesmo. Ele o emprega no sentido epistêmico, ou seja, 

“para designar a confusão do sujeito e do objeto [entendido aqui como ‘o outro’, podendo 

este ser uma pessoa ou um artefato] durante um ato de conhecimento em que o sujeito 

ignora a si mesmo e não consegue descentralizar-se, voltando-se para o objeto” (Op. Cit., 

p. 63). Isto é, a criança, ao descobrir o outro, volta-se totalmente para ele, esquecendo-se 

de si mesma – o que contraria o conceito corrente de egocentrismo.   

Voltando aos estágios de desenvolvimento infantil, o quarto proposto por Piaget, 

portanto o primeiro após a fase de lactância, é o da inteligência intuitiva, dos sentimentos 

interindividuais espontâneos e das relações sociais de submissão ao adulto. Também 

chamada de primeira infância, ocorre dos dois (2) até os sete (7) anos de idade. Com a 

capacidade adquirida da linguagem, a criança consegue falar sobre atividades passadas e 

antecipar futuras ações. Como consequência, surgem três grandes propulsores do 

desenvolvimento mental. São elas,  

Uma possível troca entre os indivíduos, ou seja, o início da socialização da 

ação; uma interiorização da palavra, isto é, a aparição do pensamento 

propriamente dito, que tem como base a linguagem interior e o sistema de 

signos, e, finalmente, uma interiorização da ação como tal, que, puramente 

perceptiva e motora que era até então, pode daí em diante se reconstituir no 

plano intuitivo das imagens e das “experiências mentais”. (PIAGET, 1999, p. 

24) 

 

Nesta fase, o egocentrismo inconsciente ainda está presente, sendo difícil para a 

criança se colocar no ponto de vista de outra pessoa. Desta forma, podemos perceber que 

em discussões entre crianças, por exemplo, é como se falassem para si mesmas, tamanha 

a dificuldade de se ver sobre o olhar do outro. Para Piaget (1999, p. 26), “esta espécie de 

‘monólogo coletivo’ consiste mais em uma mútua excitação à ação do que em troca de 
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pensamentos reais”. Ao comportar-se assim, a criança não fala somente para os outros, 

mas também para si própria. Percebe-se também que, a partir deste desenvolvimento 

mental, a criança passa a apresentar não só a inteligência prática e motora de 

anteriormente, como também a receber influência da linguagem e da socialização. 

Segundo o psicólogo suíço (1989, p. 35), o pensamento egocêntrico está presente 

em toda a infância, porém com influências distintas. Na faixa dos três (3) aos sete (7) anos 

de idade, afeta a inteligência de percepção, enquanto dos sete (7) aos onze (11) afeta sua 

inteligência verbal. Algumas das características deste tipo de pensamento são a 

importância dada aos esquemas visuais, que servem de demonstração e apoio para a 

dedução, e a maior influência que os julgamentos de valor pessoais têm sob o pensamento 

egocêntrico.  

O quinto estágio de desenvolvimento mental para Piaget compreende o período 

de sete (7) a doze (12) anos, sendo conhecido como o estágio das operações intelectuais 

concretas (começo da lógica) e dos sentimentos morais e sociais de cooperação. Neste 

período, marcado pelo começo da escolaridade infantil, há uma modificação decisiva no 

desenvolvimento da mente. De acordo com Piaget (1999, p. 40, 41), a partir dos sete (7) 

anos, a criança consegue se dissociar do outro, já sendo possível estabelecer discussões e 

desenvolver explicações no plano do pensamento e não só no da ação material Como 

consequência, ela conseguiria se liberar, pouco a pouco, do egocentrismo social e 

intelectual. Outra característica desta fase é o início da reflexão antes do ato. Ou seja, a 

criança pensaria antes de agir, diferentemente de antes, quando agia por impulso (Op. 

Cit., p. 42).  

Segundo a obra de introdução à psicologia, alguns psicólogos do desenvolvimento 

acreditam que Jean Piaget subestimou certas capacidades infantis. Isso porque, em testes 

feitos posteriormente, comprovou-se que há outros fatores além dos explorados por Piaget 

que poderiam influenciar no desenvolvimento mental. Consequentemente, alguns 

comportamentos esperados para determinada idade poderiam ser antecipados caso 

houvesse uma troca de experimentos. No entanto, mesmo com esta divergência de opinião 

entre os psicólogos, ainda não há consenso quanto à melhor alternativa a se adotar para 

analisar o desenvolvimento da criança (ATKINSON et. al., 2002, p. 103).  

Outro psicólogo reconhecido por seus estudos no campo do desenvolvimento 

infantil é o russo Lev Vygotsky. Diferentemente de Piaget, o russo acredita que, quando 

se trata da formação psicológica do indivíduo, mais importante que o desenvolvimento 

biológico é o social. Outra diferença é que, para Vygotsky, o desenvolvimento social da 
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criança sempre é resultado de suas ações coletivas, isto é, de sua interação com outros 

(CORSARO, 2005, p. 13).  

Para Vygotsky (1995, p. 150), a apropriação da cultura pelo indivíduo é um 

princípio-chave para seu desenvolvimento psicológico. Cultura, para o psicólogo russo, 

pode ser definida como um produto da vida social e da atividade social do ser humano. 

Um exemplo seria a linguagem, que muda de acordo com o indivíduo, havendo linguagem 

fônica, de gestos e a datilografia (Op. Cit., p. 42). Desta forma, em seus estudos, o 

psicólogo relacionou os dois termos, cultura e desenvolvimento, pois acreditava que havia 

um domínio da cultura no processo de desenvolvimento psicológico infantil. Desta forma, 

para Vygotsky,  

quando a criança adentra na cultura, não só toma algo dela, não só assimila e 

se enriquece com o que está fora dela. A própria cultura reelabora em 

profundidade a composição natural de sua conduta e dá uma orientação 

completamente nova a todo o curso do seu desenvolvimento. (VYGOTSKY, 

1995, p. 304) 

 

Assim, a partir do raciocínio de Vygotsky, infere-se que a cultura moldaria o perfil 

psicológico infantil. Como há diversas culturas no mundo, o desenvolvimento psicológico 

da criança poderia sofrer mudanças de acordo com a cultura a que estivesse exposta. Por 

exemplo, uma criança que está submersa em um mundo com diversos conceitos e 

símbolos culturais, desde pequena já teria o início do seu perfil psicológico traçado a 

partir destas influências. 

Diferentemente de outros teóricos (como Piaget, por exemplo), Vygotsky (2010, 

p. 116) acredita que a aprendizagem e o desenvolvimento da criança não ocorrem de 

forma simultânea, ainda que apresentem um grau de dependência entre eles. Para o russo, 

a criança, quando chega ao ambiente escolar, já tem diversas funções capacitadas para 

receber novos conhecimentos, ou seja, ali receberá o impulso para continuar com seu 

desenvolvimento cognitivo. Desta maneira, “o processo de desenvolvimento não coincide 

com o da aprendizagem, o processo de desenvolvimento segue o da aprendizagem, que 

cria a área de desenvolvimento proximal”. Vygotsky (2007, p. 94) acredita que o 

“aprendizado das crianças começa muito antes de elas frequentarem a escola. Qualquer 

situação de aprendizado com a qual a criança se defronta na escola tem sempre uma 

história prévia”. Por exemplo, quando a criança começa a estudar matemática no colégio, 

ela provavelmente já teve contato com a noção de quantidades anteriormente, como em 

operações de somar e subtrair. Ainda que o aprendizado pré-escolar seja diferente do 

escolar, ela aprendeu algo com a experiência. 
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Para se encontrar a relação entre o processo de desenvolvimento e a capacidade 

potencial de aprendizagem em cada caso específico, Vygotsky (2007, p. 97, 98) apresenta 

dois níveis de desenvolvimento. O primeiro, chamado de real, refere-se ao que a criança 

já sabe fazer, pois “define funções que já amadureceram, ou seja, os produtos finais do 

desenvolvimento”. A educação deve continuar este processo ao incentivar o outro nível 

de desenvolvimento que a criança apresenta, conhecido por proximal. Este define 

“aquelas funções que ainda não amadureceram, mas que estão em processo de maturação, 

funções que amadurecerão, mas que estão presentemente em estado embrionário”.  

A análise da zona de desenvolvimento proximal permite que psicólogos e 

educadores percebam o curso interno de desenvolvimento. Isto porque, a partir dela, é 

possível identificar tanto os processos de maturação já completados como aqueles que 

estão em formação. Assim,  

a zona de desenvolvimento proximal permite-nos delinear o futuro imediato da 

criança e seu estado dinâmico de desenvolvimento, propiciando o acesso não 

somente ao que já foi atingido através do desenvolvimento, como também 

àquilo que está em processo de maturação. (VYGOTSKY, 2007, p. 98) 

 

Na prática de ensino, Vygotsky (2007, p. 102) defende que as escolas devam 

voltar o aprendizado para a área de desenvolvimento proximal, pois “o ‘bom aprendizado’ 

é aquele que se adianta ao desenvolvimento”. Para o russo, o desenvolvimento real, ou 

seja, sobre o que a criança já sabe fazer, seria ineficaz do ponto de vista do 

desenvolvimento global da criança.  

Comparando Piaget a Vygotsky, percebe-se, portanto, que o psicólogo suíço se 

foca nas características dos processos cognitivos e estruturas biológicas para estudar o 

desenvolvimento infantil, enquanto o russo se concentra no contexto sociocultural para 

analisar o mesmo fim. Como ponto de semelhança, os dois consideram a criança um 

indivíduo diferente do adulto, já que a primeira está em fase de formação e o segundo 

completamente formado. 

Outro pesquisador que se destacou no campo do desenvolvimento infantil foi o 

psiquiatra francês Henri Wallon. Com o objetivo de entender o psiquismo humano, 

Wallon se volta para a criança por acreditar que é a partir dela que se acessa à gênese dos 

processos psíquicos. Como diferença entre suas teorias e as de Piaget, podemos dizer que, 

para Wallon, a sucessão de estágios no desenvolvimento da criança se dá de forma 

descontínua, ou seja, é marcada por conflitos entre o antigo e o novo. Já Piaget percebia 

estas etapas como transições imperceptíveis (WALLON, 2007, p. XXIII, XXVII). 
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Segundo este conceito de Wallon, as atividades que eram comuns em uma fase 

podem ser diminuídas ou até suprimidas na fase seguinte, mostrando que há uma 

descontinuidade entre elas. Entre um estágio e outro, também podem ocorrer crises 

(palavra usada por Wallon), com chances de afetar a conduta da criança. Ela se veria, por 

exemplo, no conflito entre seguir fazendo determinada atividade ou experimentar uma 

nova. Estas crises seriam importantes para o infante, pois pontuariam seu crescimento. 

Wallon (2007, p. 29) afirma que “cada fase é um sistema de relações entre as 

capacidades da criança e do meio que faz com que eles se especifiquem reciprocamente”, 

e que o meio não pode ser o mesmo em todas as idades. Para o psiquiatra, 

ele [o meio] é feito de tudo o que favorece os procedimentos de que a criança 

dispõe para obter a satisfação de suas necessidades. Mas, por isso mesmo, é o 

conjunto dos estímulos sobre os quais se exerce e se regula sua atividade. Cada 

etapa é a um só tempo um momento da evolução mental e um tipo de 

comportamento. (Op. Cit., p. 29) 

 

A cada idade, há um tipo particular de interações entre o sujeito e este meio, o 

qual consiste nas pessoas que estão a sua volta, na linguagem, nos aspectos culturais, 

dentre outros fatores. Este conjunto de elementos propiciaria diversas interações com o 

meio, que seriam aproveitadas pela criança conforme sua necessidade. 

Em uma obra sobre o psiquiatra francês, a pedagoga Izabel Galvão explica que, 

“considerando que o sujeito constrói-se nas suas interações com o meio, Wallon propõe 

o estudo contextualizado das condutas infantis, buscando compreender, em cada fase do 

desenvolvimento, o sistema de relações estabelecidas entre a criança e o ambiente” 

(GALVÃO, 2013, p. 11, 12). Desta maneira, justifica-se o ponto de vista de Wallon de 

que “só podemos entender as atitudes da criança se entendemos a trama do ambiente no 

qual está inserida”, pois “o meio não é uma entidade estática e homogênea, mas 

transforma-se juntamente com a criança” (Op. Cit., p. 36, 39). Ou seja, o comportamento 

infantil pode variar de acordo com o ambiente em que a criança vive, sendo importante 

também analisar este meio.  

O livro de introdução à psicologia também afirma que os fatores ambientais 

podem acelerar ou retrasar o desenvolvimento, porém sem alterar a ordem das etapas. Ou 

seja, uma criança não poderia iniciar uma fase posterior sem ter passado pela anterior. 

Para os autores desta obra, no entanto, nem todos os psicólogos concordam que o 

desenvolvimento ocorre a partir de uma sequência de etapas. Com relação a períodos de 

crise entre as fases, estes autores afirmam que não há comprovações até o momento. O 

que, sim, há são momentos sensíveis, ou seja períodos ideais para um tipo particular de 
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desenvolvimento. Se neste período o comportamento não for firmado, pode ser que não 

se desenvolva completamente após este momento. Por exemplo, “o primeiro ano de vida 

parece ser um período sensível para a formação de íntimas relações de apego interpessoal” 

e “os anos pré-escolares podem ser especialmente significativos para o desenvolvimento 

intelectual e a aquisição da linguagem” (ATKINSON et. al. 2002, p. 94). 

A partir destes estudos, já se percebe como a infância é importante para a formação 

do perfil psicológico do indivíduo, que ocorre nesta fase e pode influenciar em 

comportamentos futuros.  

Junto ao perfil psicológico, a personalidade do indivíduo também tem origem na 

infância e se desenvolve a partir de dois fatores: o genético e o ambiental. O primeiro 

ocorre pela hereditariedade, por exemplo, pais inteligentes tendem a ter filhos 

inteligentes; assim como pais introvertidos têm mais probabilidade de ter filhos 

introvertidos. O segundo ocorre a partir do ambiente doméstico em que é criado. Estes 

dois fatores podem reforçar-se mutuamente, ou seja, pais inteligentes que estimulam 

intelectualmente seus filhos, ou serem antagônicos, por exemplo, pais tímidos que 

encorajam a participação social dos filhos para contrabalançar sua possível introversão 

(ATKINSON et al., 2002, p. 447). 

O psicanalista e médico brasileiro Abrahão H. Brafman (2012, p. 25) discorda 

sobre a capacidade do ambiente em gerar traços de personalidade. Para Brafman, o 

ambiente pode “reforçar ou inibir características já existentes na dotação inata do 

indivíduo”, mas não criá-las. Apesar dos estudos feitos até então, o médico reforça que 

ainda é “um enorme desafio estabelecer quais características são congênitas e quais 

resultam de sua educação”.  

Apesar de haver divergências quanto a este aspecto, há concordância sobre a 

correlação entre genótipo e ambiente, assim como sobre a capacidade que o primeiro tem 

de poder moldar o segundo – já que o ambiente também depende da personalidade da 

criança. Por exemplo, diferentes personalidades expostas ao mesmo ambiente têm reações 

distintas: uma criança ansiosa e sensível reagirá de forma diferente a pais severos do que 

uma criança calma e resiliente. Em outro tipo de interação, a personalidade da criança 

pode moldar o estilo de criação dos pais, o que, mais uma vez, molda adicionalmente a 

personalidade da criança, reforçando-a. Por exemplo, crianças dóceis tendem a provocar 

uma criação menos controladora de seus pais, ao contrário de crianças mais agressivas. 

Assim, na formação da personalidade, não basta a correlação entre genótipo e ambiente, 
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há também a influência interativa e direta do genótipo sobre o ambiente (ATKINSON et 

al., 2002, p. 448).   

Portanto, percebe-se que há muitas interpretações sobre como ocorre o 

desenvolvimento da criança, assim como sobre os fatores que têm influência sobre este 

processo. Para esta pesquisa, todas as teorias apresentadas têm pontos interessantes e 

válidos. Por exemplo, após ler cada análise, compreendeu-se o desenvolvimento infantil 

como decorrente de fatores biológicos e culturais, que sofre influências do meio e de 

como a criança constrói relações com as pessoas a sua volta. 

Da mesma maneira que os primeiros anos de vida do indivíduo são fundamentais 

para moldar sua personalidade, o desenvolvimento de órgãos vitais também se encontra 

nessa fase. Segundo a Academia Americana de Pediatria (AAP), organização norte-

americana formada por cerca de 62 mil pediatras que se dedicam à saúde, segurança e 

bem-estar de crianças, adolescentes e jovens adultos, o cérebro tem grande 

desenvolvimento nos primeiros três (3) anos de vida, e o estímulo recebido pela criança 

nesta fase influencia extremamente seu crescimento. Por este motivo, em uma nota escrita 

pelo médico e membro da AAP David L. Hill, recomenda-se atenção no uso da TV. De 

acordo com Hill, como a criança está condicionada a aprender a partir da interação com 

outras pessoas, os pesquisadores da AAP recomendam que até os dois (2) anos de idade 

a criança não assista TV – mesmo que fique ligada com som ambiente, sem ninguém em 

frente à tela (HILL, 2013).  

Isso porque, para a AAP, quando ocorre a exposição antes da idade recomendada, 

a TV afeta a memória de curto prazo, o desenvolvimento de linguagem e leitura, 

distúrbios do sono e de atenção do bebê. Isto ocorreria porque, como a criança aprende a 

partir da interação, ao estar em frente à TV ela se manteria passiva. Para os pesquisadores 

da AAP, uma criança de dois (2) anos aprende mais ao brincar no chão enquanto vê a mãe 

cozinhando do que ao assistir televisão, pois os dois, mãe e filho, estariam se vendo. A 

diversidade de expressões faciais, tons de voz e linguagem corporal entre eles promoveria 

este aprendizado, ao passo que em frente à tela nada ocorreria. Quanto ao atraso do 

desenvolvimento da linguagem, a situação poderia ser provocada pela diminuição do 

número de palavras que a criança escutaria. Enquanto um adulto fala cerca de 940 

palavras por hora ao filho, a televisão emite cerca de 770. Para Hill, menos palavras 

significam menos aprendizado (Op. Cit., 2013). 

Quando a criança atinge os dois (2) anos de idade, os pesquisadores da AAP 

recomendam que ela não assista mais de duas horas por dia de transmissão, pois, mais 
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que isso em frente da televisão, tende a estimular a obesidade, queda do desempenho 

escolar e distúrbios no sono (Op. Cit., 2013).  

Outra pesquisa médica, desta vez realizada pelo Centro Médico de Seattle, 

também faz o mesmo alerta. Segundo o estudo publicado na revista Pediatrics, o hospital 

afirma que a cada hora em frente à TV a criança tem, em média, 10% mais chances de 

desenvolver a síndrome do déficit de atenção. A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 

também orienta os pais a não permitir que seus filhos com essa idade assistam TV. 

Segundo o Departamento Científico de Segurança da Criança e do Adolescente da SBP 

(2015), “problemas de distúrbio de atenção ocorridos em crianças de 7-8 anos têm sido 

descritos em crianças expostas à televisão antes dos 2 anos de idade”. Além disso, este 

departamento também aconselha aos pais, entre outras medidas, a “não usar a televisão 

como babá eletrônica de seus filhos” e a “reduzir o tempo para ver televisão a uma ou 

duas horas por dia”, quando a criança tem mais de dois (2) anos de idade. 

Durante a infância, uma atividade que é de grande importância, e por isso deve 

ser preferida em vez da televisão, é a brincadeira, considerada como uma etapa 

fundamental para o desenvolvimento. De acordo com a idade, o ato de brincar apresenta 

funções distintas, como sensório-motoras, de articulação, memória verbal e sociabilidade 

(WALLON, 2007, p. 58). Por exemplo, ao escalar um escorregador, a criança pratica 

habilidades motoras e desenvolve o equilíbrio, ao brincar de casinha, ou outra atividade 

com dramatização, aprende a expressar seus sentimentos.  

A ficção faz parte do jogo. Ao brincar, a criança costuma alternar ficção e 

realidade, sempre transpondo uma para a outra. Por exemplo, quando “cozinha” 

comidinha de papel, ela sabe que aquilo não é comida de verdade, ainda que diga que é. 

Além disso, a criança reproduz em forma de brincadeira as impressões que acabou de 

viver (WALLON, 2007, p. 66, 67).  

A professora de psiquiatria na Escola Médica de Harvard Susan Linn (2010a, p. 

39) vê a brincadeira como fundamental para quatro pontos do desenvolvimento infantil: 

o aprendizado, a criatividade, a solução construtiva de problemas e a habilidade de 

autocontrole.  

É dessa forma também que as crianças aprendem a lidar com a vida e a 

encontrar significados. Brincadeiras criativas proporcionam uma janela dentro 

do coração e da mente das crianças – é dessa forma que elas expressam suas 

próprias verdades. Além do fato de serem alimentadas, terem uma casa e amor, 

não existe nada mais importante para a saúde de uma criança durante sua 

infância do que brincadeiras criativas. (LINN, 2010a, p. 39, 40) 
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Desta maneira, a brincadeira é uma das responsáveis pelo bem-estar psicológico 

infantil, pois permite à criança se auto expressar, oferece uma forma de interagir e 

interpretar o mundo, além de promover uma abertura em suas experiências.   

Atualmente, muitas atividades infantis, como pique-pega, queimado e cobra-cega, 

são facilmente deixadas de lado para dar espaço às mídias eletrônicas. Os brinquedos 

também não são os mesmos, já que os atuais costumam atrair a atenção das crianças pela 

modernidade e tecnologia. Porém, de acordo com Susan Linn (2006, p. 83), é preciso que 

as crianças aprendam a entender o mundo a partir da exploração ativa, utilizando todos 

os sentidos, algo que não se consegue em frente a telas. A televisão, por exemplo, por 

oferecer estórias prontas acompanhadas por imagens, não oferecem o mesmo estímulo à 

imaginação dos espectadores, como uma brincadeira de “faz-de-conta”. Assistir à TV é 

uma atividade passiva, que deveria ter seu tempo controlado, como mencionado 

anteriormente, a partir das recomendações da Academia Americana de Pediatria e da 

Sociedade Brasileira de Pediatria. 

Ao deixar as brincadeiras “tradicionais” de lado, as crianças da atual geração já 

apresentam diferenças com relação às crianças de décadas atrás. Segundo a 

neuropsicologia, ciência que estuda a relação entre o cérebro e o comportamento humano 

e analisa funções como a memória, linguagem, percepção visual e outras funções 

cognitivas, é possível notar esta variação. Para a médica especialista em Neuropsicologia 

Leonor Bezerra Guerra, ainda não há como saber quais consequências o mundo midiático 

de hoje pode ter sobre o sistema neural das crianças, porém percebe-se que este não é o 

mesmo de anos atrás. 

As crianças e jovens de gerações atuais são mais ou menos inteligentes, atentos, 

capazes de memorizar, do que as de gerações anteriores? Essa é uma boa 

pergunta para os neurocientistas. Não sabemos, ainda. Mas provavelmente elas 

apresentam diferenças em alguns aspectos de suas funções cognitivas. Há 

pesquisadores interessados nos resultados da influência do “mundo midiático 

atual” sobre o comportamento humano, mas ainda não há dados consistentes. É 

provável que a exposição maior a informações visuais e auditivas em detrimento 

de informações verbais escritas venha a diminuir as habilidades de linguagem 

escrita do ser humano e ampliar as habilidades visuais, por exemplo. Pode ser 

também que a menor interação “corpo a corpo” entre os seres humanos, que 

agora se comunicam virtualmente, modifique suas habilidades de interação 

social. Mas não temos, ainda, estudos que comprovem essas mudanças porque 

esse “mundo midiático de hoje” é relativamente recente. O modo como vivemos, 

sem dúvida, altera, aos poucos, a estrutura e o funcionamento de nosso cérebro 

e, portanto o nosso comportamento. (GUERRA, 2010) 

 

Desta maneira, Guerra sugere a possibilidade de alterações no desenvolvimento 

dos indivíduos devido às novas interações com mídias eletrônicas. A forma de vida atual, 

segundo a neuropsicóloga, já é capaz de alterar o funcionamento de partes do corpo (no 
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caso, o cérebro), o que implicaria, consequentemente, em mudanças em seu 

comportamento. O que ainda não é possível saber é em que grau a exposição a estas 

mídias pode influenciar nas variações das características biológicas e comportamentais. 

 Como sugerido por Vygotsky, durante as etapas de desenvolvimento, a criança 

recebe influência dos diferentes tipos de estímulos que a envolvem, como sociais e 

culturais. Por conseguinte, quando exposta a tecnologias atuais, é possível que também 

seja influenciada por elas. A neuropsicologia seria útil, neste caso, para a identificação e 

auxílio de vários problemas que poderiam ocorrer no cotidiano das crianças. Ainda que o 

campo seja recente, com muitas pesquisas sobre o tema em desenvolvimento, algumas 

mudanças já começam a ser estudadas, como as mencionadas acima pela médica Leonor 

Guerra.  

Outra área que observa o comportamento infantil é a psicanálise. Segundo o 

psicanalista e doutor em Educação Leandro de Lajonquière (2010, p. 11), a fronteira que 

separa as crianças dos adultos, para a psicanálise, pode ser definida como libidinal ou 

pulsional. Ou seja, “uma criança distingue-se de um adulto quando modifica 

estruturalmente sua relação com a sexualidade. E fazê-lo cedo demais, fora das 

possibilidades de adotar essa nova posição, é perturbador para as crianças”.  

No desenvolvimento infantil, já é possível perceber algumas mudanças 

comportamentais relacionadas à sexualidade, principalmente com relação às meninas. 

Alguns pais constantemente dizem que suas filhas têm substituído cada vez mais cedo as 

brincadeiras infantis por maquiagens, assim como se interessado por roupas de 

adolescentes e por meninos antes do previsto. A psicóloga Eluza Maria Enck (2007) 

afirma que esta observação é verdadeira, além de que, observa-se hoje “quase uma 

indiferenciação de comportamentos entre as crianças na latência com as que se encontram 

na puberdade”.  

A “latência” mencionada pela psicóloga é uma terminologia de Sigmund Freud 

para o intervalo que há no desenvolvimento da sexualidade infantil, geralmente entre os 

seis (6) e dez (10) anos de idade. Ao utilizar este conceito, Enck afirma que já não se nota 

tantas diferenças entre meninas nesta faixa etária com as que estão na pré-adolescência. 

Se há uma antecipação da puberdade na sociedade atual, portanto antecipação também da 

adolescência, também pode haver um encurtamento do período de latência. Ou seja, a 

criança poderia “despertar” sua sexualidade antes do usual.  
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Sobre a questão, Lajonquière (2010, p. 10) expõe que, para Freud, a criança se 

afasta da infância quando consegue extrair consequências de sua posição sexuada. Ou 

seja, 

quando pode fazer alguma coisa com sua sexualidade, e dela extrair um 

‘produto’. Assim se uma criança pula a fronteira que a separa da adolescência 

cedo demais, não tem munição para responder ao que se espera dela no mundo 

adulto; não tem ovos para fazer uma omelete. Não pode tampouco dar meia-

volta e retornar ao mundo infantil, porque já sabe que ele não existe mais. Por 

isso, extrai-se da vida. 

 

Esta antecipação à adolescência poderia deixar a criança perdida, pois não teria 

ainda a maturidade para saber como agir no mundo adulto e tampouco poderia voltar a 

agir como criança, já que não se veria mais como tal. Para Enck (2007), o encurtamento 

da fase de latência pode ser estimulado por diversos fatores, entre eles o apelo sexual que 

há nos meios de comunicação, a falta de limites à criança, o estímulo ao consumo infantil, 

a indiferenciação de papeis dentro da família, a convivência e participação da criança na 

vida dos pais e o acesso irrestrito e ilimitado a TV e a internet.  

A mídia, no entanto, também pode influenciar no desenvolvimento da mente da 

criança de maneira positiva, posto que há programas educativos e que incentivam 

comportamentos pró-sociais para o público infantil, ensinando-o a ser respeitoso e 

prestativo. Porém, também pode prejudicá-lo ao, muitas vezes, veicular modelos 

potencialmente danosos para o comportamento da criança, além de construir valores e 

sentimentos controversos nos telespectadores mirins. Como exemplo, há cenas de novela 

ou desenhos em que crianças maltratam bichinhos ou que têm inveja de colegas de turma.  

A psicóloga brasileira Angela Biaggio (2006) também nota esta dualidade, 

presente principalmente na TV: “programas apresentados na televisão que implicam 

valores morais têm grande potencial para manter os valores da população ou para 

promovê-los para níveis mais amadurecidos”. Ou seja, ao assistir com frequência 

programas que incentivam valores morais, como ser educado e tratar bem os outros, o 

público os assimila para seu cotidiano e tende a praticá-los no dia-a-dia. Da mesma forma, 

quando os valores não são positivos, o público passa a considerá-los comuns e pode adotá-

los como novos hábitos.  

A aprendizagem de comportamento a partir da observação também ocorre fora 

das telas. De acordo com o professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São 

Paulo Yves de La Taille (2009), as crianças estão sempre atentas ao comportamento 

alheio, principalmente ao dos adultos. Quando percebem que os mais velhos se 

comportam diferentemente do que falam, ou seja, quando percebem que apesar de haver 
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boas regras, não necessariamente há boas pessoas, seu senso de confiança diminui. Como 

consequência, seu “querer agir” moral pode ficar prejudicado. Devido a esta 

característica, no ambiente familiar, uma das principais formas de educar os filhos é a 

partir do exemplo. Portanto, é de grande importância para a educação da criança que os 

adultos demostrem as mesmas ações que lhe ensinam. 

Um ponto que tem chamado bastante a atenção de estudiosos é o comportamento 

das crianças nos dias atuais. Como visto, de “invisível”, o infante passou, já no século 

XX, a estar em baixo dos holofotes, no centro da família. Além dos benefícios já 

mencionados por esta mudança, houve também consequências não tão positivas. Diversos 

estudos, por exemplo, abordam, atualmente, a visão de crianças como “tiranas” dentro de 

casa. Segundo Priore (2010, p. 7), “as crianças passaram de reis a ditadores. Muitas de 

suas atitudes parecem incompreensíveis aos nossos olhos. Quase hostis”. Para a doutora 

em História Social, muitas vezes, os vínculos “de obediência, de respeito e de 

dependência do mundo adulto acabam sendo trocados por uma barulhenta autonomia” 

(Op. Cit., p. 8).  

A doutora em Psicologia Clínica e professora da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul Marcia Neder (2012, p. 78) acredita que esta “soberania infantil” pode 

ocorrer por duas razões. A primeira por “culpa dos adultos por negligenciarem os filhos 

e que, por isso, tornam-se permissivos”, e a segunda por adultos que, “enamorados de si, 

(...) não parecem muito disponíveis para o trabalho de formar outro ser e que é bem mais 

intricado e complicado que simplesmente ‘impor limites’ e restrições”. Ou seja, ao não 

se mostrarem dispostos a educar da maneira apropriada seus próprios filhos, aceitariam 

com mais facilidade as vontades das crianças, por ser mais prático do que negar ou 

discutir os pedidos. Do outro lado, a criança, por ter sempre suas vontades atendidas, 

tende a se tornar a “soberana” da casa. Este traço de personalidade comum a vários 

adultos, também entendido como uma espécie de infantilização deste indivíduo, será 

trabalhado ainda neste capítulo.  

 

1.2 O protagonismo infantil e sua valorização 

O que é, afinal, protagonismo infantil? O termo é relativamente recente e pode ser 

compreendido como um processo social em prol do interesse superior da infância. Esta 

definição foi dada em 1998 por um dos especialistas sobre o tema Angel Gaitán, da 

associação guatelmateca “Alianza para el Desarrollo Juvenil Comunitario, em um 
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seminário realizado pelo Unicef na Colômbia. Na ocasião, definiu o protagonismo infantil 

como 

o processo social mediante o qual se pretende que meninas, meninos e 

adolescentes desempenhem o papel principal no seu próprio desenvolvimento 

e no de sua comunidade, para alcançar a realização plena de seus direitos, 

atendendo a seu interesse superior. É tornar prática a visão da infância como 

sujeito social de direitos e, portanto, deve promover uma redefinição de papeis 

nos distintos componentes da sociedade: infância e juventude, autoridades, 

família, setores que não estão organizados, sociedade civil, entidades etc. 

(GAITÁN, 1998, p. 86)1  

 

Ao se usar o termo “protagonismo infantil”, deve-se pensar em crianças que 

desempenham um papel de destaque no seu desenvolvimento. Ainda que não estejam 

sozinhas, segundo este conceito, caberia a elas o papel principal de iniciar e desenvolver 

um processo de reestruturação da sociedade em função de seus interesses. Isto porque, 

por terem voz ativa, poderiam mostrar aos adultos seu ponto de vista sobre as mais 

variadas discussões.  

Os direitos mencionados por Gaitán na citação acima são os da “Convenção sobre 

os direitos da criança”, código definido pelas Nações Unidas em 1989. Como o Brasil foi 

um dos países signatários da Convenção, seu código se transformou no decreto número 

99.710 de 1990.  

Entre estes direitos estão que os Estados Partes devem assegurar ao máximo a 

sobrevivência e o desenvolvimento da criança, assim como a proteção e o cuidado 

necessários ao seu bem-estar. A Convenção também afirma que a criança que estiver apta 

a formular seus próprios juízos deve ter “o direito de expressar suas opiniões livremente 

sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em 

consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança” (UNICEF, 

1989). 

A Convenção também assegura o direito da criança à liberdade de expressão, que 

inclui “liberdade de procurar, receber e divulgar informações e ideias de todo tipo, 

independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por meio das artes 

ou por qualquer outro meio escolhido pela criança”. Também é direito da criança a 

liberdade de pensamento, de consciência e de crença. Todos estes direitos devem ser 

assegurados pelos Estados Partes que assinaram a Convenção. Para tanto, estes Estados 

devem prestar assistência aos pais e representantes legais para o desempenho de suas 

                                                           
1 Tradução própria. 
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funções em relação à educação infantil, assim como assegurar a criação de instituições, 

instalações e serviços para o cuidado das crianças (Op. Cit., 1989). 

A Convenção aborda ainda os direitos da criança nos temas de adoção, 

deficiências físicas ou mentais, educação, descanso e lazer, entre outros. Assim, percebe-

se que o objetivo da Convenção é defender uma reestruturação da sociedade em função 

da criança. O protagonismo infantil também buscaria este objetivo, ao colocar a criança 

em destaque na busca por estes direitos. 

Gaitán (1998, p. 85) também menciona outras definições para o termo, tais como 

“selecionar crianças capazes e prepará-las como oradoras de temas de interesse 

conjuntural ou da moda, para apresentá-los em determinados foros”, “organizar as 

crianças para que participem de mobilizações junto a outros setores da sociedade civil”, 

fazer com que crianças “participem em atividades benéficas para a comunidade”, e 

finalmente, “abrir espaços para que as crianças expressem suas ideias a fim de que estas 

sejam consideradas”2. Segundo Gaitán, estas definições estão parcialmente certas, pois, 

ainda que possam ser consideradas como manifestações do protagonismo infantil, não 

refletem a essência pura do mesmo.  

De origem etimológica do grego “protagonistés”, a palavra “protagonista” 

significa ator principal de uma peça teatral, filme, série, ou aquele que se destaca em 

qualquer acontecimento, área ou situação (AURÉLIO, 2014). Para o doutor em Educação 

Romilson Siqueira (2011), na prática, o termo protagonista tem sido usado, 

predominantemente, com o objetivo de “reafirmar a importância da participação de 

sujeitos que vivenciam processos de exclusão e marginalização social e que precisariam, 

portanto, reafirmar sua identidade”, como nos casos da infância e adolescência, das 

questões de gênero, de etnia, dentre outros. 

De acordo com o pesquisador e professor de Sociologia da Universidade de 

Indiana, Estados Unidos, William Corsaro (2005, p. 6), antes da década de 1980, os 

estudos sociológicos não abordavam com frequência o tema “criança”. Isso porque, na 

época, ela ainda apresentava uma posição subordinada na sociedade e isso se refletia no 

tratamento dado a ela pelos estudos teóricos sobre infância e socialização. Da década de 

1980 em diante, a sociologia, de maneira geral, rompeu com a ideia anterior de criança 

como objeto das ações do adulto para reinterpretá-la como “agente ativa que constrói sua 

própria cultura e contribui para a produção do mundo adulto”. Desta maneira, ao definir 

                                                           
2 Tradução própria. 
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a criança como sujeito do processo de socialização3, pode-se inferir que esta sociologia 

também a considera como protagonista.  

A mudança na forma de tratar a criança também ocorreu em outras esferas da 

sociedade, como na própria família, que também sofreu alterações ao longo dos anos. 

Atualmente, esta nem sempre é constituída por pai, mãe e irmãos, visto que é comum 

encontrar famílias com menos filhos, e muitas vezes com pais solteiros, assim como pais 

separados que têm filhos com outros parceiros, ou com pais homoafetivos. Outra 

mudança que afetou as famílias foi a introdução de uma maior quantidade de mulheres 

no mercado de trabalho, com carga horária integral, o que significa dizer que mais 

crianças ficaram sob os cuidados de terceiros. No entanto, ainda que essas características 

pudessem indicar um afastamento entre pais e filhos, na prática mostrou uma maior 

convivência entre eles, tanto nas conversas cotidianas quanto na participação infantil em 

decisões dentro de casa.  

No Brasil, a atenção à criança é algo recente. Somente em 1927, por exemplo, 

tornou-se obrigatório o registro dos filhos. Até então, a criança não possuía nenhuma 

identificação e tampouco a sociedade demostrava preocupação em mudar o cenário. Aos 

poucos, algumas mudanças ocorreram, como sua defesa em um dos artigos da 

Constituição Federal de 1988, e, a mais emblemática, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), em 1990.  

Na Constituição Federal, o artigo nº 227 defende os direitos que a criança tem na 

sociedade e nomeia os responsáveis em lhe garanti-los. Assim, 

é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente 

e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, 

à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 

à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 

e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional nº 65, de 2010). 

(CONSTITUIÇÃO, 1988) 

 

No ano seguinte, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

que estabelece as diretrizes para o melhor desenvolvimento destes indivíduos, dando-lhes 

apoio e promovendo seus direitos. O ECA também se estabeleceu como um dos marcos 

do protagonismo infantil, pois defende, por exemplo, “que a sociedade compreenda, cada 

                                                           
3 Para William Corsaro (2002, p. 113), socialização é vista como um processo reprodutivo “na medida em 

que as crianças não se limitam individualmente a interiorizar a cultura adulta que lhe é externa. Pelo 

contrário, as crianças tornam-se numa parte da cultura adulta, isto é, contribuem para a sua reprodução 

através das negociações com os adultos e da produção criativa de séries de culturas de pares com outras 

crianças”. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc/emc65.htm#art2
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vez mais, que crianças e adolescentes são cidadãos, com direitos legítimos, e toda 

violação desses direitos deve acabar” (ESTATUTO, 1990). 

Para a doutora em Sociologia pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de 

Janeiro (IUPERJ) Irene Rizzini (2004), estes dois documentos, o ECA e a Constituição 

Federal, permitiram ao Brasil ser conhecido internacionalmente como um dos precursores 

da participação infantil em assuntos sobre as crianças.  

O protagonismo infantil pode ser incentivado de três maneiras: pela “organização 

infantil”, pela “participação infantil” e pela “expressão infantil”. Juntas, as três frentes 

buscam outros três impactos sociais: a sensibilização da família e de outros setores em 

relação às crianças e à Convenção da ONU, a participação da sociedade civil em um 

projeto social a favor da infância, e o compromisso das autoridades em fortalecer políticas 

públicas congruentes com o projeto. Estas três maneiras devem ser trabalhadas em 

conjunto para conseguir o melhor resultado do protagonismo. Caso sejam separadas, é 

grande a probabilidade de desintegração do processo, já que sua relação com os outros 

setores da sociedade provavelmente não será o mesmo (GAITÁN, 1998, p. 86).  

De acordo com a forma com que estes aspectos sejam praticados, o protagonismo 

infantil pode variar em eficácia, sustentabilidade e autenticidade. Isto porque cada frente 

possui distintos níveis de avanço, a serem medidos conforme são realizadas as ações em 

prol dos direitos da criança. Assim, o nível menos eficaz seria o com menos 

medidas/ações implementadas, e que, portanto, ainda não pode ser considerado um 

autêntico projeto de protagonismo infantil, faltando-lhe também sustentabilidade em suas 

ações.  O nível mais eficaz seria o com mais ações voltadas para o protagonismo infantil, 

com as crianças em papeis de destaque em diversas esferas da sociedade.  

Por “organização infantil”, entende-se a articulação de crianças e adolescentes 

com o objetivo de fazer valer seus direitos, podendo ocorrer em diferentes níveis (local, 

municipal, estatal, entre outros) e contextos (comunitário, escolar). Para se organizarem, 

ainda que tenham o papel principal, crianças e adolescentes também contam com a ajuda 

de adultos. Assim, elas buscariam a partir de organizações, já existentes ou não, colocar 

os direitos estabelecidos pelas Nações Unidas em prática. Como exemplos de níveis e 

contextos, pode-se citar juntas diretivas, comitês e conselhos, que permitem uma 

sustentabilidade adequada dos processos de protagonismo infantil (Op. Cit., p. 86).  

Já “participação infantil” é o processo que visa ampliar o poder da infância 

organizada em sua relação com os adultos. Esta participação garante a legitimidade e 

incidência social do protagonismo infantil. O exemplo de participação mais didático é a 
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de um grupo de crianças dentro de formações políticas, cívicas e democráticas. Nelas, seu 

nível de influência pode variar de quase nulo (em que o poder e autoridade do adulto são 

absolutos) a total (em que crianças dirigem a organização, executam as atividades e 

propõem novas ações sem ajuda de adultos). Para que a “participação infantil” seja eficaz, 

não basta somente incentivar sua atividade dentro do grupo, é preciso também facilitar a 

abertura de espaços nos quais a decisão do grupo tenha uma cota de aceitação e 

implementação (Op. Cit., p. 88 a 90).   

E “expressão infantil” remete à manifestação da criança de ser, pensar e se sentir 

como sujeito em uma sociedade. Um colégio pode incentivar este comportamento, por 

exemplo, a partir de aulas de teatro, desenho e pinturas, cantos, dentre outras atividades 

ligadas à arte. Isto porque, nestas classes, as crianças tendem a desenvolver mecanismos 

propícios para manifestar seus pensamentos e sentimentos. Para melhores resultados, 

além de incentivar a capacitação da expressão, deve-se também fortalecer a autoestima e 

autoconfiança da criança, para que ela possa superar possíveis traumas ou conflitos que a 

impedem de se manifestar (Op. Cit., 97, 98, 103). 

Além da definição de Angel Gaitán, há outras sobre protagonismo infantil, que, 

em geral, confundem o conceito já exposto com a ideia de participação – para o 

guatemalteco, a participação é uma das três frentes e não a única. A pedagoga, especialista 

em Gestão Educacional e mestra em Educação Diana Dal Soto é uma das estudiosas que, 

ao tratar da infância, relaciona protagonismo infantil com participação: “a explicação do 

que significa participação está associada ao significado de protagonizar, e é comum ser 

utilizado em contexto de ações sociais que visem envolver crianças em processos 

decisórios para transformações sociais” (DAL SOTO, 2013).  

Independentemente das variações de significado, ao se tratar especificamente de 

protagonismo infantil, deve-se pensar na criança que desempenha um papel principal e 

determinante mas não único, em um contexto que pode ser social, econômico ou político. 

A criança, entendida portanto como um ser, na medida do possível, autônomo, seria capaz 

de incentivar ações e participar de decisões relevantes.  

Em uma sociedade adultocêntrica, ou seja, em que as práticas sociais 

predominantes são voltadas para os adultos e são eles quem decidem o que é melhor para 

todos, as crianças conseguem se afirmar como protagonistas? Ainda que os pais estejam 

respeitando mais os direitos das crianças quanto às necessidades básicas, às condições de 

existência e à educação, são os sentimentos dos adultos que prevalecem na decisão final.  
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Alguns estudiosos são cautelosos quanto à tentativa de se aplicar o protagonismo 

infantil em uma sociedade com estas características. Segundo Romilson Siqueira (2011, 

p. 180), é necessário se perguntar em relação a que se é protagonista, além de o que de 

fato “esse protagonismo pode alterar no cenário social [uma vez que] a experiência social 

tem mostrado que as crianças não são consideradas nem na sua expressão e voz quanto 

menos em suas ações”. Em situações, por exemplo, em que são necessários um papel de 

ação e intervenções sociais, como em posicionamentos políticos de processos de 

negociação, acordos e enfrentamentos, a criança ainda não tem como exercer seu papel 

de protagonista pois não vivenciou estas ações na infância. Portanto, dependendo do 

tema, seu papel será menor devido às limitações de sua idade e experiência. 

Posto isso, é importante registrar que, para ser protagonista, a criança não tem que 

fazer tudo sozinha, sem a ajuda ou interferência dos adultos. O protagonismo não deve se 

vincular ao individual, mas, sim, contrariamente, ao coletivo, para que a criança possa ser 

auxiliada pelos adultos em processos ainda não vividos por ela. Um dos exemplos em que 

ocorre essa troca é na educação. Não por acaso, justamente nessa área é que se encontram 

vários estudos sobre o protagonismo infantil sob a ótica educacional. No espaço escolar, 

a criança é constantemente incentivada a participar de atividades sociais, estimulando sua 

forma de se expressar.  

Uma ação que tem sido observada em algumas escolas é a criação de conselhos 

estudantis formados por crianças. É o caso da Escola Municipal de Educação Infantil 

Dona Leopoldina, na região oeste de São Paulo, que, desde 2012, aproxima o 

protagonismo infantil dos alunos. Há três anos, o colégio criou um conselho deliberativo, 

o Conselho da Criança, formado por estudantes de quatro (4) e cinco (5) anos de idade, 

com o objetivo de estimulá-los a fazer sugestões e, assim, perceberem que são inteligentes 

e têm consciência do que falam. Em entrevista ao Portal De Olho Nos Planos, iniciativa 

que recebe apoio do Instituto C&A e do Unicef, a diretora da escola, Márcia Harmbach, 

declarou que o conselho gerou mudanças na escola. Segundo ela, sua implantação ajudou 

na valorização e no protagonismo dos alunos, que “passaram a aprender mais, se 

engajaram nas propostas das professoras com mais facilidade e se tornaram mais 

questionadores e críticos, vendo a escola como um todo”. De acordo com a diretora, para 

este modelo ser bem-sucedido em outros colégios é preciso que, antes, o adulto aprenda 

a escutar a opinião da criança (PORTAL DE OLHO NOS PLANOS, 2015). 

Da mesma maneira, é preciso ter em consideração o meio em que a criança está 

para analisar a capacidade de desenvolvimento de seu protagonismo. Para exercer o papel 
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de sujeito, a criança interage com outros indivíduos – sejam eles crianças ou adultos – e 

com o meio. Esta interação, como mencionada por Wallon (2007, p. 29) no subcapítulo 

anterior, também é condição para um desenvolvimento saudável do infante.  

Um autor muito abordado em estudos sobre protagonismo infantil é o psicólogo 

russo Lev Vygotsky, também já mencionado anteriormente, que defende a ideia de que o 

desenvolvimento cognitivo da criança ocorre por meio da interação social. Devido as 

ideias de Vygotsky se relacionarem principalmente com o ambiente educacional, diversos 

educadores e pedagogos buscam em suas obras compreender o novo papel da criança na 

sociedade.  

Segundo o psicólogo russo, a aprendizagem e o desenvolvimento da criança não 

ocorrem de forma simultânea. Assim, para poder auxiliar a criança de uma forma 

saudável, o espaço escolar deve “oferecer ao aluno situações de experiências que o 

oportunizem realizar aprendizagens”, ou seja, transmitir à criança aquilo que ela 

aprenderia sozinha. Uma das formas de conseguir esta ação seria a partir do reforço das 

relações entre professor e aluno, e entre os alunos, para que novos caminhos de 

aprendizagem e desenvolvimento sejam abertos (ROCHA, 2012). 

Desta forma, a criança deixaria de ter uma relação passiva com a escola, passando 

a participar de trocas e interações com o ambiente de estudo. Para Oliveira (2002, p. 33), 

“a criança, que está em pleno processo de desenvolvimento, necessita deste espaço de 

afirmação, onde possa manifestar, vivamente, seus sentimentos, pensamentos e gestos, 

expressar-se, criativa e ludicamente, enquanto sujeito único, singular”.  

Estas ações que reforçam o protagonismo infantil no ambiente escolar também o 

podem fazer dentro de muitas famílias. Se desde o início a criança recebe o impacto 

sociocultural de que é prioritária e valorizada, seu psicológico será reforçado neste 

sentido. É possível que esse cenário lhe estimule a emitir o que pensa em diversas 

ocasiões e a considerar que deve ser sempre atendida. Ou seja, a criança consegue exercer 

o protagonismo no núcleo familiar porque seu ambiente favoreceu o comportamento. 

Para Romilson Siqueira (2011, p. 187), diferentemente do que acontece em outros 

contextos sociais (escolas e grupos de amigos, por exemplo), no núcleo familiar, a 

racionalidade se volta para a proteção e o afeto, criando assim um espaço para a 

emancipação da criança e da família como um todo. Em um meio com estas 

características, a criança se torna mais segura, com mais autoestima e confiança para 

expor seus pensamento e desejos. Ao perceber que é escutada, ela tende a sentir mais 

vontade de se posicionar. Ambientes assim estimulam a expressão e a participação 
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infantil. Como consequência, pode-se dizer que a família é um promissor território para 

o desenvolvimento do protagonismo infantil.  

Quando este espaço é permitido, a criança começa a dividir responsabilidades com 

os pais, ainda que em níveis de importância diferentes. Esta nova realidade incentiva o 

protagonismo infantil, pois estimula sua participação nas tarefas e decisões, dividindo-as 

com os adultos. Isso ocorre porque é em situações neste ambiente que a criança possui 

mais liberdade para expressar sua identidade e, assim, exercer o máximo de sua 

autonomia. Ressalta-se que esta autonomia não deve ser compreendida como absoluta, 

mas como regulada por um compromisso que é recíproco entre os sujeitos. Percebe-se, 

assim, que o dualismo criança-adulto de antes cede espaço a uma teia de 

interdependências, em que os pais consideram o filho inteligente e capaz de produzir 

ideias de comum interesse. 

Nas brincadeiras pertinentes à infância, a criança, quando envolvida em um 

ambiente de estímulo ao protagonismo, também pode reforçar seu espaço de afirmação, 

pois sente-se confortável para expressar seus sentimentos e pensamentos. Outra forma de 

se afirmar como protagonista é resistindo às ordens dos adultos, gerando conflito em casa. 

Para Oliveira (2008), não querer obedecer os pais e nem negociar as ordens impostas 

também pode refletir o papel de protagonismo exercido pela criança. Desta maneira, nota-

se, que situações de brincadeiras e conflito são também alguns dos cenários em que o 

protagonismo pode se manifestar.  

Como visto até então, o protagonismo infantil tem diversos pontos positivos, 

como o estreitamento da relação entre pais e filhos (quando estes não decidem desafiar 

as ordens dos adultos), com mais participação infantil e maior respeito às opiniões da 

criança. Porém, nem todas as consequências são harmoniosas. Com o decorrer dos anos, 

percebeu-se como o papel de protagonismo da criança foi aproveitado pelo mercado para 

chegar aos bolsos dos adultos. Este tópico será desenvolvido no segundo capítulo. 

Outro ponto negativo que pode ser associado ao protagonismo infantil é a teoria 

sobre o desaparecimento da infância, apresentada por Neil Postman (1999). Segundo o 

professor de Comunicação, a criança, pouco a pouco, estaria sendo “adultizada”, ou seja, 

cada vez mais estaria se assemelhando ao adulto. Para ele, uma das razões para este 

comportamento recai sobre a televisão, por tentar “refletir os valores e estilos dominantes. 

E em nossa situação atual os valores e estilos da criança e os dos adultos tendem a se 

fundir” (POSTMAN, 1999, p. 142). Por exemplo, suas linguagens, formas de se vestir, 

gostos, entre outros fatores, estariam muito próximos dos apresentados pelos adultos, 
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tornando os dois mundos cada vez mais homogêneos. Assim, “o que agora diverte a 

criança também diverte o adulto” (Op. Cit., p. 148). A partir deste comportamento, as 

crianças estariam perdendo as características de sua idade e antecipando-se ao mundo 

adulto – por isso, o nome da teoria como o desaparecimento da infância.  

Relacionou-se, aqui, esta característica com o protagonismo infantil, pois, neste, 

a criança, ao ganhar espaço para opinar e se expressar, pode assumir características de 

além da sua idade. Por exemplo, na escola municipal de São Paulo, mencionada 

anteriormente, que criou o Conselho da Criança, o aluno participante tem o compromisso 

de se reunir com professores e debater pautas. Esta não seria uma função considerada 

como de adulto? Neste caso, o protagonismo exercido pelas crianças poderia antecipar o 

fim da sua infância? Talvez, sim. No entanto, à esta pesquisa, parece válido que as 

crianças também participem de decisões sobre o que desejam para a escola e tenham este 

espaço para se expressarem.  

O psicanalista e doutor em Educação Leandro de Lajonquière (2010, p. 195, 196) 

também aborda o desaparecimento da infância e acrescenta outra variação: a de que a 

infância parece estar encurtando, quando comparada a de algumas décadas. Segundo o 

psicanalista, é comum se pensar que as crianças estão mais inteligentes, desenvolvendo-

se mais rápido, falando coisas que os pais pensam “da onde ela tirou isso?”. Como 

consequência, os adultos sentem a necessidade em “adequar” a educação para esta “nova” 

criança, que já não é mais tão infantil. Concomitante a esta postura, há outra que é 

contraditória ao desaparecimento da infância, por desejar justamente sua perenidade. 

Sobre ela, Lajonquière afirma que, para muitos, “as crianças correm riscos de ficarem 

sem infância por ‘culpa dos adultos’ e, portanto, nos engajamos na proteção da suposta 

integridade inocente e psiconatural de um ser infantil atemporal”. Esta proteção estaria 

explícita, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), que no primeiro 

artigo já menciona que “esta lei dispõe sobre proteção integral à criança e ao adolescente”. 

De fato, parecem ser duas posturas distintas. Se por um lado há o incentivo à 

capacidade de análise, integração, participação, dentre outros fatores, da criança, este 

poderia, consequentemente, estimular uma possível retração da infância. Porém, perceber 

a criança ainda como um ser em desenvolvimento, com diversos aspectos ainda em 

formação, como físico, mental e afetivo, e desejar protegê-la do “mundo adulto”, poderia 

representar uma tentativa de prolongar a infância – ou, ao menos, de fazer com que a 

criança complete doze (12) anos ainda sendo “criança”. 
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No Brasil, ao mesmo tempo em que as crianças estão se destacando dentro das 

famílias, notam-se adultos que apresentam traços infantis bem definidos. Este assunto 

será tratado no subcapítulo a seguir, uma vez que, também esse cenário, pode se refletir 

no desenvolvimento da criança.  

 

1.3 Possível (e frágil) contra-argumento do mercado: linguagem infantil para o 

público adulto  

Decidiu-se abordar este ponto devido à contribuição do mercado na 

“infantilização” do adulto. Conforme será visto neste subcapítulo, esta influência, quando 

bem-sucedida, torna o indivíduo atento às linguagens infantis, o que também poderia ser 

uma das justificativas para a ampla utilização de apelos infantis em anúncios de produtos 

de uso familiar e adulto.  

Atualmente, é possível perceber um rejuvenescimento do mundo adulto. São 

exemplos desse comportamento, homens indo ao trabalho de skate, mulheres com roupas 

típicas do universo adolescente, grupos que vão ao cinema assistir histórias infanto-

juvenis, entre outros. Estes adultos envelheceram sem deixar de ser consumidores jovens.  

Segundo o filósofo francês Gilles Lipovetsky (2007, p. 71), ao se observar parques 

de lazer, jogos de videogames e produtos que parecem brinquedos, reconhece-se que a 

hipótese de adultos se comportando como crianças se confirma cada vez mais, como nos 

casos expostos acima. De acordo com o filósofo, “em uma escala mais ampla, nos parques 

de diversões os adultos têm prazer em brincar de ser a criança que foram”. No entanto, 

percebe-se que, muitas vezes, não é apenas brincadeira momentânea de adultos, mas sim 

uma característica que eles não querem perder. Isto acarreta outra consequência, como 

mencionada por Lipovetsky (Op. Cit., p. 71), a qual “se os velhos querem parecer jovens, 

os jovens adultos ‘recusam-se’ a crescer: (...) parecem querer viver no eterno 

prolongamento de sua infância ou de sua adolescência”. 

A neurociência trouxe uma nova orientação sobre a adolescência que já está sendo 

usada por psicólogos americanos e britânicos. Para ela, esta fase vai até os vinte e cinco 

(25) anos, e não dezoito (18) como é o habitual. De acordo com a psicóloga infantil 

Laverne Antrobus, que trabalha com este novo conceito para a adolescência, a explicação 

para a mudança é que o desenvolvimento cognitivo de uma pessoa jovem continua a se 

desenvolver após seu 18° aniversário. Além disso, até o desenvolvimento completo do 

córtex pré-frontal, sua maturidade emocional, a autoimagem e o julgamento são afetados. 

Assim, segundo os defensores desta linha, a adolescência apresenta três estágios: dos doze 
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(12) aos quatorze (14), dos quinze (15) aos dezessete (17) e dos dezoito (18) anos em 

diante, sem especificar a idade em que terminaria (O GLOBO, 2013).  

De maneira semelhante a esta lógica psicológica, o teórico político Benjamin 

Barber (2007, p. 19) cita uma organização de médicos chamada “Sociedade para a 

Medicina Adolescente”, que cuida de pessoas entre dez (10) e vinte e seis (26) anos. 

Barber também menciona o projeto “Transições para a Vida Adulta”, da Fundação 

MacArthur, que considera a idade de trinta e quatro (34) anos como o fim desta transição. 

Portanto, ambos os citados, organização e projeto, defendem a extensão da adolescência. 

Apesar da discussão sobre a “infantilização do adulto” ser relativamente recente 

(as primeiras pesquisas aparentemente surgiram no final do século XX), já há alguns 

autores que se dedicam a ela. Um deles é o professor e jornalista britânico Michael 

Bywater, que tem publicado sobre o assunto. De acordo com ele, estamos inseridos em 

uma sociedade que estimula intensamente a infantilização de gostos, responsabilidades, 

comportamentos, pensamentos, hábitos de compras e muitos outros fatores. Até o que os 

indivíduos devem pensar é informado por ela (BYWATER, 2006).  

Os indivíduos desta geração já recebem muitos nomes. “Kidults” (junção de kids 

com adults, duas palavras em inglês), “rejuvenis”, “twixters” e “adultescentes” são alguns 

exemplos. Para o psicólogo e especialista em Vínculos Humanos Sergio Sinay (2012, p. 

78), estes indivíduos  

costumam ter emprego, muitas vezes são profissionais bem qualificados e até 

mesmo vivem uniões estáveis (seus cônjuges normalmente são também 

adultescentes que continuam incubados nas casas dos pais). Grande parte deles 

tem dinheiro suficiente para satisfazer seus gostos, e o fazem. Não se trata 

somente de gostos simples. Têm seus próprios automóveis (dos quais cuidam 

como se fossem filhos), vestem roupas de marca, viajam para destinos nada 

baratos e compram todo tipo de aparelhos tecnológicos (sobretudo os de 

tecnologia de conexão e de isolamento) que lhes são oferecidos. São uma fatia 

importante do mercado para inúmeras empresas (automobilísticas, cosméticas, 

turísticas, tecnológicas, bancárias, de bebidas e da indústria da conexão, entre 

outras), que investem somas absurdas para cooptá-los, colonizá-los e sugar 

seus orçamentos (geralmente via cartão de crédito), tanto quanto gastam seus 

pais para encubá-los in aeternum. [Grifos do autor]. (SINAY, 2012, p. 78) 

 

O raciocínio de Sinay exposto acima pode ser relacionado ao de Barber (2007, p. 

13 e 17), que afirma que a infantilização está intimamente ligada “às demandas do 

capitalismo de consumo numa economia de mercado global”, pois os profissionais da 

comunicação e do marketing objetivariam vender tanto para jovens quanto incutir nos 

consumidores mais velhos os gostos dos mais novos. O interesse destes profissionais em 

atingir o adulto com mente juvenil se justificaria por este formar parte de um público com 
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dinheiro suficiente para consumir os mais variados produtos, sem ter o costume de 

analisar a real necessidade de adquiri-los. 

Comerciantes e marqueteiros estão conscientemente perseguindo um público 

comercial jovem com a carteira suficientemente cheia de dinheiro para 

representar um mercado bastante atraente, mas suficientemente desinformado 

em seus gostos para ser vulnerável à manipulação corporativa consciente via 

propaganda, marketing e branding. Ao mesmo tempo, esses avatares do 

consumo estão procurando incentivar a regressão dos adultos, esperando 

reacender neles os gostos e hábitos de crianças, de modo que possam vender 

globalmente a parafernália relativamente inútil de jogos, aparelhos e inúmeros 

bens de consumo para os quais não há nenhum “mercado necessário” 

identificável além daquele criado pelo próprio imperativo frenético do 

capitalismo de vender. (BARBER, 2007, p. 17, 18) 

 

Barber afirma que as empresas praticam estas ações de maneira consciente por 

acreditar que elas sabem o que estão fazendo quando estimulam a infantilização do 

comportamento adulto, seja com relação a gostos, pensamentos ou hábitos de compras. 

Na opinião do teórico político, as companhias desejam este novo comportamento do 

consumidor, pois, assim, podem vender “parafernália inútil” a quem tem dinheiro para 

pagar por ela. Desta maneira, tratar o indivíduo como criança se mostra como mais uma 

estratégia de marketing para aumentar as vendas, pois a compra seria feita de forma 

menos reflexiva. Em um processo racional de análise de compra, seria pouco provável 

que todos os itens, principalmente os sem utilidade específica, ainda fossem adquiridos.  

De acordo com Sinay (2012, p. 18), os indivíduos infantilizados, também 

denominados como “crianças infladas” na terminologia utilizada pelo autor, têm “desejos 

urgentes, mutantes e insaciáveis, que originam constantemente novos mercados, e que 

por sua vez movem milhões – na moda, na tecnologia, na cosmética, na farmacologia, na 

cirurgia plástica, na publicidade e no marketing”. Portanto, devido a estas características, 

indivíduos com traços infantis em sua personalidade tenderiam a consumir sem reflexão.  

Como o consumo em prol da juventude eterna é bastante lucrativo, o mercado tem 

investido neste segmento. Segundo Benjamim Barber (2007, p. 32), os profissionais de 

marketing acreditam que “para o capitalismo de consumo prevalecer, é preciso tornar as 

crianças consumidores e tornar os consumidores crianças”. De acordo com Barber (2007, 

p. 97), este “infantilismo” propiciaria o consumismo ao alimentar “uma cultura de 

consumo impetuoso necessária para vender bens pueris num mundo desenvolvido que 

tem poucas necessidades genuínas”.   

O conceito de juventude, de fato, é bastante explorado nas publicidades atuais e é 

possível perceber nos adultos um desejo em alcançá-lo. Ainda que a opinião de Barber 

seja contundente e bastante crítica, parece ser bastante aplicável à realidade. “Juventude” 
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se tornou uma espécie de ideologia nos dias atuais, em que todos querem ter “espíritos 

jovens”. Geralmente esta busca é realizada a partir da aquisição de bens de consumo, 

como a compra de automóveis esportivos ou cirurgias plásticas para rejuvenescimento. 

Os doutores em Antropologia Rocha e Pereira (2012, p. 87) também concordam 

que a publicidade tem influenciado na expansão do conceito de juventude. Em um estudo 

sobre a relação entre juventude e consumo no Brasil, identificaram que há uma mudança 

de estratégia publicitária ocorrendo em comparação à década anterior. Antes, “criava-se 

um conceito jovem para um público também jovem; agora, cria-se um conceito jovem 

para públicos de todas as idades”. 

Da mesma forma que o marketing incentivaria este comportamento ao explorar o 

conceito de juventude nas campanhas publicitárias, muitos indivíduos também se 

negariam a amadurecer. De acordo com o doutor em Psicologia Pedro Bendassolli e o 

doutor em Administração Maurício Serafim (2007), um dos motivos para isso seria o 

culto à eterna juventude, sendo o amadurecimento malvisto pois representaria o início da 

decadência e entrave às novidades. A pessoa madura já teria várias “manias” e tenderia a 

ser resistente a mudanças, tornando a maturidade uma fase a ser evitada. Outro motivo 

apontado para este comportamento seria por estes indivíduos não quererem 

constrangimentos com seus filhos, por meio de contrariedades. Para tanto, tentariam se 

igualar aos menores quanto às roupas, valores, pensamentos, entre outros. Ao imitar o 

comportamento e gosto dos filhos, evitariam confrontos de opinião e se sentiriam mais 

próximos a eles. Por fim, outra razão mencionada seria a de evitar conversas sobre 

assuntos “chatos”, como política e economia, pois para estes adultos seria algo distante 

da prática. De maneira similar às crianças, eles não querem discutir, mas sim terem seus 

desejos atendidos. Como solução para estes inconvenientes, surge o prolongamento da 

adolescência. 

Sinay (2012, p. 13) também aponta o desejo por não querer ter responsabilidades 

como motivo para a infantilização. Segundo o psicólogo, esta característica se origina da 

“imaturidade coletiva da sociedade e de seus indivíduos”, isto é, não são só cidadãos que 

desejam fugir de compromissos, mas também seus governantes. Como exemplo, cita os 

“homens representantes da lei”, que deveriam se comportar de forma exemplar, 

respeitando os códigos vigentes, mas muitas vezes desacatam a ordem pública justamente 

por ter esta “posição de respeito” na sociedade. Dentro de famílias, também não é raro 

encontrar casos de pais que “abandonam a responsabilidade de estabelecer limites que 

ajudem a crescer, de transmitir valores por meio de atitudes, de ensinar modelos 
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significativos e de orientar as prioridades existenciais” dos filhos (Op. Cit., 2012, p. 15). 

A fuga de responsabilidades, segundo o psicólogo, ocorreria para evitar o compromisso 

e trabalho necessários em se educar uma criança. 

Além disso, há uma relação que pode ser estabelecida com o protagonismo 

infantil. Como muitos indivíduos não podem agir como crianças devido às 

responsabilidades já assumidas perante a família (por exemplo, ter que pagar contas), uma 

das formas de, ao menos, se aproximarem deste objetivo seria delegando mais funções às 

crianças. As responsabilidades que não querem ter, aos poucos, seriam repassadas aos 

filhos. Desta forma, pode-se dizer que, ao receber responsabilidades aquém de sua idade, 

a criança passaria a ocupar uma parte importante do núcleo familiar, detendo certo poder 

sobre escolhas. Portanto, os dois comportamentos, do adulto infantilizado e da criança 

adultizada, estariam interligados, influenciando-se e reforçando-se mutuamente.   

Entre adultos mais jovens, esse comportamento também se reflete na demora em 

sair da casa dos pais para buscar um lugar próprio. No Brasil, por exemplo, de acordo 

com estudo do IBGE de 2012, quase 25% dos indivíduos entre vinte e cinco (25) e trinta 

e quatro (34) anos ainda viviam nesta situação, enquanto em 2002 este valor era de 20,3%. 

Chamado de “geração canguru”, este grupo é formado principalmente por homens (cerca 

de 60%), com mais anos de estudo e menos ocupação que os outros residentes da casa 

(CARNEIRO, 2013). Segundo uma das coordenadoras responsáveis pela pesquisa, Ana 

Saboia, estes 25% não representavam somente indivíduos que querem economizar 

financeiramente e por isso ainda continuavam nas casas dos pais. Outro motivo desta 

prática seria justamente o amadurecimento tardio destes indivíduos. 

Essa geração canguru vive como filho na residência, mas tem rendimento. As 

razões não se restringem à questão financeira. Uma das hipóteses é que as 

pessoas queiram estudar mais. Além disso, as pessoas estão casando e tendo 

filhos mais tarde e o amadurecimento também parece estar mais tardio. 

(CARNEIRO, 2013) 

 

No Sudeste do Brasil, a geração canguru estava em número maior, chegando a 

quase 27% dos indivíduos nesta faixa etária (LEAL, 2013). O estudo também apontou 

que a maioria dos casos ocorria em famílias com renda mais elevada: nas que tinham 

renda familiar per capita de até meio salário mínimo, 6,6% tinham adultos nesta faixa 

etária como filhos; entre aquelas com dois (2) a cinco (5) salários mínimos, 15,3%; e nas 

famílias com mais de cinco (5) salários mínimos per capita, eram 14,7% os indivíduos 

nessa classificação (AGÊNCIA BRASIL, 2013). 
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Porém, ao se analisar o raciocínio de Sergio Sinay, exposto anteriormente, de que 

os “adultescentes” têm dinheiro para satisfazer seus gostos caros, como em viagens e 

automóveis, por que não conseguiriam se sustentar financeiramente morando sozinhos? 

Além disso, por que não seria possível estudar e trabalhar concomitantemente, como 

muitas pessoas fazem, para, assim, já “sair da bolsa de canguru” dos pais? A resposta 

mais provável estaria na infantilização. Ou seja, seria cômodo para eles ainda morarem 

com os pais, como filhos que “ainda não cresceram”.  

Segundo a doutora em Economia e presidente do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), Wasmália Bivar, a geração canguru é um fenômeno mundial, pois quanto 

mais rico é o país, mais os indivíduos querem ficar na casa dos pais. Para ela, pessoas com 

renda mais alta investem em um prolongamento da formação, escolhendo viver na casa dos 

pais enquanto fazem graduação, mestrado e doutorado. Assim, Bivar acredita que as causas 

para essa permanência não são conforto, comodismo ou falta de condições financeiras, mas 

sim a possibilidade de investir mais na carreira profissional (QUAINO, 2013).  

O estudo mostra outra porcentagem também importante para o tema da infantilização 

do adulto: o surgimento da “geração nem-nem” (que nem estuda e nem trabalha). No Brasil, 

em 2012, era formada por quase 20% dos jovens entre quinze (15) e vinte e nove (29) anos, 

sendo a maioria (mais de 70%) mulheres. A razão para a grande presença feminina 

aparentemente era a maternidade: 58,4% das mulheres neste grupo tinham pelo menos um 

filho. Entre a faixa de vinte e cinco (25) a vinte e nove (29) anos, o número de mães 

aumentava para 74% (CALEIRO, 2013).  

 De acordo com o IBGE, essas mães não tinham com quem deixar as crianças, por isso 

pararam de trabalhar e de estudar. O Instituto também informou que os integrantes deste grupo 

pertenciam a “faixas educacionais mais baixas, com menor nível de instrução e menos 

vínculos com o mercado de trabalho”. Na faixa etária de dezoito (18) a vinte e quatro (24) 

anos, o número de indivíduos neste grupo era ainda maior: 23,4% (QUAINO, 2013). 

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 

origem francesa e composta por trinta e quatro (34) países, também realiza esta pesquisa 

em outros países, encontrando a porcentagem média de 15,8% dos jovens entre quinze 

(15) e vinte e nove (29) anos nesta situação. Porém, ressalta que, na maioria dos países 

estudados, este comportamento é transitório e as razões são variadas, muitas vezes de 

origem cultural. Exemplo disso é o fato de 77% das jovens mexicanas não trabalharem e 

nem estudarem por preferirem se dedicar à formação da família (ESTADÃO, 2014a). 
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Essa “geração canguru”, quando se tornam pais, podem não criar o senso de 

responsabilidade com relação aos filhos automaticamente. Como educar crianças é 

trabalhoso, babás e escolas tenderiam a assumir esta função, abrangendo um papel dos 

pais. Este comportamento ausente de muitos adultos pode estar relacionado a geração de 

crianças insistentes e não conciliatórias ao não conseguirem o que querem, também 

chamadas de “déspotas mirins”4. Nota-se, assim, que o comportamento do adulto em não 

querer assumir responsabilidades muitas vezes pode afetar a criação dos filhos.  

É válido ressaltar que não obrigatoriamente os integrantes da “geração canguru” e da 

“geração nem-nem” vão reproduzir o comportamento infantilizado. Ainda que seja possível 

haver mais “adultescentes” entre estes públicos, não significa que sejam formados somente 

por indivíduos com este comportamento. 

Atualmente, percebe-se que a imagem de ser jovem é vendida para além de uma 

faixa etária, sendo mais bem representada por um estado de espírito livre e 

despreocupado. Assim, independentemente da idade que se tenha, qualquer um pode 

manter a juventude, ao ter não só a autoestima aumentada pela sensação jovial, como 

também a aparência física. Desta forma, cremes antirrugas, botox, cirurgias, maquiagens 

corretivas, todos são produtos de consumo que movem grandes cifras de dinheiro.  

O cinema também tem grande interesse em atingir o “mercado adolescente 

esticado”, composto por pessoas de treze (13) a trinta (30) anos. Barber (2007, p. 38, 39) 

explica que a infantilização tem sido a estratégia de adaptação do cinema norte-

americano, que traz blockbusters, ou seja, filmes com grande sucesso de público, com 

características universais infantis, super-heróis, personagens conhecidos, muitas 

sequências e uma extensa linha de produtos licenciados.  

Foi de um filme, inclusive, que surgiu o nome para um novo diagnóstico que tem 

acometido vários homens. A síndrome de Peter Pan, diagnóstico identificado pelo 

psiquiatra canadense Eric Berne e desenvolvido pelo psicólogo norte-americano Dan 

Kiley, atinge os indivíduos que não querem ter as responsabilidades da vida adulta, assim 

como o menino da história não queria crescer. Segundo Kiley (1987, p. 1), a síndrome 

pode ser definida como  

um estado de imaturidade emocional que começa com ansiedade e narcisismo 

e termina em desespero. É um fenômeno sociopsicológico detectado em 

homens que, embora tenham atingido a idade adulta, são incapazes de encarar 

os sentimentos e as responsabilidades dos adultos. No esforço de esconder seus 

fracassos, recorrem ao fingimento e à falsa alegria. 

                                                           
4 Vide página 33. 
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Kiley (1987, p. 6, 37) não a define como uma doença, já que é incapaz de matar, 

mas como um fenômeno psicológico que põe em risco a saúde mental do indivíduo. Isso 

porque afeta seu bem-estar emocional, bloqueando o amadurecimento. Para Kiley (Op. 

Cit., p. 18), “os atributos da SPP [síndrome de Peter Pan] tornam-se um problema quando 

o homem não mais se comporta de maneira infantil, mas simplesmente é infantil” (grifo 

do autor). Desta maneira, não querem estudar, trabalhar ou estar relacionado com 

qualquer coisa do mundo adulto. Seu desejo é fazer todo o possível para continuarem 

“crianças que não querem crescer” (Op. Cit., p. 27).  

Assim, quem sofre desta síndrome não é o indivíduo adultescente, mas sim alguém 

que sofre um caso mais grave de saúde. A pessoa diagnosticada com a SPP não quer ser 

infantil, simplesmente o é. Por outro lado, o adultescente não é infantil, mas quer ser. Por 

isso, ainda que tenha uma vida praticamente “normal”, ou seja, com um bom trabalho, 

automóvel próprio, viagens, dentre outras coisas, ainda busca manter desperta a “criança 

dentro de si”.  

Ilustra o comportamento da SPP, a página da internet, encontrada pela autora desta 

dissertação, intitulada Discípulos de Peter Pan (2013), criada pelo escritor brasileiro 

Enrique Coimbra. Seu objetivo é escrever para as pessoas que se encaixam na definição 

da síndrome. Na apresentação do site, há o texto:  

Não sabe o que fazer da vida? Vive sem dinheiro? Tem medo de envelhecer 

frustrado? Se sente só? Procura conselhos? Esse é o Discípulos de Peter Pan. 

É aqui que os garotos e garotas perdidos se encontram pra terapia. Não importa 

a idade, somos eternos jovens. Queremos uma vida melhor. Essa é a nossa 

Terra do Nunca. (DISCÍPULOS DE PETER PAN, 2013) 

 

A página é repleta de temas juvenis. Na seção “Comportamento”, há diversos 

textos motivadores, ensinando a como fazer amigos depois dos vinte (20) anos, 

relacionar-se melhor com os pais, amar-se mais, entre outros. Há matérias, inclusive, em 

tom humorístico, como a que tem o título “10 crueldades pra fazer antes de morrer”, em 

que cita furtar uma grande loja e colocar o pé na frente de alguém. São dicas semelhantes 

ao comportamento de crianças, porém direcionadas a adultos infantilizados 

(DISCÍPULOS DE PETER PAN, 2013). 

Propõe-se, aqui, que este comportamento infantilizado, seja em função de 

síndrome ou em apenas no desejo de se manter jovem, muitas vezes é estimulado pela 

comunicação.  

Por ser lucrativa, a juventude, tratada como fenômeno social (pois influencia 

diretamente os hábitos, costumes e crenças de um público consumidor adulto), tornou-se 
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um conceito publicitário, estrategicamente aplicado no posicionamento de marcas, 

produtos e empresas. Esta estratégia de marketing pode ser reconhecida em anúncios 

televisivos, que estimulam a “criança interna” que há dentro de cada indivíduo. Como 

consequência, ao influenciar o desejo pela juventude, as empresas podem até lucrar mais, 

porém também podem provocar prejuízos na personalidade dos indivíduos, sejam eles 

adultos ou crianças. Por conta disso, para esta pesquisa, nos casos em que a publicidade 

pode incentivar a infantilização do adulto e, muitas vezes, a adultização da criança, o 

lucro comercial deixa de ser um benefício. 
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Capítulo 2 

A criança como influenciadora de compra: relações entre protagonismo infantil e 

cultura de consumo 

 

2.1 A cultura de consumo hoje 

Somos todos consumidores, porém não somos iguais: temos gostos, preferências, 

pensamentos diferentes. Além disso, temos idades, nacionalidades, graus de escolaridade, 

profissões distintas, entre outros atributos diferenciadores. Fatores como esses analisados 

em conjunto tornam cada indivíduo único. E é para que suas necessidades sejam 

compreendidas e atendidas, que setores de marketing investem em estudos sobre 

comportamento de consumo.  

No entanto, nem sempre foi assim. Segundo o doutor em Filosofia Pablo Nacach 

(2004, p. 9), antes das mensagens publicitárias se direcionarem a públicos específicos, 

seu objetivo era apenas trazer informações sobre o produto, principalmente seu preço. 

Este comportamento, que já era encontrado em feiras medievais e nos mercados de 

compra e venda de escravos da Antiguidade, intensificou-se no século XVIII, com a 

chegada à Europa dos produtos da América recém-conquistada. 

A publicidade permaneceu basicamente informativa até o século XX, quando 

mudanças mais sólidas foram percebidas. No final deste século e início do XXI, o cenário 

mercadológico começou a buscar a identificação do consumidor com a marca e sua 

consequente fidelização. Para tanto, diversas empresas investiram no setor de marketing 

e em seu relacionamento com o consumidor, com estudos sobre seu comportamento.  

Com o desenvolvimento desta área, a comunicação conseguiu ser mais eficaz, 

convertendo em lucro as estratégias mercadológicas aplicadas. Desta forma, a 

publicidade, quando é planejada a partir de estudos sobre o público-alvo e segue na linha 

encontrada, torna-se “um dos aspectos mais visíveis de um negócio e um dos que podem 

fazer uma diferença crucial para que uma empresa alcance os seus objetivos” 

(MARSHALL, 2002, p. 9).  

Com os hábitos de compra e de consumo rastreados, as empresas são capazes de 

definir estratégias de marketing adequadas para que qualquer produto ou serviço seja o 

que seu público deseja. Para que isso ocorra da maneira correta, as empresas devem se 

aprofundar no mundo dos consumidores, adotando o conceito de marketing holístico (ou 

seja, com uma visão de todo o processo) para observar o cotidiano do consumidor e as 

mudanças pelo qual ele passa durante sua vida.  
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Segundo o doutor em Economia e autor de diversos livros sobre marketing Philip 

Kotler e o especialista em Estratégia e Planejamento de Marketing e Branding Kevin 

Keller (2012, p. 164), o comportamento de compras do consumidor pode ser influenciado 

por três fatores: culturais, sociais e pessoais. Já para a doutora em Psicologia Christiane 

Gade (1998, p. 5), há ainda um quarto: os fatores psicológicos – também mencionados 

pelos norte-americanos, porém com menor destaque. Como o tema deste trabalho gira em 

torno da criança, serão abordados somente os aspectos que a atinjam diretamente.   

O primeiro deles pertence aos fatores culturais, que se subdivide em cultura, 

subculturas e classes sociais. Para Kotler e Keller (2012, p. 165), “a cultura é o principal 

determinante dos desejos e do comportamento de uma pessoa”. Para a psicologia social e 

a antropologia, cultura é o “conjunto de elementos materiais e não materiais, crenças, 

normas, valores e atitudes que são adotados por determinada sociedade para regular e 

facilitar as ações dos seus membros” (GADE, 1998, p. 205). 

Esta influência atinge a todos desde o momento em que nascem. Por exemplo, 

alguém que sempre esteve imerso na cultura oriental pode estranhar costumes do 

ocidente, assim como alguém do sul do Brasil tem hábitos distintos de quem vive no norte 

– e vice-versa. Esta diferenciação, que muitas vezes é o fator mais característico de um 

povo, é explorada pelo marketing no momento de adequação de um produto.  

Sob influência da família e outras importantes instituições, uma criança cresce 

exposta a valores como realização e sucesso, disposição, eficiência e 

praticidade, progresso, conforto material, individualismo, liberdade, bem-

estar, humanitarismo e juventude. Uma criança que cresce em outro país pode 

ter uma visão diferente de si mesma, de seu relacionamento com os outros e de 

rituais. Os profissionais de marketing devem observar atentamente os valores 

culturais de cada país para entender qual é a melhor forma de levar seus 

produtos ao mercado e encontrar oportunidades para desenvolver novas 

ofertas. (KOTLER; KELLER, 2012, p. 165) 

 

Pelo trecho acima, percebe-se como os fatores culturais afetam o indivíduo desde 

pequeno, com influência principalmente no comportamento do consumidor infantil. Isto 

ocorre porque é nesta fase que os valores que guiarão grande parte de sua vida são 

construídos. 

O segundo grupo de fatores, os sociais, são compostos por grupos de referências, 

família, papeis sociais e status.  

Com relação à influência no consumo infantil, percebe-se que os grupos de 

referências e a família são os principais responsáveis por este apelo. Os primeiros são os 

que exercem algum tipo de influência sobre as atitudes ou o comportamento de um 

indivíduo. Os grupos se formam quando os indivíduos compartem afinidades, além de 
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influenciarem e serem influenciados pelos comportamentos uns dos outros. Quando as 

pessoas estão em contato e compartilham valores em comum, tendem a desenvolver laços 

de amizade, que também reforçam o grau de influência (GADE, p. 175). 

Quando os grupos de referência exercem forte influência sobre os indivíduos, os 

profissionais de marketing voltam seus esforços para atingir e influenciar os líderes de 

opinião desses grupos. A pessoa que exerce essa função conta com alto grau de confiança 

e socialização dentro do grupo, além de dar conselhos e informações sobre quais produtos 

ou marcas usar aos seus integrantes, sempre de maneira informal. De maneira similar aos 

grupos de referência, os indivíduos também são influenciados pelos grupos aos quais não 

pertencem – e podem querer pertencer ou não (KOTLER; KELLER, 2012, p. 165).  

A doutora em Marketing Eliane Karsaklian (2000, p. 90) também aborda o assunto 

e menciona que os grupos de referência se baseiam em um mecanismo de aspiração e 

repulsão. Alguns podem estar distantes, como é o caso com estrelas de cinema, e outros 

bem mais próximos, como pais e amigos.  

Na infância, este fator é de grande relevância, pois já nesta fase o indivíduo busca 

se ajustar a outras pessoas que admira. De acordo com o Portal Meu Bolso Feliz, uma 

iniciativa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) que busca promover entre as pessoas 

em geral a importância da educação financeira, a criança sente a necessidade de se sentir 

parte de um grupo e ser aceita por ele. Para tanto, demonstra grande interesse pelo 

consumo, pois passa a vislumbrar códigos para se comportar como os populares do 

colégio, vestir-se como os personagens da sua novela preferida e se distanciar da estética 

das pessoas que não gosta – ou de quem acha que não deveria gostar. Como recebe 

influência dos grupos a todo momento, pode começar a pedir produtos que eles usam, 

como um determinado tênis colorido ou a mochila que todos usam no colégio (MEU 

BOLSO FELIZ, 2014b). 

A economista e professora de Sociologia na Faculdade de Boston Juliet Schor 

(2009, p. 21) também menciona a importância que a marca tem para a criança. Segundo 

a professora, este público já tem suas preferidas, fica atento aos seus anúncios e sabe 

reconhecer as características de cada uma, como a que é a mais “descolada”, por exemplo. 

Devido a este comportamento, Schor afirma que “a geração atual de jovens pré-

adolescentes é, historicamente, a mais consciente no que se refere à identificação das 

marcas”. A pré-adolescência, faixa etária de oito (8) a doze (12) anos, apresenta tanta 

força econômico-consumista que o marketing criou o subgrupo “tween”, do inglês 

“between”, para caracterizá-la (Op. Cit., 2009, p. 6). 
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Em entrevista ao documentário “Criança, a alma do negócio”, o professor da 

Escola de Comunicação e Artes da USP Clóvis de Barros Filho explicou esta relação entre 

a criança, o consumo e os grupos de referência. 

Você tem um grupo de crianças e os seus membros definem (...) um filtro de 

entrada, uma espécie de passaporte (...), que outrora talvez já tenha sido muito 

mais certa habilidade para jogar queimada, certa capacidade de contar piada, 

hoje, essa condição de pertencimento está, como nunca, determinada pela 

possibilidade de ostentar uma lancheira, uma mochila, um tênis e assim por 

diante. A publicidade, evidentemente, promete mais do que a alegria da posse, 

promete a alegria da existência na sociedade. Consumindo você será aceito 

como consumidor, se for aceito como consumidor será inscrito entre os 

consumidores daquele produto, será afastado dos não consumidores daquele 

produto e, portanto, terá uma existência social que vai te alegrar. (CRIANÇA 

A ALMA DO NEGÓCIO, 2008) 

 

Desta maneira, percebe-se como a publicidade está atenta a esta característica da 

criança e busca, a partir de suas mensagens, estabelecer seus produtos como novos 

“passaportes” para serem usados como entrada a grupos de referência.  

Uma pesquisa do Sebrae sobre comportamento de consumo, realizada em 2011, 

retrata este quadro ao constatar que muitas crianças entre oito (8) e doze (12) anos buscam 

comprar marcas que sejam socialmente aceitas pelo seu grupo de referência (SEBRAE, 

2011). Por conseguinte, na pré-adolescência, o vestuário é um dos itens mais consumidos 

por representar para eles um dos elementos para a definição de identidades. Para esse 

subgrupo, a moda desejada é a dos líderes dentro de seus grupos ou de todos os grupos, 

como celebridades, esportistas e cantores (GADE, 1998, p. 190). 

Sobre a família, Kotler e Keller (2012, p. 166) afirmam que, atualmente, é a 

organização de compras de produtos de consumo mais importante na sociedade, e seus 

membros são o grupo de referência primário mais influente, devido à estreita e contínua 

interação entre os seus membros. De acordo com os dois autores, para alcançar a criança, 

a televisão tem se mostrado como uma mídia eficiente. De maneira complementar a esta 

afirmação, Karsaklian (2000, p. 89) diz que, muitas vezes, a comunicação só precisa 

atingir uma criança para que toda a família acabe sendo informada (é o caso da criança 

como influenciadora de compra). Gade (1998, p. 206) também aborda o assunto ao 

afirmar que a família ainda se inter-relaciona com os fatores culturais, pois ela é um dos 

principais responsáveis por sua propagação, sendo quem ensina a primeira cultura aos 

mais novos. 

Por fim, o terceiro grupo de fatores que pode influenciar o comportamento do 

consumidor infantil são os pessoais, que correspondem as características pessoais, como 

idade, sexo, personalidade, estilo de vida, valores, entre outros.  
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Assim, de acordo com a idade e o estágio no ciclo de vida que esteja, seu 

comportamento de consumo pode variar. O gosto, em geral, está relacionado à idade, e 

isso se reflete por exemplo na forma de consumir das famílias e das crianças. O estágio 

no ciclo de vida também influencia os padrões de consumo de uma família. Além disso, 

os estágios psicológicos, episódios e transições cruciais na vida também são importantes, 

pois podem mudar o comportamento dos indivíduos. Por exemplo, há sutiãs para diversas 

fases da vida da mulher: para adolescentes, lactantes, idosas e até mesmo crianças 

(GADE, 1998, p. 171). 

Dentro dos fatores sociais, estão incluídas a personalidade e a autoimagem do 

indivíduo que tende a buscar nos produtos características semelhantes. Em outras 

palavras, da mesma forma que uma pessoa tem identidade, história de vida, 

personalidade, profissionais de marketing afirmam que uma marca também tem. E, de 

acordo com a atmosfera que a empresa cria para si, atrai perfis diferentes de consumidor 

que buscam justamente incorporar essa mesma imagem.  A força da marca, portanto, deve 

ser trabalhada cuidadosamente, dizem os publicitários.  De acordo com o publicitário 

Rafael Sampaio, ela pode ser definida pelo ponto de vista dos consumidores como  

(...) a síntese das experiências reais e virtuais, objetivas e subjetivas, vividas 

em relação a um produto, serviço, empresa, instituição ou mesmo pessoa. Ela 

representa um conglomerado de fatos, sentimentos, atitudes, crenças e valores 

que se relacionam àquele conjunto de nome(s) e símbolo(s) diretamente e em 

relação tanto às outras marcas da mesma categoria como a todas as outras que 

fazem parte de seu universo vivencial. A marca age como um facilitador 

operacional, eliminando processos de decisão relativamente complexos a cada 

momento da existência; como um elemento catalisador, acelerando – de forma 

segura – esses processos decisórios; e, como forma de expressão social, 

transformando essas decisões em fatos de interação social. (SAMPAIO, 2003, 

p. 248) 

 

Por essa explicação, percebe-se a grande influência que a marca pode exercer sob 

a vida das pessoas e como, por consequência, esta se tornou uma das principais chaves 

para o sucesso de uma empresa.  

O público infantil, apesar da pouca idade, é um dos que mais se importa com a 

etiqueta que veste. No momento de decisão de compra, um dos critérios utilizados pela 

criança para a escolha de um produto é justamente sua marca. Isto porque sua motivação 

para compra, além de estar relacionada ao que seu grupo de referência usa, também reflete 

um desejo por adquirir símbolos de status – portanto, algo que uma marca poderia lhe 

proporcionar (GADE, 1998, p. 189, 190). 
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Ter uma marca forte, então, representa o caminho mais seguro para uma empresa 

garantir alta rentabilidade, pois ela vai além do produto, adicionando sentimento e 

personalidade a ele (SAMPAIO, 2003, p. 238, 239).  

Conectando este ponto ao de Kotler e Keller, nota-se como projetar à marca valor 

e personalidade próximas às do potencial cliente é uma ação promissora para influenciá-

lo em seu comportamento de compra, inclusive quando se trata de um consumidor 

infantil.  

Por fim, os fatores psicológicos, quando combinados a determinadas 

características do indivíduo, também são responsáveis por diversos processos de decisão 

de compra. Segundo Kotler e Keller (2012, p. 172), há quatro fatores psicológicos que 

influenciam como o consumidor vai reagir frente aos estímulos do marketing: motivação, 

percepção, aprendizagem e memória. Juntos, formam um modelo de estímulo e resposta 

que ajuda a entender o comportamento do consumidor. 

O processo de decisão nunca é fácil, pois há a mistura de componentes racionais 

com emocionais, que geralmente resultam em conflito. Estes últimos não devem ser 

desprezados, tornando-se presentes quando se compra ou deixa de comprar algo de acordo 

com o que outros podem pensar a respeito (GADE, 1998, p. 239). Ou seja, os fatores 

psicológicos se relacionam aos grupos de referências que cada indivíduo tem. Como o 

público infantil tem em grande consideração a opinião destes grupos, torna-se também 

alvo destes fatores.  

Atentos a estes comportamentos, profissionais de marketing trabalham 

estratégias para atingir os mais diversos tipos de consumidores, entre eles o infantil. Como 

a compreensão do comercial varia de acordo com valores culturais, escolaridade, 

condições socioeconômicas, entre outros, de cada indivíduo, a mensagem transmitida 

pode ser interpretada de maneiras diferentes. Ao assistir uma peça publicitária, o 

indivíduo guarda a informação que mais lhe interessa, pode modificar o que não entende 

e acrescentar ou subtrair dados da maneira que lhe convier. Portanto, é importante, 

segundo a publicidade, que a empresa esteja atenta a todas as possíveis interpretações que 

sua comunicação pode gerar, minimizando resultados negativos. Os estudos mencionados 

anteriormente permitem o maior conhecimento do público-alvo, permitindo à empresa 

maior chance de lucro e de retenção de clientes. 

Há outros motivos pelo qual estudar o comportamento do consumidor é vital para 

a manutenção de mercados, segundo profissionais da área. Atualmente, várias mudanças 

ocorrem no cenário mundial – e brasileiro – de consumo. Entre elas, o consumidor está 
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mais consciente, crítico e seletivo, pois tem mais acesso a informações. Uma pesquisa de 

2011 realizada pela empresa de embalagens Tetra Pak em onze (11) países, entre eles, o 

Brasil, revelou que 88% dos consumidores preferiam produtos em embalagens recicláveis 

e que 77% decidiam comprar a mercadoria com melhor embalagem para o meio ambiente 

(TETRA, 2011).  

O Instituto Akatu publicou um estudo parecido em 2013, no qual aponta que o 

comportamento das empresas afeta diretamente a decisão de compra. Além disso, 

segundo o levantamento, entre 2010 e 2012, houve uma indicação de maior predisposição 

do brasileiro ao consumo consciente (AKATU, 2013).   

Com informações a seu dispor, uma das maneiras do consumidor diferenciar os 

produtos e serviços entre si é pelo histórico da marca e como ela trabalha seus atributos. 

Para Sampaio (2003, p. 237), “a marca empresta valor ao produto porque traz em si um 

histórico da sua relação com o consumidor, das boas experiências que ele teve com aquele 

produto em termos de boa qualidade obtida com o uso do seu tempo e dinheiro”. Desta 

maneira, como mencionado anteriormente ao se falar dos fatores sociais que influenciam 

a compra, os indivíduos se identificam com determinadas marcas a partir das 

características que elas imprimem, e assim ganham sua confiança.  

A relevância da marca no processo de compra também reforçou outra estratégia 

para influenciar consumidores. Trata-se do “posicionamento” da marca, ideia trazida por 

dois conhecidos estrategistas de marketing, Al Ries e Jack Trout. Segundo eles, é 

essencial posicionar a marca na mente do consumidor, isto é, criar uma posição que 

considera os pontos fortes e fracos da empresa, assim como os de seus concorrentes. Para 

que a empresa tenha mais sucesso, o ideal é que ela seja a primeira a imprimir esta 

“marca” na mente do potencial cliente. Uma marca com um bom posicionamento é a que 

mais influencia o comportamento de consumo: é a escolhida na hora da compra, tem 

clientes fidelizados e que não desejam experimentar a concorrência (RIES; TROUT, 

2009, p. 38). Com relação à criança, posicionar a marca, segundo os profissionais, se 

torna essencial tanto por seu papel de consumidora quanto de influenciadora de compra. 

Estar em primeiro lugar na mente de um protagonista infantil é um grande passo para as 

vendas de sua marca, como será visto ainda neste capítulo. 

Com mais exigências tanto por parte do consumidor quanto da concorrência, 

atualmente é mais trabalhoso para uma empresa influenciar indivíduos do que antes. Por 

este ter se tornado mais exigente e crítico, a dificuldade em atingi-lo e convencê-lo é ainda 
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maior. Mas, ao mesmo tempo em que há este obstáculo, todo consumidor, no ato da 

compra, age racional e emocionalmente, exatamente da maneira que a marca atua.  

Com o novo papel que as crianças têm exercido dentro do seio familiar, o 

interesse das empresas em atingi-las cresceu. De acordo com a professora de psiquiatria 

da Escola Médica de Harvard e diretora da Campaign for a Commercial Free Childhood 

(que pode ser traduzida como “Campanha por uma Infância Sem Comerciais”), Susan 

Linn (2010b, p. 64), em 1983, o marketing dirigido às crianças nos Estados Unidos movia 

aproximadamente US$ 100 milhões. Em 2010, o valor passou a ser de US$ 17 bilhões. 

Ainda que este esforço se concentre em somente um país, seu comportamento se reflete 

pelo mundo através das multinacionais. Como exemplo de cifra mundial, empresas 

alimentícias investem cerca de US$ 1,9 bilhão por ano em marketing infantil. 

A capacidade de consumo infantil também cresceu muito nos últimos anos. Como 

exemplo desta evolução, o psicólogo e professor de marketing James McNeal (1999, p. 

57) aponta que em 1989 crianças entre quatro (4) e doze (12) anos realizaram compras no 

valor de US$ 6,1 bilhões; em 1997 de US$ 23,4 bilhões; e em 2002 de US$ 30 bilhões. 

Um aumento, portanto, de 400% no período. Os itens mais consumidos e responsáveis 

por um terço deste gasto são as guloseimas e bebidas. Em segundo lugar estão os 

brinquedos, e, em terceiro, o vestuário – ambos também em crescimento rápido. 

Ainda que muitos autores associem a capacidade de consumo infantil à 

publicidade, os dois temas não estão necessariamente entrelaçados. A criança também 

pode se tornar consumidora por outros motivos alheios ao apelo de marketing. É o caso, 

por exemplo, de filhos que convivem com adultos consumistas e que, dessa forma, 

aprendem que comprar – ainda que sem ter como pagar – é um hábito aceitável. Como 

visto no primeiro capítulo5, o ambiente pode influenciar na formação da personalidade da 

criança. Desta maneira, ao escutarem os pais dizendo que não têm dinheiro para realizar 

certas compras, mas sempre os virem comprando “produtos-desejo”, as crianças podem 

aprender que, mais importante do que refletir se há ou não dinheiro para o consumo, é 

realizar a vontade.  

Segundo o educador financeiro Reinaldo Domingos, em entrevista à revista 

Exame, “alguns podem dizer que é culpa apenas da televisão ou do marketing publicitário, 

mas isso é um enorme erro. Os pais são os maiores responsáveis por evitar que os filhos 

se tornem consumistas” (EXAME, 2013). Desta maneira, não é suficiente negar alguns 

                                                           
5 Vide páginas 27 e 28. 
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pedidos dos filhos, quando os adultos constantemente exageram nas compras de produtos 

supérfluos.  

Apesar de se reconhecer que a responsabilidade não é exclusiva da publicidade, 

defende-se aqui que sua porcentagem de contribuição é muito significativa, tanto quanto 

à postura de pais e responsáveis. É sobre este aspecto que se dará sequência à dissertação.  

Entre muitas das críticas que se faz à publicidade infantil, uma das principais é 

a vulnerabilidade deste público. Este será o assunto do próximo tópico, que mostra como 

a aproximação do marketing com a criança é altamente lucrativa e pode ser prejudicial 

para o desenvolvimento infantil. 

 

2.2 A criança como consumidora e os efeitos do consumismo 

Muitos autores afirmam que, atualmente, o consumo é um dos principais focos da 

vida social. Identidades, práticas sociais, formas de pensar, valores culturais: grande parte 

deles pode ser pautada pelo consumo. O sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2008, p. 

66) aborda o assunto ao mencionar que “a maior atração de uma vida de compras é a 

oferta abundante de novos começos e ressureições (chances de renascer)”. Ou seja, há a 

sensação de que se poderia construir e reconstruir diversos pontos da vida a partir do 

consumo. Segundo Bauman (2008, p. 60), para incentivar a constante aquisição de 

produtos, a sociedade de consumo promete aos indivíduos uma felicidade instantânea e 

perpétua. No entanto, a satisfação dos consumidores nunca seria completamente 

preenchida, pois, “sem a repetida frustração dos desejos, a demanda de consumo logo se 

esgotaria e a economia voltada para o consumidor ficaria sem combustível” (2008, p. 64, 

65).  

De acordo com Mike Featherstone (2007, p. 34), professor de Sociologia da 

Universidade de Londres, esse comportamento de consumo, incentivado principalmente 

após a Segunda Guerra Mundial com o impulso dado para a renovação da economia, 

permite descrever boa parte da sociedade atual como materialista, na qual mais importante 

do que “ser” é “ter”. Esta característica, infelizmente, não ocorre somente em indivíduos 

adultos. Conforme será visto neste subcapítulo, as crianças também já podem ser fortes 

consumistas e estar sempre em busca de mais produtos e serviços para consumir. 

Ainda que não seja a única culpada por este comportamento, a mídia também tem 

responsabilidade sobre ele. Especificamente a respeito da televisão, foco desta 

dissertação, é possível perceber um redirecionamento dos anúncios publicitários para o 

público infantil. Por exemplo, não é raro encontrar durante um bloco comercial televisivo, 
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peças com personagens infantis, trilhas sonoras alegres e muitas cores. Ainda que adultos 

também possam ser impactados por comerciais deste tipo, são as crianças quem 

certamente são as mais atraídas por eles.  

Comunicar-se com os pequenos tem resultados, posto que há séculos eles exercem 

o papel de consumidor. Produtos infantis, como literatura e vestuário, são encontrados à 

venda há muitos anos. No século XIX, por exemplo, os brinquedos eram utilizados 

inclusive como símbolos de posição social. A partir do século XX, as crianças 

desenvolveram gosto por comprar e se tornaram grandes consumidores de produtos como 

filmes, seriados de rádio e TV, livros e histórias em quadrinhos (SCHOR, 2009, p. 9). 

No entanto, por mais que o consumo acompanhe os infantes há muitos anos, 

atualmente a relação é muito mais próxima. A facilidade de acesso à tecnologia e à 

informação disponível hoje em dia é uma das responsáveis por estreitar este 

relacionamento. 

Se antes a criança era considerada como pequena agente ou como compradora de 

produto barato (recebendo um direcionamento menor de publicidades), atualmente é o 

epicentro da cultura de consumo norte-americano. Assim, agora demanda atenção dos 

anúncios, direciona as tendências de mercado e modela as estratégicas corporativas a 

partir de suas opiniões (SCHOR, 2009, p. 2).  

Ainda que a maior parte dos dados sobre consumo tenham como origem os 

Estados Unidos, há pesquisas sobre outros países que também apontam as crianças como 

forte público consumidor.  

No Brasil, o instituto de pesquisa Ibope divulgou em 2013 que o mercado infantil 

no país tem um crescimento de 14% ao ano. Segundo o economista Felipe de Holanda, o 

maior acesso à informação desperta as crianças mais cedo para o consumo, pois "hoje em 

dia com a internet, a televisão, as redes sociais, elas sabem muito bem o que querem. E mais: 

elas têm um enorme poder de pressão" (G1, 2013). 

De acordo com estudo de 2006 da Faculdade de Economia e Administração (FEA) 

da Universidade de São Paulo (USP), “entre alimentos, roupas, brinquedos, eletrônicos, 

propaganda e outros itens, [o mercado infantil] movimenta R$ 50 bilhões/ano no país” 

(EXAME, 2008). Este número, ainda que desatualizado, confirma a importância que a 

criança tem na economia brasileira e o porquê do interesse mercadológico por este 

público. 

Em 2013, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (ABIHPEC), com parceria da Agência Brasileira de Desenvolvimento 
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Industrial (ABDI) e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), lançaram o III Caderno de Tendências 2014-2015. De acordo com este 

estudo, a categoria de produtos infantis no Brasil em 2012 cresceu 16,3% com relação ao 

ano anterior em termos de valor atual. Neste ano, atingiu o valor de R$ 3,7 bilhões e 

espera-se para 2017 o valor de R$ 6,4 bilhões. O estudo também apontou que o Brasil é 

o segundo maior mercado mundial na categoria infantil, com 13,4% de participação em 

2012. Em primeiro lugar estão os Estados Unidos com 16,8% (ABIHPEC, 2013). 

Com relação ao mercado interno de jogos, a Associação Brasileira das Indústrias de 

Brinquedos (ABRINQ) projetou para 2013 um crescimento de 12%, o que repetiria o 

desempenho positivo do ano anterior. Mesmo com os produtos importados da Ásia dominando 

o cenário mundial com 70% de toda a produção de brinquedos, segundo a estimativa da 

ABRINQ, as indústrias instaladas no Brasil seriam responsáveis por 55% do total das vendas 

internas (TEIXEIRA, 2013).   

Ao observar, portanto, que é um comportamento que ultrapassa as fronteiras 

norte-americanas, mercados de várias partes do mundo buscam conhecer melhor este 

público. Agências de publicidade, por exemplo, têm contratado psicólogos para 

desvendar a mente das crianças e conquistá-las cada vez mais cedo. O que as corporações 

mais desejam é ser “Top of Mind” (a marca que é mais lembrada) deste público, pois 

como disse o então presidente da loja de brinquedos Toys ‘R’ Us, Mike Searles, no final 

da década de 80, “se você conquistar essa criança bem cedo, você pode conquistar essa 

criança por muitos anos” (LINN, 2006, p. 233). 

As táticas para esse posicionamento na mente do consumidor são várias. Uma 

delas, realizada tanto pela publicidade quanto pelo marketing, é a difusão da imagem de 

uma criança com mais autonomia e autoridade nas decisões e outras etapas de consumo. 

Assim, percebe-se uma mudança do direcionamento de anúncios: na década de 1920, os 

anúncios visavam atingir as mães; hoje, já criam conexões diretas com as crianças. Para 

Schor (2009, p. 10), “a nova regra é que as crianças e marqueteiros unam as forças para 

convencer os pais a gastarem dinheiro”. 

Este redirecionamento tem influenciado o tom da publicidade também. Por 

exemplo, de acordo com um executivo de marketing, a diferença entre vender alimentos 

para crianças e adultos é que “para as crianças você tem de dizer que o gosto é bom, que 

as tornará populares na escola” (LINN, 2006, p. 225). O que este executivo ignora é que 

associar aprovação social ao uso do produto é uma atitude que não respeita a ingenuidade 
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e credulidade deste público, que, muitas vezes, ainda acredita no que a mensagem 

publicitária diz.  

Com formas diferentes de se anunciar para cada público, portanto, ao fazer o tal 

redirecionamento, as agências de publicidade já sabem quais valores devem ser 

ressaltados na peça comercial. Esse assunto será abordado com mais detalhes no terceiro 

capítulo desta dissertação. 

Esta diferenciação no apelo publicitário também ocorre porque, no momento da 

compra, pais e filhos usam critérios distintos para escolher. Para os pais, os fatores mais 

importantes são qualidade, cores, preço, estilo, modelo e facilidade de manutenção. Já 

para as crianças, modelo, cores, estilos e marcas socialmente aceitas pelo grupo de 

referência (SEBRAE, 2011). Esta informação mostra como a criança busca, a partir do 

consumo, exibir determinada personalidade, assim como que a decisão de quantia gasta 

ainda é do adulto. 

É relevante observar que, ainda que a publicidade não obrigue ninguém a comprar 

produtos, é um forte estímulo para imprimir um desejo de possuí-los, o qual geralmente 

não é completamente saciado. Caso os indivíduos se sentissem satisfeitos, deixariam de 

consumir e este comportamento é o contrário do que o mercado espera. Adultos 

constantemente se veem na situação de comprar mais do que podem, independentemente 

do limite do cartão. Se a publicidade tem efeito em indivíduos maduros, seguramente 

também pode ter em crianças, que ainda estão em desenvolvimento. 

Tanto isso é verdade que já foram detectados três papéis na criança enquanto 

consumidora. São eles: o de mercado primário (ou seja, a criança como consumidora 

final), o de mercado de influência (em que ela influencia outros) e o de mercado futuro, 

no qual a criança é um mercado em potencial (MCNEAL, 1992 apud NEVES, 2011).  

Ela se percebe como consumidora desde cedo, quando passa a acompanhar a mãe 

(ou responsável) nas compras. Estima-se que entre os seis (6) e doze (12) anos de idade, 

80% das crianças acompanham regularmente os pais nas compras. Estas também visitam 

lojas de duas a três vezes por semana, colocando em cada visita cerca de seis itens no 

carrinho de compras (SCHOR, 2009, p. 18).  

São em espaços como o supermercado em que são expostas desde cedo aos apelos 

do marketing. Ao ver produtos com personagens infantis ou que são acompanhados por 

brindes – muitas vezes já previamente vistos na TV –, a criança tem seu desejo despertado 

para efetivar a compra. 
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Conforme a criança cresce, sua noção de consumo vai amadurecendo. As etapas 

por que passa são abordadas por alguns estudiosos, com poucas diferenças entre as 

divisões propostas. Na figura 1 a seguir, estão as etapas sugeridas por James McNeal, 

montadas por Veloso et al. (2008). 

 
FIGURA 1 – DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA COMO CONSUMIDORA 

Fase Idade Comportamento 

Acompanhando os 

pais e observando 

Aproximadamente 

1 ano de idade  

A criança que vai ao supermercado e fica sentada no 

carrinho, observando as coisas que acontecem ao seu redor. 

Ao se aproximar da idade de 2 anos a criança já começa a 

fazer ligações entre anúncios televisivos e o conteúdo das 

lojas. Ela também passa a fazer ligações entre certas lojas e 

produtos que as satisfazem. 

Acompanhando os 

pais e requisitando 

A partir dos 2 anos 

de idade  

Nesta idade as crianças já começam a fazer requisições aos 

pais. Visitas mais frequentes a lojas e a exposição à mídia 

televisiva faz com que cresça a variedade de itens que as 

crianças pedem. Nestes primeiros momentos as exigências 

podem tomar forma no grito, choro, entre outros. 

Acompanhando os 

pais e selecionando 

produtos com 

permissão 

A partir dos 3 ou 4 

anos  

Nesta fase a criança não está mais sentada no carrinho de 

supermercado. Ela tem permissão para circular pelos 

corredores do estabelecimento e já começa a reconhecer 

algumas marcas, principalmente relacionadas àqueles 

produtos de que gosta. A criança começa a receber 

permissão para buscar alguns produtos, seja para mantê-la 

ocupada, seja para ensiná-la os rudimentos do papel de 

consumidor. 

Acompanhando os 

pais e fazendo 

compras 

independentes  

Fase que ocorre 

entre 4 e 5 anos de 

idade 

Nesta etapa a criança percorre todo o processo de consumo 

chegando a pagar pelo produto. Surge aqui uma série de 

problemas para o infante relacionados com o entendimento 

do processo de troca de uma economia capitalista (valor do 

dinheiro e processo de compra). Também faz falta aqui um 

determinado nível de conhecimento matemático para que a 

criança possa realmente entender o que está acontecendo. 

Surgem também as primeiras impressões marcantes sobre o 

consumo. Problemas encontrados com relação ao 

atendimento ou à loja podem resultar em impressões 

negativas. 

Indo sozinha à loja e 

fazendo compras 

independentes 

Etapa entre 5 e 7 

anos 

Nesta fase acontecem as primeiras experiências como 

consumidor independente. Os itens comprados dividem-se 

entre produtos destinados a própria satisfação (doces e 

refrigerantes) e para a casa (leite e pão). 

FONTE: VELOSO ET AL., 2008, ADAPTADO DE MCNEAL, 1992.  

 

Antes de se comentar este quadro, vale ressaltar que McNeal traz as características 

do comportamento de consumo dos Estados Unidos. Ao serem trazidas para a realidade 

brasileira, vários dados provavelmente seriam diferentes. No entanto, como base para 

compreendermos as fases da criança como consumidora, o esquema torna-se válido 

também para estudo no Brasil. 

A partir da figura 1, percebe-se que, da mesma forma que a criança passa por 

diversas etapas em seu desenvolvimento físico e psicológico, ela também reage de 

maneiras diferentes aos apelos do consumo.  De acordo com a idade, varia seu nível de 
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dependência dos pais, e de como os adultos a introduzem nos locais de compra.  Conforme 

crescem, tornam-se mais independentes e passam não só a serem consumidoras, como 

também influenciadoras de compra.  

Desde pequenas, as crianças já frequentam locais de compras e recebem seu apelo 

ao consumo. De acordo com a figura 1, por exemplo, com um (1) ano de idade, os bebês 

já acompanham seus responsáveis às compras, e aos dois (2) já relacionam o anúncio da 

TV com os produtos no mercado.  

Segundo estudos, antes mesmo de visitarem estes locais, os bebês já apresentam 

relações com marcas. Um pouquinho mais velhas, mas ainda com fraldas, a relação se 

torna mais próxima, ao poderem definir quais são as características de cada grife.   

Crianças podem reconhecer logomarcas aos dezoito meses, e antes do segundo 

aniversário estão pedindo coisas pelo nome das marcas. Aos 3 anos, dizem os 

especialistas, as crianças acreditam que as grifes podem mostrar suas 

qualidades pessoais, como ser legal, esperta ou forte. Antes mesmo de iniciar 

sua vida escolar, 25% delas já têm televisão no quarto, podem se lembrar de 

duzentas marcas e acumulam uma série sem precedentes de objetos, 

começando por setenta novos brinquedos por ano. (SCHOR, 2009, p. XX) 

 

A figura 1 também aponta que as crianças se tornam responsáveis por pequenas 

compras desde muito pequenas, entre cinco (5) e sete (7) anos, idades em que aprendem 

a ler e a escrever. Ou seja, dependendo da fase em que a criança esteja, a compra pode 

ser feita apenas pelo reconhecimento do formato e desenho da embalagem, e não pelo que 

está escrito nela. Este comportamento justificaria o fato de existir tantas publicidades com 

elementos visuais marcantes dirigidas às crianças, pois, além de terem poder de atração, 

facilitam a compreensão e reconhecimento por quem não sabe ainda ler.  

Com relação ao cenário brasileiro, o Sebrae também divulgou as diferentes fases 

da criança em sua relação com o consumo, como pode ser visto na figura 2 a seguir. 

 

FIGURA 2: FASES DA RELAÇÃO DO PÚBLICO INFANTIL BRASILEIRO COM O CONSUMO 

Crianças de 1 a 4 anos Crianças de 5 em diante 

- Os pais são os decisores das compras e pessoas 

com maior poder de persuasão; 

- A qualidade dos tecidos da roupa e o conforto da 

criança são atributos mais enfatizados pelos pais 

no processo decisório. 

- Começam a expressar preferências próprias 

baseadas em quatro aspectos influenciadores: pais, 

propaganda, conformidade a um grupo de 

referência (em geral os colegas mais populares da 

escola) e expressão de individualidade; 

- Passam a interferir na decisão de compra; 

- Percebem que se vestir não é mais apenas uma 

necessidade utilitária; 

- Passam a usar roupas para se identificar com um 

grupo social, projetar uma imagem positiva, 

melhorar sua aparência; 

- Expressam diferenciação exigindo um maior 

requisito por marcas, moda e modelos, buscando 

evidenciar um estilo pessoal. 

Fonte: Sebrae, 2011. 
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A figura 2 reafirma o conceito de que conforme a criança cresce, seu envolvimento 

com o consumo aumenta. Enquanto na primeira fase (de um a quatro anos) os pais ainda 

são os decisores das compras, na segunda os papeis começam a se inverter. A criança se 

torna mais presente nas decisões de compra, exigindo inclusive a compra de determinadas 

marcas. Uma das razões para este comportamento está relacionada ao desenvolvimento 

da criança, mencionado anteriormente. Conforme cresce, seu nível de dependência dos 

pais diminui, o que lhe dá espaço para expressar sua opinião e fazer suas próprias escolhas 

de consumo.  

Muitas crianças brasileiras já se reconhecem como consumidoras. Em uma 

pesquisa realizada pelo Ibope em 2009 sobre consumo infantil, 5% dos meninos e 6% das 

meninas entre oito (8) e dez (10) anos se consideraram compradores (IBOPE, 2009). 

Apesar do percentual não parecer alto, ele é motivo de atenção, pois aponta para um 

público que se afirma como comprador – e não simplesmente como consumidor. Ou seja, 

mais do que simplesmente consumir o produto, é ele quem o compra.  

Como informado anteriormente, esta grande força de consumo apresentada pela 

criança é mais perceptível nos Estados Unidos, onde já existe uma cultura fortemente 

consumista e há mais estudos a respeito deste cenário. De acordo com Schor (2009, p. 6), 

o país tem atualmente a geração de crianças e adolescentes mais orientada por marcas e 

envolvida pelo consumo de toda a sua história. Segundo uma pesquisa citada pela 

economista, 75% desses indivíduos querem ser ricos e 61% famosos. Além disso, 

acreditam que as roupas que vestem junto com as marcas que usam são fatores que 

definem quem são – e se não usam grifes são vistos como perdedores. A afinidade com a 

etiqueta é tanta que as crianças foram definidas pelos estudiosos como “presas às marcas”.  

No Brasil, não parece ser diferente. Na página da internet de uma marca brasileira 

de roupas infantis há a descrição: “Que menino ou menina não gosta de ter estilo? A 

Brandili sabe que a criança também gosta de estar na moda”. Com o objetivo de atingir 

todas as idades, traz três linhas: uma de “roupas para brincar”, outra com “estilo mais 

arrumadinho” e uma “linha cheia de atitude” dirigida aos “tweens” (BRANDILI, 2014). 

Esta terceira é particularmente interessante por enfocar um subgrupo da infância, 

composta por crianças entre 8 e 12 anos com grande influência no processo de compra, 

como será visto mais adiante.  

Outra marca brasileira de vestuário infantil, “Bicho Comeu”, traz posicionamento 

parecido ao definir sua consumidora como “bem informada, [que] adora seguir as 
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tendências do universo fashion, sempre com o seu toque pessoal. É criativa, talentosa, 

tem muitas amigas e adora se divertir” (BICHO COMEU, 2014).  

A partir destes dois exemplos acima, é possível perceber que até a linguagem do 

site é voltada para o público infantil, com palavras e expressões típicas desta fase, 

justamente para atrair a atenção desta faixa etária. 

De acordo com dados da Associação Brasileira de Indústria Têxtil e de Confecção 

(ABIT), o segmento infantil é responsável por 15% das vendas no setor da moda, ou seja, 

de vestuário e calçados, com crescimento de 6% ao ano no Brasil (FINCO, 2013).  

Sobre a importância do vestuário no consumo infantil, um relatório divulgado pelo 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) afirma que “a 

escolha de roupa para crianças é ainda mais complexa do que a escolha para adultos”. A 

razão para tal poderia ser a “maior dificuldade das crianças entenderem e expressarem 

suas motivações e devido à escolha compartilhada entre pais e filhos no momento da 

compra” (SEBRAE, 2011). Ou seja, a roupa que vai usar precisa atender a seus interesses, 

assim como ser aprovada pelos pais. Vale lembrar também que, como já mencionado no 

subcapítulo anterior6, para a criança, o vestuário é uma das formas de pertencer a 

determinados grupos, portanto, seu consumo é bastante valorizado.  

A faixa etária da criança também sugere em quem ela pensa no momento da 

compra. Segundo o diretor do Instituto da Criança, órgão francês responsável por estudos 

sócio-econômicos sobre a infância, Joël-Yves Le Bigot7 (1980 apud KARSAKLIAN, 

2000, p. 219), a infância apresenta três fases de consumo. A primeira, até os seis (6) anos 

de idade, compõe o desejo por produtos de uso próprio. A segunda, de sete (7) a onze 

(11) anos, o desejo se amplia e passa a incorporar produtos de uso familiar. A terceira, de 

doze (12) a quatorze (14), a criança se torna uma “especialista” em determinados temas, 

fornecendo as mais variáveis opiniões sobre essas especialidades. 

A divisão em faixa etária também parece ser interessante no momento de atingir 

o público infantil de forma mais bem-sucedida. Para Schor, as crianças de dez (10) a treze 

(13) anos compõem a faixa ideal. Nesta idade, em que estão entre a sexta e oitava séries 

do ensino fundamental no Brasil, “tendem a se envolver significativamente com a cultura 

do consumo e desenvolvem uma independência em termos de gostos e escolhas de 

consumo” (SCHOR, 2009, p. 155). 

                                                           
6 Vide página 55. 
7 LE BIGOT, J. Y. The economic influence of young people in France… its philosophical implications. 

Esomar – children and young people. Viena, p. 67-86, 1980. 
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Já para Karsaklian (2000, p. 223), a partir dos dez (10) anos de idade, o interesse 

da criança pela publicidade começa a diminuir. Como já consegue perceber os reais 

objetivos comerciais e compreender as técnicas publicitárias, não confia mais cegamente 

nela. 

O que se percebe, porém, é que na relação de influência que a TV tem com as 

crianças, a idade do público não é o único fator responsável pelo maior envolvimento ou 

não com o consumo. Fatores como maturidade, personalidade e tempo de exposição à 

publicidade também têm sua participação. Além disso, a forma como estes critérios 

influenciam difere de pesquisador para pesquisador. Por exemplo, para alguns, quanto 

mais a criança assiste a comerciais, mais desenvolve maturidade e postura crítica sobre 

eles. Para outros estudiosos, ocorre o contrário: quanto mais expostas, mais difícil é para 

ela identificar os reais objetivos dos anúncios (KARSAKLIAN, 2000, p. 221). 

Ainda que o mercado infantil esteja em crescimento, não só no Brasil como no 

mundo, sua margem de risco é muito mais alta que a do mercado adulto. Segundo McNeal 

(1999), o consumo infantil é muito mais volátil, com personagens de moda. Um exemplo 

seria o desenho japonês Pokémon, que fez grande sucesso na década de 90, mas 

atualmente só é transmitido em canal fechado, sem o alcance de antes. Portanto, ainda 

que este mercado gere lucros altíssimos, é difícil prever sua evolução.  

Como mencionado anteriormente, um exemplo de como a criança pode ser 

consumidora em potencial é o que ocorre nos Estados Unidos, em que companhias 

automobilísticas já dirigem comunicações para o público jovem. Com o intuito de 

fortalecer o conceito de segurança, a Chevrolet tem fornecido ônibus escolares, a General 

Motors envia cartas aos jovens que tiram a carteira de motorista e a Chrysler distribui 

filmes para escolas e clubes, focando em seu consumo futuro (GADE, 1998, p. 191). Este 

comportamento também ocorre no Brasil, onde há comerciais de automóveis com 

personagens infantis, como será visto na etapa empírica, presente no quarto capítulo.  

O apelo precoce ao consumo tem recebido muitas críticas de estudiosos do 

consumo infantil e organizações da sociedade civil.  Devido à imaturidade e à 

ingenuidade características da infância, muitos especialistas não consideram ético 

direcionar anúncios para esse público.  Apesar de, atualmente, muitas crianças entrarem 

mais cedo na puberdade, não se pode dizer o mesmo com relação ao seu desenvolvimento 

emocional.  

Para a advogada Noemí Momberger (2002, p. 33 a 35), entre os quatro (4) e os 

cinco (5) anos de idade a criança já consegue diferenciar de forma razoável comerciais 
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de programas, no entanto, ainda não é capaz de identificar criticamente seu conteúdo – 

capacidade conquistada aproximadamente entre os sete (7) e oito (8) anos. Devido a isso, 

o público infantil se torna mais suscetível a “aceitar prontamente as alegações e apelos de 

produtos caros, especialmente aqueles anunciados por personagens e atores de quem 

gostam e confiam”.  

Ainda que a criança não consiga identificar os objetivos da publicidade, 98% das 

que têm seis (6) anos e 82% das que têm quatro (4) conseguem diferenciar anúncios de 

programas televisivos. O critério utilizado por elas com maior facilidade é que as 

publicidades são mais engraçadas e curtas que os programas (KARSAKLIAN, 2000, p. 

220).  

Por isso, profissionais de marketing utilizam a televisão para alcançá-las em 

idades cada vez mais jovens a partir de publicidades de produtos tie-ins, isto é, que estão 

relacionados ao programa em que são veiculados (KOTLER; KELLER, p. 167). Por 

exemplo, anunciar o relógio do personagem Ben10 durante o bloco comercial deste 

desenho animado obtém mais lucro do que se anunciado de maneira isolada.  

A organização brasileira ANDI – Comunicação e Direito também é crítica a este 

tipo de publicidade. Segundo seu site, várias pesquisas comprovam que “antes dos 8 anos, 

a criança não tem capacidade de reconhecer o caráter persuasivo da publicidade e que 

somente aos 12 anos é capaz de construir uma postura mais crítica” (ANDI, 2011). Além 

disso, segundo a organização, este direcionamento de anúncios contribui para disseminar 

valores consumistas e construir hábitos alimentares não saudáveis. Até porque, como 

nesta faixa etária a criança não tem esta capacidade de entendimento, sua compreensão 

da mensagem publicitária pode ser parcialmente limitada. 

É válido ressaltar que as classificações de faixa etária com relação à compreensão 

da publicidade variam de acordo com o método de pesquisa utilizado. Em estudos que 

utilizam métodos verbais de avaliação, por exemplo, verificou-se que quase nenhuma 

criança com menos de seis (6) anos consegue ter uma compreensão completa de um 

comercial televisivo, diferentemente do que ocorre com crianças a partir de dez (10) anos. 

Por outro lado, ao utilizar métodos não verbais, crianças entre seis (6) e oito (8) anos já 

começam a entender melhor a linguagem dos comerciais, principalmente quanto à sua 

intenção de vender. Esta diferença se deve ao desenvolvimento infantil, que, por ainda 

estar em processo, dificulta a criança de ser plenamente capaz de se expressar 
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verbalmente (VELOSO et al, 2012, p. 139 a 141). Como visto no primeiro capítulo8, entre 

os três (3) e os sete (7) anos de idade, a forma de pensar da criança está relacionada 

principalmente a esquemas visuais, portanto, à linguagem não verbal.  

Em casas onde as crianças têm contato rotineiro com a televisão, a exposição à 

publicidade pode aumentar sua vontade pelo consumo. Segundo Linn (2006, p. 57), não 

há dúvidas: “a publicidade claramente influencia as coisas que as crianças pedem – se 

não fosse assim, é claro que as empresas não gastariam tanto dinheiro com isso”.  

Um estudo norte-americano mostrou este público como mais materialista, com 

mais de um terço das crianças e adolescentes de nove (9) a quatorze (14) anos 

entrevistados preferindo comprar a fazer qualquer outra atividade (SCHOR, 2009, p. 32). 

De acordo com a doutora em Ciências Sociais pela Unicamp Inês Vitorino Sampaio, 

O processo de intensificação do acesso das crianças às mídias vem seguindo, 

lamentavelmente, a lógica da comercialização da infância. A descoberta de que 

as crianças e os adolescentes constituem mundialmente um mercado rentável 

tem ocasionado o desenvolvimento do marketing infantil e a intensificação da 

publicidade dirigida a este segmento. (...) a publicidade transforma crianças 

em vorazes consumidores, com implicações na definição das grades de 

programação televisiva” (SAMPAIO, 2009).  

 

No entanto, vale ressalvar que, ao contrário do que Sampaio afirma, a 

publicidade “pode” transformar, pois não é algo já determinado de que vai acontecer. 

As implicações mencionadas por Sampaio são com relação aos programas infantis 

terem se tornado “vitrine de produtos”, com merchandising em sua programação – ação 

atualmente condenada pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

(CONAR), como será visto no terceiro capítulo. 

O Instituto Alana, organização da sociedade civil sem fins lucrativos atuante na 

defesa da criança e também crítico à publicidade infantil, ajudou a produzir um 

documentário em 2008 intitulado “Criança, a alma do negócio”, já mencionado neste 

capítulo. Durante os quase 50 minutos de vídeo, são apresentados vários dados 

negativos a respeito deste tipo de comunicação, como “bastam apenas 30 segundos para 

uma marca influenciar uma criança” e que o desejo apresentado por um produto não é 

real, pois foi implantado em sua mente. O documentário também menciona que muitas 

vezes os pais acabam sendo vistos como “vilões” por negarem os pedidos de compras 

do filho. Estas informações são apresentadas por pesquisas de instituições brasileiras e 

                                                           
8 Vide página 23. 
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estrangeiras, assim como por professores de diversas áreas, entre elas, comunicação e 

psicologia (CRIANÇA A ALMA DO NEGÓCIO, 2008). 

Na relação entre criança e consumo, outros problemas também cresceram em 

intensidade: as taxas de obesidade atingiram valores epidêmicos, os diagnósticos de 

distúrbios de déficit de atenção e dos relacionados à hiperatividade aumentaram 

vertiginosamente, além das crianças estarem mais angustiadas e ansiosas (SCHOR, 

2009, p. 7). Como consequência destes fatores, o bullying realizado por crianças em 

outras crianças aumentou em incidência. Por exemplo, segundo uma pesquisa da 

Universidade de Michigan, as crianças obesas apresentam 60% a mais de risco de sofrer 

bullying, e as com sobrepeso, 13% a mais (O GLOBO, 2010). 

Para Susan Linn (2010b, p. 62), o marketing está ligado a muitos destes 

problemas sociais e de saúde que atingem as crianças. A “World Health Organization”, 

junto com outras organizações internacionais de saúde pública, apontam o marketing 

dirigido ao público infantil como um fator significante para o aumento da obesidade 

infantil. Além disso, tanto o marketing quanto a publicidade têm sido associados a 

desordens alimentares, sexualização precoce, violência, estresse familiar e ingestão de 

álcool e tabaco por menores de idade.  

Segundo a psicanalista Ana Olmos (2011), a erotização é precoce quando a 

criança recebe determinado estímulo antes de estar na faixa etária correspondente a ele. 

Também é precoce quando assiste a conteúdos que são inapropriados para sua idade. 

Utilizando um conceito visto no primeiro capítulo9, pode-se dizer que este 

comportamento está relacionado ao encurtamento do período de latência na criança, ou 

seja, ao “despertar” antecipado de sua sexualidade. Quando ocorrem ações deste tipo, 

Olmos (2011) diz que a criança se sente perdida e, como as informações são de difícil 

compreensão, podem gerar impactos negativos sobre ela.  

A publicidade pode contribuir com os problemas mencionados anteriormente de 

diversas formas. Entre elas, ao veicular comerciais de alimentos gordurosos e não 

saudáveis, estimular a competição entre as crianças, incentivar comportamentos não 

condizentes com a faixa etária infantil, com produtos para idades maiores de doze (12) 

anos, e incentivar a criança a insistir pela compra, provocando estresse familiar.  

O uso de personagens também pode trazer problemas. Em uma pesquisa 

realizada na Grã-Bretanha em 2009 pela Associação Britânica de Professores, afirmou-

                                                           
9 Vide páginas 31 e 32. 
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se que os personagens devem ser motivo, sim, de observação mais detalhada. Segundo o 

estudo, “as crianças tendem a imitar o comportamento dos personagens que elas veem na 

televisão, o que aumenta os níveis de desobediência dentro das salas de aulas” (VEJA 

ONLINE, 2011).  

Com relação ao tema de crianças diagnosticadas com o transtorno de déficit de 

atenção e hiperatividade (TDAH), no Brasil a situação é ainda mais delicada. Ficando atrás 

apenas dos Estados Unidos, o país é o segundo do mundo em que crianças e 

adolescentes mais consomem remédios para este diagnóstico. Segundo um levantamento 

feito pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o principal medicamento para 

o TDAH (ritalina) cresceu 75% em vendas para o tratamento de crianças e adolescentes entre 

6 e 16 anos entre 2009 e 2011 no Brasil. Em apenas dois anos, a ritalina saltou em número de 

vendas, mesmo sendo um remédio de tarja preta – portanto, que precisa de receita médica para 

ser adquirido (D’ALAMA, 2013). 

Em entrevista ao portal de notícias G1, a coordenadora do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), Márcia Gonçalves, declarou que, ainda 

que os dados deste levantamento sejam a melhor evidência quanto à prescrição e ao consumo 

de metilfenidato no país, não há como “fazer constatações sobre o aumento do diagnóstico, 

pois isso exigiria estudos bem mais detalhados, envolvendo aspectos epidemiológicos de 

TDAH e dados de outras fontes" (D’ALAMA, 2013). 

É importante ressaltar, contudo, que, como afirma a professora de psicologia escolar e 

educacional na Universidade de São Paulo e também conselheira do Conselho Federal de 

Psicologia Marilene Proença, há um excesso de diagnósticos de TDAH em crianças e 

adolescentes. Para ela, muitos que antes eram considerados apenas agitados, hoje já são 

classificados como hiperativos, mesmo sem apresentarem o transtorno (D’ALAMA, 2012).  

A causa para este excesso pode estar relacionada com o consumismo. Muitas vezes, 

os pais procuram nas crianças o padrão de comportamento fornecido pela visão 

consumista do que é uma criança saudável. Ao mesmo tempo, a criança quer se enxergar 

na publicidade, que lhe mostra o que vestir e como agir. Quando a imagem projetada é 

diferente da real, a criança acaba se tornando mais agitada em busca de tornar verdadeira 

a projeção – muitas vezes sendo diagnosticadas como hiperativas e medicadas para tal 

(MASQUETTI, 2011).  

Mais um exemplo de confusão de diagnóstico, de acordo com a filósofa e mestra 

em Educação Tania Zagury (2001, p. 41 a 44), ocorre quando a criança cresce sem ter 

limites e, portanto, não nota a existência do outro por ser egocêntrica. O significado 
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adotado por Zagury de “egocentrismo” é o corrente, ou seja, de preocupação prioritária 

consigo mesmo, diferentemente do abordado por Piaget10. Esta fase ocorre quando a 

criança está com sete (7) e oito (8) anos de idade, e teve, ao longo de sua vida, todos seus 

desejos e vontades atendidos, fossem eles fundamentados ou não. Como está acostumada 

a poder fazer tudo, tende a desenvolver problemas como o desinteresse pelos estudos, 

falta de concentração e de persistência, irritabilidade e instabilidade emocional. Ao 

apresentar estas características, muitas vezes é diagnosticada com a síndrome da 

hiperatividade, por suas semelhanças com o distúrbio neurológico.   

Segundo o psiquiatra brasileiro Raul Gorayeb, coordenador do Centro de 

Referência da Infância e Adolescência da UNIFESP, “na sociedade do consumo, a dor, o 

sofrimento, a angústia são sentimentos socialmente inaceitáveis. Ninguém mais suporta 

enfrentar medos e problemas”. Desta maneira, para Gorayeb, as crianças estão cada vez 

mais pobres de espírito e “uma das expressões disso é o consumismo” (MASQUETTI, 

2011). 

Voltando às demais consequências do consumo, até mesmo Kotler e Keller 

(2012, p. 167), dois estudiosos – e defensores – do marketing, sabem que a criança ainda 

não está pronta para compreender 100% a mensagem publicitária, ainda que não se 

posicionem nem a favor nem contra a abordagem. Mesmo que o discurso possa ser 

compreendido sobre como atingir cada criança de acordo com sua faixa etária, o fato de 

mencionarem que ela nem sempre absorve o conteúdo do anúncio já se torna relevante 

para a discussão sobre ética na publicidade infantil. 

Quando chegam à idade aproximada de dois anos, normalmente as crianças 

conseguem reconhecer personagens, logotipos e marcas específicas. Mais ou 

menos entre os seis e os sete anos, elas são capazes de distinguir entre a 

propaganda e a programação. Cerca de um ano mais tarde, podem compreender 

o conceito de intenção persuasiva por parte dos anunciantes. Aos nove ou dez, 

percebem as discrepâncias entre mensagem e produto. (KOTLER; KELLER, 

2012, p. 167) 

 

O reconhecimento da incapacidade infantil de compreender a mensagem 

mercadológica como tal ainda não é admitido, pelo menos publicamente, por diversos 

profissionais da área e associações corporativas de publicidade. Atualmente, no Brasil, 

suas declarações continuam sendo sobre a importância da liberdade de expressão 

comercial, até mesmo quando o público-alvo é o infantil. Além disso, o mercado 

publicitário brasileiro nega ser responsável pelas mudanças comportamentais das 

                                                           
10 Vide página 22. 
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crianças. Por exemplo, com relação ao aumento do consumo infantil, a Associação 

Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP) divulgou uma cartilha em 2013, onde 

aponta que os principais culpados por este crescimento são seus pais ou responsáveis – 

e não a publicidade.  

Todos nós sabemos que os anunciantes e a publicidade precisam fazer a sua 

parte respeitando as regras para anunciar e, especialmente, o estágio de 

desenvolvimento das crianças. Mas não parece razoável que toda a carga seja 

depositada nos ombros da publicidade. Segundo especialistas em 

comportamento infantil, apesar das tentações, o papel da educação e o exemplo 

da família são fatores decisivos na orientação das crianças e na batalha contra 

a obesidade. (ABAP, 2013, p. 5) 

 

De fato, a família tem papel fundamental na educação sobre o consumo infantil, 

porém esta citação não é tão justa quanto parece. Infelizmente, a publicidade brasileira 

muitas vezes não respeita o código do CONAR para anunciar eticamente. Portanto, soa 

falso e vazio apontar os pais como únicos culpados, quando os anunciantes e a 

publicidade não estão fazendo sua parte. Esse tema será abordado com mais detalhes no 

terceiro capítulo. 

Com pensamento contrário ao da ABAP, Schor (2009, p. 7) acredita que “as 

patologias sociais são promovidas pelas mensagens materialistas e excludentes de 

anúncios e do marketing”. A economista cita Martin Lindstrom, que afirmou que “o 

medo e a pressão são os dois elementos que caracterizam a vida diária dos pré-

adolescentes” e que “a exploração da ansiedade em anúncios aumentou com 

regularidade nos últimos anos” (Op. Cit., p. 7). 

Segundo psicólogos, a necessidade que a criança sente em consumir, de ter um 

produto ou uma marca específica tem mais relação com a emoção de possui-la do que 

com o objeto em si. Funciona como uma espécie de fetiche emocional que aprisiona a 

criança em uma constante busca por mercadorias, que devem caracterizá-la como 

indivíduo e permitir sua aceitação nos grupos que queira (TORRENT, 2008). 

Para James McNeal11 (apud LINN, 2006, p. 230), “as crianças são os 

consumidores menos sofisticados, são os que têm menos e, portanto, os que mais querem. 

Consequentemente, elas estão em uma posição perfeita para ser iludidas”. Linn mostra 

uma posição ainda mais crítica, ao afirmar que “o seu cérebro [da criança] é o menos 

desenvolvido, elas têm menos experiência e, portanto, estão em uma perfeita posição para 

ser iludidas” (IDEM). Esta declaração está em concordância com a psicologia do 

                                                           
11 MCNEAL, James. Kids as customers: a handbook of marketing to children. Nova York: Lexington 

Books, 1992, p. 12. 
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desenvolvimento, exposta no capítulo anterior, que aponta que, de acordo com a faixa 

etária, a compreensão da criança sobre o mundo que a cerca varia. 

Além disso, de acordo com Juliet Schor (2009, p. 62), os temas das mensagens 

publicitárias são escolhidos de acordo com o que aja melhor sobre os estados mais íntimos 

e as necessidades psicológicas do público infantil, como será visto no terceiro capítulo. 

A economista também trouxe o discurso de Nancy Shalek, presidente da Shalek Agency, 

para confirmar como o marketing tem explorado as vulnerabilidades psicológicas das 

crianças, que, como ainda estão em fase de amadurecimento, apresentam no campo 

emocional diversos pontos fracos. Desta maneira, Shalek menciona que 

anunciar ao máximo está fazendo com que os indivíduos se sintam perdedores 

se não possuírem os bens anunciados. As crianças são particularmente muito 

sensíveis a isso. Se você lhes disser para comprar algo, elas serão resistentes, 

mas se você lhes disser que não serão aceitas e reconhecidas no círculo social 

se não o fizerem, você ganha a atenção delas. Você atingirá vulnerabilidades 

emocionais e isso é fácil de fazer com crianças, pois elas são emocionalmente 

mais vulneráveis. (in SCHOR, p. 62) 

 

Este ponto está extremamente conectado com o aumento de pedidos por parte das 

crianças, mencionado anteriormente. Como o público infantil quer pertencer a 

determinados grupos de referência, busca no consumo a autorização de pertencimento. 

Visto que a publicidade já conhece este comportamento, insere na mensagem 

mercadológica o conceito de que a compra promoverá a inserção nos círculos sociais.  

  Confirmar e reconhecer o apelo que a publicidade tem sobre o público infantil 

não são o posicionamento público usual dos publicitários e profissionais de marketing, 

que preferem não se pronunciar sobre o assunto. No entanto, ainda que prefiram o 

silêncio, podemos perceber a similaridade de muitas mensagens comerciais veiculadas 

atualmente com o discurso de Shalek. Por exemplo, não é raro assistir comerciais com 

mensagens baseadas na competição e comparação, com frases parecidas com “só falta 

você!” ou “faça como tais pessoas, use nosso produto”. Campanhas assim impactam o 

público infantil a partir de suas vulnerabilidades, pois sabem que as crianças querem ser 

iguais aos amigos ou ídolos. 

 

2.3 A criança como influenciadora de compra 

A família é um dos principais alvos para os anunciantes. Por representarem um 

centro de compra bastante significativo, diversas companhias objetivam atingir pelo 

menos um membro, para que possa atingir a todos os outros e, geralmente, um dos 

escolhidos é a própria criança. A justificativa para tal direcionamento é o papel de 
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destaque que ela vem conquistando dentro da família, que tende a valorizar suas opiniões, 

como abordado no primeiro capítulo12. Em geral, os familiares influenciam-se 

reciprocamente e de forma dinâmica, ou seja, os pais tendem a ouvir os filhos e vice-

versa, para assim chegar a um acordo sobre o que é melhor para todos. Assim, o papel de 

decisão, que antigamente cabia somente aos adultos, hoje já é compartilhado com os 

filhos.  

Como visto no capítulo anterior, a família moderna não tem uma identidade 

definida, podendo ter inúmeras composições. Esta característica permitiu que a criança 

se tornasse o ponto focal de muitos estudos relacionados aos hábitos de consumo, já que 

sua capacidade de influência familiar foi considerada como um atrativo para a 

publicidade. Ao se analisar as causas para este comportamento, percebeu-se um grande 

empenho da publicidade e dos anunciantes em incentivá-lo.  

Assim, nos últimos anos, o papel da criança como influenciadora de compra 

aumentou significativamente. Se antes não era tão escutada pelos pais, atualmente 

representa mais um caminho promissor para atingir o orçamento dos adultos. Além disso, 

sua capacidade de influência também está associada ao nível de consumo. Segundo Schor 

(2009, p. 19), “quanto mais os jovens compram, mais relevância sua preferência adquire 

nas decisões de compras dos pais”. De acordo com a economista, este fenômeno é 

conhecido como “mercado de influência” e tem movido grandes somas em dinheiro, 

como será visto neste subcapítulo.  

Para James McNeal13 (apud ROSA et al., 2008), há quatro motivos que justificam 

o alto poder de influência das crianças dentro de casa. O primeiro se refere ao menor 

núcleo familiar, possibilitando aos pais darem mais atenção aos pedidos das crianças. O 

segundo é o número maior de pais solteiros, que consideram importante a opinião das 

crianças. O terceiro é que adultos que têm filhos mais tarde tendem a comemorá-los mais 

e, por conseguinte, a ser mais atenciosos com eles, realizando um número maior de 

pedidos. Por fim, o quarto é que, como os pais estão trabalhando, permitem as crianças 

interagirem mais no processo de compra de itens para casa, tanto por estarem ausentes na 

maior parte do tempo como por se sentirem culpados de não ficarem o tempo que 

gostariam com os filhos. 

                                                           
12 Vide páginas 40 e 41. 
13 MCNEAL, James. Kids as customers: a handbook of marketing to children. Nova York: Lexington 

Books, 1992. 
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Além de McNeal, outros autores, como Roger L. Jenkins (1970) e C. K. C. Lee e 

S. E. Beatty (2002), também pontuaram os fatores acima como responsáveis pela maior 

influência da criança nas decisões familiares. No entanto, a opinião de McNeal, emitida 

há 22 anos, como a destes outros estudiosos, parece não encontrar mais eco nas famílias 

atuais, já que a maioria delas pertence a, pelo menos, um dos quatro quadros acima 

apontados. 

Ainda que as quatro justificativas de McNeal possam ser contestadas, outros 

autores também trabalham a ideia de que a influência varia de acordo com a estrutura 

familiar. Núcleos de baixa renda, por exemplo, são mais sensíveis ao preço, portanto 

tendem a recusar mais pedidos dos filhos, os quais, por compreenderem a menor renda 

familiar também costumam pedir menos. Por outro lado, famílias com renda maior 

tendem a ceder com mais frequência aos desejos dos filhos, assim como permitir que 

tenham mais influência nas decisões familiares. Quando há mais de um filho a influência 

também é diferente. Em geral, o mais velho é o que apresenta maior influência nas 

compras familiares devido à sua relação mais próxima com os pais. Quando os filhos 

superam os pais em número (por exemplo, três filhos e dois pais, ou dois filhos e somente 

um pai), as crianças também costumam ter suas opiniões mais ouvidas para decisões que 

envolvam a todos, como o lugar para alguma atividade ou o valor a ser gasto (VELOSO 

et al., 2012, p. 134 e 135).  

Outra causa, mencionada anteriormente porém omitida por McNeal nos quatro 

fatores, é a publicidade. O consumo de mídia que a criança faz pode ter impacto em sua 

influência nas compras familiares, pois acaba a informando sobre os produtos anunciados.  

A criança que apresenta conhecimento sobre o mercado e sabe quais marcas estão 

“em alta” é considerada mais bem preparada para participar de decisões. Dos meios de 

comunicação atuais, o que melhor permite a busca de informações é a internet, por sua 

disponibilidade de informação e facilidade de acesso (VELOSO et al., 2012, p. 130). A 

internet também é o meio mais utilizado pelo público infantil para obter informações 

sobre determinados produtos. Segundo pesquisa da Viacom International Media Network, 

82% das crianças entrevistadas usam a internet como principal fonte de pesquisa sobre 

produtos e marcas, sendo seguida por comerciais de TV, com 70% (REVISTA 

PONTOCOM, 2011). 

Por ser objeto desta dissertação, a publicidade como propagadora da influência 

infantil será vista com mais detalhes ao longo deste capítulo e dos próximos. A esse 

respeito, o sociólogo francês Philippe Breton (1999, p. 72) declarou que 
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(...) um aspecto muitas vezes negligenciado, apesar de sua importância, do 

recurso abusivo à autoridade para convencer é constituído pelas frequentes 

práticas de manipulação das consciências infantis. Como recorda Vance 

Packard, a tomada de consciência por parte dos publicitários dos imensos 

recursos que essa possibilidade de influência envolve esteve na origem do 

desenvolvimento de todo um setor, dotado de métodos especialmente 

concebidos para as crianças. Numa revista profissional de publicidade, diz-se 

o seguinte: “Os espíritos podem ser moldados a desejar seus produtos! Nas 

escolas da América, há quase 23 milhões de meninas e meninos. Essas crianças 

ingerem alimentos, usam roupas, utilizam sabonete. Elas são hoje 

consumidores e serão amanhã compradores; constituem um vasto mercado 

para seus produtos. Envolvam essas crianças com sua marca e elas insistirão 

para que os pais a comprem”. (BRETON, 1999, p. 72) 

 

Ao sugerir o direcionamento de mensagens a este público, o periódico reforça dois 

pontos: o de que estes consumidores serão os futuros compradores e o de que eles 

insistirão pela compra com os pais. Além de parecer uma sugestão antiética, já que 

crianças não compreendem os comerciais da mesma forma que os adultos, este último 

ponto mostra como, muitas vezes, o público infantil pode ser “presa fácil” da publicidade. 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 167), há dois tipos de influência realizada pelas 

crianças: a direta e a indireta. O primeiro é quando as crianças especificam os produtos, 

serviços ou marcas que desejam e conseguem convencer os pais a comprá-los. Mais 

detalhadamente, como afirmam Kotler e Keller, a influência direta é composta por 

indicações, pedidos e exigências das crianças (como, por exemplo, “eu quero ir ao 

McDonald’s”). Já a indireta ocorre quando os pais reconhecem as marcas, escolhas e 

preferências dos filhos sem eles terem indicado ou pedido (por exemplo, “acho que meus 

filhos gostariam de ir ao McDonald’s”). Essa influência, junto ao aumento da quantia de 

dinheiro gasta por crianças, são exemplos de mudanças nos padrões de compra dos 

últimos anos. 

De acordo com a fase do processo de compra (que podem ser cinco: 

reconhecimento do problema, busca de informações, avaliação de alternativas, decisão de 

compra e comportamento pós-compra), a influência pode aumentar ou diminuir. Segundo 

pesquisadores, o nível mais intenso de influência ocorre na fase de reconhecimento do 

problema e na busca de informações, e o nível com maior queda, na fase da escolha. Desta 

maneira, os adultos aceitam melhor as opiniões dos filhos nas etapas iniciais do processo 

de compra, para conhecer e comparar os benefícios de cada marca, porém na hora de 

decidir por ela não se deixam influenciar tanto (KARSAKLIAN, 2000, p. 237). Isto 

implica dizer, portanto, que a criança não tem muita influência no valor total a ser gasto, 

havendo uma relação direta entre o poder de decisão das crianças e o nível de risco pelos 

pais. Por exemplo, na aquisição de um carro, as crianças podem opinar sobre os elementos 
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externos, como a cor, porém, quanto aos fatores mais funcionais, a decisão fica a cargo 

dos adultos. O estudo apresentado por Karsaklian também apontou outros três fatores que 

influenciam no grau de influência: 

1. Quanto mais habituada a utilizar seu dinheiro para comprar seus 

produtos, mais abertura lhe dão os pais para intervir no processo de decisão; 

2. Quanto mais elevada a classe social à qual ela pertence, mais influência 

ela terá na fase de reconhecimento do problema; 

3. As meninas têm maior influência que os meninos, principalmente na 

adolescência. (KARSAKLIAN, 2000, p. 237) 

 

Veloso et al. (2012, p. 131) também concordam com o posicionamento acima e 

acrescentam que a influência dos filhos varia de acordo com a categoria de produtos que 

está em pauta. Por exemplo, para produtos direcionados a adultos, a criança tem um nível 

baixo de influência; para produtos para a família, ela já tem um nível médio; e para 

produtos infantis, seu nível de influência é alto. Com relação a produtos mais caros, a 

influência dos filhos só ocorrerá a partir da pré-adolescência, portanto dos oito (8) anos 

de idade, quando a criança está mais bem preparada para compreender este tipo de 

investimento.  

É interessante ressaltar que, apesar de esta influência ser mais eficaz no fim da 

infância, há diversos anúncios de produtos caros, como automóveis e viagens, 

direcionados ao público infantil pré-escolar, como será visto na etapa empírica desta 

pesquisa. Provavelmente, uma das causas para esta estratégia é que, ainda que tenham 

menos pedidos atendidos, crianças mais novas costumam pedir com mais frequência que 

as maiores, comportamento que poderia se estender a outros tipos de produtos. Com um 

viés mais crítico, para o Instituto Alana,  

O foco é atingi-las para que sejam promotoras de vendas do produto junto aos 

pais e responsáveis. Sem condições de resistir à pressão da publicidade, elas 

acabam induzindo os pais a se afogarem em crediários e gastos supérfluos, 

concorrendo para o aumento da inadimplência e comprometendo a harmonia 

familiar. Em função dessas manobras, hoje, as crianças participam em 80% do 

processo decisório das compras da família. (PROJETO CRIANÇA E 

CONSUMO, 2009, p. 39, 40) 

 

Portanto, ao terem uma participação de 80% no momento da compra, pode-se 

afirmar que a criança brasileira tem grande capacidade de persuasão dentro de casa.  

Além destes fatores, há também o incentivo dado pelos pais às crianças para 

opinar em decisões importantes de consumo da estrutura familiar. Ou seja, são os próprios 

adultos que muitas vezes permitem ser influenciados por seus filhos (NELSON14, 1979, 

                                                           
14 NELSON, J. Children as Information Sources in te Family Decision to Eat Out. Advances in Consumer 

Research, 1979, n. 6, p. 419 – 423. 
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apud NEVES, 2011). Ainda que os pais recebam com mais facilidade sugestões de 

produtos de uso infantil, os produtos direcionados aos adultos também podem mover altas 

somas de dinheiro a partir da influência infantil.  

Ilustrando esse comportamento, um estudo realizado nos Estados Unidos na 

década de 1990 (sem ano preciso) apontou que crianças gastaram mais de US$ 11 bilhões 

do seu próprio dinheiro e influenciaram as decisões de seus pais em mais de US$ 165 

bilhões em alimentos, itens para casa (como móveis, eletrodomésticos e computadores), 

férias, carros, entre outros (BEDER, 1998). O desejo de participar de decisões como 

carros e destinos de férias ocorre porque são produtos que os membros da família 

consomem juntos, portanto as crianças também querem ser ouvidas quanto a eles. Como 

afirmam Veloso et al. (2012), “para a criança isso significa chegar à escola num carro 

novo que é valorizado pelos colegas ou viajar para um destino de férias que trará 

reconhecimento para a criança perante o grupo” (VELOSO et al, 2012, p. 131). Ou seja, 

a criança se interessa pelo status que o produto adquirido pode lhe proporcionar frente a 

outras pessoas, como a colegas de classe e grupos de referência. 

Em 2004, James McNeal disponibilizou novas estatísticas, apresentadas por Juliet 

Schor (2009, p. 19), em que crianças entre quatro (4) e doze (12) anos influenciaram 

diretamente cerca de US$ 330 bilhões e de modo indireto US$ 340 bilhões. Para o 

professor de Marketing da Universidade Pace, de Nova York, Paul Kurnit, a influência 

indireta ocorre principalmente em itens de tecnologia, como celulares, destinos de férias 

e carros para uso familiar.  

Ainda que a principal referência seja os Estados Unidos, esse comportamento de 

influenciador de consumo se revela como uma tendência mundial. Segundo pesquisa 

divulgada pela Viacom International Media Networks, realizada em onze (11) países 

(Brasil, México, Canadá, Alemanha, Holanda, Reino Unido, Bélgica, Espanha, Polônia, 

Austrália e Coréia do Sul), na hora das compras, a opinião dos filhos muitas vezes é 

decisiva. Para o estudo, mais de 15 mil pessoas foram ouvidas, entre elas, crianças de 

nove (9) a quatorze (14) anos e pais com filhos de seis (6) a quatorze (14) anos (REVISTA 

PONTOCOM, 2011). 

Como resultado, a pesquisa apontou que 74% dos pais têm o costume de pedir a 

opinião dos filhos mais velhos e 53% dos mais novos. A principal razão para isso seria 

mostrar às crianças como sua opinião é importante. De maneira geral, o estudo 

demonstrou que as decisões familiares são realizadas de forma colaborativa entre pais e 

filhos. 
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51% dos pais declaram que tomam a decisão final, mas sempre ouvindo a 

opinião dos filhos. 49% afirmam decidir juntos. Os pais também revelam que 

há uma grande influência dos filhos nas decisões dos lugares onde a família 

costuma ir. 66% das decisões são feitas de forma colaborativa quando o 

assunto é cinema para toda a família. 49% dos pais escolhem os restaurantes 

com os filhos. (REVISTA PONTOCOM, 2011) 

 

Desta maneira, com um grande público-alvo a se explorar, os anunciantes buscam 

cada vez mais informações sobre como tornar as crianças influenciadoras de sua marca. 

Em geral, quem tem investido nessa área consegue retorno, seja em curto ou longo prazo. 

Segundo a psiquiatra americana Susan Linn, em 2006, a influência da criança nas compras 

dos pais se aproximava dos US$ 600 bilhões em gastos anuais (LINN, 2006, p. 21). Se 

estes valores já eram altos a nove anos, os dados atualizados seriam provavelmente ainda 

mais perturbadores.  

Ao receberem tantas informações sobre os mais diversos produtos, estes jovens 

emitem opinião a respeito de vários temas de consumo familiar como vestuário, 

alimentos, livros, viagens, entre outros, podendo influenciar a decisão dos adultos. Na 

figura 3, a seguir, estão expostas algumas categorias de produtos e sua relação com a 

criança e o jovem influenciadores de compra.  

 
FIGURA 3 – RELAÇÃO ENTRE ITENS DE CONSUMO E INFLUENCIADOR DE COMPRA 

 

FONTE: HARRIS INTERACTIVE, 2008.  

 

É possível perceber como os percentuais de influência e de decisão de compra por 

parte das crianças, adolescentes e jovens adultos são altos, assim como é possível notar 

que o grau de influência varia de acordo com o produto. A faixa laranja representa os 
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“tweens”, cuja definição já foi apresentada15, enquanto a azul os adolescentes, as duas 

com porcentagens significativas de influência.  

Na escolha de algumas mercadorias, pode-se dizer que é possível que crianças e 

adolescentes influenciem os pais inclusive por conhecerem melhor que eles tais itens. Um 

estudo feito em 2009 pela Viacom Networks Brasil comprova essa tese ao apontar que 

40% dos pais consideram as crianças como experts da casa (IBOPE, 2009). De maneira 

geral, quanto mais conhecimento a criança demonstra por determinada categoria de 

produtos, mais seus pais consideram sua opinião para uma possível compra. Por exemplo, 

objetos tecnológicos, como DVDs, vídeo games e CDs, costumam gerar uma expectativa 

maior entre os adultos com relação ao conhecimento dos mais novos, conforme dados 

representados na figura 3. 

Com relação aos produtos listados na tabela, o nível de influência dos “tweens” é 

muito próximo ao dos adolescentes, com poucos pontos percentuais de diferença. O item 

em que os dois públicos são mais influentes é o vestuário, seguido de perto por DVDs e 

alimentos. No entanto, produtos de alto valor financeiro também apresentam 

porcentagens altas, como é o caso de vídeo games e férias.  

A influência de crianças entre oito (8) e doze (12) sobre os pais é tão grande que 

80% das marcas internacionais, incluindo as tradicionalmente direcionadas aos adultos, 

têm uma estratégia para elas (SCHOR, 2009, p. 6). Isto justifica o direcionamento de 

anúncios de automóveis, locais de férias, entre outros, para este público, como será 

verificado na etapa empírica desta pesquisa. 

Um estudo de 2009 do Ibope trouxe a opinião do vice-presidente de publicidade 

e marketing para Brasil, Miami e México da Turner Intemational do Brasil, Rafael Davini, 

sobre os “tweens”. Para ele, "segmentos como as operadoras de celular, maquiagem e 

grifes de roupas precisam enxergar os pré-adolescentes como um filão a ser conquistado”, 

e como a pesquisa demonstrou, “esse público sabe o que quer e que não deseja ser tratado 

como criança" (IBOPE, 2009). O estudo Conicktados, da Viacom Brasil realizado em 

parceria com o Instituto Qualibest, também apontou este distanciamento dos mais novos 

desejado pelos “tweens”, ao detectar que os entrevistados de dez (10) a doze (12) anos 

preferem usar o termo “divertir” do que “brincar” (AVELINO, 2014). 

                                                           
15 Vide página 54. 
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Estas citações, junto aos outros dados mencionados anteriormente, indicam que é 

interessante para o mercado a segmentação do público infantil de acordo com a faixa 

etária, assim como que é alta a influência ao apelo consumista também no Brasil.  

O redirecionamento publicitário a este público não é algo recente. Por exemplo, 

em 1995 – ou seja, há vinte (20) anos atrás – praticamente todas as indústrias de bens de 

consumo dos Estados Unidos já estavam envolvidas com algo relacionado ao marketing 

infantil (MCNEAL, 1999, p. 10). Outro exemplo, já mencionado no subcapítulo anterior 

é o de que na década de 1990 várias montadoras de automóveis nos Estados Unidos já 

investiam parte de seu marketing para conquistar a confiança das crianças.  

Sobre este tópico, por mais raro que possa parecer, a influência infantil na escolha 

de automóveis já é antiga e movimenta muitos dólares. Uma pesquisa realizada nos 

Estados Unidos estima que apenas no ano de 1994 as crianças tenham influenciado seus 

pais na compra de carros em aproximadamente US$ 9 bilhões (BEDER, 1998). Pode-se 

sugerir que esse seja um dos motivos para empresas automobilísticas direcionarem suas 

comunicações para este público, trazendo elementos infantis em seus vídeos, como a 

presença de animais e de outras crianças. 

No Brasil, também há este direcionamento de publicidade para o público infantil. 

A empresa automobilística Fiat, por exemplo, desde 2011 criou para seus comerciais o 

personagem Gino Passione, um urso de pelúcia que dança. A página oficial do Facebook 

criada para o personagem possui mais de 130 mil curtidas16. Nela se pode ler que Gino se 

prontifica a “ajudar a cuidar bem do seu Fiat”, além de simbolizar “todo o carinho, 

cuidado e respeito que a Fiat tem com seu carro e mostra nossa paixão por nossos 

clientes”. A linguagem é informal, com jogos nas postagens e fotos de crianças abraçando 

o urso (adulto fantasiado) em tamanho real. O brinquedo é automaticamente adquirido 

com a compra de modelos de carro da marca, assim como pode ser comprado 

separadamente pelo site17, que vende diversos produtos da Gino Collection, como roupas, 

almofadas e mochilas.  

Por sua vez, o consumo aumenta também pelo comportamento da criança, que, no 

papel de protagonista do núcleo familiar, acaba por favorecer os anunciantes até mesmo 

quando ela não deseja determinado produto. Por exemplo, filhos que querem saber se os 

pais os amam pedem “algo” sem identificar o objeto. O amor, desta forma, a partir da 

                                                           
16 O link da página é <https://www.facebook.com/GinoPassione>. 
17 O site para compra é <http://www.fiatfashion.com.br/plus/modulos/catalogo/listaCat.php?cdcategoriap 

ai=9>. 
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lógica infantil, viria a partir de coisas materiais. Da mesma maneira, crianças com pais 

separados podem vir a se tornar grandes consumidoras devido à competição dos pais, que 

buscam “comprar” o afeto dos filhos com mercadorias (GADE, 1998, p. 186). 

Com relação aos meios de comunicação, a televisão é uma ferramenta 

especialmente poderosa para atingir o público infantil, fazendo com que elas se lembrem 

de vinte (20) a cinquenta (50) anúncios veiculados. Destes, segundo pesquisas 

americanas, a maior parte são de detergentes, cigarros, cerveja e leite – todos produtos 

para adultos (GADE, 1998, p. 187). Dados mais recentes são trazidos por Schor (2009, p. 

14), que aponta que as crianças americanas com cerca de dez (10) anos têm, em média, 

entre 300 e 400 marcas e logomarcas memorizadas, além das entre oito (8) e treze (13) 

anos assistirem o equivalente a 40 mil anúncios por ano e solicitarem cerca de 3 mil 

produtos ou serviços no mesmo período.  

A criança guarda também marcas de produtos que não são para uso próprio. Isso 

porque sua memorização é mais gráfica do que verbal, isto é, retém mais facilmente o 

desenho das logomarcas, assim como o formato e as cores das embalagens. É por essa 

razão, como será desenvolvido no terceiro capítulo, que há marcas que associam seu nome 

a personagens ou outros símbolos gráficos. Assim, suas chances de serem memorizadas 

pelo público infantil aumentam mais (KARSAKLIAN, 2000, p. 241). Como exemplo, há 

os produtos licenciados em geral. Como exemplo específico, tem-se a extensa linha de 

produtos da Turma da Mônica, que vende, entre outros produtos, o extrato de tomate do 

Jotalhão, o elefante verde da empresa criada por Maurício de Sousa.  

Para o Instituto Alana, os personagens são utilizados por transferirem seu prestígio 

e camuflarem as propriedades da marca, criando um diferencial que não existe: “é como 

se o produto ficasse mais saboroso ou nutritivo só porque possui um desenho bonitinho 

estampado na embalagem”. Seu uso é pensado pelo departamento de marketing com o 

objetivo de “gerar compras imediatas, as compras por impulso, já que os pais ainda caem 

nesse processo emotivo de atender aos pedidos dos filhos dentro do templo de compras e 

consumo que é o supermercado” (CARLA, 2012). A crítica do instituto leva em conta a 

imaturidade da criança, a qual não percebe que os personagens estão sendo utilizados para 

persuadi-la. 

O uso de personagens em publicidade se torna mais polêmico quando ajuda a 

divulgar um produto que não deveria ser consumido por crianças. É o caso de cervejas, 

por exemplo. Segundo Susan Linn,  
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Aqueles coaxos animados e adoráveis dos sapos da Budweiser são adorados 

pelas crianças. Ao mesmo tempo em que a Budweiser declara firmemente que 

os anúncios não são direcionados às crianças, eles poderiam ter saído 

diretamente de um manual sobre como anunciar para crianças. Os gurus do 

mundo do marketing infantil sugerem rotineiramente que os anúncios voltados 

para as crianças incluam personagens de desenhos animados e/ou animais, 

porque elas reconhecem imediatamente mensagens com animação como sendo 

para elas. (LINN, 2006, p. 207)  

 

Linn faz esse relato a partir de sua observação sobre o mercado publicitário dos 

Estados Unidos, porém esta técnica comercial explicitada por ela não é propriedade só 

dos americanos. Entre 2001 e 2002, foi veiculada no Brasil uma série de anúncios de uma 

marca de cerveja que utilizava personagens animados: uma tartaruga que fazia 

embaixadinhas com a lata e um siri que roubava a cerveja de um banhista. Após diversas 

denúncias, o CONAR analisou a campanha e concluiu que, por poder induzir a criança a 

fazer associações positivas ao álcool, não deveria mais ser exibida.      

Para James McNeal, a influência infantil sobre o processo de compra cresce a uma 

taxa de 20% anuais. Esse poder de persuasão justifica porque a Nickelodeon (canal 

fechado com programação infantil) tem entre seus anunciantes a montadora Ford, a rede 

de varejo Target e a rede hoteleira Embassy Suites (SCHOR, 2009, p. 19). Como será 

visto no quarto capítulo, o canal Discovery Kids também traz como anunciantes redes 

hoteleiras, restaurantes e produtos de limpeza doméstica – conforme verificado durante a 

coleta de comerciais entre novembro e dezembro de 2013. 

Já há diversas pesquisas sobre o assunto. Dentre elas, podemos citar o estudo Kids 

Power, realizado pela empresa TNS Interscience, em 2007. Entre os resultados, cerca de 

80% dos pais entrevistados disseram ser influenciados pelos filhos de alguma forma em 

suas compras. Outro dado coletado foi que 56% das mães disseram que os filhos pedem 

produtos que estão associados a personagens famosos, informação relevante para os 

profissionais de marketing que querem atingir o público infantil. Outra pesquisa sobre o 

assunto, desta vez brasileira feita pela consultoria Rabelo & Associados, em 2008, 

também mostrou que a influência infantil é alta. Nele constatou-se que 81% das crianças 

escolhem seus brinquedos e cerca de 25% decidem a compra deste tipo de produto. O 

estudo brasileiro também mostrou influência de 71% na escolha das roupas e calçados, 

de 66% na compra de produtos de papelaria e materiais escolares, e de 64% em produtos 

alimentícios (BONFÁ e RABELO, 2009, p. 29). 

Outra pesquisa brasileira acompanhou como é fazer compras com crianças. Costa 

et al. (2012) realizaram um estudo do comportamento de crianças e pais dentro de 

supermercados para saber como funciona o processo de influência dos filhos na hora da 
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compra. Foram entrevistados por questionários 108 pais, e 24 crianças foram observadas 

enquanto acompanhavam seus responsáveis nas compras.  

Como resultado, concluiu-se que “fatores sociais, culturais, pessoais e 

psicológicos” influenciam o comportamento do público infantil na escolha dos produtos 

que desejam, sendo os dois primeiros os mais relevantes para as crianças. Também se 

constatou que a maior parte das crianças insiste pela compra e, quando a insistência é 

grande, a maioria dos pais cede. A pesquisa ainda apontou que os filhos insistem por mais 

de um produto e que os adultos não impõem limites sobre à quantidade. Para o estudo, 

isto prova a influência que as crianças exercem sobre os pais nas compras (COSTA et al., 

2012). De acordo com a pesquisa, 

87,5% das crianças saem satisfeitas depois de fazer as compras no 

supermercado, e é interessante para o marketing que elas saiam satisfeitas, pois 

provavelmente estão adquirindo o que querem, e comprovadamente desejam 

os mais divulgados. (COSTA et al., 2012) 

 

Em outro estudo brasileiro sobre o comportamento das crianças (desta vez com 

famílias de baixa renda) em supermercados, apontou-se que quanto maior a idade da 

criança, mais seu pedido por determinado produto era considerado – resultados também 

de outros estudos já mencionados18. Esta pesquisa ainda indicou que, a partir dos sete (7) 

anos, os pedidos se tornavam mais amplos, deixando de ser apenas biscoitos, salgados e 

iogurtes, para incorporar frutas, verduras e determinados tipos de carnes (VELOSO et al., 

2008).  

O apelo publicitário sobre as crianças é, inclusive, motivo de estresse familiar. 

Para Linn (2006, p. 57, 58), a indústria do marketing sabe deste conflito e o provoca 

propositalmente, quando tenta minar a autoridade dos pais ao incitar as crianças a insistir 

nos pedidos. Como exemplo, a professora de psiquiatria cita um estudo realizado em 1998 

sobre amolações constantes, chamado “The Nag Factor” (também conhecido como “Fator 

Amolação” ou “Poder de Importunar”). Nele, há conselhos para os varejistas de como 

explorar as amolações, a fim de aumentar as vendas. Segundo a pesquisa, este impacto é 

responsável por cerca de 46% das vendas em negócios dirigidos às crianças. Além disso, 

o estudo também indicou que pais divorciados e os que têm filhos muito pequenos ou já 

adolescentes são os com maior probabilidade de ceder às amolações. 

                                                           
18 Vide páginas 77, 79 e 82. 
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Pesquisa do Ibope de 2012 sobre o comportamento das mães brasileiras aponta 

dados parecidos. Das entrevistadas, 56,1% disseram que é difícil dizer “não” aos filhos e 

42,6% admitiram que os pequenos influenciam nas compras da casa (IBOPE, 2012). 

Segundo outro levantamento publicado em 2014, feito pelo Portal Meu Bolso 

Feliz em parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), mais da metade 

dos pais entrevistados admitiram já ter cedido às chantagens consumistas dos filhos. À 

pesquisa, 52% dos adultos afirmaram ter comprado produtos para os filhos, mesmo que 

seu valor pudesse comprometer o orçamento familiar. Ainda segundo o estudo, para 

persuadir os adultos, crianças usam frases como "todo mundo tem e só eu que não vou 

ter", "se você me der isso, eu prometo fazer aquilo" e "meus amigos vão rir de mim se eu 

for o único que não tiver" (BERTOLDI, 2014).  

Atualmente, há um número maior de pedidos por parte das crianças. Por 

exemplo, segundo um estudo publicado pela revista Child Development, em saídas com 

os pais, as crianças fazem em média quinze (15) pedidos de compras (ROSA et al., 2008).  

Uma pesquisa mencionada por Linn (2006, p. 59) demostra que, conforme a 

criança cresce, mais insiste com seus responsáveis para determinadas compras, atingindo 

o ápice no fim da infância e início da adolescência. A autora menciona que, entre os 

indivíduos de doze (12) e treze (13) anos pesquisados, “11% disseram amolar seus pais 

mais de cinquenta vezes por algum produto específico – e todos eles foram produtos 

anunciados”.  

Sugere-se, aqui, duas razões para este aumento: o redirecionamento dos 

anúncios para o público infantil e os apelos de consumo transmitidos nestas mensagens.  

Para melhor compreensão dos números já apresentados, tais dados estão reunidos 

na Figura 4, a seguir.  

 
FIGURA 4: RESUMO DOS VALORES DE MERCADO E INFLUÊNCIA INFANTIS  

PERÍODO VALOR DO MERCADO VALOR DE INFLUÊNCIA 

Estados Unidos Brasil Estados Unidos Brasil 

1992   Influenciam diretamente 

mais de US$ 130 bilhões 

em compras para o lar 

 

Década de 

90, sem data 

específica 

Gasto de mais de 

US$ 11 bilhões  

 Influenciam em mais de 

US$ 165 bilhões em 

compras para a família 

 

2004   Crianças de 4 a 12 anos 

influenciam diretamente 

e indiretamente, 

respectivamente cerca de 

US$330 e US$340 

bilhões. 
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FIGURA 4: RESUMO DOS VALORES DE MERCADO E INFLUÊNCIA INFANTIS 

(CONTINUAÇÃO) 

2006  R$ 50 bilhões/ano  Influenciam cerca 

de US$ 600 bilhões 

em compras. 

 

2007 Entre 8 e 21 anos, 

gasto anual de cerca de 

US$ 112 bilhões 

 80% dos pais dizem 

ser influenciados 

pelos filhos de 

alguma forma em 

suas compras; 

56% das mães 

disseram que os 

filhos pedem 

produtos associados 

a personagens 

famosos. 

 

2008 Entre 8 e 21 anos, 

gasto anual de cerca de 

US$ 132 bilhões 

  81% das crianças 

escolhem seus 

brinquedos, 71% 

suas roupas e 

calçados, 66% os 

produtos de 

papelaria e 

materiais escolares, 

e 64% os produtos 

alimentícios 

2009    Crianças participam 

em 80% do processo 

decisório das 

compras da família 

2011    Pesquisa realizada 

em 11 países (entre 

eles Brasil): 74% 

dos pais costumam 

pedir a opinião dos 

filhos mais velhos e 

53% dos mais novos 

com relação a 

compras 

2012    42,6% das mães 

admitem que os 

filhos influenciam 

nas compras da casa 

2013  15% das vendas 

no setor da moda é 

para as crianças, 

com um 

crescimento de 

6% ao ano  

  

2014    52% dos adultos 

afirmaram ter 

comprado produtos 

para os filhos, 

mesmo que 

comprometesse o 

orçamento familiar 

FONTE: Informações compiladas desta dissertação. 
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Com os valores expostos em tabela torna-se mais fácil observar a rápida evolução 

que o consumo infantil teve nas últimas décadas. Como já mencionado outras vezes nesta 

dissertação, o país com mais informações é os Estados Unidos, por não só monitorarem 

estes dados a mais tempo, como por movimentarem um mercado de consumo bem maior 

que outros. No entanto, nos últimos anos, tem-se aumentado, no Brasil, o número de 

pesquisas sobre consumo infantil, permitindo uma melhor análise do cenário local. A 

partir destes novos estudos, já é possível perceber que este país apresenta um grande 

mercado de consumo infantil, com expectativas de crescimento para os próximos anos. 

Assim como ocorre em relação às mudanças comportamentais, o marketing e a 

publicidade também não reconhecem publicamente que provocam o público infantil a 

insistir por determinados produtos e serviços. Para eles, a culpa do alto consumo das 

crianças, mais uma vez, é dos pais. Um comentário de Peter Reynolds, então CEO da Crio 

Corporation, subsidiária americana de uma empresa de brinquedos, exemplifica este 

posicionamento: “A responsabilidade de compra é sempre do adulto”, que cede ao pedido 

dos filhos. Para Reynolds, bastaria continuar a negar a compra, que, em algum momento 

a criança desistiria do pedido (LINN, 2006, p. 64).  

A lógica deste CEO é muito simples. Ao culpar somente o adulto, isenta-se de 

qualquer tipo de ética por parte de anunciantes e profissionais de comunicação e 

marketing e ainda coloca os pais no papel de “vilão”. Afinal, se a criança se tornou uma 

ferrenha consumista, é porque eles não souberam dizer não – a publicidade não tem culpa 

de nada. Pelo contrário, nem faz parte dessa relação, que deveria ser resolvida dentro do 

lar. O que Reynolds desconsidera é que negar constantemente os desejos dos filhos não é 

tão simples. Os pais não querem ser vistos como “vilões”, que não permitem pequenas 

alegrias à criança. Na etapa empírica desta pesquisa, alguns pais mencionaram o desejo 

de querer a felicidade dos filhos, mesmo que esta venha sob a forma de consumo. Essa 

informação será mencionada no quarto capítulo.  

A declaração de Reynolds sobre a culpa exclusiva dos pais, no entanto, não é 

sólida. Isto porque, por mais que os adultos tenham que impor limites às vontades dos 

filhos, várias pesquisas apontadas neste capítulo confirmam que a comunicação tem, sim, 

participação neste comportamento infantil e que algo precisa ser feito para mudar este 

cenário. O recomeço ideal seria anunciar quaisquer produtos ou serviços de forma ética, 

sem apelos ao público infantil – algo que, para esta pesquisa, sempre deveria ter ocorrido. 
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2.4 Protagonismo infantil frente à cultura de consumo e seus desdobramentos na 

infância 

Até o momento, observou-se como a participação das crianças na vida familiar e 

social cresceu nas últimas décadas, fortalecendo o comportamento denominado como 

“protagonismo infantil”. As práticas sociais atuais permitiram (e ainda permitem) o 

reconhecimento da criança como ser participativo do mundo adulto. Na prática, várias 

famílias estão deixando o filho participar das execuções de tarefas e decisões, dividindo-

as com os adultos.  

Como visto neste capítulo, a opinião infantil também passou a ser considerada em 

itens a serem consumidos por todos os integrantes da família. De acordo com o processo 

decisório em questão, a possibilidade de contribuição infantil varia, pois diferentes 

assuntos envolvem diferentes percepções entre pais e filhos. Dependendo do produto ou 

serviço em questão, caso seja algum em que a criança tenha “autoridade”, isto é, seja 

considerada “expert”, sua contribuição na escolha será muito maior19.  

No primeiro capítulo, explicou-se que o protagonismo infantil é um dos 

propiciadores dessa abertura familiar para as crianças se expressarem. O fortalecimento 

deste processo social permitiu que a criança tivesse voz ativa dentro de casa, mostrando 

seus interesses e opiniões aos pais e demais membros da família. Como consequência, 

pode-se afirmar que o protagonismo infantil pode ser, ainda que sem intenção, um dos 

principais aceleradores da influência das crianças no cotidiano das famílias.  

Esta influência ocorre em diversas tarefas e decisões do dia-a-dia, incluindo as 

referentes ao próprio consumo. Afinal, o processo de escolha de produtos a serem 

consumidos dentro de casa também pode ser entendido pelos pais como parte do papel de 

protagonismo da criança (visto como exclusivamente sadio para alguns). Ainda que este 

não tenha sido o propósito do protagonismo infantil, pode-se sugerir que este 

comportamento favoreceu a assunção da criança para o papel de porta-voz de diversas 

marcas e produtos dentro de casa. 

Talvez esse papel de protagonista assumido pela criança permita que ela reforce 

seu papel de especialista em determinados produtos e vice-versa. Por conseguinte, 

reforçaria-se seu papel de decisora/influenciadora de compra.  

Pesquisas como as mostradas no subcapítulo anterior apontam como os pais têm 

escutado mais seus filhos e acolhido suas sugestões de compras. Resultados como estes 

                                                           
19 Vide página 82. 
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demonstram uma tendência mundial em valorizar mais a opinião das crianças com relação 

ao que comprar. Para a gerente de pesquisa do canal Nickelodeon, Adriana Pascale, a 

explicação está no novo modelo familiar, pois “as famílias mudaram para um modelo 

menos hierárquico, onde todos têm algo a dizer. No modelo familiar antigo, havia certa 

ditadura contra as atitudes democráticas familiares”. Pascale ainda complementa que, 

antes, “os filhos, em sua maioria, estavam sob controle. Os pais tentavam compreender 

os filhos, enquanto hoje, eles os compreendem genuinamente” (REVISTA PONTOCOM, 

2011).  

Pode-se dizer que a explicação de Pascale também está embasada, ainda que não 

explicitamente, no conceito de protagonismo infantil. Isso porque o modelo menos 

hierárquico familiar e o crescimento do papel infantil são duas de suas características. 

Ainda que outros fatores também tenham influência nestas duas mudanças 

comportamentais, o protagonismo infantil parece ser um dos que apresentam maior 

responsabilidade sobre elas.  

Em outras palavras, este novo modelo familiar, que projetou o protagonismo 

infantil, pode ter incentivado não só a relação da criança como consumidora mas também 

como influenciadora de compra. Portanto, a partir do que foi exposto até o momento, é 

possível afirmar que o protagonismo infantil pode ser um dos aliados do consumismo na 

sociedade atual – ainda que também não tenha sido incentivado para este propósito. 

Para relacionar o protagonismo infantil com o aumento do interesse pelo consumo, 

aponta-se, aqui, três possibilidades. Elas seriam possíveis causas em que o novo 

posicionamento infantil, a partir da ótica do protagonismo, poderia estimular o papel da 

criança como consumidora. 

A primeira remete a um dos autores utilizados no primeiro capítulo para explicar 

protagonismo infantil, Lev Vygotsky. Segundo o cientista russo, o aprendizado humano 

ocorre pelo ambiente social. No caso da criança, seu intelecto se desenvolveria a partir da 

sua interação com os outros à sua volta, ou seja, a característica essencial do aprendizado 

seria a de despertar “vários processos de desenvolvimento internamente, os quais 

funcionam, apenas, quando a criança interage em seu ambiente de convívio" 

(VYGOTSKY, 2008, p. 4). Assim, a formação de sua personalidade ocorreria em meio 

às práticas culturais. 

Conectando este ponto à cultura do consumo, é possível inferir que, inserida em 

uma sociedade que valoriza o “ter”, a criança pode absorver esse valor para sua 

personalidade e se tornar também consumista – característica que pode se manter na fase 
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adulta. Assim, aprenderia dois comportamentos ao mesmo tempo: de expor suas opiniões 

e formas de pensar, e de ser consumista. 

Vale ressaltar que o grau de intensidade desta característica pode variar de acordo 

com os hábitos e costumes da família, além de sua classe social. Como visto, para 

Vygotsky, a cultura dá forma ao psicológico20, isto é, é um dos guias de como o indivíduo 

deve pensar. Logo, pessoas de diferentes culturas têm diferentes perfis psicológicos e, por 

conseguinte, formas diferentes de lidar com os mais variados temas, entre eles o 

consumo.  

A segunda relação que pode ser feita entre o protagonismo infantil e o consumo é 

quanto ao redirecionamento da publicidade mencionado ao longo deste capítulo. 

Acredita-se aqui que ele ocorre tanto porque a criança é consumidora, quanto porque o 

marketing almeja nela este perfil. Ou seja, a criança pode ter se interessado pelo consumo 

devido às mudanças estruturais familiares, que a projetam como protagonista, assim como 

pelo estímulo dos comerciais que lhe direcionam mensagens “exclusivas”, instigando 

nelas o desejo de serem reconhecidas como “especialistas” sobre determinados produtos. 

Este ponto remete a um posicionamento antiético das empresas de comunicação, 

que fere com a normatização referente a consumo na infância, como o Código de Defesa 

do Consumidor, por exemplo. Afinal, se, de fato, os anunciantes vislumbram a criança 

como porta-voz de sua marca dentro de casa mesmo sabendo que ela ainda não tem seu 

sistema cognitivo completamente desenvolvido para facilmente resistir a tais estímulos, 

tem-se aí uma nítida intenção de exploração da vulnerabilidade deste público. O estímulo 

ao consumo em quem reconhecidamente tem limitações cognitivas para lhe impor freios 

pode implicar em algum tipo de dano. Como há diversos estudos a respeito das possíveis 

consequências que a publicidade pode provocar na personalidade da criança e em seu 

cotidiano21, não há como as empresas negarem este desconhecimento. 

Além disso, tem-se o fato de que a criança gosta muito de receber atenção, sentir-

se o centro dos olhares. Quando a publicidade se dirige a ela, esta tende a se sentir ainda 

mais especial, o que reforçaria seu interesse nesse estímulo. Isto porque, a publicidade, 

ao utilizar elementos visuais que atraem a criança e linguagem de fácil entendimento, 

parece sugerir a este público que está ali para “lhe dar atenção”. Se a mensagem 

mercadológica também lhe der conhecimento para opinar sobre o consumo dentro de 

                                                           
20 Vide página 24. 

21 Vide páginas 69 a 75. 
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casa, o poder de sedução desta linguagem se torna ainda maior sob este público carente 

de mimos.  

A terceira relação proposta por esta pesquisa indica que protagonismo infantil e 

consumo também se estimulam mutuamente pelo fato de que a publicidade busca a 

criança tanto quanto a criança a valoriza. Isto é, o interesse é mútuo: da mesma forma que 

a publicidade quer atingir o público infantil e fazê-lo consumir, este encontra nos 

comerciais um senso de autoridade infantil que lhe apodera para opinar em casa. Ao 

assisti-los, a criança fica sabendo dos últimos lançamentos das mais variadas categorias 

de produtos e serviços e poderia buscar manter-se informada, ganhando bagagem para 

influenciar seus pais no que comprar. Como exemplos de linguagem publicitária que pode 

incentivar a autoridade e o protagonismo infantil estão a colocação de atores mirins em 

destaque na peça, assim como o apelo direto realizado por estes. Por esta lógica, as 

crianças desejariam se informar sobre os mais variados produtos e, para tanto, estariam 

atentas aos comerciais. 

Da mesma forma que foi possível relacionar o protagonismo infantil ao aumento 

do consumo infantil, também é possível associá-lo, portanto, à própria capacidade de 

influência das crianças sobre as decisões de compras familiares, ou seja, em relação a 

produtos que não são para seu uso exclusivo. Isto porque os dois comportamentos são 

resultado das mudanças na sociedade que projetaram a criança para o mundo.  

Posto isso, cabe algumas questões. Nessa esfera de consumo, ser protagonista 

dentro do lar poderia trazer algum prejuízo à criança? Estaria a criança sendo vislumbrada 

pela publicidade para utilizar seu potencial de protagonismo a favor do mercado? A 

publicidade, sabendo da existência deste comportamento, estaria se aproveitando da 

ingenuidade da criança para atingir os demais membros da casa? E, por fim, o 

protagonismo infantil, fenômeno benéfico tanto para a criança quanto para a sociedade, 

estaria de certa forma favorecendo o mercado de consumo infantil?  

Sugere-se, aqui, que, a princípio, a resposta seja positiva. Como o mercado sabe 

que o público infantil tem um grande potencial como consumidor e influenciador de 

compra, realiza diversos estudos para conhecê-lo melhor. Assim, poderia aproveitar as 

características defendidas pelo protagonismo infantil, como maior participação da criança 

em diversas esferas da sociedade, para insuflar seu ego e atingir os bolsos dos pais. 

A linguagem infantil está presente em publicidades de diversas categorias de 

produtos e serviços, sejam infantis ou para outras faixas etárias. Dentre as possíveis 

causas para este redirecionamento publicitário, ou seja, para um maior número de 
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anúncios que antes se dirigiam a adultos e agora se voltam às crianças, fica a dúvida se 

isso não ocorreria justamente para “se aproveitar” da influência que a criança tem dentro 

de casa, favorecida pelas mudanças na sociedade e a filosofia do protagonismo infantil.  

O protagonismo infantil em si tem diversos pontos positivos, como o 

estreitamento da relação entre pais e filhos, com mais autenticidade e democracia, e maior 

respeito às opiniões da criança. Colocar a criança em foco dentro da família e da 

sociedade permitiu que ela se sentisse segura para expor seus sentimentos e, por 

conseguinte, desenvolver-se como uma melhor cidadã e indivíduo criativo.  

Porém, nem todas as consequências são benéficas. Em épocas passadas muitos 

indivíduos tiveram uma infância reprimida, o que os leva a buscar educar seus filhos de 

maneira diferente, dando voz às crianças, por exemplo. No entanto, com o decorrer dos 

anos, percebeu-se uma certa inexperiência dos pais em aplicar uma educação diferente da 

que haviam recebido. Seu embaraço em impor limites, por exemplo, permitiu – e ainda 

permite – que a figura infantil muitas vezes se torne a mais autoritária dentro da família 

(ZAGURY, 2001, p. 16). A figura infantil passaria de protagonista a ditadora, termo 

muitas vezes utilizados por educadores para se referir às crianças que literalmente 

“mandam” em casa. 

Um curso online oferecido pelo Ministério do Meio Ambiente, intitulado 

“Crianças e o Consumo sustentável”, aborda a dificuldade recente em educar os filhos, 

principalmente com relação ao constante apelo ao consumo. Em um dos textos 

apresentados, menciona a importância de se dizer “não” aos pequenos. 

Ao contrário do que a sociedade consumista veicula, permitir tudo à criança 

distorce sua noção de realidade, orientação e proteção. Com isso, ela não 

aprende a suportar frustrações, controlar impulsos e evitar rejeições do meio 

social por eventuais comportamentos inadequados.  

Por isso é importante que você no papel de pai/mãe, seja firme ao negar algo a 

seu filho que você acha que não irá contribuir de forma positiva para a 

formação dele. É importante para ele lidar com frustrações e obstáculos para 

que possa se desenvolver de forma independente quando adulto. 

(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2014) 

 

Pelo trecho acima, é possível perceber como a imposição de limites é algo 

essencial para que a relação entre o protagonismo infantil e o consumo não seja tão 

prejudicial à criança. A criança pode ajudar nas decisões familiares e ter suas opiniões 

consideradas, contanto que não queira ter todas as suas vontades atendidas. 

Se o filho não recebe limites – isto é, tem suas atitudes positivas incentivadas e as 

negativas criticadas – e ainda gosta de consumir, os problemas podem ser ainda maiores. 

Entre as possíveis consequências, tende a rejeitar novos limites a seus desejos e pode se 
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comportar com descontrole emocional, histeria e ataques de raiva até conseguir o que 

deseja (ZAGURY, 2001, p. 37). Para ele, os pais têm que escutá-lo e realizar suas 

vontades, afinal é o que dizem muitos comerciais e o comportamento egocêntrico que 

pode ocorrer na infância. 

No Portal Meu Bolso Feliz, uma iniciativa do SPC Brasil, há uma seção 

direcionada aos adultos sobre como educar financeiramente seus filhos. Em uma delas, o 

portal aborda a influência exercida pela publicidade sob o público infantil, onde menciona 

que “os comerciais podem provocar um comportamento muito consumista, levando seu 

filho a querer comprar tudo o que viu no anúncio da TV” (MEU BOLSO FELIZ, 2014a). 

Em determinado trecho do texto, o portal também explica que   

muitas vezes, os pais se sentem culpados por ficarem muito tempo longe dos 

filhos, mesmo que estejam trabalhando. E passam a dar tudo o que eles querem. 

Isso é muito perigoso, porque estimula a criança a achar que pode obter tudo o 

que deseja a qualquer momento. Para ajudar seu filho e dar a ele uma boa 

educação financeira, não compre tudo o que ele quer, mesmo que você esteja 

com dinheiro. Essa atitude pode dar a seu filho a sensação de que é sempre 

fácil conseguir as coisas. Ele não vai se esforçar e não vai aprender a usar o 

dinheiro de maneira saudável. (MEU BOLSO FELIZ, 2014a) 

 

A importância da educação financeira também é mencionada pelos doutores em 

Marketing e especialistas em Comportamento do Consumidor Blackwell, Miniard e 

Engel (2009, p. 405). Segundo eles, “muito do comportamento de consumo é aprendido 

durante a infância. A comunicação da família sobre compras e comportamento de 

consumo é a chave do processo de socialização do consumo da criança”. Além disso, 

como a família “é a mais importante influência nas atitudes e comportamento dos 

indivíduos” (Op. Cit., p. 408), aprender a se relacionar com o consumo dentro de casa 

torna-se de grande importância para o desenvolvimento da criança.  

Para o professor de Economia da PUC Londrina, Márcio Massaro, uma forma de 

evitar as chantagens da criança é ensiná-la a poupar dinheiro em vez de consumir 

imediatamente (BERTOLDI, 2014). 

Caso continuem a ceder aos mais diversos desejos supérfluos do filho 

ininterruptamente, talvez surja outra consequência: a permissividade em excesso dada 

pelos pais poderia estimular justamente o consumismo excessivo infantil. 
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Capítulo 3 

Publicidade e outras ações de marketing infantil: a criança influenciadora de 

compra como alvo 

 

3.1. Marketing infantil: visão geral 

O marketing consiste em identificar as necessidades dos consumidores e satisfazê-

las, gerando lucros para a empresa. Desta forma, seu papel é, para efeito de venda, 

compreender a fundo o que seu consumidor precisa, no intuito de desenvolver o melhor 

produto ou serviço a ele. Peter Drucker explicou a relação do marketing com as vendas 

da seguinte maneira.  

Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. Mas o objetivo 

do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O objetivo do marketing 

é conhecer e entender o cliente tão bem que o produto ou o serviço seja 

adequado a ele e se venda sozinho. Idealmente, o marketing deveria resultar 

em um cliente disposto a comprar. A única coisa necessária então seria tornar 

o produto ou o serviço disponível. (DRUCKER apud KOTLER; KELLER, 

2012, p. 4) 

 

Estudos sobre psicologia do consumidor também auxiliam ao marketing a 

compreender estas necessidades. Como visto no segundo capítulo, os hábitos de consumo 

variam, dentre outros fatores, segundo o ambiente em que os indivíduos estão inseridos, 

assim como por suas características pessoais, como faixa etária. 

De maneira similar, o marketing infantil pode ser definido como o “estudo dos 

desejos e necessidades das crianças e de seus pais para o desenvolvimento de produtos e 

serviços específicos” (SILVA; VASCONCELOS, 2012, p. 37). É interessante notar, neste 

conceito, a importância de conquistar também os adultos, que em geral são os 

responsáveis pelas compras de casa.  

Como mencionado por Veloso et al. (2012, p. 109), atualmente, a televisão é ainda 

a mídia com mais potencial para se atingir a criança. Por este motivo, escolheu-se este 

meio de comunicação para este estudo. Antes de seu surgimento, porém, o meio preferido 

para anunciar ao público infantil era o rádio. Na década de 1930, as empresas o utilizavam 

para, por exemplo, promover prêmios e concursos que davam como brindes brinquedos 

e, assim, induzir a criança a influenciar as compras das mães (Op. Cit., p. 108, 109). Ou 

seja, ainda que a criança não tivesse tanta força como consumidora, já era alvo de 

campanhas que estimulavam sua capacidade de influência dentro de casa. Há mais de 

oitenta (80) anos, portanto, que a publicidade dirige seus esforços também a este público, 

ainda que de modo menos extensivo se comparado com os números atuais.  
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Segundo Linn (2006, p. 129), a publicidade de brinquedos e anúncios de alimentos 

representam a maior parte do marketing direcionado a crianças. Dentre os alimentos 

anunciados estão, além dos representantes da dieta infantil, os que são para toda a família. 

Este dado surgiu também na etapa empírica desta pesquisa, na qual a categoria de 

anúncios de produtos alimentícios para toda a família foi a mais representativa em 

número. 

O mercado dirige diversas estratégias de marketing ao público infantil há anos, 

com algumas diferenciações de acordo com a época. As primeiras investidas nem sempre 

eram feitas da forma mais saudável ao desenvolvimento infantil. É recorrente na internet, 

por exemplo, imagens de anúncios antigos que não circulariam atualmente, como o de 

uma criança “fumando um cigarro” de chocolate. 

 
FIGURA 5: EMBALAGEM DE CHOCOLATE EM FORMATO DE CIGARRO 

 
FONTE: ANOS 80, 2013. 

 

O mesmo ainda ocorre com o lançamento de produtos, que nem sempre são 

majoritariamente benéficos à criança, como afirmam Silva e Vasconcellos (2012, p. 41). 

Por exemplo, sapatos de salto alto para as meninas prejudicam suas brincadeiras de correr. 

No entanto, também há o caso oposto, quando os produtos preenchem alguma 

necessidade efetiva, como cadeirinhas próprias para bebês em veículos e brinquedos que 

estimulam a coordenação motora da criança.  

Ao se comparar o volume atual de ações mercadológicas direcionadas ao público 

infantil com o de alguns anos atrás, percebe-se um aumento significativo. Isto porque, 

devido às mudanças do cotidiano das famílias, as crianças podem exercer o papel de 

consumidora e, muitas vezes, o de influenciadora de compra – algo que atraiu muitos 

profissionais de marketing. Logo, percebendo que a criança muitas vezes está no centro 
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do consumo, tornou-se um diferencial para as empresas saber como atingi-la da maneira 

mais eficaz. Por este motivo, despontaram diversos estudos sobre seu papel como 

consumidora e sobre como impactá-la da melhor forma.  

Mais especificamente sobre anúncios, para Sandra Calvert (2008), duas 

tendências provocaram o aumento do número destas peças comerciais para o público 

infantil. A primeira se refere tanto à maior quantia de dinheiro que a criança tem à sua 

disposição (advinda de mesada, “presentes” em datas comemorativas) quanto ao seu 

maior poder de influência sobre as compras de casa. A segunda tendência consiste no fato 

de que, com o maior número de canais televisivos disponíveis, a audiência de cada um 

deles diminuiu, pois foi dissipada em uma gama de opções. Dessa forma, cada canal 

ganhou um perfil de audiência mais definido, e os específicos para crianças provocaram 

o aumento do espaço destinado a elas tanto em programas quanto em anúncios. 

De maneira geral, o marketing infantil é posto em prática a partir da segmentação 

e do posicionamento das marcas. Também o público infantil, por ser heterogêneo, pode 

ser segmentado. As características diferenciadoras podem ser geográficas, demográficas, 

psicográficas ou comportamentais. No caso do público infantil, uma das mais utilizadas 

é a faixa etária, que segmenta da seguinte forma: Babies (de 0 a 3 anos), Kids (de 4 a 8 

anos) e Tweens (ou pré-adolescentes, de 9 a 12 anos) (BONFÁ; RABELO, 2009, p. 28). 

Neste ponto, é possível perceber como a psicologia do desenvolvimento infantil 

pode ser relevante para o marketing. Para Dan Acuff (1997, p. 16), presidente de uma 

empresa de pesquisa de mercado e autor de livros sobre marketing infantil, as pesquisas 

científicas de Jean Piaget, dentre outros psicólogos, são “um conhecimento profundo do 

consumidor infantil que fornecem o único acesso real a uma ‘fórmula vencedora’ para o 

desenvolvimento de produtos e programas que façam sucesso com crianças”.  

Como forma de compreender melhor estes estudos, Linn (2006, p. 48) afirma que 

a indústria do marketing, muitas vezes, contrata psicólogos com o intuito de direcionar 

“suas campanhas para fisgar as crianças ao explorar sua vulnerabilidade de 

desenvolvimento – as maneiras como seu desenvolvimento cognitivo, social, emocional 

e físico influenciam a tomada de decisões, gostos, desgostos, interesses e atividades”. 

Ainda que esta declaração soe exagerada, percebeu-se neste trabalho que muitos 

profissionais de marketing e publicitários se utilizam de conceitos do desenvolvimento 

infantil para atingir com mais eficácia o público infantil. Este assunto será abordado mais 

à frente, neste subcapítulo. 
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Como já mencionado na definição de marketing infantil, ao segmentar a infância, 

deve-se abarcar também os pais. Afinal, são eles que detêm o poder de veto ou concessão 

sobre as vontades e desejos dos filhos. Da mesma maneira, eles são a “barreira de entrada” 

de certos produtos em casa. Portanto, é necessário que a empresa conheça as 

características e valores dos pais de seu público-alvo. Como a criança ainda está em 

desenvolvimento, muitas vezes suas capacidades cognitivas ainda estão limitadas, como 

já relatado, dificultando a externalização de suas preferências. Em casos assim, os pais 

conduzem o processo de segmentação. Este comportamento, ainda que válido para 

qualquer faixa etária, tende a se limitar às crianças mais novas – confirmando que, nos 

primeiros anos de vida, os pais são os principais decisores de consumo (VELOSO et al. 

2012, p. 66). 

Com relação ao posicionamento, a imagem que o consumidor faz do produto é 

formada a partir de fatores como o que se extrai da publicidade, o preço cobrado para sua 

aquisição e a opinião de amigos e familiares sobre o objeto. O reposicionamento também 

é comum e ocorre quando é necessário mudar a posição que o produto ocupa na mente 

dos consumidores em relação ao concorrente. O posicionamento para o público infantil 

varia de acordo com a faixa etária da criança, devido ao processo de desenvolvimento 

cognitivo. Por exemplo, como informado acima, crianças muito novas não comunicam 

suas preferências de produtos ou marcas, já que ainda estão desenvolvendo a linguagem, 

cabendo ao marketing posicioná-los para os pais. Conforme o filho cresce, os adultos 

continuam a ter influência sobre a compra das crianças, sendo recomendável 

mercadologicamente, segundo Veloso et al. (2012, p. 72), às empresas considerar este 

fato ao (re)posicionar produtos e marcas. 

Na publicidade, o posicionamento reflete valores de quem possui o produto ou o 

serviço. De acordo com a psicóloga Ana Maria da Silva e a publicitária Luciene 

Vasconcelos (2012, p. 72), sua posse se torna, por exemplo, uma espécie de “autorização” 

para entrar em certos grupos, que excluem o ingresso de quem não tem o mesmo objeto. 

Este assunto foi também abordado no segundo capítulo, na fala do professor da Escola de 

Comunicação e Artes da USP Clóvis de Barros Filho22. O marketing infantil abarcaria 

essa tática, então, ao apresentar “produtos como objeto de aceitação social, padrão que a 

criança poderá levar por toda a vida” (SILVA; VASCONCELOS, 2012, p. 72). 

                                                           
22 Vide página 55. 
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Desta forma, o marketing a que se atenta aqui não se refere apenas ao produto ou 

serviço, mas também aos valores que podem estar presentes nas mensagens, assim como 

aos comportamentos que essas mensagens podem inspirar no público. Até porque, como 

apontado por Linn (2006, p. 29), o marketing é formulado para influenciar mais do que 

“preferências por comida ou escolha de roupas. Ele procura afetar os valores essenciais 

como as escolhas de vida: como definimos a felicidade e como medimos nosso valor 

próprio”. Isto implica dizer que ele tem papel fundamental na criação do conceito de uma 

marca, visto que, em um mundo de produtos muito parecidos, são as características 

criadas ao seu redor que os diferenciam. A partir de estudos prévios, o setor de marketing 

pode estabelecer estratégias para convencer ao consumidor que usar o tênis da marca X 

traz melhor status no colégio do que o tênis Y, ou que usar a mochila A o deixa mais 

“moderno” que a B.  

Assim, nem sempre o consumo ocorre para suprir a necessidade de algum objeto, 

muitas vezes também ocorre por identificação social. A mochila que a criança deseja, por 

exemplo, pode possuir mais valor sociocultural – ser a mochila da moda – do que 

intrínseco. Este ponto também é bastante observado pelos profissionais de marketing a 

partir da análise de como o consumidor se comporta e já possui algumas pesquisas a 

respeito, entre elas a do Sebrae (2011), mencionada no segundo capítulo23. Conceitos 

como estes podem ser reconhecidos em peças publicitárias que exploram no texto a 

emoção em vez de apenas apelos funcionais/racionais. 

De acordo com Linn (2006, p. 78), a emoção “concentra atenção, determina o que 

lembramos, molda opiniões, motiva e nos conduz à ação”. Por facilitar estas 

consequências, a publicidade consegue melhor resultado quando utiliza o apelo 

emocional, despertando no público-alvo uma reação intensa e positiva. Para Linn, os 

publicitários têm maior probabilidade de alcançar uma “reação emocional forte o 

suficiente para influenciar os espectadores quando as pessoas não percebem que estão 

sendo influenciadas ou se têm uma capacidade limitada de julgamento crítico”. Como 

visto nos capítulos anteriores, as crianças se encaixariam exatamente nesta descrição. 

Portanto, a melhor linguagem para falar com este público seria a de fundo emocional. 

Devido a vontade de pertencer a grupos e refletir determinada imagem para os 

amigos, as crianças não desejam mais os mesmos produtos de antigamente. Hoje, a 

preferência é pelos mais modernos. Em uma pesquisa realizada em 2011 na Inglaterra 

                                                           
23 Vide página 55. 
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pela empresa Duracell, por exemplo, observou-se que 54% das crianças e adolescentes 

entrevistados (com idades entre 5 e 16 anos) preferem ganhar celulares a brinquedos. O 

aparelho telefônico é o primeiro da lista com 14% dos votos, seguido por tocador de áudio 

digital (13%) e videogame (11%). Mais atrás na lista, bonecos aparecem com 7% de 

preferência e pelúcias com 5% (O POVO, 2012).  

Para anunciar ao público infantil, os profissionais de marketing afirmam que 

devem ser consideradas as características específicas de cada meio, assim como o estágio 

do desenvolvimento cognitivo do público, avaliado pela faixa etária. Além disso, usar 

novas mídias e formas de comunicar muitas vezes garantem melhor retorno sobre o 

investimento em publicidade. Independentemente da estratégia de comunicação escolhida 

pela empresa, é preciso ter em mente a capacidade da criança de interagir e compreender 

a mensagem transmitida, que varia de acordo com a idade. Na Figura 6, estão indicadas 

algumas variações de percepção da publicidade em função da faixa etária, com base em 

relatos de profissionais de marketing. 

 

FIGURA 6: MARKETING PARA SEGMENTOS DE IDADE DE ACORDO COM AS MÍDIAS 

Programação televisiva e propaganda 

0 a 2 anos Apesar de estar exposta à mídia televisiva e à propaganda desde os primeiros meses, é 

somente depois dos 2 anos que a criança terá consciência dos personagens e dos produtos 

presentes durante a programação e intervalos. 

3 a 7 anos Crianças desta idade ainda não possuem habilidades necessárias para avaliar criticamente 

os objetivos e os apelos da propaganda televisiva, tornando-se alvos fáceis para a 

propaganda e para as empresas. Obviamente, restrições éticas se aplicam em razão dessa 

mesma característica. Além disso, as crianças desta faixa são voltadas para o mundo da 

fantasia. As propagandas devem ser diretas, concretas e altamente visuais. Situações 

abstratas ou que exigem algum tipo de complementação devem ser evitadas. 

8 a 12 anos Crianças desta faixa etária assistem cerca de 30 horas de televisão por semana, ou seja, 

estão expostas a um grande número de programas e propagandas. A criança, nessa faixa 

etária, consegue analisar melhor o que está sendo dito na propaganda e pesar as promessas 

feitas. Diferentemente da fase anterior, as crianças dessa faixa etária estão voltadas para o 

mundo real. As crianças entre 8 e 12 anos apresentam a necessidade de se distanciar das 

crianças com menos de 7 anos, ou seja, não querem mais os mesmos produtos, não 

assistem mais os mesmos programas. Acima de 8 anos, ela quer parecer mais velha. 

Portanto, quando forem feitas propagandas televisivas com crianças de verdade elas 

devem ter uma idade ligeiramente superior àquela do público-alvo. 

Embalagem 

0 a 2 anos Da mesma forma, a criança só começará a responder ao apelo das embalagens a partir dos 

2 ou 3 anos. Embalagens coloridas e destacadas na prateleira chamam a atenção da criança, 

fazendo que ela solicite o produto aos pais. 

3 a 7 anos A embalagem tem um papel muito importante durante essa etapa. A empresa deve 

trabalhar cores fortes e marcantes, personagens que sejam fortes, engraçados, populares e 

atrativos, os quais devem ser apresentados em poses e situações engraçadas. 

8 a 12 anos Geralmente as empresas não diferenciam entre crianças de 3 a 7 anos e de 8 a 12 anos 

quando desenvolvem a embalagem. Caso assim o fizessem elas perceberiam as grandes 

diferenças que existem. De forma geral, a embalagem para este grupo deve ser mais 

trabalhada, seja com cores e design diferenciados, seja com personagens mais arrojados 

(esportistas, músicos, desenhos animados como Os Simpsons ou South Park). 
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FIGURA 6: CONTINUAÇÃO 

Promoções e propaganda 

0 a 2 anos Muitas das promoções são sofisticadas demais para crianças com menos de 2 anos, mas 

promoções bem desenhadas, com apelos fortes, visuais e simples podem ter sucesso. 

3 a 7 anos Crianças desta idade têm uma grande predisposição a promoções, seja um brinde na 

refeição do fast-food ou um brinde distribuído gratuitamente por determinada loja. As 

considerações feitas anteriormente sobre o entendimento da propaganda valem também 

para as promoções. 

8 a 12 anos Essa criança está passando por um momento em que grande parte de suas preocupações é 

voltada à sua inserção em determinados grupos sociais. Promoções que incentivem a 

relação da criança com outros, ou que possibilitem sua expressão por meio de telefone e 

computadores são bem-vindas. Nessa época, a criança também começa a participar mais 

ativamente de clubes e organizações. 

FONTE: ACUFF e REITHER, 1997, p. 179-187 apud VELOSO et al, 2012, p. 111 e 112. 

 

De acordo com a figura 6, a criança de até dois (2) anos, que ainda é muito 

dependente de cuidados e ainda não tem a linguagem desenvolvida, não é considerada 

como um público-alvo a se investir.  Esta informação se relaciona com o desenvolvimento 

psicológico infantil, pois, como mencionado por Piaget24, nos primeiros vinte e quatro 

(24) meses de vida, a criança ainda está descobrindo o que está ao seu redor, ao mesmo 

tempo em que sua capacidade motora e cognitiva se desenvolve. Até os dois (2) anos, 

como a percepção da marca pela criança praticamente inexiste, o marketing é direcionado 

ao adulto, responsável por toda a decisão de compra da criança. Segundo Silva e 

Vasconcelos (2012, p. 55 e 56), a estratégia mais comum é atingir os pais para que eles 

incentivem o filho a provar o produto. Portanto, o critério para a escolha do que consumir 

nessa faixa etária é o que os adultos imaginam ser necessário para a criança. Fazem 

sucesso nessa fase produtos que estimulem o desenvolvimento infantil, como brinquedos 

de forma geométrica que se encaixam e objetos que reproduzam distintos sons.  

A partir dos três (3) anos, a capacidade de comunicação da criança se desenvolve 

mais rapidamente, marcando o início da influência infantil no processo de decisão 

familiar. Por este motivo, o marketing já direciona comerciais televisivos a este público, 

mesmo que ele ainda não consiga distinguir os anúncios dos programas a que assiste, 

como também já mencionado25. Na figura 6, ressalta-se a importância do uso de cores e 

de personagens atrativos nestas comunicações. A psicologia infantil pode justificar esta 

estratégia a partir do desenvolvimento do pensamento egocêntrico (PIAGET, 1989, p. 

35), em que a criança começa a valorizar esquemas visuais. Complementar a este 

raciocínio, segundo Veloso et al. (2012, p. 20), nesta fase, a criança já consegue 

identificar marcas e reconhecer embalagens devido à recente capacidade de usar símbolos 

                                                           
24 Vide página 21. 
25 Vide páginas 69 e 75. 
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mentais e associá-los com objetos ou eventos. Ao analisar-se a figura 6, percebe-se que, 

provavelmente, o marketing está atento à esta característica, pois recomenda que, para os 

infantes entre três (3) e sete (7) anos, as propagandas sejam “diretas, concretas e altamente 

visuais”, assim como as embalagens dos produtos contenham “cores fortes e marcantes”.  

Silva e Vasconcelos (2012, p. 58) subdividem este grupo (composto por crianças 

de 3 a 7 anos) em dois, por perceber características diferentes entre as crianças nesta fase. 

Para as com até quatro anos de idade, as pesquisadoras sugerem que formas, cores e 

texturas do produto são elementos importantes para despertar seu desejo. Isto pode ser 

explicado pelo desenvolvimento da capacidade cognitiva da criança, que lhe permite 

compreender o produto a partir destes elementos. Como visto no primeiro capítulo, para 

Piaget26, é nesta faixa etária que a criança aprende a manusear os objetos com mais 

destreza (desenvolvimento da inteligência prática ou motora). Portanto, esta é a provável 

razão pelo qual profissionais de marketing recomendem que o design do produto encoraje 

experiências pelo tato e/ou visão. Os produtos mais indicados são os que auxiliam no seu 

desenvolvimento cognitivo e motor, como, por exemplo, brinquedos que facilitam a 

memorização de palavras e que trabalham com movimentos de pintar (VELOSO et al, 

2012, p. 81).  

A subdivisão seguinte proposta por Silva e Vasconcelos (2012, p. 66, 67), 

referente a crianças de cinco (5) a sete (7) anos, propõe que, nesta idade, o infante já 

consegue diferenciar marcas por critérios mais abstratos e funcionais, como simbolismos 

a elas atrelados, sabor e utilidade. Seus primeiros sinais como consumidor também 

começam a aparecer, como apontado no capítulo anterior27. Além disso, mudam-se as 

pessoas de referência: os pais são substituídos por novos amigos da escola, em geral os 

mais populares, ou até mesmo outros familiares (SILVA; VASCONCELOS, 2012, p. 66, 

67). Por esse motivo, Montigneaux (2003) afirmou que, a partir dos quatro (4) anos, 

a marca deverá construir um relacionamento privilegiado com a criança. (...) 

A criança sai do contexto familiar e se abre pouco a pouco para o mundo que 

lhe escapava até então. (...) O imaginário da criança, durante esse período, está 

em pleno desenvolvimento. A marca pode lhe fazer propostas de aventuras (os 

piratas, os cavaleiros...), de descobertas (as estrelas, os animais, os países 

longínquos), de magia. (apud SILVA; VASCONCELOS, 2012, p. 67) 

 

Esta citação mostra como o clima lúdico continua presente nas comunicações, 

mesmo quando se dirigem a crianças um pouco mais velhas. Já que seu imaginário “está 

em pleno desenvolvimento”, nada mais lucrativo do que investir na imaginação.  

                                                           
26 Vide páginas 22 e 23. 
27 Vide página 64. 
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A partir dos sete (7) anos, a criança já consegue reconhecer marcas e diferenciá-

las. Como em geral já está alfabetizada, consegue ler o nome do produto na embalagem. 

No entanto, é somente a partir dos oito (8) anos que a criança compreende as 

características mais abstratas da marca. Crianças desta idade já conhecem os elementos 

que formam o produto e a marca, assim como os esforços de marketing realizados pela 

empresa. Isto ocorre porque é nesta fase que a criança começa a usar a lógica, em vez de 

somente as informações sensoriais, como mencionado por Piaget28. Portanto, já consegue 

compreender um pouco melhor o mundo a seu redor, ainda que não esteja completamente 

afastada do mundo da fantasia em que estava imersa anteriormente.  

Dos oito (8) aos doze (12), fase em que entra na pré-adolescência, é comum se 

afastar de produtos que eram adorados anteriormente, na intenção de reafirmar que está 

crescendo (VELOSO et al, 2012, p. 83 e 85). Na figura 6, menciona-se que este traço de 

comportamento pode ser utilizado pelo marketing a partir da divulgação de produtos que 

se afastam do universo infantil das crianças de até sete (7) anos. Como, nesta fase, a 

criança tende a se voltar e a querer imitar outras crianças mais velhas e adolescentes, um 

princípio básico da publicidade voltada a este público seria empregar crianças um pouco 

maiores do que o público-alvo (LINN, 2006, p. 42). Como apontado pela pesquisa do 

Ibope (2009), mencionada no capítulo anterior, segmentos como o de operadoras de 

celular, maquiagem e grifes de roupas podem se beneficiar desta característica ao 

considerar as crianças com oito (8) anos em diante como público-alvo de suas marcas.  

Como abordado no segundo capítulo29, a partir dos dez (10) anos de idade, a vida 

social da criança cresce em importância e seu grupo de iguais se torna primordial, 

ocupando parte do espaço da família (SILVA; VASCONCELOS, 2012, p. 73). Por esta 

razão, Gade30, assim como a fonte da figura 6, sugerem a utilização de pessoas famosas 

que sejam referência para este público nas campanhas mercadológicas. Sobre esta 

questão, a “moda” desejada pelos pré-adolescentes varia de acordo com o meio em que 

estão inseridos. Isto ocorre porque, como mencionado por Wallon31, o sistema de relações 

estabelecidas entre a criança e o ambiente não é homogêneo, podendo variar não só de 

acordo com a faixa etária mas também com o meio em que a criança vive. Assim, 

enquanto em um lugar, as crianças podem ter vontade de adquirir o sapato assinado por 

                                                           
28 Vide página 23. 
29 Vide páginas 54 e 55. 
30 Vide página 55. 
31 Vide página 26. 
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determinado artista, em outro local, o produto desejado pode ser diferente. A influência 

do ambiente pode gerar, portanto, desejos diferentes sobre o que consumir.  

Na escolha dos personagens, o fator decisivo também é a faixa etária da criança, 

segundo Bonfá e Rabelo (2009, p. 47 e 48). Como mostra a figura 7 abaixo, há 

personagens recomendados para cada idade, ainda que esta divisão seja aproximada32. 

Mais uma vez, é possível perceber como aspectos da psicologia do desenvolvimento 

infantil estão presentes nas estratégias de marketing.  

 

FIGURA 7: PERSONAGENS RECOMENDADOS A CADA FAIXA ETÁRIA 

Babies (de 0 a 3 anos) Fase de grande dependência da mãe. A criança não participa do 

processo de consumo, exceto como usuária dos produtos. A 

publicidade é voltada apenas à mãe. O licenciamento procura levar à 

mãe personagens delicados, que expressem a imagem que ela tem da 

primeira infância. 

Kids (de 4 a 8 anos) Fase em que já há certa autonomia. A criança é influenciadora de 

compra. Ela está na fase da fantasia, quando os meninos valorizam 

força e velocidade (super-heróis) e as meninas valorizam delicadeza, 

beleza e sensibilidade (fadas e princesas). Nesta faixa etária, os 

personagens serão muito mais eficientes que marcas tradicionais, pois 

só eles são facilmente compreendidos. A publicidade é dirigida às 

crianças e às mães. 

Tweens (de 9 a 12 anos) Fase de grande autonomia. A criança é praticamente decisora de 

compra, embora a mãe ainda participe do processo. A publicidade é 

dirigida principalmente à criança, embora a mãe também deva ser 

considerada. Os personagens são mais radicais, irreverentes e 

transgressores (principalmente para os meninos) ou podem representar 

a inclusão em um grupo social, expressando relacionamento com o 

grupo de amigos ou amigas (principalmente para as meninas). Os 

personagens continuam sendo de grande interesse das crianças até os 

9 ou 10 anos, quando costumam substituí-los por celebridades ou 

ídolos, como artistas e atletas. Nesta fase, marcas corporativas também 

começam a fazer parte das escolhas das crianças. 

FONTE: BONFÁ; RABELO, 2009, p. 47 e 48. 

 

Como visto a partir da figura 7, pelo público infantil ser heterogêneo, os 

personagens ideais para atrair sua atenção variam de acordo com a idade e o gênero da 

criança, entre outros fatores. Mais uma vez, nos primeiros anos de vida da criança, a 

publicidade não demonstra interesse em lhe direcionar mensagens, visto que o infante 

ainda não é capaz de participar do processo de consumo. Portanto, os personagens, 

quando presentes, devem ser delicados e direcionados às mães. Nas segmentações etárias 

seguintes, a publicidade já busca atingir a criança. Enquanto entre quatro (4) e oito (8) 

anos de idade, os personagens mais adequados são do “mundo da fantasia”, entre os nove 

(9) e os doze (12) anos, já são pessoas famosas.  

                                                           
32 Algumas das características expostas na Figura 7 também foram mencionadas na Figura 6. 
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É interessante notar que, para Bonfá e Rabelo (2009, p. 47 e 48), 

independentemente da idade da criança, a publicidade também deve ser direcionada à 

mãe. Em observação ao que é veiculado na televisão, sugere-se aqui que este 

direcionamento é feito quando se ressaltam atributos que não interessam à criança, como, 

por exemplo, no caso dos salgadinhos da Elma Chips, o fato de serem assados e não fritos, 

ou dos biscoitos recheados Trakinas serem enriquecidos com vitaminas. No entanto, em 

geral, este direcionamento é muito sutil. 

O objetivo em se usar personagens para atrair a atenção do público infantil 

também está relacionado ao perfil psicológico da criança. Segundo Bonfá e Rabelo (Op. 

Cit., p. 37), “os personagens criam associações subjetivas – ligadas à sua personalidade e 

às histórias em que estão envolvidos – que geram uma ligação emocional com o produto”. 

Assim, uma das vantagens em ter um personagem em sua comunicação é que, ao comprar 

sua licença, compra-se automaticamente um nível de aceitação em determinado grupo de 

crianças. 

Para Montigneaux33 (2003 apud SILVA; VASCONCELOS, 2012, p. 67), “o 

personagem é a porta de entrada para os valores profundos da marca e do projeto que ela 

se propõe compartilhar com a criança”, além de que o personagem “permite o 

aprendizado da marca pela criança. Muito comum no marketing infantil, o grande 

diferencial desta estratégia é a capacidade de humanizar os conceitos abstratos da marca, 

tornando-a simpática principalmente para as crianças. Além disso, os personagens 

permitem o reconhecimento da marca pelas crianças mais novas, por terem mais 

facilidade em memorizar o mascote que a logomarca, como antecipado por Piaget34, no 

primeiro capítulo, sobre o pensamento egocêntrico e a preferência por esquemas visuais.  

A pesquisa Kids Power, realizada pelo instituto de pesquisa TNS, que atua em 

mais de setenta (70) países, em parceria com InterScience, em 2007, também abordou o 

uso de personagens em ações mercadológicas para crianças. Segundo a pesquisa, 

“produtos associados a personagens famosos e com brindes são os mais atrativos para 

meninos e meninas brasileiros entre 3 e 9 anos”, associado ao fato de que “as marcas se 

comunicam com maior eficácia com as crianças quando utilizam personagens de 

desenhos animados” (SILVA; VASCONCELOS, 2012, p. 40 e 41). Assim, o que se nota 

é um maior envolvimento não somente com o produto anunciado, mas com o personagem 

que aparece junto dele. 

                                                           
33 MONTIGNEAUX, Nicolas. Público-alvo:crianças. São Paulo: Negócio Editora, 2003, p. 118 e 122. 
34 Vide página 23. 
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Apesar de já existir há mais tempo, o investimento em licenciamento se 

intensificou na década de 1990. Como objetivos, podem ser citados pelo menos dois: 

“aumentar a diferenciação em relação aos concorrentes” e “agregar valor aos produtos, 

associando novos conceitos e aumentando o apelo ao público (e as vendas)” (BONFÁ; 

RABELO, 2009, p. 18). Atualmente, diversas marcas já adotam personagens nas 

campanhas publicitárias com este objetivo. É o caso de produtos de limpeza, alimentos e 

até mesmo automóveis, que vêm acompanhados de Galinha Pintadinha, Turma da Mônica 

e ursinhos de pelúcia humanizados. 

No início do século XX, os principais personagens eram as estrelas do esporte, 

caubóis e foras da lei do cinema, e heróis e vilões dos quadrinhos. Essa tendência se 

mantém até hoje, em que grande parte da renda de filmes provém de personagens como 

Homem-Aranha, Harry Potter, Super-Homem, Frodo, Hulk, vampiros de Crepúsculo, 

entre outros (VELOSO et al., 2012, p. 120).  

A gestão da licença a ser comprada e utilizada envolve dois tipos de personagens: 

o “clássico” e o “de moda”. O primeiro consiste em personagens já eternizados na mente 

do consumidor, como Mickey e Pernalonga, por exemplo. Já o segundo, remete a 

personagens de programas ou filmes recentes, como Peppa Pig. As crianças em idade 

escolar são as que mais desejam ter estes produtos, pois querem levar para o colégio 

material estampado com um personagem que seja valorizado por seu grupo. A faixa de 

vida média de um personagem é de seis (6) a dezoito (18) meses, o que mostra também a 

alta rotatividade de materiais para este público. A baixa vida-média exemplifica o risco 

que envolve o licenciamento. No entanto, por mais que não tenha longa duração, em geral 

traz altos retornos (VELOSO et al., 2012, p. 121, 122).  

O licenciamento de marcas e personagens é mais utilizado nos setores de vestuário 

e acessórios (entre eles, calçados, mochilas e relógios) tendo as mulheres e meninas como 

principal consumidor deste tipo de produto. Como exemplos, pode-se citar roupas que 

imitam as usadas pelas princesas da Disney e sandálias com a marca da Barbie. Para o 

público infantil, o licenciamento também é bastante utilizado nos setores de artigos de 

papelaria e materiais escolares, além de produtos editoriais (revistas, quadrinhos) e 

audiovisuais (programas de TV em DVD ou vendidos para outros países), brinquedos, 

alimentos e bebidas. Desta maneira, o licenciamento surge como uma importante 

ferramenta de marketing infantil, por atrair a criança e aumentar significativamente o 

volume de vendas. No entanto, para ter sucesso, é necessário que haja uma adequação 

entre a licença, o produto e o público (BONFÁ; RABELO, 2009, p. 19 e 21). 
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Ao se falar de licenciamento no Brasil, é importante mencionar o nome de 

Mauricio de Sousa. Criador da Turma da Mônica, fechou contrato entre o final dos anos 

1960 e início de 1970 com a empresa Cica, levando seus personagens para comerciais de 

televisão já nesta época. Após a grande exposição, outros contratos ocorreram. A Turma 

da Mônica virou brinquedos, roupas, objetos de decoração, produtos alimentícios (até 

mesmo frutas), calçados, artigos de papelaria, dentre outros. Atualmente, o licenciamento 

de seus personagens representa cerca de 70% do faturamento da empresa, sendo 

consideravelmente mais lucrativo que seus gibis e filmes (SOUSA, 2009, p. 104 e 105). 

No ano de 2014, a empresa de Mauricio de Sousa se viu diretamente afetada pela 

resolução n.º 163 do CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, a ser detalhada ainda neste capítulo, que prevê como abusivas as ações 

mercadológicas direcionadas à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de 

qualquer produto ou serviço. Como o faturamento da empresa provém majoritariamente 

de licenciamentos, Mauricio de Sousa e, principalmente, sua filha Mônica de Sousa têm 

utilizado a internet para expressar seu desagrado. Em uma entrevista ao jornal O Globo, 

Mônica de Sousa, que também é a diretora-executiva da Mauricio de Sousa Produções, 

lamentou que “até a maçã não teremos mais, não pode personagem na embalagem”, frase 

que, inclusive, intitula a matéria jornalística (HERDY, 2014).  

Outro caso de licenciamento, que é um fenômeno bem mais recente entre as 

crianças brasileiras, é a Galinha Pintadinha. Com DVDs que resgatam músicas infantis 

populares, tornou-se um sucesso nacional. A marca movimentou R$ 550 milhões no 

varejo em 2013 e investiu R$ 2 milhões em marketing para aquecer as vendas de fim de 

ano de 2014 e volta às aulas de 2015. Atualmente já possui mais de 50 licenciados no 

Brasil e 16 no exterior, além de mais de 600 produtos em linha (MEIO&MENSAGEM, 

2014b). Entre os produtos comercializados com seu personagem, além dos infantis, estão 

papel higiênico, sabonete, gel dental e panetone. Ou seja, assim como o licenciamento 

dos produtos da Turma da Mônica, os da Galinha Pintadinha também são, inclusive, de 

uso familiar, e não apenas por parte da criança. 

Outra estratégia de marketing infantil relacionada ao uso de personagens é quanto 

o ambiente de vendas, que, por ser responsável por boa parte das decisões de compra, 

propicia a utilização de materiais licenciados em seu espaço. É comum ver o 

merchandising direcionado à criança em prateleiras mais baixas, ao alcance de suas mãos 

e olhos. Em lojas de brinquedos também é frequente ter televisões transmitindo vídeos de 

personagens ou até mesmo de comerciais de produtos infantis. Além disso, seus 
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vendedores são treinados para encantar a criança com os atributos do produto e, desta 

maneira, tornar a interação dos dois muito mais íntima. Em momentos como este, os 

funcionários do estabelecimento mostram à criança como manusear o objeto da melhor 

forma para, em seguida, ela poder fazer o mesmo, aumentando seu desejo pelo produto.  

Ainda que a preferência por estabelecimentos comerciais varie de acordo com a 

idade, os fatores para que uma loja se torne a favorita das crianças são os mesmos em 

todas as faixas etárias. Podem ser citados pelo menos cinco: ter uma atmosfera amigável 

para as crianças, saber se comunicar com este público, ter gôndolas e prateleiras 

acessíveis a sua altura, vender uma variedade de produtos infantis e, por fim, atrair 

também outras pessoas (MCNEAL, 1999, p. 125). Ou seja, a estrutura da loja deve ser 

feita considerando o consumidor infantil, criando um ambiente favorável à sua 

permanência. A questão da variedade de produtos é especialmente importante. É preciso 

que o vendedor/dono do estabelecimento esteja atento às marcas e produtos mais 

desejados pelas crianças. Além disso, este público precisa se sentir bem-vindo na loja 

para querer voltar outras vezes. Seus amigos e pais também devem gostar do ambiente, 

os primeiros, para que frequentem em grupo, e os segundos para autorizarem ou 

facilitarem a visita dos filhos (VELOSO et al, 2012, p. 105). 

A promoção de vendas também desponta como estratégia de marketing para 

atrair o público infantil. Ao “oferecer” além do produto um brinde, cria-se a ideia de que 

a empresa é “legal e distribui presentes”. Como a promoção é por tempo limitado, também 

transmite a mensagem de que se a criança não comprar rapidamente vai acabar perdendo 

algo. Esta estratégia de marketing é utilizada para o público infantil com dois objetivos: 

“fidelizar e ganhar a preferência da criança oferecendo brindes colecionáveis trocados de 

tempos em tempos” e “criar um vínculo com a marca do produto, gerando uma sensação 

de proximidade com o universo infantil” (SILVA; VASCONCELOS, 2012, p. 64).  

Um estudo feito por uma agência de publicidade de São Paulo, Agência 96, em 

outubro de 2014, no Brasil, apontou que, para 76% dos entrevistados, receber um brinde 

e ter uma boa experiência com a marca aumenta consideravelmente a chance de uma nova 

compra. Além disso, 88% das pessoas disseram que se lembram da marca ao ver os 

brindes por perto. Ou seja, um brinde que seja bem planejado pode gerar frequência, 

preferência e lembrança da marca.  O estudo também informou que 45% das pessoas se 

tornam fieis a empresas que dão brindes relevantes regularmente, e que 57% estariam 

dispostas a trocar sua marca preferida pela concorrente se o brinde fosse atrativo. 

Atualmente, 70% dos brindes licenciados utilizam personagens infantis, como a Peppa 
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Pig (a mais requisitada atualmente), Galinha Pintadinha e Turma da Mônica (MOLINA, 

2014). Uma campanha publicitária que conseguiu fidelizar consumidores e levar a marca 

para dentro de milhares de casas foi a Parmalat. O case lançado em 1996 dos bichinhos 

de pelúcia colecionáveis da marca foi sucesso absoluto no país (SAMPAIO, 2003, p. 222). 

No mundo, a venda de produtos licenciados no varejo foi de US$ 180 bilhões. 

Enquanto o gasto per capita nos Estados Unidos e Canadá juntos com produtos 

licenciados é de US$ 204, na América Latina, a média é de US$ 3,10, o que demonstra 

um grande mercado ainda a ser explorado (BONFÁ; RABELO, 2009, p. 26).  

No que se refere especificamente ao Brasil, o licenciamento de marcas e 

personagens movimenta cerca de 13 bilhões de reais em vendas no varejo, com a média 

de crescimento de 14% nos últimos anos. A previsão para 2015 é de um aumento de 5%, 

fechando o ano com o valor em vendas de 13 bilhões e 700 milhões de reais. Os segmentos 

que mais utilizam licenciamento são, em ordem decrescente, confecções (vestuário), 

brinquedos, papelaria e personal care (ou cuidados pessoais, isto é, xampu, 

condicionador, sabonete, entre outros). Dessa forma, o Brasil é o sexto (6º) país com 

maior faturamento em licenciamento, superado por Estados Unidos, Japão, Inglaterra, 

México e Canadá (ABRAL, 2015).  

No lançamento de produtos para o mercado infantil, o marketing também deve 

estar atento à psique da criança. Segundo Lindstrom e Seybold35 (apud VELOSO et al., 

2012, p. 78), existem valores-chaves para o sucesso de um novo produto, pois são os 

mesmo que este público cultiva. São eles: humor, medo, habilidade, fantasia, amor e 

estabilidade. O “humor” está relacionado a produtos que propiciam momentos divertidos 

e engraçados, como o boneco do Shrek. O “medo”, a produtos que criam uma atmosfera 

de suspense em torno da brincadeira, como jogos das Tartarugas Ninjas. A “habilidade” 

remete, por exemplo, a jogos em que a criança possa demonstrar algum talento em 

particular, como games de computador. A “fantasia” diz respeito a produtos que utilizam 

a imaginação da criança, como Harry Potter, por exemplo. O “amor” está relacionado a 

brincadeiras que envolvam este sentimento, como bonecas em geral, entre elas a Barbie. 

E, por último, a “estabilidade” se refere a produtos que criam a sensação de que as coisas 

continuarão a ser como antes, como em games que são jogados ao longo do tempo, como 

os da família Sims. 

                                                           
35 LINDSTROM, M.; SEYBOLD, P. B. BrandChild: remarkable insights into the minds of today’s global 

kids and their relationships with brands. Filadélfia: Kogan Page, 2003. 
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Segundo Veloso et al. (2012, p. 79 e 80), para estes valores-chave terem êxito 

precisam estar associados a outros três fatores: efeito espelho, valor de coleção e 

habilidade de jogo. O primeiro está relacionado à capacidade do produto de permitir que 

a criança entre no mundo do faz-de-conta, podendo ganhar a identidade de quem quiser. 

É fácil de reconhecer anúncios com esta característica, que incentiva a criança a 

experimentar, por exemplo, o papel de mãe, ao cuidar de uma boneca. O segundo é a 

capacidade do produto em incentivar a coleção, ou seja, que a criança queira adquirir 

outros produtos da mesma marca com características diferentes. Completar uma coleção 

pode significar um valor de conquista para a criança frente aos amigos. É o caso de algum 

álbum de figurinhas e os produtos do McLanche Feliz, da rede de fast-food McDonald’s. 

Por fim, o terceiro fator se refere a produtos que permitem às crianças demonstrarem 

como suas habilidades são superiores às de seus amigos e por conseguinte, que estimulam 

a competição entre elas. Como exemplo, estão os jogos de tabuleiro, de computador e de 

videogame. Este fator é bastante perceptível em anúncios dos carrinhos HotWheels, que 

incentivam a competição entre os consumidores de seus produtos ao trazer frases como 

“veja quem é o mais rápido” e “vai encarar?”. 

De uma maneira geral, o que se vê em comerciais é a tentativa de criar uma 

associação entre os produtos anunciados e algumas características socialmente desejáveis 

e de fazer o público se identificar com o personagem da peça. Em seu livro, o filósofo 

norte-americano Douglas Kellner (2001, p. 303) aborda o assunto ao mencionar que as 

“pessoas realmente modelam comportamentos, estilos e atitudes pelas imagens da 

televisão; os anúncios por ela veiculados de fato desempenham certo papel na 

manipulação da demanda do consumidor”. Para ele, então, muitas vezes, os indivíduos 

desejariam verdadeiramente ter a identidade (incluindo produtos e marcas) dos 

personagens apresentados nos anúncios. A referência feita por Kellner se refere a 

indivíduos adultos. Cabe o raciocínio: se sobre pessoas com o sistema cognitivo 

desenvolvido e maduras a influência já é alta, seu impacto sobre o público infantil não 

poderia ser ainda maior?  

Outro ponto comum presente no discurso publicitário destinado às crianças é a 

abordagem de temas como “pertencimento” e “identidade”, sentimentos que fazem parte 

da vida deste público que quer ser aceito por seus grupos de referência. Ao estimular estas 

duas necessidades, a publicidade incentiva o consumo, pois produz a ideia de que somente 

após adquirir o produto anunciado a criança poderá pertencer a tais grupos e, assim, de 
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acordo com as características de cada um dos objetos, ter sua identidade definida e 

representada36.  

Um exemplo de como o marketing se apodera destes dois conceitos é quando 

estimula o público infantil a projetar nos produtos as características que gostariam de ter 

– no próximo subcapítulo, será explicado com mais detalhes como pode ocorrer este 

estímulo. Ao incentivar este comportamento, a publicidade cria critérios de seleção para 

determinados grupos, a partir do consumo. Isso porque difunde a ideia de que, após a 

compra, o status social associado ao produto será apropriado pelo consumidor. Por 

exemplo, a criança que tem um celular multifuncional pode se destacar sobre a que não 

tem, o que dará a primeira a chance de pertencer a um grupo mais bem visto por seus 

pares.  

A partir desta linha de pensamento, organizações contra o consumismo infantil 

protestam contra o direcionamento de marketing para as crianças. Como estas já estão 

inseridas em uma sociedade de alto consumo, onde o “ter” muitas vezes é mais importante 

que o “ser”, as crianças podem considerar o ato contínuo de comprar como normal e a 

influência das marcas ser percebida sem assombros. Se além da sociedade que incentiva 

o consumo a todo instante, ainda são impactadas por comerciais dirigidos a elas, é mais 

difícil reagir de forma oposta ao meio: sua personalidade estará mais exposta e tenderá a 

ser desenvolvida com tendências consumistas. Como visto a partir de Atkinson et al. e 

Kotler e Keller, nos capítulos anteriores, é possível que o meio influencie na construção 

da personalidade da criança37. 

A relação entre marketing infantil e consumismo também é percebida por muitos 

pais, que já responsabilizam o marketing por certas atitudes dos filhos. Uma pesquisa 

realizada em 2003, nos Estados Unidos, pela organização sem fins lucrativos Center for 

a New American Dream, apontou que “90% dos pais [entrevistados] consideram que o 

marketing na mídia contribui para que seus filhos se tornem mais materialistas”. Destes 

indivíduos, 63% afirmaram que seus filhos “definiam seu valor próprio com base no que 

possuíam”, 78% reforçaram que o marketing pressiona para que as crianças comprem 

produtos muito caros e 70% alegaram que “o comercialismo tem um efeito negativo nos 

valores e visões de mundo das crianças” (LINN, 2006, p. 29).  

Independentemente da ética (ou falta dela) em se direcionar à criança ações 

mercadológicas de produtos exclusivamente infantis, pretendeu-se aqui compreender 

                                                           
36 Vide páginas 55 e 100. 
37 Vide páginas 27 e 53. 
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como o marketing direcionado ao público infantil pode influenciá-lo na compra de 

produtos e serviços de uso familiar e adulto. Ao colocar em prática as estratégias 

mencionadas neste subcapítulo, é possível que uma marca se dirija ao público infantil 

mesmo que ele não seja o público primário de suas mercadorias. Consequentemente, se 

aplicar os conceitos da maneira correta, pode, a partir da criança, levar sua marca para 

dentro das casas dos telespectadores. 

 

3.2 Linguagem publicitária dirigida às crianças  

A publicidade é uma das principais portas de entrada para o consumo. No entanto, 

como indivíduos submersos em um mar de anúncios diariamente, é difícil prestar atenção 

a todos. Para que os anúncios sejam percebidos, portanto, é preciso que a marca saiba 

usar a linguagem certa.  

Segundo Cristiano Borges Rodrigues, consultor brasileiro de marketing, a 

linguagem publicitária envolve vários fatores, não somente o uso das palavras.  

A linguagem da publicidade não se restringe apenas ao texto lido ou falado. As 

cores, entonação de voz, objetos presentes no cenário, o tipo de letra escolhida, 

o dinamismo dos takes nas cenas, entre todos os elementos que compõem um 

anúncio, moldam a linguagem. A linguagem de um anúncio é constituída dos 

seus elementos, sendo a escolha desses elementos baseada na busca pela 

sedução. (RODRIGUES, 2011, p. 13) 

 

Quando o indivíduo se identifica com o anúncio, tende a se enxergar nele e, 

consequentemente, seu desejo para consumir o produto ou serviço pode aumentar. Esse 

processo é estimulado também pela forma com que o comercial é apresentado, ou seja, 

pela linguagem publicitária utilizada.  

Segundo os professores de publicidade e também profissionais do mercado 

Armando Sant’Anna, Ismael Rocha Junior e Luiz Fernando Garcia (2011, p. 60), 

publicidade é “um meio de tornar conhecido um produto, um serviço ou uma marca”, e 

seu objetivo é “despertar, nos consumidores, o desejo pela coisa anunciada, ou destacar 

aspectos que diferenciam o produto de seus concorrentes, ou o aumento de seu valor junto 

ao target”. Definida também como “tática mercadológica, um instrumento de vendas”, a 

publicidade é de grande importância para persuadir o consumidor (ALDRIGHI, 1995, p. 

57). Para esta dissertação, publicidade é entendida como toda ação de divulgação de 

marca, produtos ou serviços, compreensão diferente de outros publicitários. A partir da 

elaboração de estratégias argumentativas e discursivas, esta ferramenta de comunicação 

busca fazer com que o consumidor se identifique com a mensagem veiculada.  
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Segundo Aldrighi (1995, p. 59), a persuasão empregada na peça pode ocorrer por 

meio de três vias: “cognitiva”, “afetiva” e “conativa”. A primeira se refere às 

informações, crenças e convicções que se podem ter em relação ao objeto anunciado. A 

segunda se relaciona aos sentimentos que o objeto produz no indivíduo. Por fim, a terceira 

está ligada à predisposição do indivíduo, seja por necessidade ou por condicionamento, 

de se comportar de certa maneira em relação a um objeto, “de maneira mais ou menos 

independente do que sabe ou sente em relação a ele”.  

A publicidade infantil apresenta um maior potencial de persuasão, pois lida com 

indivíduos ainda não amadurecidos, que, por terem um controle ainda mais reduzido 

desses três canais de persuasão, podem considerar o conteúdo publicitário verdadeiro, 

sem notar seu conteúdo persuasivo. Por exemplo, após ver anúncios específicos, podem 

pensar que a aquisição de certos produtos seria uma espécie de “solução” para serem 

aceitos por determinados grupos – situação que costuma ser explorada em comerciais 

dirigidos a pré-adolescentes.  

Para que a comunicação seja eficiente, a linguagem publicitária deve conter três 

qualidades estruturais: “impacto”, “atratividade” e “durabilidade”. Com a primeira, o 

público memoriza algum dado da publicidade; com a segunda, permanece atento durante 

toda a mensagem; com a última, predispõe-se a assistir a mesma publicidade o número 

de vezes que foi planejado. Da mesma maneira, o anúncio deve apresentar também três 

qualidades de conteúdo: “clareza”, “relevância” e “credibilidade”. Assim, a mensagem 

precisa ser clara, com conteúdo relevante para o consumidor-alvo e gerar reação positiva, 

de modo a fazer o indivíduo confiar na veracidade de suas promessas (ALDRIGHI, 1995, 

p. 75 a 78).  

Além disso, sua mensagem deve ter “unidade”, ou seja tratar somente de um 

assunto, não misturar temas; assim como sempre parecer atual e ser convidativa 

(RODRIGUES, 2011, p. 22 e 23). Como visto anteriormente neste capítulo38, recomenda-

se para o público infantil a utilização da linguagem emocional, que pode ser definida 

como a que “explora o universo do desejo das pessoas manipulando os pontos de contato 

entre a marca e o consumidor a ponto de a sedução e a persuasão substituírem objetividade 

informativa” (Op. Cit., p. 50).  

Provavelmente, pelas agências de publicidade conhecerem este fato, em anúncios 

dirigidos ao público infantil, percebe-se a predominância da emoção sobre a razão. 

                                                           
38 Vide página 100. 
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Segundo Linn (2006, p. 23), “a propaganda agrada às emoções, não ao intelecto, e afeta 

as crianças ainda mais profundamente do que os adultos”. Acredita-se aqui, diante do 

exposto, que a provável causa disso seja a falta de maturidade das crianças para escolher 

produtos e serviços por suas verdadeiras características e por tender a acreditar no que é 

mostrado nas peças comerciais, ainda que as informações sejam lúdicas. Sabendo desta 

característica do desenvolvimento infantil, a publicidade explora o discurso que melhor 

age sobre sua vulnerabilidade.  Isto ocorre, por exemplo, no momento de afeição à marca 

ou à categoria de objetos apresentados, em que a criança tende a valorizar os conceitos 

simbólicos transmitidos, sendo seduzida, desta forma, pela linguagem emocional. 

Kotler e Keller (2012) também mencionam cinco (5) características que, segundo 

estudos dos irmãos Heath39 (apud KOTLER; KELLER, p. 178), a publicidade deve 

apresentar para fazer a ideia “colar” e conquistar o público. São elas: ser “simples, 

“inesperada”, “concreta”, “credível”, que “provoque emoção” e “conte uma história”. 

Segundo eles, a simplicidade está presente ao mostrar o que é essencial à ideia, 

eliminando todo o resto. Para ser inesperada, a publicidade deve surpreender as pessoas 

com algum atributo do produto ou serviço. A concretude está relacionada a capacidade 

da ideia ser compreendida e lembrada posteriormente. A credibilidade, por sua vez, se 

refere a habilidade de persuadir sobre ter esta competência. A emoção está presente 

quando os indivíduos percebem a importância da ideia anunciada. Por fim, contar uma 

história é expor uma ideia a partir de uma narrativa, evocando a estimulação mental, a 

visualização de eventos e a facilidade para aprendizagem. 

Estas características, principalmente a quinta, são bastante comuns em comerciais 

de produtos de uso familiar (que todos os membros da família usam) e adulto (somente 

os adultos usam) direcionados à criança, sendo utilizadas juntas. Para o público infantil, 

a publicidade tende a ser uma espécie de mundo onírico e, para fixar a lembrança do 

produto na mente, é importante que ela se veja dentro da história. Ou seja, se reconhecer 

em algum papel ou situação expostos na peça. Assim, ultimamente tem sido comum 

encontrar anúncios que contam uma história com tom emotivo e crianças como 

protagonistas da peça que fazem ou falam algo inesperado. A escolha por tornar a 

publicidade uma narrativa se deve à maior facilidade do público-alvo de memorizar a 

mensagem. No quarto capítulo, serão apresentados os comerciais encontrados na etapa 

empírica da pesquisa com estes traços.  

                                                           
39 HEATH, Chip; HEATH, Dan. Made to stick: why some ideas survive and others die... Nova York: 

Random House, 2007. 
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Ao dirigir uma publicidade à criança, os publicitários recomendam ficar atento ao 

que atrai este público e, aparentemente, as agências têm efetivado esse conselho. Segundo 

pesquisa realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (Cetic.br), departamento brasileiro responsável pela coordenação e 

publicação de pesquisas sobre a disponibilidade e uso da internet no Brasil, em 2013, das 

crianças que tiveram contato com propagandas/publicidade nos últimos doze (12) meses, 

a maioria diz gostar do que vê. Apesar de os dados serem somente referentes à idade final 

da infância, de onze (11) a doze (12) anos, já são significativos.  

 
FIGURA 8: PROPORÇÃO DE CRIANÇAS DE 11 E 12 ANOS, POR PERCEPÇÃO SOBRE 

PUBLICIDADE – 2013 

 Percentual (%) 

TV Gosta muito 11 

Gosta 42 

Nem gosta nem desgosta 26 

Não gosta 16 

Odeia 4 

Não sabe 1 

Internet Gosta muito 7 

Gosta 33 

Nem gosta nem desgosta 29 

Não gosta 18 

Odeia 6 

Não sabe 8 

FONTE: TIC KIDS ONLINE BRASIL 2013 - Crianças/adolescentes. 

 

Segundo este estudo, 53% das crianças que tiveram contato com a publicidade na 

televisão gostam ou gostam muito dela (soma dos dois índices: 42% mais 11%). Da 

mesma forma, das que tiveram contato pela internet, 40% gostam ou gostam muito. No 

entanto, quanto à publicidade: 20% não gostam ou odeiam a publicidade televisiva, e na 

internet, 24% apresentam o mesmo sentimento. De acordo com os números, a publicidade 

é mais tolerada na TV. 

Apesar de não haver fórmula universal para uma publicidade ser eficiente, há 

elementos que facilitam o sucesso da campanha, aumentando sua margem de vendas, 

como os mencionados anteriormente. Além destes, nota-se também elementos específicos 

para atingir com mais eficiência o público infantil.  

Karsaklian (2000, p. 222, 223) cita outras características comuns à publicidade 

infantil, divulgadas anteriormente pela escritora francesa Nelly Feuerhahn40 em 1978.  

1. A estrutura do discurso publicitário assemelha-se àquela dos programas 

infantis (linguagem simples, sequências rápidas...); 

                                                           
40 FEUERHAHN, N. L’enfant objet publicitaire. Tese [doutorado]. Université de la Sorbonne, Paris, 1978 
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2. O caráter extremamente estereotipado das personagens e das situações, o 

que garante às crianças a segurança de perceber um mundo sem problemas e 

de soluções fáceis. A criança tende a rejeitar programas muito realistas 

justamente por causa de sua natureza brutal; 

3. Os objetos apresentados na propaganda são bons por definição e isso dá 

segurança à criança; 

4. O fato de se repetir dá à criança a sensação de perenidade e de estabilidade, 

conservando um ambiente que lhe é familiar (KARSAKLIAN, 2000, p. 222 e 

223).  

 

Ao se analisar as características acima, é possível estabelecer uma relação entre 

elas e a psicologia do desenvolvimento. Por exemplo, quando o anúncio é repetido, além 

de fornecer a sensação de segurança mencionada por Feuerhahn, também retrata a forma 

como a criança aprende, por repetição. Desta maneira, enquanto o público ainda 

desenvolve suas habilidades de pensamento, continua exposto à mesma publicidade, 

facilitando sua assimilação. O caráter estereotipado, quando presente, também pode 

auxiliar a criança a memorizar a publicidade e a se sentir atraída por ela, principalmente 

se o estereótipo estiver atrelado a outras características, como o humor. Com relação ao 

anúncio apresentar o objeto como bom, utiliza-se da ingenuidade e credulidade deste 

público, que, dependendo da faixa etária, ainda pode acreditar em tudo que a mensagem 

publicitária diz. Por fim, a dificuldade da criança em entender discursos complexos se 

deve ao seu perfil psicológico ainda estar em desenvolvimento, sugerindo-se, portanto, 

para melhor compreensão da mensagem, a aplicação de linguagem simples nas peças.  

Além das características acima, há também outras específicas para cada faixa 

etária. Quando se dirige a crianças a partir de dois (2) de idade, fase em que começam a 

receber mensagens publicitárias, os anúncios se caracterizam pelo forte apelo emocional, 

sendo visto pelas crianças como parte dos desenhos, portanto, de forma positiva. Entre 

dois (2) e quatro (4) anos de idade, este público começa a se reconhecer como criança e 

a se identificar com as que estão no comercial. Dessa forma, por exemplo, ao assistir um 

anúncio com crianças aparentemente bonitas, felizes e populares, ela também pode passar 

a desejar ser igual ao modelo apresentado. Quando as crianças do comercial interagem 

com adultos de forma positiva, a criança que está em casa também pode desejar, então, 

comprar os produtos ofertados, buscando se aproximar de indivíduos assim em sua vida. 

Isto ocorre porque, nesta faixa etária, a criança ainda não consegue separar o produto 

concreto da atmosfera criada em seu comercial (SILVA; VASCONCELOS, 2012, p. 58). 

Portanto, um comercial que estimule o imaginário da criança neste sentido encontra mais 

facilidade em ser acreditado pelo público infantil, que tende a interpretar o produto 

anunciado como capaz de lhe proporcionar as mesmas características expostas na peça.  
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Como mencionado por Piaget41, entre os três (3) e sete (7) anos de idade, a criança 

desenvolve o pensamento egocêntrico, que valoriza esquemas visuais. Esta característica 

pode ser aproveitada em mensagens dirigidas a este público, ao se investir em elementos 

visuais, como cores brilhantes e altos contrastes. Seguindo a mesma lógica, empresas que 

desejam anunciar para o público pré-escolar devem recorrer a um apelo central que seja 

facilmente identificável, como o uso de personagens – ou usar os dois juntos: cor 

chamativa mais personagem. 

Entre os cinco (5) e sete (7) anos, uma nova característica da comunicação fica 

bastante nítida. Como esta faixa etária em geral representa a entrada da criança em 

ambiente escolar, no qual há uma maior necessidade de socialização, os comerciais 

procuram associar a utilização do produto anunciado à aceitação e à inclusão social 

(SILVA; VASCONCELOS, 2012, p. 68). Quando o locutor diz, por exemplo, que ao usar 

a papete do Aranha “você vai virar o herói da sua turma” (Comercial da Papete do Aranha, 

2008), é justamente essa necessidade que a publicidade busca focar. 

Muitas vezes, os comerciais também utilizam no discurso frases de reforço à 

necessidade de autoafirmação comum a esta faixa etária, apontando o consumo como a 

forma para demonstrá-la. Assim, a criança não deseja mais um tênis, mas o tênis que vai 

dar mais velocidade para sua corrida; assim como ela não quer uma blusa, mas sim a blusa 

da personagem da novela (SILVA; VASCONCELOS, 2012, p. 47). Estas características 

dos produtos-desejos são valorizadas pela publicidade por, muitas vezes, serem 

percebidas pela criança como o “ingresso” para pertencer a determinados grupos. 

Ainda nesta fase, a comunicação pode aproveitar outra característica da psicologia 

infantil: a da linguagem socializada, apresentada por Piaget42. Segundo o psicólogo 

francês, nesta fase, a criança apresenta grande habilidade de obter dos outros o que deseja. 

Essa capacidade surge quando ela ainda é muito nova e muitas vezes ocorre de maneira 

quase inconsciente. Quando a criança já interage socialmente, ou seja, percebe a 

existência do outro e é capaz de formar um diálogo com ele, ela pode se tornar, aos olhos 

dos anunciantes que acompanham os estudos sobre psicologia infantil, a porta-voz da 

marca dentro de casa. 

Com o objetivo de conhecer melhor o público infanto-juvenil, a Turner, 

proprietária de canais como o Cartoon Network, realiza a pesquisa “Kids Experts” de 

tempos em tempos. Em sua quinta edição, em 2010, entrevistou meninos e meninas de 

                                                           
41 Vide página 23. 
42 Vide página 22. 
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três faixas etárias: 6-8 anos, 9-11 anos e 12-15 anos. Como resultado, divulgou dez 

orientações básicas para que a comunicação seja eficaz e ao gosto do público infantil. 

Não infantilizar a mensagem; transmitir a mensagem com foco; usar elementos 

em movimento ao invés de estáticos; adotar efeitos especiais, que atraem 

especialmente os meninos; valorizar e ampliar o tempo de visualização do 

produto e de textos, para garantir que sejam percebidos, entendidos e 

memorizados; priorizar o bom humor; utilizar personagens conhecidos, 

fazendo uso de animação com live action; incluir outras crianças no elenco; e 

utilizar celebridades. (SILVA; VASCONCELOS, 2012, p. 74) 

 

As orientações acima podem ser justificadas por algumas características do 

desenvolvimento psicológico infantil, apontadas anteriormente. Por exemplo, a não 

infantilização da mensagem encontra base no desejo da criança mais velha de querer se 

afastar da imagem de “ingênua” da mais nova43, assim como a mensagem ter foco se 

baseia na característica egocêntrica da criança, mencionada por Piaget44, de não conseguir 

analisar mais de um elemento simultaneamente. Como a atenção da criança se esvai 

rapidamente, esta característica do desenvolvimento infantil também pode estar 

relacionada às orientações seguintes da citação acima, que buscam manter a criança atenta 

à peça comercial. Um exemplo de anúncio que explora elementos em movimento e efeitos 

especiais, além de incluir crianças no elenco, é o do produto HotWheels, que conta com 

explosões de carrinhos e vilões em seu roteiro.  

Karsaklian (2000, p. 223) ainda cita outras características que, de acordo com 

pesquisas, poderiam despertar nas crianças algum desejo pelos produtos anunciados. 

Menciona, por exemplo, que têm mais efeito sob as crianças anúncios com jingle ou outra 

canção atraente por favorecer o interesse infantil sobre a publicidade; que tenham frases 

de efeito por facilitarem a memorização; com a presença de animais (principalmente os 

personificados); com bastante ação por serem mais apreciadas; que destaquem os valores 

importantes para cada faixa etária; e, se forem dirigidos às crianças mais novas, que 

tragam protagonista idoso.  

Colocar adultos em posição atrapalhada, cometendo erros e gafes, também tem se 

mostrado como uma boa maneira de se anunciar para o público infantil. Ver os adultos 

em situações embaraçosas pode provocar uma sensação de poder nas crianças, o que lhes 

agrada. Essa estratégia também pode ser percebida em programas de TV e filmes, nos 

quais não raras vezes, constam adultos como ausentes, “burros” ou “inúteis”. Como 

exemplo de comercial, pode-se citar o do Celular Moto X, a ser analisado no próximo 

                                                           
43 Vide página 82. 
44 Vide páginas 22 e 23. 
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capítulo, que mostra o pai dormindo na apresentação de teatro do filho e, por isso, não 

fotografa a ocasião. Quem registra o momento é a filha adolescente, colocando o adulto 

no papel de “inútil” e “bobo” e o jovem de “atento”. Este anúncio também exemplifica o 

seguinte pensamento de Linn: “na terra dos comerciais, as crianças não precisam dos 

adultos. Exceto, talvez, para comprar alguma coisa” (LINN, 2006, p. 236). A presença 

(ou constante ausência) dos adultos em peças comerciais também é mencionada por 

Schor. Para ela, os publicitários criam um elo com as crianças a partir da criação de  

espaços utópicos livres dos pais e usam estrategicamente a dualidade das 

mensagens insidiosas para desenvolver o que denominamos antiadultismo. As 

mensagens posicionam o marqueteiro ao lado da criança, contra os pais 

(SCHOR, 2009, p. 172). 

 

De fato, não é corriqueira a presença de um adulto em comerciais infantis. Na 

maioria das vezes em que aparecem são como figuras comuns ao imaginário infantil, 

como um sorveteiro ou personagens de contos infantis, entre eles, Chapeuzinho 

Vermelho. No entanto, já se percebe uma movimentação do mercado com relação a este 

tema. Atualmente é mais fácil encontrar anúncios em que pais e filhos aparecem 

brincando juntos ou representando alguma situação cotidiana (como a mãe pedindo ao 

filho que não faça bagunça).   

Elementos como os mencionados aqui facilitam a memorização não só do anúncio 

como da marca – que é ainda mais importante para a influência de compra – por parte das 

crianças. E ao inseri-los em peças publicitárias, portanto, supõe-se que uma das possíveis 

intenções seja mesmo atingir o público infantil, mesmo que o produto ou serviço 

anunciado não seja para ele. Até porque, se fosse dirigido a um adulto, por que utilizaria 

tantos traços comprovadamente atraentes para as crianças? 

O fenômeno comportamental diagnosticado nos últimos anos e denominado de 

infantilização do adulto poderia ser a justificativa das agências para a presença destes 

elementos em suas campanhas publicitárias. Conforme visto no primeiro capítulo45, estes 

indivíduos se interessariam por campanhas com conteúdo infantis e jovens, pois se 

identificariam com a linguagem delas. Da mesma maneira, os anunciantes podem 

justificar o licenciamento de seus produtos com super-heróis pelo mesmo argumento: de 

que muitos de seus compradores são adultos que ainda são encantados pelos personagens 

que marcaram sua infância. Assim, existe a possibilidade de que tanto agência quanto 

anunciante se esquivem de assumir que o direcionamento de publicidade de produto de 

                                                           
45 Vide página 46. 
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uso familiar ou adulto foi para criança. Para eles, seria mais fácil dizer que suas 

campanhas são para um público adulto que ainda mantém o espírito jovem. 

Segundo a doutora em Antropologia Cultural Cláudia da Silva Pereira, o conceito 

de juventude aparece geralmente nas publicidades sob a forma de cinco valores. São eles, 

modernidade, felicidade, sociabilidade, amizade e liberdade (PEREIRA, 2010).  

O primeiro caso (modernidade) está diretamente associado com o papel dos jovens 

de introduzir novos hábitos e romper regras, podendo ser exemplificado com os produtos 

de alta tecnologia que geralmente são manuseados nos comerciais por indivíduos jovens, 

que entenderiam melhor a mercadoria. O segundo (felicidade) se relaciona com a rebeldia 

irreverente da juventude, estampando nos comerciais a alegria que é ter o espírito jovem. 

São exemplos as publicidades esportivas, como as da Copa do Mundo. O terceiro 

(sociabilidade) retrata as reuniões de amigos, que, para os jovens, funcionam como um 

momento de autonomia, em que podem distanciar-se da família, sem controles externos. 

Refletem esse perfil, por exemplo, comerciais de carro, que constantemente mostram 

grupos de jovens interagindo, como é o caso do automóvel Up!, da Volkswagen, de 2013, 

cuja trilha sonora adaptada é “Girls just wanna have fun”.  O quarto valor (amizade) está 

bastante relacionado ao anterior, aprofundando-se apenas um pouco mais nos quesitos de 

confiança. O quinto e último valor (liberdade) pode estar associado tanto ao 

comportamento de sair da rotina quanto ao de fazer escolhas. Como exemplo, pode-se 

citar a campanha da Nextel “1 minuto de coragem”, veiculado em 2013, que mostra uma 

idosa saltando de bungee jump, seguida por diversas cenas de jovens fazendo o mesmo.  

Um produto que, em geral, traz os cinco valores em sua publicidade é a cerveja. 

Em comerciais da bebida, é corriqueira a presença de um grupo de amigos com estilo de 

vida predominantemente lúdico (sem compromissos, apenas lazer), seja pelo local onde 

se encontram (estão geralmente na praia, na piscina), pelo tipo de diálogo apresentado (de 

teor básico, com brincadeiras de jovens) ou pelas ações realizadas (os personagens fazem 

churrasco, conversam com mulheres). 

Há também anúncios de produtos e serviços destinados a adultos com animações, 

jingles, muitas cores e personagens animados. Porém, sempre cabe a dúvida: neste caso, 

o comercial era para a criança ou para o adulto?  

Também em 2013, foi veiculado o comercial para o novo Fiat Strada 2014, que 

retrata esta situação. Em um vídeo de 60 segundos, havia trilha sonora adaptada, as 

personagens Chapeuzinho Vermelho, a vovó, o Lobo Mau, mulheres alemãs mordendo 

uma “enorme salsicha”, patos de borracha hipnotizados pelo frio e uma pata que diz 
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“agora vai esquentar”, mágico e seu coelho, zumbis, japoneses fotografando, entre muitos 

outros personagens. Ou seja, vários elementos infantis junto com apelos sexuais. Fica a 

pergunta: a que público este anúncio se dirige? Ao infantil ou ao adulto infantilizado? 

Talvez, para ambos.  

 

3.3 A regulação publicitária no Brasil 

Nota-se, no país, dois lados divergentes quando o tema é publicidade dirigida à 

criança. Entre os principais organismos favoráveis à regulamentação da área, e até mesmo 

o fim dela, está o Instituto ALANA – Projeto Criança e Consumo, instituído em 2005. 

Responsável por várias produções, inclusive audiovisuais, sobre o tema, o Instituto está 

atento às estatísticas envolvendo criança e publicidade. Também estão deste lado 

organizações como a Agência de Notícias dos Direitos da Infância (ANDI – Comunicação 

e Direitos), o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC), a Rede Brasileira 

Infância e Consumo (REBRINC), o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA), o Movimento Infância Livre de Consumismo (MILC), além 

de alguns parlamentares. 

Do outro lado, como um dos principais representantes do mercado, a favor da 

continuidade da publicidade infantil, está o CONAR – Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária, em vigor desde o início da década de 80. Este 

Conselho se define como uma “organização não-governamental que visa promover a 

liberdade de expressão publicitária e defender as prerrogativas constitucionais da 

propaganda comercial”, além de “impedir que a publicidade enganosa ou abusiva cause 

constrangimento ao consumidor ou a empresas” (CONAR, 2015). Constituído por 

publicitários e profissionais de outras áreas, o CONAR é responsável por analisar 

denúncias enviadas contra quaisquer anúncios. Nos julgamentos, a publicidade pode ser 

suspensa, ter sua redação alterada ou o caso ser arquivado.  

Para o CONAR, não há necessidade de regulamentar o setor da publicidade 

infantil, pois a autorregulamentação existente através do Código Brasileiro de 

Autorregulamentação Publicitária (CBARP), redigido pelo próprio órgão, já seria 

suficiente. Concordam com seu posicionamento diversos profissionais da área, além de 

associações corporativas, como a ABA – Associação Brasileira de Anunciantes e a ABAP 

– Associação Brasileira de Agências de Publicidade. 

Em um artigo publicado em 2006 no site do CONAR – que não está mais 

disponível em sua página, porém ainda é possível lê-lo na Folha de São Paulo –, afirma-
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se que os produtos comercializados “têm em princípio sua publicidade protegida pelos 

mesmos dispositivos constitucionais que garantem a liberdade de expressão” (FOLHA, 

2006). O artigo 220 da Constituição Federal, de fato, afirma que “a manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou 

veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição” 

(CONSTITUIÇÃO, 1988). No entanto, o artigo não implica na ausência de regulações 

para a publicidade, visto que em seu quarto parágrafo já regula certos produtos, como 

bebidas alcoólicas e medicamentos.  

§ 4º -  A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, 

medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais (...) e conterá, sempre 

que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso do 

tabaco, medicamentos e bebidas alcoólicas. (CONSTITUIÇÃO, 1988) 

 

O CONAR se mostra de acordo com estas exceções, visto que “faz sentido limitar 

fortemente a publicidade de tabaco e álcool. Trata-se, afinal, de drogas psicoativas que 

provocam dependência. Ninguém deveria ser estimulado a ingeri-las” (FOLHA, 2006). 

No entanto, quanto à publicidade dirigida à criança, o conselho aparentemente não vê 

problemas em se utilizar características do desenvolvimento infantil e suas 

vulnerabilidades como forma de atingir este público, independentemente de quais sejam 

seus efeitos na subjetividade infantil. 

Sobre a legislação brasileira atual, há pelo menos duas leis já instituídas que tratam 

da defesa dos direitos da infância. A primeira é o ECA – Estatuto da Criança e do 

Adolescente, lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, e a segunda o CDC – Código de Defesa 

do Consumidor, lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 

Dois artigos do ECA podem ser utilizados pelo discurso contra a publicidade 

infantil. O primeiro, de n.º 70, diz que “é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça 

ou violação dos direitos da criança e do adolescente”. O outro artigo, de n.º 71, afirma 

que “a criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esportes, diversões, 

espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento” (ESTATUTO, 1990). Assim, quando há veiculação de anúncios para 

o público infantil, pode-se dizer que estas condições da lei não estão sendo respeitadas.  

A presença da publicidade infantil também está em dois artigos do CDC. O de 

número 36, afirma que “a publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, 

fácil e imediatamente, a identifique como tal”. Ou seja, capacidade que a criança só 

adquire totalmente a partir dos seis (6) anos, o que indicaria como infração a esta lei 

direcionar anúncios para um público mais novo. O de número 37 afirma que “é proibida 
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toda publicidade enganosa ou abusiva”, sendo a categorização “abusiva” a que mais se 

relaciona com o público infantil, pois contempla a publicidade que se aproveita da 

“deficiência de julgamento e experiência da criança” (CDC, 1990). 

Apesar de as leis existirem, nem sempre são respeitadas. Com o intuito de mudar 

esta situação, alguns projetos de lei (PLs) foram criados como forma de regulamentar 

melhor a publicidade para crianças ou até mesmo extinguir esta prática. Entre eles, 

pode-se citar os projetos número 5.921/01, 29/99, 4.440/08, 6.693/09 e 4.315/08. Como 

tratavam do mesmo tema, ainda que com propostas diferentes, foram agrupados no 

primeiro (5.921/01), o mais emblemático contra a publicidade infantil no Brasil.  

Mesmo após quase quatorze (14) anos de sua criação, este PL ainda não foi 

aprovado. As principais queixas consideram o PL 5.921/01 muito radical, pois proíbe 

qualquer tipo de publicidade e de comunicação mercadológica dirigida à criança, em 

qualquer horário e por meio de qualquer suporte ou mídia. O PL também limita a 

participação infantil em comerciais, permitindo sua participação apenas nas campanhas 

de utilidade pública. Além disso, impõe o redirecionamento de todas as publicidades, 

independentemente dos produtos ou serviços anunciados, para somente os adultos. 

Atualmente, está “aguardando Parecer do Relator na Comissão de Constituição e Justiça 

e de Cidadania”. Ainda que esta comissão seja a última fase de tramitação na Câmara 

Federal, o PL já foi arquivado uma vez, porém voltou a aguardar parecer – algo que 

sempre pode ocorrer (CÂMARA, 2015). 

Em 2001, a criação do projeto de lei n.º 5.921 já movimentou parcelas da 

sociedade. Em 2002, por exemplo, o CONAR publicou um artigo – que também não está 

mais disponível em seu site, mas que é possível resgatá-lo pela Folha de São Paulo – em 

que se mostrava claramente contra a proposta legislativa.  

O argumento, favorável ao cerceamento do direito à liberdade de expressão 

comercial, é infantil. (...) No caso da publicidade para crianças, poderia ser 

alegado que a restrição proposta faria algum sentido devido à limitada 

capacidade de discernimento do público-alvo. A boa intenção do legislador, no 

entanto, tropeça na pouca eficiência da medida. A orientação de pais e 

professores é considerada muito mais eficaz do que a simples proibição. A 

criança não pode ser isolada da sociedade consumista em que ela vai crescer. 

Melhor do que tentar colocá-la numa redoma de vidro seria educá-la para o 

consumo. (FOLHA, 2002)  

 

A orientação dos pais é importante, principalmente quanto a impor limites. Porém, 

como visto no segundo capítulo, não é tão fácil como se sugere. A publicidade e a criança 

são mutuamente interessadas uma na outra, e isto não ocorre por culpa dos pais.  
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Sobre o trecho do CONAR recém-exposto, é interessante ainda notar como, ao 

longo dos anos, o discurso do Conselho foi mudando. Será visto neste subcapítulo outros 

artigos de sua autoria sendo possível perceber o tom de abrandamento das críticas. 

Atualmente, o Conselho ainda se posiciona a favor da publicidade infantil, porém 

reconhece as possíveis consequências que ela pode gerar na subjetividade das crianças. 

Essa mudança se deve principalmente às pressões da sociedade para tratar do tema. Como 

as críticas eram embasadas em pesquisas, que estavam sendo estudadas em vários países, 

não houve como se esquivar da discussão. 

A primeira mudança no CBARP, no entanto, não foi quanto à publicidade de 

produtos infantis, mas de peças comerciais de produtos para os adultos. Campanhas 

publicitárias de marcas de cerveja que utilizavam personagens animados, veiculadas entre 

2001 e 2002, foram sustadas pelo CONAR pela capacidade de atraírem a atenção de 

crianças. O CONAR redigiu em seguida novo trecho para o anexo A do seu código, 

referente à bebida alcoólica em específico. Nele, passou a ser mencionado o “Princípio 

da proteção a crianças e adolescentes”, pelo qual se afirma que este tipo de produto “não 

terá crianças e adolescentes como público-alvo” (CONAR, 2013). Além disso, seu 

conteúdo não deverá empregar  

linguagem, expressões, recursos gráficos e audiovisuais reconhecidamente 

pertencentes ao universo infanto-juvenil, tais como animais 'humanizados', 

bonecos ou animações que possam despertar a curiosidade ou a atenção de 

menores nem contribuir para que eles adotem valores morais ou hábitos 

incompatíveis com a menoridade. (CONAR, 2013) 

 

É interessante notar que todos os elementos acima já foram apontados por este 

capítulo como atraentes para crianças. Ou seja, há o reconhecimento de que peças 

comerciais, ainda que não referentes a produtos de uso infantil, com estas características 

podem não só atrair a atenção da criança, como também ter ela como público-alvo. Como 

tal restrição estabelecida pelo CONAR abrange somente bebidas alcoólicas, até o 

momento, nada foi mencionado sobre o uso de personagens em outras categorias de 

produto – o que pode indicar falta de interesse do mercado quanto a esse assunto. Mais à 

frente, serão abordadas outras referências à criança presentes no CBARP. 

Para o deputado federal pelo PT-SP Paulo Teixeira, a legislação brasileira é uma 

das mais brandas do mundo, pois muitos recursos são permitidos para vender o produto. 

Segundo Teixeira, “a criança brasileira vive sob o bombardeio da propaganda sem limites 

e temos de construir uma legislação restritiva. (...) Não acredito na autorregulamentação. 

O que vale são as leis” (MEIO&MENSAGEM, 2013). De maneira oposta, o vice-
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presidente do CONAR, Edney Narchi, em uma audiência pública da Comissão de 

Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, realizada em abril de 2014, afirmou 

que “a mão pesada do Estado constitui uma afronta à liberdade de expressão e vilipendia 

o direito de cada família brasileira de criar seus filhos da maneira que acha correta” 

(XAVIER, 2014). Ainda sobre o tema, a ABA e o CONAR coordenaram uma pesquisa 

comparativa, em 2013, sobre as leis e autorregulamentações aplicáveis à publicidade 

infantil em dezoito (18) países. Como resultado, declararam que “o Brasil tem um 

harmonioso sistema de limitação e de controle à publicidade direcionada a crianças que 

está entre os mais restritivos do mundo” (ABA; CONAR, 2013).  

No entanto, a percepção que se tem neste trabalho é que, ainda que haja um 

“sistema de limitação e de controle” como explicitado acima, ele não é harmonioso. 

Muitas vezes, as leis vigentes e as orientações da autorregulamentação, por exemplo, não 

são respeitadas. No caso do CONAR, como o Conselho de Ética do órgão é formado 

predominantemente pelo mercado, os julgamentos podem ser parciais, favoravelmente às 

categorias de empresas e agências. Para Inês Sampaio (2009, p. 20), a 

autorregulamentação seria “uma tentativa do próprio sistema publicitário de evitar a ação 

reguladora do Estado”, além de ser “insuficiente para assegurar a proteção da infância”. 

Ou seja, para resguardar a criança é necessária a criação de lei específica sobre o tema. 

A autorregulamentação mencionada acima é exercida pelo CBARP. Na seção 11 

do capítulo 2 do código, há o artigo 37, que desde 2006 orienta as agências a como 

anunciar para crianças e adolescentes. A primeira recomendação é não utilizar frases no 

imperativo voltadas à criança, como, por exemplo, “peça para os seus pais”. No primeiro 

inciso, recomenda-se que os anúncios reflitam cuidados com a segurança e boas maneiras, 

além de se absterem de  

a) desmerecer valores sociais positivos, tais como, dentre outros, amizade, 

urbanidade, honestidade, justiça, generosidade e respeito a pessoas, animais e 

ao meio ambiente; 

b) provocar deliberadamente qualquer tipo de discriminação, em particular 

daqueles que, por qualquer motivo, não sejam consumidores do produto; 

c) associar crianças e adolescentes a situações incompatíveis com sua 

condição, sejam elas ilegais, perigosas ou socialmente condenáveis; 

d) impor a noção de que o consumo do produto proporcione superioridade 

ou, na sua falta, a inferioridade; 

e) provocar situações de constrangimento aos pais ou responsáveis, ou 

molestar terceiros, com o propósito de impingir o consumo; 

f) empregar crianças e adolescentes como modelos para vocalizar apelo 

direto, recomendação ou sugestão de uso ou consumo, admitida, entretanto, a 

participação deles nas demonstrações pertinentes de serviço ou produto; 

g) utilizar formato jornalístico, a fim de evitar que anúncio seja confundido 

com notícia; 
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h) apregoar que produto destinado ao consumo por crianças e adolescentes 

contenha características peculiares que, em verdade, são encontradas em 

todos os similares; 

i) utilizar situações de pressão psicológica ou violência que sejam capazes de 

infundir medo. (CONAR, 2014a) 

 

Apesar de estas orientações existirem há quase dez anos, ainda é possível localizar 

alguns anúncios em desrespeito a elas. Por exemplo, em 2013, veiculou-se um anúncio 

do biscoito Cheetos, que mostra uma criança, junto ao mascote da marca, atirando com 

uma zarabatana os salgadinhos na mãe, na irmã e no avô. Percebe-se aqui que o comercial 

não respeita o título do inciso e as alíneas A e C acima expostos, pois não reflete cuidados 

sobre as boas maneiras, desmerece valores sociais positivos, como o respeito às pessoas, 

além de associar crianças a uma situação incompatível com sua condição, ao agir com 

certa violência contra a mãe. Este anúncio foi julgado pelo CONAR em 2014, que optou 

por seu arquivamento, com a justificativa de que “o anúncio é divertido, bem-humorado 

e incita a criança a deixar de lado computadores, TV, iPads e outros gadgets para entrar 

no mundo das traquinagens” (CONAR, 2014b).  

A alínea E também não tem sido respeitada, podendo ser encontrada nos 

comerciais atualmente. Como visto no segundo capítulo, “provocar constrangimento aos 

responsáveis como forma de ocasionar o consumo” é, inclusive, uma estratégia de 

marketing chamada de “The Nag Factor”. Como exemplo de ocorrência na publicidade 

brasileira, pode-se citar o comercial da Friboi, veiculado em 2013, em que crianças dizem 

que, daquele momento em diante, só comeriam na casa da avó se houvesse esta marca de 

carne. Outro exemplo, também veiculado em 2013, é do anunciante Chester Perdigão, em 

que diversos familiares, entre eles, crianças, cantam que “Isabel estragou o Natal”, por 

não ter cozinhado este produto. Ressalta-se que este inciso do CBARP recai sobre todos 

os anúncios, e não somente sobre os dirigidos à criança. Como os dois comerciais 

exemplificados apresentam crianças que verbalizam o desejo pelo consumo, causando 

constrangimento aos responsáveis, podem ser considerados como exemplos de 

desrespeito ao CBARP. No entanto, no julgamento dos dois anúncios, o Conselho do 

CONAR optou pelo arquivamento das queixas. Estes dois comerciais também serão 

mencionados no próximo capítulo, por pertencerem ao material de análise da pesquisa 

empírica. 

O segundo inciso do mesmo artigo diz respeito aos produtos destinados ao 

consumo de crianças e adolescentes. Anúncios com este perfil devem buscar contribuir 

para o desenvolvimento positivo das relações que envolvam o público-alvo, respeitar a 
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dignidade, ingenuidade, credulidade, inexperiência e o sentimento de lealdade das 

crianças, dar atenção especial às suas características psicológicas, obedecer a esses 

cuidados para evitar eventuais distorções psicológicas nos modelos publicitários e no 

público e abster-se de estimular comportamentos socialmente condenáveis (CONAR, 

2014a). Percebe-se, pelo conteúdo deste inciso, que o CBARP se mostra atento à 

interpretação de criança como indivíduo em fase de desenvolvimento e com menor 

capacidade de discernimento que o adulto. Portanto, ainda que esta dissertação não 

concorde com o direcionamento publicitário à criança, reconhece que este 

posicionamento do CBARP já é um avanço a favor da ética na publicidade dirigida a este 

público.  

Este dois primeiros incisos da seção não foram suficientes para acalmar os atores 

sociais que reclamam deste tipo de publicidade.  

Pelo exposto no parágrafo constitucional, a publicidade já é e deveria continuar 

sendo tema de regulação pelo Estado. Em seu artigo 22, inciso XXIX, a Constituição 

também afirma que “compete privativamente à União legislar sobre propaganda 

comercial” (CONSTITUIÇÃO, 1988). Isso significa que a liberdade de expressão 

mencionada por diversas associações publicitárias não encontra respaldo direto na 

Constituição, como pregam alguns interlocutores do mercado. 

Em 2012, o CONAR publicou um livreto em que explicava seus posicionamentos 

a respeito da publicidade dirigida à criança. O nome escolhido, “Cidadãos responsáveis e 

consumidores conscientes dependem de informação (e não da falta dela)”, já afirma seu 

posicionamento crítico a todas as propostas de regulamentação da área. Sem explicitar 

qual seria o produto ou serviço anunciado (se é para uso infantil ou não), o Conselho 

expõe duas convicções. A primeira consiste na proposição de que “as leis vigentes no 

Brasil mais a autorregulamentação garantem integralmente o consumidor contra 

eventuais abusos da publicidade”. Portanto, independentemente de faixa etária, qualquer 

indivíduo estaria protegido. E a segunda diz respeito à consideração de que a publicidade 

é “importante para o progresso da sociedade. Numerosos estudos comprovam a força da 

publicidade como motor de mercados, de qualidade de vida, de crescimento material e 

humano. As pessoas consomem melhor com informação” (CONAR, 2012).  

Estas convicções podem ser refutadas. A primeira poderia ser verdade caso as leis 

e a autorregulamentação fossem respeitadas. Ao assistir um bloco comercial de um 

programa com audiência infantil, provavelmente será veiculado ao menos um anúncio em 

desacordo com o que está em vigor. Caso o CBARP fosse completamente respeitado 
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pelos anunciantes e abrangesse todas as estratégias de comunicação direcionadas ao 

público infantil, provavelmente uma nova lei a respeito fosse desnecessária. Porém, suas 

recomendações não têm valor de lei, são apenas orientações e, até o momento, não foram 

suficientes para evitar abusos na comunicação comercial dirigida à criança. 

Como evidências destes abusos, há os exemplos já citados de anúncios que, 

mesmo desrespeitando o CBARP, foram arquivados pelo Conselho de Ética, como o das 

marcas Friboi, Chester Perdigão e Cheetos.   

Com relação à segunda convicção (de que o CBARP deveria abranger todas as 

estratégias de comunicação direcionadas às crianças), reconhece-se, aqui, que a 

publicidade é importante e tem seu valor reconhecido na sociedade. No entanto, o que se 

reforça nesta dissertação e na fala de ativistas e estudiosos desta causa é que não se deve 

dirigi-la a um público despreparado para questioná-la – fato não mencionado no 

documento do CONAR. A partir deste raciocínio, a publicidade poderia continuar a ser 

veiculada, contanto que fosse dirigida somente a adolescentes e adultos.  

A pressão das organizações sociais e seus aliados contra a publicidade infantil 

continuou e, em 2013, a ABAP lançou cartilhas direcionadas a publicitários, jornalistas, 

pais e professores sobre o tema. Em seu conteúdo, a ABAP tentou provar que não há 

necessidade para tanta discussão, pois, para ela, a publicidade não é a única responsável 

pelas mudanças no comportamento das crianças. Assim, afirmou que há argumentos 

“com base em pesquisas, que os pais e os educadores são ainda mais fortes do que a 

influência da mídia e podem barrar eventuais efeitos negativos” (ABAP, 2013). Não se 

nega a importância dos pais e educadores nesta função, porém de nada adianta eles serem 

eficazes se a publicidade continuar a ser antiética e descumprir as leis e a 

autorregulamentação em vigor. 

Nas cartilhas divulgadas, também é possível ler um certo tom “apocalíptico” 

quando a associação afirma que “sem propaganda infantil não haverá programação para 

as crianças”, sendo seguida pela pergunta “então, nossos filhos acabarão vendo novelas 

com publicidade para adultos no lugar dos desenhos com propagandas para criança?” 

(ABAP, 2013). Fica claro, portanto, que a organização enxerga a publicidade infantil 

como uma “vítima” e que sua veiculação não representa mal algum. Afinal, para esta 

associação, são os comerciais destinados à criança que permitem a exibição de programas 

infantis. No entanto, segundo o MILC – Movimento Infância Livre de Consumismo, a 

programação infantil na TV aberta não é inviabilizada pela proibição da publicidade 

dirigida à criança. Segundo o MILC, como a TV comercial funciona sob a ótica do lucro, 
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a veiculação de quaisquer programas, sejam eles infantis ou não, ocorre enquanto houver 

índices de audiência satisfatórios para a emissora. Pode-se citar o caso da TV Globo, que 

desde 2012 não possui mais programas infantis em sua programação, criando um canal 

fechado exclusivo, o Gloob, para este público (VIEIRA, 2014).  

Como ponto positivo, e até mesmo surpreendente, a cartilha reconhece o papel de 

destaque que a comunicação exerce nas crianças: “o poder de persuasão da publicidade é 

indiscutível e já existem indícios de que a exposição prolongada de crianças à mídia pode 

interferir em seus hábitos alimentares e de consumo” (ABAP, 2013).  

Talvez a posição da ABAP seja a exposta em 2010 por Rafael Sampaio, vice-

presidente executivo da ABA. Na ocasião, Sampaio afirmou que era melhor anunciar para 

as crianças do que isolá-las da cultura de consumo em que vivem. É o que indica a 

declaração feita à Agência Brasil.  

Achamos que a propaganda dirigida às crianças tem de ser muito benfeita 

[SIC], com altíssimo nível de responsabilidade, mas não dá mais para deixá-

las em uma redoma. Como é impossível restringir o acesso das informações 

que as crianças recebem, a nossa tese é de que devemos fazer a publicidade 

para as crianças e ensiná-las a navegar em uma sociedade que tem esse excesso 

de ofertas. (BOCCHINI, 2010) 

 

Tal afirmação, no entanto, ignora as possíveis consequências na subjetividade 

infantil que a publicidade pode causar.  Ainda que Sampaio diga que deva ser feita “com 

altíssimo nível de qualidade”, fatores como formação de desejos e divulgação de valores 

e comportamentos ainda podem ocorrer. Além disso, a publicidade direcionada à criança 

não respeita sua condição de indivíduo em desenvolvimento, que ainda não consegue, 

muitas vezes, compreender o caráter persuasivo das mensagens. Desta forma, a defesa 

pelo não direcionamento da publicidade à criança não implica em “deixá-la em uma 

redoma”, como afirmado por Sampaio, mas em protegê-la de abusos mercadológicos.  

Em 2013, o CONAR atualizou o CBARP, ao declarar que condena a ação de 

merchandising ou publicidade indireta contratada que empregue crianças, elementos do 

universo infantil ou outros artifícios com a deliberada finalidade de captar a atenção desse 

público, qualquer que seja o veículo utilizado (CONAR, 2014a). Ressalta-se que, por 

merchandising, subentende-se colocação de produtos. A justificativa para tal é relevante 

pois informa que se reconhece a “necessidade de ampliar-se a proteção a públicos 

vulneráveis, que podem enfrentar maior dificuldade para identificar manifestações 

publicitárias em conteúdos editoriais”. (CONAR, 2013). Em nota, o presidente do 

Conselho, Gilberto Leifert, declarou que o Conselho “mais uma vez, corresponde às 
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legítimas preocupações da sociedade com a formação de suas crianças” (IDEM). Destaca-

se, aqui, a utilização dos termos “vulneráveis” pelo CONAR e “legítimas” por Leifert, 

mostrando que ambos aparentemente se mostram atentos às demandas da sociedade e 

abertos a possíveis mudanças no código. 

A partir das declarações expostas de profissionais e associações da área 

publicitária, é possível perceber que, aos poucos, ocorre uma mudança de 

posicionamento. No início dos anos 2000, como indicado pelo artigo já mencionado do 

CONAR46, pareciam mostrar-se completamente contrários a novas imposições, enquanto 

que em 2013 já reconheceram “o poder de persuasão” da publicidade sobre a criança, 

assim como admitiram como “legítimas” as preocupações da sociedade quanto à 

exposição da subjetividade infantil a publicidades. Apesar da mudança ser positiva, não 

aparenta ser autêntica. Afinal, somente após grande e constante pressão da sociedade que 

a ABAP e outras organizações publicitárias se pronunciaram de maneira mais ética sobre 

o tema, propondo algumas ideias e alterações no CBARP para a área de publicidade 

direcionada à criança.  

No final de 2013, a agência Medialogue, a pedido da ABAP, realizou um 

levantamento sobre os julgamentos de publicidade dirigida à criança realizados pelo 

CONAR. De 2006 até 2013, 276 campanhas foram denunciadas e 179 delas receberam 

punição: 24% foram sustadas e 40% modificadas. De acordo com o estudo, as categorias 

de produtos mais penalizadas foram as de roupas infantis e de bonecas. A maior parte das 

queixas (35%) foi devido à existência de apelo imperativo de consumo. Ainda segundo o 

levantamento, 80% das agências que foram julgadas não repetiram o erro (BARBOSA, 

2013). A pesquisa buscou provar que o CONAR é eficiente como supervisor da 

publicidade infantil, já que está julgando centenas de anúncios, assim como que as 

agências respeitam o CBARP pois não reincidem no erro.  

No entanto, o CONAR não é o único lugar que recebe denúncias. Elas também 

podem ser feitas a outros órgãos, como o Ministério Público e o Procon. Desta maneira, 

o número de indivíduos insatisfeitos com alguma publicidade provavelmente é ainda 

maior do que o apresentado pelas estatísticas do Conselho. O Instituto Alana, por 

exemplo, desde 2011, não denuncia mais anúncios que considera abusivos no site do 

CONAR, por não reconhecê-lo como órgão regulador. Por isso, quando deseja reportar 

uma queixa, utiliza estes outros órgãos. 

                                                           
46 Vide página 124. 
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Em abril de 2014, a discussão tomou novo fôlego a partir da resolução n.º 163 do 

CONANDA – Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão ligado 

à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Publicada no Diário 

Oficial da União, a resolução considera abusiva o direcionamento de publicidade e 

comunicação mercadológica à criança, com a intenção de persuadi-la para o consumo de 

qualquer produto ou serviço. Define-se, no texto, a expressão “comunicação 

mercadológica” como “toda e qualquer atividade de comunicação comercial, inclusive 

publicidade, para a divulgação de produtos, serviços, marcas e empresas 

independentemente do suporte, da mídia ou do meio utilizado” (RESOLUÇÃO, 2014). 

Para se enquadrar nesta definição, além do objetivo de persuadir ao consumo, a 

comunicação também deve conter, dentre outros, os seguintes aspectos  

I - linguagem infantil, efeitos especiais e excesso de cores; 

II - trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de criança; 

III - representação de criança; 

IV - pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil; 

V - personagens ou apresentadores infantis; 

VI - desenho animado ou de animação; 

VII - bonecos ou similares; 

VIII - promoção com distribuição de prêmios ou de brindes colecionáveis ou 

com apelos ao público infantil; e 

IX - promoção com competições ou jogos com apelo ao público infantil. 

(RESOLUÇÃO, 2014) 

 

Ou seja, como já visto neste capítulo, todos são elementos recomendáveis como 

estratégia de marketing e linguagem publicitária para atrair o público infantil.  

Nota-se que esta resolução abrange todas as categorias de produtos e serviços, 

incluindo os de origem familiar e adulta. É válido ressaltar também que ela não considera 

abusiva a divulgação de produtos de uso infantil, mas sim a mensagem que é direcionada 

à criança.  

Ao classificar como abusivo o direcionamento de publicidade à criança, as 

comunicações mercadológicas de produtos diversos neste perfil estariam, 

consequentemente, proibidas. Isto porque iriam de encontro ao Código de Defesa do 

Consumidor, que veta a veiculação de publicidades com esta característica. As exceções, 

explicitadas pelo CONANDA, seriam somente quanto às campanhas de utilidade pública 

que não configurem estratégia publicitária, como sobre boa alimentação, segurança, 

educação e saúde. Defende-se, nesta pesquisa, o mesmo posicionamento da resolução.  

Logo após a publicação da resolução, nove (9) entidades do mercado publicitário 

divulgaram uma nota contrária à medida. No documento, afirmaram que a 

autorregulamentação é o caminho mais eficiente para evitar práticas publicitárias 
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abusivas, além de que reconhecem somente o Poder Legislativo como foro com 

legitimidade constitucional para legislar sobre publicidade comercial (TURLAO, 2014). 

Os signatários deste documento foram as entidades do mercado de Comunicação Social, 

no caso Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), Associação Brasileira de Agências 

de Publicidade (ABAP), Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão 

(ABERT), Associação Nacional de Jornais (ANJ), Associação Brasileira de 

Radiodifusores (ABRA), Associação Brasileira de Rádio e Televisão (ABRATEL), 

Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA), Associação Nacional de Editores 

de Revistas (ANER) e Central de Outdoor.  

Em seguida à carta aberta assinada por estas entidades, o deputado federal pelo 

PR-SP Milton Monti apresentou à Câmara dos Deputados o projeto de Decreto 

Legislativo (PDL) n.º 1460/14 para revogar a resolução do CONANDA. Para Monti, a 

medida “não apenas exorbita do poder regulamentar, como invade área de competência 

exclusiva do Congresso Nacional”, já que, de acordo com o artigo 22 da Constituição, 

“compete privativamente à União legislar sobre a propaganda comercial” (NEVES, 

2014). Este PDL também ainda não foi aprovado. 

Na mesma época, André Porto Alegre, membro do Conselho de Administração e 

da Diretoria Executiva da Associação dos Profissionais de Propaganda (APP) e um dos 

conselheiros do CONAR, publicou um artigo em que aponta como as crianças seriam 

prejudicadas com a resolução. Segundo ele, sua implementação acabaria com a 

programação infantil na TV aberta, só restando a este público os canais fechados. Como 

não são todos os indivíduos que podem pagar por este serviço, Porto Alegre afirma que a 

adoção desta medida pelo governo indica uma distinção entre as crianças: “para os 

idealizadores da resolução, as crianças sem acesso à TV paga são de segunda categoria e 

não tem direito aos programas destinados ao seu divertimento”. No artigo, o conselheiro 

do CONAR ainda declara que o “culto à ignorância e à desinformação não podem ser 

considerados mérito para nenhuma sociedade e só encontram eco nos regimes ditatoriais 

que defendem a criação e preservação de uma população de segunda categoria” (PORTO 

ALEGRE, 2014).  

Em uma pesquisa publicada em outubro de 2014, a pedido da Mauricio de Sousa 

Produções, apontou-se outras consequências negativas para o país com a aprovação da 

resolução. De acordo com o estudo, caso a publicidade infantil não fosse mais veiculada, 

a economia brasileira poderia perder cerca de R$ 33 bilhões em receita, além de ter que 

cortar 720 mil postos de trabalho. O estudo também indicou que a restrição publicitária 
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poderia atingir treze (13) setores da economia, entre eles brinquedos, produção agrícola, 

higiene e limpeza e varejo (ESTADÃO, 2014b). 

Em defesa ao CONANDA, em maio de 2014, quarenta e cinco entidades 

assinaram uma moção de apoio à resolução. Segundo o texto, a publicidade e a 

comunicação mercadológica dirigida às crianças “violam o direito da criança ao respeito 

e sua condição de pessoa em desenvolvimento e, por isso, mais vulnerável à pressão de 

persuasão exercidas por essa prática comercial”. Além disso, defendem que, como o 

CONANDA é uma instituição pública vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, e que uma de suas competências é “elaborar as normas gerais 

da política nacional de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, (...) praticou 

um ato dentro da sua competência institucional e nos limites de suas atribuições legais” 

(IDEC, 2014). Como a resolução n.º 163 do CONANDA é um ato normativo, com força 

de lei, após sua publicação no Diário Oficial, toda publicidade dirigida à criança que 

contenha algum dos recursos explicitados em seu texto se torna abusiva e, 

consequentemente, ilegal. Dentre as signatárias da moção, estão o IDEC – Instituto de 

Defesa do Consumidor, o Instituto Alana, a ASBRAN – Associação Brasileira de 

Nutrição e o PROCON Carioca.  

No entanto, após um ano da resolução em vigor, ações mercadológicas 

direcionadas à criança não deixaram de ser veiculadas. De acordo com Pedro Affonso 

Hartung, advogado do Instituto Alana e também conselheiro do CONANDA, o motivo 

para o descumprimento pode estar relacionado à “novidade” da questão. Hartung afirma 

que “a resolução inaugurou um debate político e jurídico que vai depender também da 

pressão da sociedade. A resolução não é uma fórmula mágica. E cada caso deverá ser 

analisado a partir de agora” (RUAS, 2014). Desta forma, além da compreensão da 

sociedade sobre a importância de fiscalizar as publicidades e pressionar o setor 

publicitário, também é necessário conseguir o apoio do judiciário para que este possa 

punir os desrespeitos às leis que ocorrerem.  

Talvez, o que falte no país seja uma lei específica, com o mesmo conteúdo da 

resolução do CONANDA, para que de fato seja respeitada. O mais próximo que há é o 

PL 5.921/01, mencionado no início do subcapítulo. Porém, como seu teor é mais radical 

que a resolução, propõe-se aqui uma alternativa para esta situação: escrever outro projeto 

de lei, com o conteúdo igual ao da resolução, que substituísse o 5.921/01, para depois 

tentar sua aprovação. Ou, como sugerido por Hartung, fazer valer a resolução n.º 163 do 

CONANDA, que já vigora há um ano sem ser respeitada. 



135 
 

Como forma de atenuar seu conteúdo e ainda proteger as crianças, esta dissertação 

também defende o redirecionamento da publicidade para adolescentes e adultos, assim 

como a não ocorrência de elementos característicos para atrair às crianças nas peças 

comerciais. Desta maneira, o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto da Criança e 

do Adolescente seriam cumpridos, pois a comunicação infantil passaria a respeitar a 

condição infantil de indivíduos em desenvolvimento.  

Os anunciantes, no entanto, não precisam de leis para se comportar eticamente 

com relação à publicidade infantil. Em 2009, vinte e quatro empresas e grupos do setor 

de alimentação nacional se comprometeram junto à Organização Mundial de Saúde 

(OMS) a adotar três medidas mais firmes quanto à publicidade infantil. 

 
1. Não fazer, para crianças abaixo de 12 anos, publicidade de alimentos ou 

bebidas; com exceção de produtos cujo perfil nutricional atenda a critérios 

específicos baseados em evidências científicas.  

1.1. Os critérios mencionados serão adotados específica e individualmente 

pelas empresas signatárias.  

1.2. Para efeito desse compromisso, as limitações são para inserções 

publicitárias em televisão, rádio, mídia impressa ou internet que tenham 50% 

ou mais de audiência constituída por crianças de menos de 12 anos.  

2. Nas escolas, não realizar, para crianças com menos de 12 anos, qualquer tipo 

de promoção com caráter comercial relacionada a alimentos ou bebidas que 

não atendam aos critérios descritos anteriormente, exceto quando acordado ou 

solicitado pela administração da escola para propósitos educacionais ou 

esportivos.  

3. Promover no contexto de seu material publicitário e promocional, quando 

aplicável, práticas e hábitos saudáveis, tais como a adoção de alimentação 

balanceada e/ou a realização de atividades físicas. (ABIA, 2009) 

 

 

Dentre os anunciantes que assinaram estão Nestlé, PepsiCo, Danone e Kellogg's, 

Coca-Cola Brasil e McDonald’s. Apesar de ser um passo representativo, estas medidas 

ainda não são suficientes. As exceções de cada medida permitem que a publicidade ainda 

tenha grande alcance no público-infantil, principalmente se há espaço para o anunciante 

fazer promoção dentro das escolas – independentemente se o caráter é 

educacional/esportivo ou não. O compromisso assumido pela Coca-Cola no Brasil, por 

exemplo, é diferente do assumido pela mesma empresa em outros países, onde têm 

medidas mais estritas e, por conseguinte, preservam melhor a infância. Esta informação 

será vista no próximo subcapítulo.  
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3.4. Um giro pelo mundo no panorama regulatório: países que apresentam restrições 

na publicidade infantil 

Em termos gerais, muito já se evoluiu quanto ao respeito ao consumidor no 

momento da criação de uma campanha publicitária. Na primeira metade do século XX, o 

pensamento da época permitia que a publicidade fosse uma mentira consentida, portanto 

legalizada, como ilustrado pelo escritor britânico H. G. Wells (apud MARSHALL, 2002, 

p. 32). Com o surgimento de regulação e pressão social relacionadas à publicidade, a 

proteção ao indivíduo aumentou. Regulamentações e autorregulamentações sobre a 

atividade variam de país para país, de acordo com as características nacionais, 

principalmente com relação à cultura.  

Quando o assunto é publicidade infantil as diferenças se acentuam. Como será 

visto a seguir, diversos países adotam medidas diferentes quanto ao tema. 

Uma das primeiras resoluções sobre o assunto surgiu na Europa, quando em 1989, 

foi estabelecida a Diretiva Europeia sobre a Televisão sem Fronteiras, pelo Parlamento 

Europeu. Ainda que antes de sua implementação houvesse outras leis e 

autorregulamentações em vigor, sua entrada gerou uma mudança significativa no cenário, 

constituindo, atualmente, o principal instrumento da política audiovisual da União 

Europeia. Seu teor impõe diversas regras à publicidade televisiva, dentre elas a de 

proteção ao público infantil. Assim, no artigo 11 da diretiva, informa-se que programas 

infantis com duração menor que trinta (30) minutos não devem ser interrompidos para a 

transmissão de anúncios. Caso o programa seja mais longo, a pausa para os comerciais 

deverá ser feita após 45 minutos de transmissão. No artigo 16, aponta-se que os anúncios 

televisivos não devem causar detrimento físico ou moral a menores, assim como devem 

contribuir para sua proteção de quatro formas: não deve estimulá-los diretamente a 

comprar um produto ou serviço, ao explorar sua inexperiência ou credulidade; não deve 

encorajá-los a persuadir seus pais ou terceiros a comprar os bens ou serviços anunciados; 

não deve explorar a confiança que os menores depositam em seus pais, professores ou 

outras pessoas; e não deve mostrá-los em situações de perigo sem razão para tal 

(DIRETIVA, 1989).  

Em dezembro de 2007, a diretiva foi revisada. O artigo 11, por exemplo, passou a 

permitir a interrupção de programa infantil para publicidade uma vez a cada 30 minutos, 

no mínimo. Caso a duração do programa seja de até 30 minutos, permanece o 

anteriormente disposto: a transmissão não deve ser interrompida. O artigo 16 foi 

revogado. Em um novo capítulo, a diretiva assumiu o compromisso de entregar ao 
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Parlamento Europeu, ao Conselho e ao Comitê Económico e Social Europeu um relatório 

sobre sua aplicação, que deve ser feito de três em três anos, a partir de dezembro de 2011. 

Neste relatório, se for necessário, serão formuladas propostas destinadas à melhoria da 

Diretiva. O relatório também deve avaliar a publicidade que acompanha programas 

infantis ou esteja neles incluída para analisar se está proporcionando o nível de proteção 

exigido (DIRETIVA, 2007).  

Em outubro de 2011 e abril de 2012, o Parlamento Europeu rejeitou formalmente 

a proibição de publicidade para crianças. Para o comissário de Saúde e Proteção ao 

Consumidor, as restrições não são necessárias pois a indústria está comprometida com a 

publicidade responsável (CONAR, 2012).  

No entanto, alguns países adotaram medidas mais rígidas. Por exemplo, desde 

1993, a Alemanha proíbe que programas infantis sejam interrompidos para exibição de 

comerciais. Após a adoção desta medida, o número de programas infantis diminuiu, pois 

os anunciantes não podiam mais financiá-los. No restante da programação, a publicidade 

é permitida entre os programas ou quando o bloco de um programa tem mais de 45 

minutos. No país, também há um órgão de autodisciplina do setor publicitário, que, na 

intenção de estar junto às normas publicitárias internacionais, estabeleceu que o anúncio 

não deve se dirigir diretamente à criança para solicitar o consumo (seja dela própria ou 

de terceiros), assim como não deve abusar do uso de personagens que as crianças e jovens 

confiam (CAPPARELLI, 2013).   

A proibição total da publicidade infantil, segundo levantamento feito pela ABA e 

pelo CONAR, só ocorre na província de Quebec, no Canadá. O banimento já está em 

vigor há mais de trinta (30) décadas no local. Na Suécia, a publicidade infantil também 

está proibida, porém a medida só vale para a TV aberta. Assim, continua a ser veiculada 

nas demais mídias e na TV fechada. No Chile, estão proibidos os anúncios de alimentos 

HFSS (“high in fat, sugar and salt”, ou ricos em gordura, açúcar e sal) dirigidos a menores 

de quatorze (14) anos. No Peru, foi promulgada recentemente uma lei que veda a 

publicidade e a distribuição de brindes incentivando o consumo de alimentos HFSS. Esta 

lei também limita o uso de testemunhais e personagens com apelo infantil para este fim. 

Na Grécia, anúncios de brinquedos só podem ser veiculados na TV aberta em horário 

adulto. Alguns países não possuem legislação específica sobre publicidade infantil, assim 

como não abordam o tema em seus códigos de autorregulamentação, como China e Índia 

(ABA; CONAR, 2013).  
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Desde julho de 2014, o México proíbe a veiculação de anúncios de chocolate, 

refrigerantes e lanches em cinemas que estejam transmitindo filmes para crianças e 

durante os horários de maior audiência infantil na televisão. Estes seriam das 14h30 às 

19h30, de segunda a sexta-feira, e das 7h às 19h30, aos sábados e domingos. A medida 

foi estabelecida na tentativa de conter a obesidade infantil no país, que ocupa o primeiro 

lugar no ranking da Organização Mundial de Saúde, seguido pelos Estados Unidos 

(CRIANÇA, 2014). De acordo com o canal televisivo CNN México, serão removidas do 

ar cerca de 55 das 139 horas de programação com esse conteúdo, ou seja, cerca de 10.233 

anúncios publicitários (BARRETO, 2014). 

De acordo com estudo realizado pelo “Harvard Law and International 

Development Society”, em parceria com o Instituto Alana e a ANDI, em quatro países 

(Canadá, França, Reino Unido e Austrália) e na União Europeia como um todo, a 

autorregulação só é eficiente na proteção de crianças quando há legislação sobre o tema.  

A pesquisa observou a publicidade dirigida às crianças e seu esforço no combate à 

obesidade infantil. Ao final, os pesquisadores concluíram que a existência de um regime 

legal subjacente que dê respaldo à fiscalização e ao cumprimento das regras é 

fundamental para o sucesso da autorregulação. O estudo também apontou a importância 

“de definições e regras claras, para não gerar ambiguidades que causem sobreposições de 

regras ou que possibilitem ao mercado criar seus critérios de acordo com interesses 

privados” (ALANA, 2013).  

Independentemente de como é permitido fazer publicidade em cada nação, com o 

mundo cada vez mais globalizado, multinacionais tentam minimizar seus custos em 

publicidade. Para tanto, buscam criar campanhas que possam ser livremente transmitidas 

em vários países em que atuam, sem causar estranheza aos consumidores. Para produzir 

uma comunicação com estas características, é necessário que a agência publicitária e a 

empresa conheçam tanto as características legais quanto culturais de cada país.  

Além do estabelecimento de regulações, outra forma de criar barreiras para o 

direcionamento de ações mercadológicas a crianças é a partir de compromissos 

internacionais entre empresas. Sabendo de toda a discussão a respeito da publicidade 

infantil, muitos anunciantes já se juntaram para anunciar mudanças nas suas estratégias 

de marketing para este público.  

Uma das primeiras mudanças foi o termo de compromisso europeu EU Pledge, 

assinado em dezembro de 2007 por vinte e duas (22) empresas líderes em alimentos e 

bebidas na Europa. Com o objetivo de tornar mais responsável a comunicação entre 



139 
 

empresas e crianças, assumiu dois compromissos principais. O primeiro é de não anunciar 

alimentos e bebidas para indivíduos menores de doze (12) anos, em televisão, internet e 

impressos, exceto para produtos que tragam benefícios nutricionais à criança, segundo 

evidências científicas. O segundo é de não fazer nenhum tipo de comunicação relacionada 

aos produtos em escolas primárias, exceto quando for para propósitos educacionais (EU 

PLEDGE, 2014). Esta exceção, no entanto, parece contradizer a ideia de relação 

responsável proposta pelas empresas. Afinal, a presença destas marcas em escolas 

primárias, ainda que seja com “fins educacionais”, continuará a promover 

publicitariamente os produtos para o público menor de doze (12) anos. As empresas 

signatárias são responsáveis por mais de 80% dos gastos em publicidade de alimentos e 

bebidas na União Europeia, ou seja, são também as maiores anunciantes da categoria. 

Entre elas, estão Nestlé, Danone, Coca-Cola e Burger King (Op. Cit., 2014).  

A Coca-Cola voltou a propor mudanças em junho de 2013, a partir de uma nova 

política internacional de marketing responsável para crianças. Desta data em diante, 

comprometeu-se a não mais anunciar em canais (televisão, rádio, revistas, internet, pontos 

de venda) que tenham audiência infantil maior que 35% ou direcionados para crianças, 

assim como proibiu brindes desenhados exclusivamente para engajar crianças. Também 

se comprometeu a não mostrar crianças consumindo seus produtos sem a presença de um 

adulto, além de todos os modelos que aparecerem em fotos deverão ter e aparentar ter 

mais de doze (12) anos de idade. A empresa também mencionou que a utilização de 

personagens só deve ocorrer quando tiver relevância para todo o público, 

independentemente de idade, sexo ou cultura; e que as escolas não são zonas comerciais, 

portanto as mensagens nestes locais deverão ser de cunho educacional (COCA-COLA 

BRASIL, 2013). Se comparadas às regras assumidas no Brasil, mencionadas no 

subcapítulo anterior47, nota-se que as internacionais são mais rígidas. 

Em agosto de 2013, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) 

apresentou, junto com a Global Reporting Initiative (GRI), uma ferramenta para as 

empresas latino-americanas utilizarem em seus relatórios de sustentabilidade como forma 

de medir o impacto das mesmas sobre a infância. O objetivo é criar uma consciência 

empresarial sobre os impactos que suas atividades têm sobre os direitos da criança, pois 

poucas são as empresas que incluem estas informações nos relatórios. Segundo a diretora 

da GRI na América Latina, Andrea Pradilla, "muitos clientes e consumidores se sentiriam 

                                                           
47 Vide página 135. 
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contrariados se soubessem que alguns dos bens que consumiram foram fabricados às 

custas do bem-estar de uma criança". Para Pradilla, esta ferramenta também pode ajudar 

"a proteger às crianças e a transformar as empresas". Na ocasião, o especialista em 

empresas e direitos de infância do Unicef para a América Latina, Marcelo Ber, também 

expressou seu desejo por esta mudança e convidou “as empresas a tomar [sic] consciência 

do impacto nas crianças de seus produtos, comunicações e políticas com provedores e 

empregados, adotar medidas a respeito e atuar com transparência neste âmbito” (EFE, 

2014). Ou seja, ainda que a atenção maior esteja sobre o trabalho infantil, outras esferas 

dos direitos da criança, como sua exposição à comunicação, também ganham foco com 

esta ferramenta. 

Em setembro de 2014, a World Federation of Advertisers (Federação Mundial de 

Anunciantes) anunciou um compromisso estabelecido pelos presidentes das empresas 

líderes globais nas vendas de alimentos e bebidas não-alcóolicas, membros da 

International Food & Beverage Alliance (IFBA - Aliança Internacional de Alimentos & 

Bebidas), com o marketing infantil. A entidade enviou uma carta à direção da 

Organização Mundial de Saúde com os detalhes das medidas a serem adotadas nos 

próximos anos. Entre os compromissos assumidos estão a publicação de informações 

nutricionais nas embalagens, pontos de vendas e outros canais, e a expansão de algumas 

políticas globais assumidas em 2009 pela IFBA. Isto significa que as empresas só podem 

anunciar produtos que tenham o critério “better for you” (“mais saudável para você”, em 

tradução livre), e que devem evitar marketing de todos os produtos para indivíduos 

menores de doze (12) anos de idade (MEIO&MENSAGEM, 2014a).  

Este critério (“better for you”) identifica os produtos com perfil nutricional mais 

saudável, comprovado por estudos científicos, e/ou que sejam participantes de guias de 

dieta nacional e internacional para crianças menores de doze (12) anos. Entre eles, estão 

os produtos enriquecidos com vitaminas, com baixo teor de sal e açúcar e ricos em fibras.  

Caso os produtos tenham recebido esta classificação, estão permitidos a direcionar 

técnicas de marketing, como uso de personagens licenciados e celebridades, para 

indivíduos menores de doze (12) anos (IFBA, 2014). Desta maneira, o compromisso 

assumido por estas empresas também apresenta exceções que permitem a continuação do 

direcionamento de campanhas publicitárias às crianças. 

Entre os associados da IFBA, estão McDonald’s, PepsiCo, Coca-Cola e Nestlé. 

Para o diretor da World Federation of Advertisers, Stephan Loerke, “este reforço das 

políticas globais da IFBA demonstra o grau de extensão em que os membros da entidade 
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estão assumindo suas responsabilidades no que diz respeito ao marketing para crianças”. 

Os novos padrões de marketing para crianças devem entrar em vigor até o final de 2016, 

passando a constituir o critério mínimo global para todas as empresas associadas à IFBA 

(MEIO&MENSAGEM, 2014a). 

Ao se comparar às normas estrangeiras com as brasileiras, percebe-se que no 

exterior há mais restrições sobre o tema. Enquanto no Brasil, muitos proclamam pela 

liberdade de expressão e veem a regulação da área como um retrocesso, diversos países 

já tem esta discussão avançada.  
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Capítulo 4 

Protagonismo infantil e cultura de consumo: pesquisa empírica 

 

4.1. Metodologia da pesquisa empírica 

A pesquisa empírica ocorreu de duas formas: a partir da análise de anúncios 

televisivos e de entrevistas com pais de crianças entre cinco (5) e dez (10) anos de idade. 

Para os anúncios, utilizou-se as técnicas de “Análise de Conteúdo”. Já para as entrevistas, 

foram empregadas técnicas da “Análise de Discurso”. Nas entrevistas, a pesquisa pode 

ser classificada tanto como qualitativa quanto quantitativa. É qualitativa por seu tamanho 

de amostra não representar toda a população do ponto de vista estatístico, mas sim, um 

retrato dela; e é quantitativa por coletar as informações a partir de um formulário de 

perguntas estruturado, para garantir a uniformidade das respostas.  

Por “Análise de Conteúdo”, adota-se aqui a definição apresentada por Berelson48 

(apud GIL, 1995, p. 163) de “técnica de investigação que, através de uma descrição 

objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das comunicações, tem por 

finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”. A análise de conteúdo se 

desenvolve em três (3) fases: pré-análise, exploração do material, e tratamento dos dados, 

inferência e interpretação. 

Na análise dos anúncios, as três fases estiveram presentes. A pré-análise indicou 

os canais e os programas mais recomendados para a coleta de comerciais, além do melhor 

período para observação. A exploração do material ocorreu durante e após o período de 

coleta, quando todos os comerciais veiculados no período foram novamente observados 

para, em seguida, serem selecionados os que apresentavam alguns dos elementos 

interessantes para a pesquisa (que já haviam sido previamente estabelecidos). Por fim, o 

tratamento dos dados, inferência e interpretação foram feitos, por escrito, nesta 

dissertação. De acordo com Gil (1995, p. 164), a análise de conteúdo pode ser de grande 

auxílio quando aplicada nas pesquisas de televisão, dentre outras mídias. Para ele, à 

medida que “as informações obtidas são confrontadas com informações já existentes, 

pode-se chegar a amplas generalizações, o que torna a análise de conteúdo um dos mais 

importantes instrumentos para a análise das comunicações de massa”. Mais à frente, será 

mencionado, de forma mais detalhada, o processo de análise dos comerciais.  

                                                           
48 BERELSON, B. Content Analysis. In –: Communication Research. Nova York:111. University Press, 

1952, p. 13. 
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Por análise de discurso, utilizou-se a definição proposta por Eni Orlandi (1985, p. 

298). Para ela, o objeto deste tipo de análise, como o próprio nome sugere, é o discurso e 

tem como tarefa “analisar os processos característicos de uma formação discursiva que 

deve dar conta da articulação entre o processo de produção de um discurso e as condições 

em que ele é produzido”. Isto é, na análise do discurso, trabalha-se tanto sobre a 

linguagem quanto sobre o sujeito e a situação, estabelecendo, assim, sua “prática na 

relação de contradição entre esses diferentes saberes” (ORLANDI, 1994, p. 53).  

Ao analisar-se o sujeito na análise do discurso, deve-se considerar os possíveis 

atos falhos que ele venha a cometer, pois são traços do significante que permanecem no 

inconsciente sem nunca serem apagados. Estes deslizes no uso da linguagem são 

perceptíveis quando, por exemplo, o sujeito troca palavras ou fonemas ou é contraditório 

em algumas respostas. Segundo Freud (apud MARIANI e MAGALHÃES, p. 106), a 

explicação pode estar na psicanálise, pois “compreende que essas são formas de o 

inconsciente se expressar, permitindo que o sujeito diga duas coisas muitas vezes 

contraditórias entre si simultaneamente, deixando assim aparecer sua verdade”. Desta 

forma, o inconsciente trabalharia justamente nesse equívoco do sujeito, que pensou que 

ia dizer algo, mas disse outro. Isto significa que, para interpretação do sentido do discurso, 

é preciso considerar mais do que apenas as palavras, mas o que pode estar implícito neste 

“dizer”.  

Nesta dissertação, a segunda parte da pesquisa empírica constou de entrevistas a 

adultos com filhos de determinada faixa etária, no sentido de buscar compreender, a partir 

de sua fala, as diversas vozes presentes em seu discurso. Desta maneira, ao aplicar-se a 

análise de discurso nesta parte da pesquisa, objetivou-se, entre outras questões, perceber 

se a publicidade influenciava nas decisões de compra da família (e, se sim, como o fazia) 

ainda que o entrevistado demostrasse uma possível resistência na resposta. Mais à frente, 

será abordado, de forma mais detalhada, o processo de realização e análise das entrevistas. 

Durante os estudos até o momento apresentados, coletou-se material para a 

primeira parte da pesquisa. Com o objetivo de investigar o papel da publicidade na 

associação entre protagonismo infantil e cultura de consumo, bem como os 

desdobramentos deste processo no desenvolvimento psicossocial da criança, analisou-se 

blocos comerciais de três canais, como será explicado a seguir.  

O período analisado para esta parte da pesquisa foi de dois meses de programação, 

entre os dias 5 de novembro e 25 de dezembro de 2013 (Natal). Esta data foi escolhida 

por três motivos. É uma das que contém, em geral, maior apelo comercial entre os 
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indivíduos de qualquer faixa etária; é a em que, como consequência, as empresas 

conseguem maior lucratividade; e é uma época propícia para presentear toda a família, 

portanto um período em que provavelmente a concentração de anúncios direcionados à 

criança é maior – sejam eles de quaisquer categorias de produto ou serviço. Escolheu-se 

por não analisar o período que antecede o Dia das Crianças pela maior parte dos anúncios 

desta época serem de produtos e serviços exclusivos à criança, portanto, distintos do que 

se buscava para este trabalho. 

Foram observados todos os blocos comerciais, duas vezes por semana, de quatro 

programas dentro do período estabelecido. São eles: novela das 21h Amor à Vida, da TV 

Globo, novela Chiquititas, do SBT, e Doki e Peixonauta, desenhos animados do 

Discovery Kids. Os dois últimos foram analisados juntos por compor uma mesma faixa 

horária (de 11h ao meio-dia). Logo, a escolha compreendia tanto canais abertos quanto 

fechado. A decisão por estes programas se deve à grande audiência infantil que tinham no 

período de análise, como será explicado mais à frente.  

Contrariando expectativas, diversas notícias sobre a novela global à época 

mencionaram a quantidade significativa de crianças que a assistiam. Em entrevista ao 

jornal O Dia, por exemplo, o diretor da novela, Wolf Maya, disse que pretendia adiar o 

beijo entre dois personagens homoafetivos por conta do público infantil que assistia ao 

programa. Segundo Maya,  

A criança assiste a uma novela das nove, das dez e vê coisas que ficam longe 

do entendimento dela, ela pode constranger os pais e talvez seja cedo para falar 

sobre aquele assunto. É delicado eu expor o beijo gay ou uma violência física 

agressiva. Tenho muito cuidado com esse enorme público que assiste à 

televisão que fazemos no Brasil. (DIAS, 2013) 

 

Outra atriz desta novela também se pronunciou sobre o público infantil que 

acompanhava a trama. Tatá Werneck, que deu vida à Valdirene, viu o nome de sua 

personagem ser gritado pelas crianças que ocupavam a plateia do programa da TV Globo, 

também noturno, Altas Horas, no especial de 12 de outubro de 2013. Na ocasião, 

declarou: "por ela ser uma ‘periguete’, não esperava essa repercussão, mas acho que essa 

coisa de ela ser estabanada acabou conquistando as crianças" (PURE PEOPLE, 2013). 

A novela do SBT, Chiquititas, também era veiculada em horário noturno, das 

20h30 às 21h25. Dois dados interessantes despontaram de sua audiência: grande parte 

consistia no público infantil e o programa apresentava a maior audiência geral do canal 

no período analisado (FORATO, 2013). De acordo com uma enquete online realizada 

pelo site Na Telinha com quase 93 mil pessoas sobre o que estavam achando da novela 
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Chiquititas, a maioria, com mais de 59% dos votos, classificou-a como excelente; cerca 

de 38% a consideraram ruim; um pouco mais de 1% do público a classificou como boa; 

e apenas 0,93% como regular (FALCHETI, 2013).  

O SBT, entusiasmado com os bons índices de audiência e a boa performance 

comercial (tanto por patrocínios como por licenciamento), prorrogou o fim da novela de 

agosto de 2014 para março de 2015 e, em seguida, para junho do mesmo ano. Desta 

forma, a novela vai ser exibida por dois anos, o dobro do sucesso anterior, Carrossel. De 

acordo com o site Na Telinha,  

o aumento de "Chiquititas" iria garantir plateia e mais dinheiro para os cofres 

do SBT. A trama adaptada por Íris Abravanel é a atração de maior audiência do 

canal, chegando diariamente a médias de 12 a 13 pontos na Grande SP, 

garantindo o segundo lugar isolado e à frente da Record. Fora isso, a novela é 

um sucesso de licenciamentos, até mais que "Carrossel". "Chiquititas" já tem 

mais de 300 produtos lançados com a sua marca. (FALCHETI, 2014) 

 

Entre os produtos licenciados estão jogos de cama, toalhas de banho, utensílios de 

cozinha (como canecas e sanduicheiras) e cortinas de quarto (SBT, 2015). 

Por fim, a escolha por Discovery Kids se deve a dois motivos. Primeiramente para 

incluir a programação de TV fechada na pesquisa, e, além disso, por ser o canal fechado 

com maior audiência geral, em comparação com canais voltados aos diversos públicos-

alvo disponíveis. A decisão por analisar os blocos comerciais de Doki e Peixonauta se 

deve por ser a faixa horária com maior audiência do canal, ainda que a diferença seja 

pouca para outras faixas, no período estudado (como pode ser observado na figura 9). 

Ressalta-se que como o canal é inteiramente dedicado à programação infantil, seria 

incomum encontrar comerciais não direcionados a este público. 

 
FIGURA 9: MÉDIA DE AUDIÊNCIA DE JANEIRO A JUNHO DE 2013 DO CANAL DISCOVERY 

KIDS 

 

DISCOVERY KIDS 

Faixa Horária Audiência % 

{Ponderada} 

 Faixa Horária Audiência % 

{Ponderada} 

0h a 1h 0,22916 12h a 13h 0,53981 

1h a 2h 0,15156 13h a 14h 0,40825 

2h a 3h 0,10064 14h a 15h 0,37193 

3h a 4h 0,08424 15h a 16h 0,34326 

4h a 5h 0,07815 16h a 17h 0,32615 

5h a 6h  0,08992 17h a 18h 0,42574 

6h a 7h 0,10636 18h a 19h 0,48908 

7h a 8h 0,15810 19h a 20h 0,49766 

8h a 9h 0,24855 20h a 21h 0,46774 

9h a 10h 0,35891 21h a 22h 0,37341 

10h a 11h 0,49673 22h a 23h 0,39103 

11h a 12h 0,54255 23h a 0h 0,31186 

 Fonte: IBOPE Mídia, 2013. 
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Segundo as audiências expostas na figura 9, a segunda faixa horária com maior 

número de telespectadores seria a de meio-dia a uma hora da tarde, por uma diferença de 

0,00274 ponto. Sabendo que, até o final de 2013, cada ponto de audiência do IBOPE 

significava quase 62 mil domicílios da Grande São Paulo, a diferença entre os dois 

horários de maior audiência representava quase 170 domicílios da região, um número 

muito pequeno, portanto (SACCHITIELLO, 2014).  

Os comerciais que interessam a esta dissertação são os de produtos e serviços não 

exclusivos ao universo infantil, ou seja, de uso familiar e/ou adulto, com características 

de linguagem infantil em seu roteiro. Após assistir todos os blocos comerciais, foram 

selecionados setenta e sete (77) comerciais com estas características, a partir de aspectos 

da estruturação do anúncio e de sua linguagem. Como o terceiro capítulo deste trabalho 

explicitou as principais formas de atrair a atenção das crianças, a identificação destes 

comerciais se deu pela presença de pelo menos um destes elementos. Abaixo, agrupou-se 

estas características em quatro categorias, estabelecidas para a análise de conteúdo: 

personagens, elementos visuais, elementos sonoros e enredo.   

 

FIGURA 10: CATEGORIAS PARA A ANÁLISE DE CONTEÚDO  

Personagens Elementos Visuais 

Presença de crianças  Cores fortes e contrastes altos 

Presença de celebridades Efeitos especiais 

Personagens e situações estereotipados Sequências rápidas  

Personagens licenciados ou criados para a marca Presença de animações 

Presença de animais (principalmente os 

personificados) 

Uso de elementos em movimento em vez de 

estáticos 

Adultos representados por figuras comuns ao 

imaginário infantil 

Os produtos são focalizados mais tempo, além de 

serem apresentados como “bons”  

Protagonista idoso  

Elementos sonoros Enredo 

Linguagem simples, porém não infantilizada, 

focada e bem-humorada 

Associação do uso do produto com aprovação 

social 

Presença de jingle ou outra canção atraente Presença de criança como um dos protagonistas 

Presença de frases de efeito que facilitem a 

memorização 

Exploração de temas como medo e anseios 

naturais da infância  

 Muita ação 

 Presença de elementos que invoquem recordações 

pessoais  

 Adultos em papeis cômico-depreciativos 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora. 

 

Alguns destes elementos já foram explicados no terceiro capítulo. Como visto, o 

uso de personagens e situações estereotipados é recomendado por garantir às crianças a 

segurança de perceber um mundo sem problemas e de soluções fáceis. A criança tende a 

rejeitar programas muito realistas, comportamento que também se reflete na publicidade. 
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Como exemplo, pode-se citar as primeiras princesas de filmes da Disney, como Branca 

de Neve e Cinderela, que apresentavam características idênticas: eram jovens, bonitas e 

traziam a imagem da ingenuidade e da pureza em sua personalidade. Anúncios que trazem 

princesas em seu roteiro, muitas vezes, seguem este mesmo estereótipo. 

O elemento acima, de certa forma, também se relaciona ao uso de adultos no papel 

de figuras do imaginário infantil, já que ambos se baseiam no argumento de a criança 

rejeitar programas muito realistas. São exemplos comerciais que trazem personagens de 

contos infantis, como Chapeuzinho Vermelho e sua vovozinha, além de personagens do 

cotidiano da criança, como o sorveteiro. 

Frases de efeito também são úteis por facilitar a memorização dos anúncios. Desta 

forma, slogans e sentenças curtas são recomendados. Por exemplo, “seja super, super 

princesa”, frase atualmente utilizada pela marca de bonecas Barbie, e “veja quem é o mais 

rápido” e “vai encarar?”, presente em alguns anúncios dos carrinhos HotWheels. 

A exploração de temas como medo e anseios naturais da infância permite a 

identificação da criança com o anúncio. São exemplos desta situação, comerciais que 

trazem pais divorciados e/ou tristes, além dos que retratam acidentes com familiares ou 

bichos de estimação. Este tipo de comercial pode, inclusive, a partir da situação 

“incômoda” à criança explorar o protagonismo infantil. Por exemplo, ao ver os pais 

tristes, a criança da peça pode tentar reverter este sentimento comprando sozinha algo que 

lhes agrade.  

Após a seleção dos anúncios que apresentavam pelo menos um (1) dos elementos 

da figura 10, fez-se nova divisão entre eles, desta vez segundo a categoria de anunciantes. 

Esta nova separação se mostrou necessária por várias peças apresentarem mais de um 

elemento das categorias de análise de conteúdo. Os comerciais foram, portanto, 

distribuídos em oito (8) novas categorias: (a) celulares e empresas de banda larga, 

telefonia e TV; (b) medicamentos e itens de higiene; (c) automóveis e seus acessórios; 

(d) alimentos; (e) produtos/serviços financeiros; (f) supermercados, lojas de departamento 

e outros locais de comércio; (g) destinos de férias e programas de lazer; (h) outros. Com 

a implementação destas, cada comercial foi incluído em somente uma categoria, 

facilitando sua posterior análise. 

A segunda parte da pesquisa empírica foi feita em setembro de 2014, a partir de 

entrevistas junto a vinte (20) pessoas de famílias diferentes, com crianças entre cinco (5) 

e dez (10) anos, pertencentes à classe socioeconômica média (conforme os parâmetros do 

IBGE), ou seja, com renda mensal per capita seria entre 300 e mil reais. Destas vinte (20), 
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quatorze (14) tinham dois (2) filhos e seis (6) tinham somente um (1). Em todas as 

entrevistas, tanto o pai quanto a mãe trabalhavam fora, ainda que a carga horária laboral 

materna fosse mais flexível que a masculina. Doze (12) dos entrevistados estavam em 

uma relação conjugal com o marido/esposa, que também era o pai/mãe das crianças, 

enquanto oito (8) estavam divorciados ou separados.  

De acordo com Selltiz et al.49 (apud GIL, 1995, p. 113), a entrevista é bastante 

adequada para a “obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, 

esperam, sentem ou desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram, bem como acerca das 

suas explicações ou razões a respeito das coisas precedentes”.  

As vantagens em sua aplicação nesta pesquisa são a obtenção de informações 

referentes ao tema, assim como a classificação e quantificação destes dados, gerando um 

retrato deste meio social a partir da amostra. Já as desvantagens estão relacionadas à falta 

de motivação que o entrevistado pode apresentar em relação a alguma pergunta, bem 

como o fornecimento de informações falsas que podem prejudicar o resultado final do 

trabalho. 

Sob a forma de entrevista estruturada, isto é, com perguntas fixas e com ordem 

invariável, um dos questionamentos feitos foi sobre o processo da criança de assistir TV. 

Assim, perguntou-se sobre o que seus filhos assistiam, se estavam sozinhos nesse 

momento, se havia diálogo sobre o que era veiculado, entre outras questões. Dos setenta 

e sete (77) comerciais selecionados da primeira etapa empírica, escolheu-se dez (10) e 

perguntou-se aos pais se os reconheciam, assim como se houve algum tipo de pedido dos 

filhos sobre estas marcas. O objetivo foi investigar o quanto as crianças realmente 

influenciavam nas compras da família (para além de produtos voltados exclusivamente à 

criança), se já tinha ocorrido casos de alguma marca ser adquirida por influência do filho, 

e se algum dos comerciais analisados na primeira parte da pesquisa podia ter influenciado 

os hábitos de compras familiares. 

Em outras palavras, a entrevista quis compreender o comportamento da criança 

em meio ao apelo publicitário que a impacta, principalmente com relação a produtos e 

serviços para uso adulto, se ela pode influenciar os outros membros da família a partir do 

que assistiu na televisão, e em que grau pode ocorrer esta influência dentro de casa. As 

perguntas realizadas estão na figura 11. 

 
 

                                                           
49 SELLTIZ, Claire et al. Métodos de pesquisa nas relações sociais. São Paulo: Herder, 1967, p. 273. 
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FIGURA 11: FORMULÁRIO DE PERGUNTAS PARA A ENTREVISTA  

Estrutura da entrevista 

Qual sua profissão? 

Quantos filhos você tem? Quais as idades deles? 

Como é o processo de assistir TV na sua casa? Seus filhos podem assistir o tempo que quiserem? Eles 

estão sozinhos nesse momento? Por quê? 

1) Sobre o processo de assistir televisão, com que frequência e companhia seus filhos assistem e quais 

programas eles procuram? Por quê? 

Você costuma conversar com seus filhos sobre o que eles consomem e o que eles veem na TV? Sobre o 

que discutem mais? 

Seus filhos costumam pedir em média quantos produtos por semana ou mês? Quais são? 

Com que frequência você costuma comprar e negar esses pedidos? Explique as razões. 

1) Você acha que a publicidade influencia nesses pedidos? Por quê? 

2) Você consulta seu filho na hora de comprar algo? Se sim, sobre qual categoria de produto costuma 

consultá-lo mais? 

3) Você já comprou alguma marca de produto não exclusivo ao universo infantil (carro, macarrão, pacote 

de férias, fruta, medicamento, entre vários outros) porque seu filho pediu? Qual(is)? Por quê? 

1) Você acha que a publicidade influencia a criança também a sugerir marcas de produtos que não são 

exclusivos para o consumo dela (carros, macarrão, hotéis, entre vários outros)?  

4) Que nível de importância você atribuiria à opinião do seu filho no processo de compras de produtos não 

exclusivos ao universo da infância?  

(    ) Alto      (    ) Regular     (   ) Baixo 

Você reconhece algum dos comerciais da lista abaixo? (Cada comercial foi apresentado com a descrição 

do roteiro, presente no próximo subcapítulo) 

Royal Palm Plaza, Gendai, Chester Perdigão, Friboi, Epocler, Omo, O Boticário, Casa & Vídeo (2), 

Casas Bahia e Carro Strada 2013. 

1) Você chegou a comprar algum destes produtos? Qual(is)? 

Seus filhos fizeram algum comentário sobre estes comerciais com você? E sobre outros? Explique. 

1) Seus filhos chegaram a sugerir alguma destas marcas quando você comunicou que compraria algum 

produto? Qual produto/marca era e como foi esse processo? 

 

O formulário de perguntas estruturado acima foi adotado por facilitar a análise 

quantitativa dos dados, já que as respostas são padronizadas. Mesmo com perguntas 

abertas, ou seja, que permitem uma ampla variedade de respostas, em uma entrevista 

estruturada todos os entrevistados respondem as mesmas perguntas, facilitando esta 

contabilização das informações.  

Ainda que a amostra represente apenas um retrato da população do ponto de vista 

estatístico, por pertencer ao mesmo meio social, é comum haver limitações no número de 

pontos de vista ou posições (GASKELL, 2002, p. 68). Portanto, como as vinte (20) 

pessoas entrevistadas são de classe média e têm filhos de uma determinada faixa etária 

(elementos considerados para definição deste meio social), a análise de suas entrevistas 

fornece material relevante para debate do tema em questão. 

As entrevistas foram realizadas tanto na forma presencial (dez 

encontros/famílias), quanto via questionário online (dez enquetes/famílias). A princípio, 

o objetivo era realizar todas as entrevistas de forma presencial, porém percebeu-se que, 

desta maneira, os entrevistados pareciam mais tímidos em admitir possíveis influências 

da publicidade no cotidiano familiar.  
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Para Gaskell (2002, p. 74), este possível constrangimento pode ser considerado 

como uma forma de desconfiança do entrevistado com o entrevistador, por não saber se 

deve compartilhar fatos pessoais com um desconhecido. Gaskell explica que a tendência 

inicial destes entrevistados “pode ser seguir as normas da conversação cotidiana, limitar 

as respostas àquilo que se presume ser relevante e informativo, e adotar posições com 

respeito aos problemas que estejam de acordo com alguma autoimagem específica”. 

Aparentemente, este foi o posicionamento escolhido por alguns dos entrevistados desta 

dissertação. 

A escolha por entrevistar indivíduos que tenham filhos com esta faixa etária se 

deve por algumas razões. Como visto anteriormente, esta é a idade em que a criança 

começa a se desenvolver como consumidora, realizando comparações entre os produtos 

e até mesmo efetuando a primeira compra, com o auxílio dos pais. No intervalo de idade 

proposto, as crianças ou estão aprendendo a ler ou já estão alfabetizadas, o que permite 

uma compreensão melhor dos elementos da peça. Além disso, como mencionado neste 

trabalho, as crianças mais velhas tendem a influenciar os pais mais facilmente que as mais 

novas, portanto ao abranger crianças de várias idades é possível que o resultado seja mais 

diversificado.  

As entrevistas foram transcritas e estão guardadas com a pesquisadora desta 

dissertação. 

 

4.2. Análise de conteúdo dos blocos comerciais  

No total, o período de análise compreendeu oito (8) semanas. Em cada uma delas, 

foram observados os blocos comerciais em dois dias, para que desta forma se pudesse 

notar possíveis diferenças de veiculação de determinadas campanhas. Na figura 12 a 

seguir, há o número de anúncios observados em cada um dos programas. Foram 

contabilizadas peças comerciais de 15 e 30 segundos, além de oferecimentos.  

 

FIGURA 12: NÚMERO DE ANÚNCIOS VEICULADOS NOS BLOCOS COMERCIAIS ANALISADOS  

 Doki e Peixonauta 

(Discovery Kids) 

Chiquititas (SBT) Amor à Vida (TV 

Globo) 

Semana 1 65 95 84 

Semana 2 64 84 81 

Semana 3 72 89 89 

Semana 4 66 86 74 

Semana 5 67 81 98 

Semana 6 74 73 101 

Semana 7 86 70 99 

Semana 8 93 44  56 

Fonte: Tabela elaborada pela pesquisadora. 
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É interessante notar, por exemplo, que, conforme se aproximava a data de 25 de 

dezembro, o número de inserções no Discovery Kids aumentava, enquanto no SBT e na 

TV Globo ocorria uma queda significativa. A explicação para tal comportamento pode 

ser a menor audiência da TV aberta em datas comemorativas como o Natal, portanto não 

recompensando financeiramente o investimento publicitário nestes canais na última 

semana de análise. Por outro lado, no Discovery Kids, a última semana pode ter 

apresentado um número maior de comerciais porque, pela programação ter sido especial 

(voltada para o tema natalino), talvez houvesse mais interesse por parte das crianças em 

assisti-la, gerando também um possível interesse dos anunciantes em veicular mais 

campanhas nesta semana. De fato, nesta última semana, houve um bloco a mais de 

comerciais veiculados no Discovery Kids (cinco por faixa horária, em vez dos usuais 

quatro), com cinco (5) anúncios da mesma empresa, no caso Duracell. Seus comerciais 

serão abordados na figura 20. Este anunciante foi, inclusive, o único oferecimento do 

especial de Natal do canal – o que é relevante, pois não é um produto de uso exclusivo 

infantil. 

Nestes blocos comerciais, foram contados exatamente setenta e sete (77) anúncios 

de produtos ou serviços de uso familiar ou adulto com elementos atraentes às crianças, de 

acordo com as categorias estabelecidas para a análise de conteúdo presentes na figura 

1050. Estes comerciais foram veiculados diversas vezes durante o período analisado. Para 

esta análise, dividiu-se estes anúncios em oito (8) categorias de anunciantes. Como já 

mencionado, são elas: (a) celulares e empresas de banda larga, telefonia e TV; (b) 

medicamentos e itens de higiene; (c) automóveis e seus acessórios; (d) alimentos; (e) 

produtos/serviços financeiros; (f) supermercados, lojas de departamento e outros locais 

de comércio; (g) destinos de férias e programas de lazer; (h) outros. No anexo desta 

dissertação, há imagens referentes a cada um dos comerciais, como forma de facilitar sua 

identificação. As imagens estão expostas de acordo com a ordem em que aparecem nas 

categorias deste capítulo.  

A primeira delas se refere a celulares e a empresas que comercializam banda larga, 

TV e telefonia. Na figura 13 a seguir, estão os sete (7) anunciantes identificados, a 

descrição dos comerciais com relação aos elementos atraentes para o público infantil, e 

em quais canais foram veiculados. 

                                                           
50 Vide página 146. 
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FIGURA 13: ANÚNCIOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS À CRIANÇA – 

CELULARES E EMPRESAS DE BANDA LARGA, TELEFONIA E TV  

 Anunciante / Produto 

Destaque aos elementos infantis presentes no 

comercial Canais 

1 GVT Banda Larga 

Duas pré-adolescentes estão cantando em inglês, 

enquanto assistem a shows pelo notebook. A atriz 

Fernanda Torres, então, surge e explica que, com a GVT 

Banda Larga, é possível baixar shows com velocidade de 

internet como a dos países mais rápidos. A atriz vocaliza 

em tom mais alto que o normal, pois as meninas estão 

cantando também em volume alto. Cansada de falar desta 

maneira, Fernanda faz “sh!” para as meninas. TV Globo 

2 Sky 

Jingle cantando por Claudia Leitte, sobre a adolescente 

Mariana contendo o trecho "com o segundo ponto Sky, a 

TV é toda dela". Em seu quarto, a jovem chora ao assistir 

novela, enquanto a cantora lhe entrega um lencinho de 

papel.  

TV Globo, 

SBT 

3 Vivo 

Comercial para diversos públicos, entre eles o infantil e o 

pré-adolescente. Mostra como a tecnologia da Vivo 

auxilia, além de outros fatores, a "paquera" entre esse 

público. O comercial apresenta ainda crianças, cachorro, 

além de jingle com trecho “conectado, acelerado, 

adicionado, apaixonado”. Neste momento do jingle, dois 

pré-adolescentes se adicionam em uma rede social. Na 

tela, constantemente surge a hashtag #PegaBem, forma 

comum de escrita também entre pré-adolescentes. TV Globo 

4 Vivo Internet Box 

 A peça mostra vários personagens, entre eles, crianças e 

cachorro tristes por não terem internet banda larga em 

casa. A situação muda quando toca a campainha e é um 

representante da Vivo com o produto em mãos. Ele o 

entrega a uma criança que está junto a família. Neste 

momento, toda a família aparenta se tornar feliz. SBT 

5 Nokia Lumia 1020 

Em uma peça de teatro de crianças, pais têm dificuldades 

para fotografar devido à distância que estão do palco, 

causando uma confusão no ambiente. Os pais que não 

estão com o Nokia são retratados com aparência estranha, 

enquanto os que o têm são modernos e com o padrão de 

beleza convencional esperado para adultos. TV Globo 

6 Moto X 

Em uma peça de teatro de crianças, mãe pede ao marido 

para fotografar o filho atuando no palco. No entanto, como 

o adulto está dormindo, não consegue registrar o momento 

a tempo. O pai está em um papel de "bobo", que dorme na 

peça do próprio filho e grita para que a criança comece a 

atuar de novo. A filha adolescente, sentada mais à frente, 

avisa que fotografou a cena.  TV Globo 

7 iPhone 5S (da Claro) 

O comercial mostra um iPhone sendo criado, como uma 

espécie de aço derretido que se molda no formato do 

celular. Apesar do comercial não ter fala, contém música 

com o trecho “switch me on, I want to touch you” (que, 

em tradução literal, seria “me ligue” e “quero tocar você”), 

ações comuns em um celular touchscreen. Ao final da 

peça, as logomarcas da Claro e do iPhone surgem na tela, 

permitindo que a criança reconheça os anunciantes, já que 

memoriza mais facilmente esquemas visuais. As cores 

utilizadas na peça são contrastantes (preto com dourado) 

e a música é animada.  

Discovery 

Kids 
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Como se vê, a maior parte dos anúncios desta categoria se concentra na TV aberta. 

Há diversos elementos atraentes para as crianças, principalmente com relação a 

personagens e a enredo. Características de efeitos sonoros e visuais também estão 

presentes, ainda que em menor quantidade. De maneira geral, mostram crianças em 

histórias que as envolvem, como apresentação de peças de teatro na escola, e hábitos desta 

faixa etária, entre eles a utilização de hashtags para se comunicar virtualmente. Jingles 

animados (Sky e Vivo) e cantores da moda (Cláudia Leitte) também estão presentes, 

assim como cachorros e adultos atrapalhados e com aparência “brega” quando não usam 

o produto anunciado.  

É relevante observar que nos anúncios da GVT e da Sky, as personagens pré-

adolescentes e adolescente, apesar de não vocalizarem mensagens, são centrais no roteiro 

publicitário. No primeiro caso, a atriz Fernanda Torres afirma que o serviço anunciado 

fornece velocidade de internet “como a dos países mais rápidos”, facilitando o processo 

de “baixar” shows para assistir pelo computador. Como, no comercial, quem assiste ao 

espetáculo musical são as pré-adolescentes, que cantam com alegria as músicas que 

supostamente estariam escutando, o anúncio parece indicar que o serviço seria útil 

principalmente a este público. De maneira parecida, o comercial da Sky mostra a 

“Mariana”, jovem que chora deitada em sua cama enquanto assiste à televisão. Como a 

menina está sozinha no quarto, a cantora Cláudia Leitte surge cantando o jingle que diz 

“Mariana é apaixonada, não perde a novela. Com o segundo ponto Sky, a TV é toda dela”. 

Ou seja, a Sky surge como “facilitadora” por permitir a jovem assistir a seus programas 

favoritos sem ter que dividir a programação televisiva com outra pessoa. Os dois 

anúncios, ao mostrarem estes personagens sendo diretamente beneficiados na aquisição 

do serviço, podem provocar a sensação no público infantil de que ser cliente destas marcas 

também o beneficiaria, facilitando uma possível influência infantil dentro de casa.  

O comercial do produto Vivo Internet Box aponta outro elemento relevante. Na 

peça, enquanto não possuem o objeto anunciado, os personagens parecem estar tristes, 

entre eles, algumas crianças que aparentam ter entre quatro (4) e cinco (5) anos e um 

cachorro. Ao retratar crianças desta idade cabisbaixas, o anúncio sugere que o serviço 

anunciado, se contratado, seria capaz de reverter esta situação. No entanto, é importante 

ressaltar que, nesta faixa etária, não ter internet banda larga não é motivo para que uma 

criança demonstre este sentimento. O comercial explora mais o tema da infância, ao 

mostrar o objeto da Vivo sendo entregue nas mãos de uma menina, que se mostra contente 

em recebê-lo. Como nesta cena também havia adultos, provavelmente seus pais, o fato de 
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não serem eles quem recebem o objeto indica o quanto a criança esperava por este 

momento. A última cena do comercial é esta menina usando um notebook, deitada na 

cama, acompanhada por seus pais e irmão mais novo. A alegria está representada no 

personagem da mãe, que bate palmas em comemoração, enquanto a filha utiliza o 

computador. Como é a menina quem o utiliza, há também a possível sugestão de que o 

serviço anunciado era para ela. Além disso, a peça sugere que o serviço, de certa forma, 

une a família, já que todos os membros acompanham juntos o uso do computador pela 

menina. Na peça, ainda que haja personagens adultos, nota-se como o papel da criança 

tem relevância em detalhes como estes expostos. 

Outro comercial do anunciante Vivo também apresenta elementos relevantes para 

esta pesquisa. Ao escolher a hashtag “pega bem” como mote da campanha, presente tanto 

de maneira sonora (no jingle) quanto visual (escrita na tela), a letra apresenta mais de um 

sentido para a expressão. O primeiro é com relação ao bom sinal que a Vivo oferece em 

seus celulares, que “pega bem” em qualquer situação. O segundo é sobre como ter o 

serviço da Vivo é algo que fornece boa impressão entre outros indivíduos. Já o terceiro 

remete ao “ficar” dos jovens, pois enquanto o jingle canta esta expressão, alguns jovens 

se beijam em frente à câmera. A questão de relacionamentos também está presente entre 

personagens mais novos, aparentemente pré-adolescentes, que se adicionam em uma rede 

social. A cena mostra como os dois (um menino e uma menina) parecem ficar contentes 

por terem sido adicionados/aceitos nas redes sociais um pelo o outro. O garoto, por 

exemplo, comemora com uma “dancinha” o fato de ter recebido o “sim” da menina que 

provavelmente gosta, pois, logo após o aceite, surge a figura de um coração na tela de seu 

celular. Telespectadores mirins, ao assistirem a este comercial, podem pensar que ser 

cliente da Vivo pode facilitar a “conquistar” alguém, pois “pegaria bem” ter este serviço. 

Sobre este assunto, ainda que o comercial não mostre o encontro destes dois pré-

adolescentes nem conversas entre eles, como o faz com os indivíduos mais velhos, fica 

implícito que o serviço pode ajudá-los na “conquista”, visto a escolha por esta expressão 

tema da campanha. 

Também nesta categoria, dois comerciais apresentam roteiros semelhantes, ao 

mostrar pais que não têm os produtos anunciados em papeis cômicos, causando confusão 

no ambiente. Na peça comercial do celular Nokia Lumia 1020, somente os pais que usam 

este aparelho se comportam adequadamente: continuam sentados nas cadeiras, enquanto 

fotografam a apresentação de teatro dos filhos. Todos os outros adultos presentes no 

anúncio utilizam outros celulares, provocando tumulto ao se aproximarem do palco em 
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busca de melhores fotografias. Entre estes indivíduos que não possuem o Nokia, alguns 

são representados com aparência diferente ao padrão de beleza convencional. Por 

exemplo, um homem tem bigode grande e cabelo comprido nas laterais, porém na parte 

superior da cabeça é calvo.  

Já na peça comercial do celular Moto X, um pai, apesar de presente no auditório 

em que o filho se apresenta, não assiste à sua interpretação, pois prefere dormir. Ao ser 

acordado pela esposa, que lhe pede para registrar o momento, age de maneira mal-

educada gritando para que o filho recomece a encenar desde o princípio. Neste momento, 

percebe-se que os demais espectadores da peça de teatro se sentem incomodados com a 

situação. Sentada mais à frente, a filha adolescente deste casal tranquiliza a mãe, ao dizer 

que fotografou a peça, enquanto segura o celular anunciado nas mãos.  

Assim como o comercial da Nokia, o da Moto X insinua que quem não tem o 

celular anunciado não se insere no padrão de comportamento esperado de um adulto. Para 

a criança que assiste a estes comerciais, pode ficar a sensação de que se seus pais também 

não usarem estas marcas podem se comportar da mesma maneira, além de causar má 

impressão com outras pessoas. Ou seja, o telespectador mirim pode associar o uso destes 

produtos como forma de aprovação social. Além disso, estes dois comerciais apresentam 

linguagem bem-humorada e pais em papeis cômico-depreciativos.  

Na lista acima, o anúncio do celular iPhone 5S se destaca por ser de um produto 

caro no mercado brasileiro, que foi encontrado, na amostra, somente no canal de 

programação exclusiva para a criança (Discovery Kids). A peça apresenta dois (2) 

elementos que podem ser atraentes para este público: as cores contrastantes entre o fundo 

do comercial e o celular (preto e dourado, respectivamente) e uma música de ritmo 

animado. A canção, em inglês, contém frases que parecem indicar um diálogo entre o 

produto e o usuário, como “switch me on” (em tradução literal, “me ligue”) e “I want to 

touch you” (“quero tocar você”). Ainda que o anúncio não apresente os elementos infantis 

mais corriqueiros, como crianças e personagens animados, por ter sido veiculado no 

Discovery Kids, sugere a intenção de atingir o público infantil.  No final da peça, surge 

na tela as logomarcas da Claro e do iPhone, o que permite à criança reconhecer os 

anunciantes, já que tem facilidade em memorizar esquemas visuais. 

A segunda categoria identificada na análise foi a de produtos encontrados em 

farmácia, tais como remédios e de higiene. Os oito (8) anúncios identificados estão na 

figura 14 a seguir.  
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FIGURA 14: ANÚNCIOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS À CRIANÇA – 

MEDICAMENTOS E ITENS DE HIGIENE  

 Anunciante / Produto 

Destaque aos elementos infantis presentes no 

comercial Canais 

1 Colgate Total 12 

Dentro de um consultório odontológico, adolescentes e 

criança perguntam ao tio, que é dentista, o que é melhor 

utilizar na boca. Todas as respostas são “Colgate Total 

12”. Ao final, a mãe dos jovens diz “meu irmão, você é 

nota 10 mesmo, hein”. A criança, então, corrige-a dizendo 

que “dez nada, esse cara aqui é doze”, como o Colgate.  TV Globo 

2 Epocler 

Com cor amarela predominante em toda a peça, tanto no 

fundo quanto no vestuário, atores dançam e cantam 

vestidos de Epocler. Durante o anúncio, há a presença de 

jingle formado apenas por duas frases “Com Epocler, tudo 

bem, tudo bom”. O produto anunciado é um remédio 

líquido amarelo para o fígado, com o slogan "se o fígado 

reclamar, tudo bem, tudo bom", muito parecido, portanto, 

ao jingle apresentado.  TV Globo 

3 Neosaldina 

A dor de cabeça de uma adulta é representada por um 

cantor em miniatura cantando e dançando a "Dança da 

Pamonha", junto a uma combi colorida e com alto-falante 

perto dele. Ao ver que a mulher pega uma cartela de 

Neosaldina, o cantor foge com o automóvel. O locutor diz 

então que para dor de cabeça, “o Brasil chama a Neosa”. TV Globo 

4 Advil 

Com o jingle "Agora só falta você", pessoas dançam 

felizes porque estão sem dor de cabeça. Como a situação 

não é comum, aparece bebê rindo do adulto e duas 

meninas estranhando a dança de outro. Há também uma 

animação que mostra como o remédio age no corpo. 

TV Globo, 

SBT 

5 Gelol 

A peça começa com um idoso recebendo ajuda de seu neto 

para aprender a andar de skate. Após o primeiro impulso, 

escuta-se a criança estimulando-o: “vai, vô, vai, vô!”. 

Como o idoso não cai, o neto corre em direção a ele 

comemorando. SBT 

6 Merthiolate 

Crianças perguntam à mãe “cadê o merthiolate”, enquanto 

olham para a câmera. Ao final, o pai faz o mesmo, 

chamando a esposa de mãe, causando surpresa em um dos 

filhos. Como o produto não arde, todos querem passá-lo. 

A peça ainda traz um cachorro ao fundo. SBT 

7 Luftal 

Em um restaurante, um casal janta. Porém, a moça está 

com gases, representados pela animação de um 

monstrinho que fica fazendo barulhos, deixando-a 

envergonhada. No final, aparece o remédio sendo pingado 

em cima do monstrinho, que desaparece 

instantaneamente.  SBT 

8 Biotônico Fontoura 

A peça começa com uma criança acordando os pais para 

brincar. Ao longo do dia, sua energia continua alta, porém 

o pai não consegue acompanhar o ritmo. Ao ver o menino 

querendo brincar e o marido dormindo, a mãe então fala 

"ih, amanhã seu pai tem que tomar biotônico". SBT 

 

Veiculados somente na TV aberta, estes comerciais apresentam crianças no papel 

principal, seja comentando sobre as vantagens do produto, seja em situações do cotidiano 

que envolvem seu uso. Além disso, há uso predominante de determinadas cores, jingles 

animados e frases de efeito, como “Esse cara aqui é doze” e "O Brasil chama a Neosa”.  
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A peça comercial da marca Colgate apresenta dois adolescentes e uma criança, 

aparentemente irmãos, fazendo perguntas ao “tio”, que é dentista, sobre qual o melhor 

produto para saúde bucal. O adulto responde todas as vezes “Colgate Total 12”. Após a 

explicação do locutor sobre o produto, o personagem-dentista afirma que “este é o que eu 

uso e recomendo”. A mãe das crianças, que até o momento não havia se manifestado, 

declara, então, que seu irmão é “nota dez”, sendo corrigida pela criança, que diz “dez, 

nada, esse cara aqui é doze”. O fato da brincadeira ter sido pronunciada por uma criança, 

quando podia ter sido pelos adolescentes, indica uma provável intenção do anunciante em 

promover a identificação dos telespectadores mirins com a peça, facilitando não só a 

memorização da marca, visto que “doze” (12) é parte também do nome do produto 

veiculado, como também de seus atributos. Essa última frase também sugere outro 

possível comportamento por parte do público: que a nota “doze” possa ser inserida no 

vocabulário cotidiano para indicar que alguém tem várias qualidades. 

O anúncio do Epocler reúne vários elementos no mesmo vídeo. Com a cor amarela 

predominante em toda a peça, tanto no fundo como na vestimenta dos atores, o comercial 

destaca o produto, que também é da mesma cor. Como visto no terceiro capítulo, cores 

fortes, como o tom amarelo deste comercial, tendem a atrair a atenção da criança. A 

atração pode ser ainda maior pelos personagens estarem “vestidos” como o produto, algo 

que é inusitado. A roupa reproduz a embalagem, pois possui forma cilíndrica, semelhante 

ao tubo de plástico que contém o remédio, e, na cabeça, há uma espécie de boina, que 

aparentemente representa a tampa do produto. Durante todo o anúncio, os personagens 

dançam e cantam o jingle que diz “Com Epocler, tudo bem, tudo bom”, enquanto abrem 

os frascos e fazem sinal de positivo com as mãos. A música animada associada a uma 

suposta felicidade dos personagens em ter um Epocler à mão pode indicar que não há 

riscos na ingestão do remédio. No entanto, segundo a bula do produto, este medicamento 

não é indicado para menores de doze (12) anos, informação que não é mencionada em 

nenhum momento na peça, além de parecer contraditória com a linguagem do comercial. 

Uma criança, ao assistir o anúncio, pode inferir que o produto é útil a qualquer indivíduo, 

inclusive a ela. Outro fator que reforça este pensamento por parte da criança se encontra 

no início da peça, quando um dos personagens pergunta para a câmera “Seu fígado 

reclamou?”, e, em seguida, sorri e mostra o frasco do produto, em movimentos rápidos. 

Com linguagem bem-humorada, o comercial da Neosaldina mostra uma adulta 

com dor de cabeça, cuja representação é feita por um cantor em miniatura. A música 

cantada e dançada por ele se chama “Dança da Pamonha”, com ritmo parecido ao axé. 
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Enquanto canta a letra com o trecho “Olha a pamonha, tá quentinha, a dança da pamonha, 

balança a bundinha”, o cantor também dança, compondo uma cena com tom humorístico. 

A intenção da peça é mostrar como a dor de cabeça pode ser tão “insistente” (palavra 

utilizada pela locução) quanto este cantor. A mulher, então, tem a ideia de tomar o 

medicamento anunciado e, ao tirá-lo da bolsa, provoca medo no cantor, que foge em um 

automóvel que estava por perto. No comercial, as expressões corporais do homem são 

exageradas, o que favorece ainda mais o tom de humor. A última frase do anúncio, dita 

pela locutora, afirma que “para esse e para vários outros tipos de dor de cabeça, já sabe, 

né? O Brasil chama a Neosa”. Esta declaração é relevante, pois indica uma relação 

próxima e de confiança entre o usuário e o produto, visto que o medicamento é tratado 

por um apelido. Outro ponto importante é que este tratamento é similar a um nome 

feminino (no caso, Neusa), o que, de certa forma, gera a personificação da marca.  

Assim como mencionado na análise do anúncio de Epocler, a criança que assiste 

à peça da marca Neosaldina pode pensar que não há riscos em sua ingestão. A linguagem 

simples e o tom bem-humorado utilizados tendem a afastar a possibilidade de restrição 

medicamentosa. Além disso, ainda que o público infantil não se torne consumidor destes 

dois medicamentos, pode memorizar as marcas e solicitar a compra aos pais/responsáveis 

quando estiverem em uma farmácia ou ao vê-los com dor de cabeça. Os elementos 

mencionados anteriormente, acompanhados por jingles com letras fáceis de decorar, 

facilitam este processo de memorização. 

Outro anúncio desta categoria que traz uma abordagem diferente é o da marca 

Gelol. Nele, surge o tema da inversão de papeis, em que o idoso aprende com a criança a 

praticar algo típico de jovem, no caso, a andar de skate. A inversão ocorre porque, em 

geral, é o adulto quem ensina a criança atividades deste tipo, geralmente representada 

pela primeira volta em bicicleta. Na peça, é o neto quem coloca o capacete no idoso e lhe 

dá equilíbrio segurando-o pelas mãos. A criança se mostra entusiasmada em poder ajudá-

lo (“vai, vô, vai, vô!”) e comemora quando o avô não cai do skate. É relevante observar 

que esta posição de “professor” mostrada pela criança pode ser uma forma de projetar 

também o protagonismo infantil, pois é ela quem promove o aprendizado de uma pessoa 

adulta. Esta peça também apresenta uma relação de afeto entre os dois personagens, o que 

pode incentivar comportamento semelhante nos telespectadores. 

Assim como na categoria anterior, estão presentes também adultos em papeis 

cômicos, como os cantores/dançarinos personificados como produto para o fígado 

(Epocler) e como dor de cabeça (Neosaldina), além dos indivíduos que se livraram deste 
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último incômodo dançando pela rua (Advil). As animações, como o monstrinho do Luftal 

e a apresentação de como o Advil age no corpo, também estão presentes nos comerciais, 

no primeiro caso interagindo com atores reais.  

Ainda que alguns destes roteiros pareçam ser destinados a todas as idades, como, 

por exemplo, a encenação de se dançar feliz por não estar com dor de cabeça ou de ficar 

constrangida por estar com gases, nota-se neles elementos atraentes principalmente à 

criança e que, portanto, podem ter sido colocados ali exatamente para atingir este público. 

Assim, no anúncio do Advil, não era necessária a presença de crianças, que estranham a 

“dança comemorativa” dos adultos. Da mesma maneira, no comercial do Luftal, a 

representação de um monstrinho que faz barulho podia ser dispensada, caso a proposta 

fosse apenas atingir adultos.  

A terceira categoria identificada foi a de automóveis e seus acessórios. Como 

mostrado no segundo capítulo, as crianças têm forte influência na escolha, inclusive, de 

produtos caros como estes. No período de análise foram encontrados quatro (4) 

comerciais de carro e um (1) de acessórios com elementos atrativos para as crianças em 

seu roteiro. Na figura 15, a seguir, estão eles. 

 
FIGURA 15: ANÚNCIOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS À CRIANÇA –

AUTOMÓVEIS E SEUS ACESSÓRIOS  

 Anunciante / Produto 

Destaque aos elementos infantis presentes no 

comercial Canais 

1 Strada 2013  

Paródia de música do cantor Rick Martin, com personagens 

infantis, como Chapeuzinho Vermelho, vovozinha e Lobo 

Mau, todos dentro do carro. Ao mesmo tempo em que o 

comercial traz linguagem animada, tem apelo sexual com 

mulheres "mordendo uma enorme salsicha" (trecho da 

música) de cachorro-quente. TV Globo 

2 Ford Focus 

Ambientação similar aos blockbusters Star Wars e 

Inteligência Artificial. Locutor pergunta “você se lembra 

de quando nos filmes futuristas os carros eram super 

tecnológicos?”. Paralelamente à pergunta, um homem 

entra dentro de um veículo, que aparenta ter tecnologia 

avançada. Conforme a locução explica as características 

dos automóveis destes filmes, as cenas mostram a alta 

tecnologia presente no Ford Focus. Ainda há cenas em 

animação com carros voando e se movendo sem ninguém 

na direção. Slogan: "Novo Ford Focus: Tecnologia do 

futuro na sua garagem". TV Globo 

3 Ford New Fiesta 2014 

O comercial começa com a locução "Um homem, um 

carro, juntos em um filme cheio de ação". Na peça, um robô 

gigante persegue um casal que está dirigindo o carro em 

alta velocidade. Como encerramento, o locutor afirma que 

o final da história é surpreendente. Em seguida, a atriz 

Fernanda Montenegro surge afirmando que é por causa 

dela. No entanto, o locutor nega e diz que é pelo preço do 

carro, que estaria menor do que o esperado. TV Globo 
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FIGURA 15: CONTINUAÇÃO 

4 Honda City 

A peça começa com imagens do carro, junto a uma 

locução sobre seus atributos. Paralelamente, o comercial 

mostra hashtags utilizadas por pré-adolescentes e 

adolescentes, tais como #partiuferiado, #soquenao e 

#tamojunto. SBT 

5 Michelin 

Todo produzido em animação, conta a estória de um pai 

com seu filho, que voltam para casa dentro de um carro. 

Como o tempo está chuvoso, a direção se torna insegura e 

o carro começa a derrapar. Neste momento, o locutor 

afirma "quando tudo parece dar errado, surge o boneco da 

Michelin, que mostra que pneu certo faz toda a diferença”. 

O boneco gigante, personagem oficial da marca, lança 

pneus novos para o automóvel, salvando pai e filho de um 

provável acidente. TV Globo 

 

Assim como a categoria anterior, todos os anúncios da figura 15 foram veiculados 

em TV aberta, a grande maioria na TV Globo. Um dos comerciais desta listagem (Strada 

2013), já mencionado no terceiro capítulo51, traz elementos infantis misturados a imagens 

do imaginário adulto. Para esta dissertação, a mistura funciona de maneira negativa, pois 

junta personagens de contos infantis, como Chapeuzinho Vermelho e Lobo Mau, com 

atrizes sensuais em um papel provocante. O jingle, paródia de uma música do cantor Rick 

Martin, também mescla os dois mundos, ao cantar “Um, dois, três, Chapeuzinho indo 

para casa na vila. Um, dois, três, e o Lobo Mau atrás” (os dois personagens mais a Vovó 

estão dentro do carro) e “Um, dois, três, alemãs carregando uma enorme salsicha. Um, 

dois, três, com mostarda me gusta más” (nesta cena, duas mulheres loiras vestidas com 

roupas típicas da Alemanha mordem uma salsicha gigante que está no banco de trás do 

automóvel”). Outro exemplo em que se mistura elementos infantis com de cunho sexual 

surge quando mostra patos de borracha de banho infantil dizendo “que água fria” e, em 

seguida, uma pata, também de borracha, tranquilizando-os “agora vai esquentar”. Na 

peça, também há um mágico acompanhado por uma assistente e seu coelho, além de 

zumbis. Ou seja, o comercial junta personagens infantis com uma atmosfera sexual, sem 

propósito explícito para tal. Para esta pesquisa, este comercial se comporta de forma 

antiética ao veicular elementos atraentes para o público infantil (música animada, letra 

coincidindo com as cenas mostradas e personagens do imaginário infantil) junto a 

elementos possivelmente atraentes a um público adulto masculino.  

Os dois (2) comerciais seguintes (Ford Focus e Ford New Fiesta) estão no formato 

de minifilmes, com roteiros típicos de produções de Hollywood destinadas a pré-

adolescentes e jovens, com robôs, perseguições e clima futurístico. O primeiro anúncio, 

                                                           
51 Vide páginas 121 e 122. 
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do Ford Focus, menciona, já na locução, estas produções, ao perguntar “Você se lembra 

de quando nos filmes futuristas os carros eram super tecnológicos?”. No decorrer da peça, 

intercalam-se cenas de animações em que carros voam e são dirigidos sem motorista, com 

um homem dentro de um automóvel (Focus) que aparenta ter tecnologia avançada. O 

slogan da peça volta a remeter aos blockbusters ao dizer “Novo Ford Focus: Tecnologia 

do futuro na sua garagem".  

O segundo anúncio, do Ford New Fiesta, apresenta um robô gigante no papel de 

vilão, que persegue o carro no qual está um casal. Enquanto correm, o robô ativa seu 

sistema de chamadas e telefona para o homem. A ligação é atendida automaticamente 

pelo carro que, ao colocar a ligação em viva-voz, reproduz a risada com tom maléfico do 

vilão. Neste comercial, além da estória, estão presentes a ação, o clima de suspense, a 

locução feita de forma a parecer um trailer de cinema, personagens retratados como 

“mocinho” e “vilão”, além de uma breve participação de celebridade – elementos que 

podem atrair a atenção do público infantil. A atriz Fernanda Montenegro surge 

rapidamente como se representasse o “final surpreendente” da estória, mencionado pelo 

locutor. No entanto, para sua surpresa, o locutor nega: “não, Fernanda, o preço”, traço 

que aponta também uma tentativa de humor na locução.  

O comercial seguinte traz o mesmo recurso criativo do anunciante Vivo, 

apresentado na primeira categoria: a utilização de hashtags na tela, enquanto o locutor 

apresenta o modelo do carro. Como as hashtags representam uma forma comum de 

crianças e adolescentes se expressarem na internet, mostrar várias delas (como 

“#soquenao”, “#tamojunto” e “#partiuferiado”) escritas na tela pode ser um elemento que 

atraia a atenção deste público. Estas hashtags surgem enquanto o locutor explica os 

atributos do carro, simulando uma possível conversa entre pessoas.  

O último comercial observado (Michelin) está no formato de um minifilme 

infantil em animação, no qual o locutor conta a estória de Eduardo e seu filho que estão 

voltando para casa dentro de um carro. Os pneus do automóvel, no entanto, já estão 

gastos, fazendo com que o carro derrape algumas vezes quando começa a chover. Os 

personagens da estória se mostram nervosos, com medo de um possível acidente. Neste 

momento, a locução afirma que “quando tudo parece dar errado, surge o boneco da 

Michelin, que mostra que pneu certo faz toda a diferença”, enquanto na tela surge o 

boneco gigante da Michelin, que lança pneus novos em todos os automóveis que circulam 

pela rua. Com os pneus da marca, pai e filho se sentem mais seguros e voltam para casa 

em segurança. Assim como os outros anúncios, este também apresenta vários elementos 
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atraentes ao público infantil, como o desenho animado, a narração de uma estória, a 

presença de criança, a identificação com o personagem infantil (que passeia de carro com 

seu pai) e o personagem heroico ao fim. É interessante observar que a Michelin poderia 

veicular este anúncio sem os elementos citados e, ainda assim, continuar com a mesma 

mensagem de que “pneu certo faz diferença”. Porém, ao preferir adotá-los, indica que 

também tem a intenção de atingir os telespectadores mirins. Neste caso, a criança poderia 

ser estimulada a influenciar seus responsáveis a comprar pneus Michelin. 

A quarta categoria identificada, representante com o maior número de anúncios 

(quinze, no total), foi a de alimentos (foram observados apenas os que não são exclusivos 

da dieta infantil). Como mencionado no terceiro capítulo52, este número está em 

concordância com a afirmação de Linn (2006, p. 129) de que a maior parte do marketing 

direcionado à criança é de anúncios de alimentos, junto a de brinquedos. Todos foram 

veiculados em TV aberta. 

 
FIGURA 16: ANÚNCIOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS À CRIANÇA –

ALIMENTOS  

 Anunciante / Produto 

Destaque aos elementos infantis presentes no 

comercial Canais 

1 Coca-Cola  

Animação que se inicia com o personagem Papai Noel 

perguntando se quem está assistindo à peça acredita nele. 

Em seguida, o personagem caminha por sua fábrica de 

brinquedos, acompanhado de duendes. O local é decorado 

com elementos do refrigerante, como a logomarca e as 

cores da embalagem. Ao entrar em um escritório, senta-se 

a uma mesa e bebe o produto diretamente da garrafa. Logo 

após, começa a escrever uma carta, dizendo que então 

também acredita em quem está assistindo. O Papai Noel 

afirma, em seguida, que os verdadeiros presentes são o 

amor, a união, a amizade e o carinho. TV Globo 

2 Dolly (1) 

A peça, com tema de Natal, é toda em animação. Seu início 

mostra o personagem Dollynho espiando a casa do Papai 

Noel, que está guardando os presentes de Natal e algumas 

garrafas do refrigerante dentro de seu saco. A cor 

predominante na casa é verde, como Dollynho. Após os 

dois subirem ao trenó e voarem, Papai Noel deixa presentes 

nas casas junto com garrafas do produto. O slogan é dito 

por Papai Noel: “Um feliz Natal com Dolly, o melhor”.  SBT 

3 Dolly (2) 

O comercial, com o tema de Ano Novo, é todo em 

animação e contém jingle especial para o Ano Novo, com 

legenda na tela. No trecho do jingle que diz “Feliz Ano 

Novo, vem começar de novo só com bons pensamentos”, 

os personagens lembram de momentos de diversão na praia 

com o Dollynho. Enquanto o jingle é cantado por vozes 

infantis, uma família aparece comemorando a virada do 

ano, se abraçando e assistindo à queima de fogos da 

varanda de casa. O personagem Dollynho também 

participa da festa. SBT 

                                                           
52 Vide página 97. 
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FIGURA 16: CONTINUAÇÃO 

4 Tang Sucos 

Com jingle cantado por vozes infantis, com o trecho 

“então vem, vem fazer do seu jeito, deixa tudo mais 

gostoso para um verão perfeito”, a peça mostra crianças 

preparando o suco no jardim de uma casa. Enquanto 

bebem, também se divertem brincando. Duas mães 

observam a brincadeira sorrindo.  SBT 

5 Comevap Yuc Mix 

O comercial da bebida láctea fermentada é todo em 

animação. Começa com uma vaquinha andando de skate, 

em seguida, fazendo embaixadinhas com bola, e, por 

último, surfando em um mar cor de rosa. Segundo o 

locutor, o produto é a “companhia ideal para o seu dia a 

dia no esporte ou no lazer”. SBT 

6 Chamyto 

O comercial deste produto, apesar de nitidamente para 

criança, foi interrompido para transmitir rapidamente a 

imagem da logomarca da Tele Sena, produto do canal.  SBT 

7 Cacau Show (1) 

Ao início do comercial, diz-se que é "uma história de 

Natal". Criança dá cartinha ao Papai Noel, que na verdade 

é seu pai fantasiado, e lhe pede para entregá-la a seu pai, 

junto com o Panetone da Cacau Show. Na carta, o menino 

diz que ama seu pai e o compara ao produto. Papai Noel, 

então, diz que seu pai uma vez lhe “pediu o filho mais 

maravilhoso do mundo” e que ele lhe trouxe um. SBT 

8 Cacau Show (2) 

Promoção “Seu Dia Mais Show”. A peça começa com 

mãe e filha saindo da loja do anunciante com bolsas de 

compra. Paralelamente a esta cena e a outras imagens de 

chocolates, toca-se o jingle com o trecho “Chocolates 

deliciosos, gostosos demais, é Cacau Show, é tudo de 

bom”. A promoção é sobre o valor de 5 reais de alguns 

produtos da marca. SBT 

9 Friboi 

O ator Tony Ramos afirma que “por todo o Brasil as 

pessoas já mudaram o jeito de pedir carne”, pois hoje em 

dia, antes de comprar, perguntam se é Friboi. Duas 

crianças afirmam para o ator que "agora a gente só come 

na vovó se tiver Friboi", para surpresa de Tony Ramos e 

da avó, que está ao lado.  SBT 

10 Chester Perdigão 

Família posicionada como grupo de coral canta "Isabel 

estragou o Natal" por esta não ter preparado Chester 

Perdigão. Crianças são focalizadas também cantando o 

tema para a parente. Papai Noel espia a cena da janela e 

diz "Xiiii". Isabel, então, volta para a cozinha e prepara o 

alimento. Quanto retorna com o produto, todos 

comemoram e pedem um pedaço. O narrador então diz 

que se não tem Chester não há também a magia do Natal. TV Globo 

11 Sadia  

A peça começa com pai e filho fazendo compra em um 

negócio. Ao receber o produto do vendedor, a criança lhe 

deseja "Feliz dia da Árvore". O locutor, então, menciona 

que há um dia certo para montar a árvore de Natal, porém 

sem justificar o porquê (em 2013, segundo o comercial, 

foi 1º/12). A peça mostra diversas crianças montando a 

árvore junto com a família, e depois fazendo a "Ceia da 

Árvore", com Sadia. O comercial diz que a única 

obrigação deste dia é juntar quem se ama para um almoço 

especial de domingo. Locução: “adote esse dia você 

também e, claro, celebre com Sadia”. TV Globo 

12 Spoleto 

O anúncio é todo em animação. Um chef de cozinha 

prepara o novo prato do restaurante, enquanto o locutor 

menciona que, ao consumir esta refeição, ganha-se uma 

lata de biscoitos tradicionais da Itália. No final da peça, o 

chef mostra o prato pronto junto a imagem das latas.  TV Globo 
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FIGURA 16: CONTINUAÇÃO 

13 Mabel  

Promoção “A Última Bolacha do Pacote”. Após o locutor 

com voz jovial explicar como funciona a promoção, com 

elementos visuais na tela, o comediante Fabio Porchat diz: 

“vai ser a família toda comendo Mabel”. O ator segura 

vários biscoitos ao mesmo tempo, enquanto come um 

colocando a boca diretamente na embalagem. Slogan “A 

cada mordida um sorriso”. TV Globo 

14 Ruffles 

Mistura de animação computadorizada com atores reais. 

A peça começa com a animação de uma batata Ruffles 

caracterizada como uma espécie de "go-go boy". A batata 

dança de forma sensual, hipnotizando uma jovem (atriz). 

A batata diz “Come Closer, muchacha", ao mesmo tempo 

que faz um “strip-tease”. A jovem, então, decide comprar 

o produto. Logo após, as outras Ruffles que continuam à 

venda começam a “seduzir” outras jovens. SBT 

15 

Bauducco Torrada 

Multigrãos 

A peça começa com uma criança brincando com seu 

cachorro, enquanto adultos provam torradas. O homem 

que as preparou explica o segredo para que elas fiquem 

saborosas. Ao escutar a estória, o cãozinho acha que o 

conto é sobre ele e que querem colocá-lo no forno. O 

animal foge, então, assustado, causando risos na família. TV Globo 

 

Da mesma maneira que a segunda e a terceira categorias, os anúncios da quarta 

somente foram veiculados na TV aberta, com maior incidência no canal SBT. Percebe-se 

como, em muitas delas, a animação é utilizada durante todo o vídeo para representar o 

produto/serviço em questão, como é o caso do restaurante Spoleto, da bebida láctea 

Comevap Yuc Mix e do refrigerante Dolly. Nos dois primeiros exemplos, o produto é 

destinado para consumo por qualquer faixa etária, no entanto, por estarem em animação, 

podem atrair principalmente o público infantil. A bebida láctea reproduz seu mascote, 

uma simpática vaquinha, praticando esportes característicos do mundo infanto-juvenil, 

como futebol, skate e surf, o que pode facilitar a identificação da criança com o produto. 

Além destes elementos, há também a cor forte fazendo referência ao produto. No caso, o 

mar em que o personagem surfa é da cor rosa, como a bebida láctea anunciada. 

Os dois comerciais de Dolly trazem, além da animação, outros pontos 

interessantes a serem destacados. O primeiro é que o refrigerante está personificado com 

voz infantil, o que pode promover uma identificação ainda maior da criança com o 

produto. O segundo ponto é que o produto é apresentado como bom, ou, nas palavras do 

anúncio, “o melhor”. No comercial com a temática de Natal, é possível incluir um terceiro 

ponto: a predominância da cor verde, até mesmo no que envolve o personagem do Papai 

Noel. Diferentemente do senso comum que indica a cor vermelha, sua casa, sua roupa e 

até mesmo o saco onde guarda os presentes são reproduzidos em tons esverdeados. A 

escolha desta cor se justifica por ser a mesma do personagem Dollynho e da embalagem 

do refrigerante. Já no segundo comercial deste anunciante, o terceiro ponto está presente 
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no vestuário dos personagens, que na noite de réveillon, usam blusas estampadas com o 

logotipo Dolly. Como informação extra, o anunciante exibe as mesmas peças de Natal e 

Ano Novo desde 2011.  

Outro anúncio que apresenta seu produto como bom é o segundo vídeo da Cacau 

Show, referente à promoção de chocolates por R$ 5. Este elemento está presente no jingle 

da peça, que afirma “Chocolates deliciosos, gostosos demais, é Cacau Show, é tudo de 

bom”. Estes atributos também surgem escritos na tela, conforme a canção os menciona. 

Outros recursos visuais também são explorados por este anúncio, como focos 

prolongados sobre os produtos e exemplos de produtos com o valor da promoção. A peça 

ainda apresenta presença de criança e música animada. A partir destes elementos, é 

possível que a criança se interesse pela promoção e compre ela mesma o produto ou 

solicite a seus pais/responsáveis os chocolates. 

O comercial da marca Sadia também se destaca por apresentar uma estratégia de 

persuasão forte em sua mensagem final, além de conter tom imperativo. A cena inicial da 

peça ocorre em um mercado, no qual está uma criança que aparenta ter cerca de cinco (5) 

anos de idade, um adulto e o vendedor. É a criança quem recebe o produto, pelo qual 

agradece desejando ao vendedor “Feliz dia da árvore”. Na peça, a criança o chama pelo 

nome, sugerindo uma possível frequência no estabelecimento assim como proximidade 

com o atendente. As cenas seguintes mostram adultos desejando entre si “Feliz dia da 

árvore” e crianças montando uma árvore de Natal. Ao final, enquanto uma mulher prepara 

a ceia, o locutor explica que, nesta data, a única obrigação é “juntar quem você ama e 

transformar aquele almoço gostoso de domingo num mutirão divertido para dar as boas-

vindas ao espírito de Natal”, completando em seguida com “Ceia da Árvore. Adote esse 

dia você também e, claro, celebre com Sadia”. Por conter elementos atraentes para o 

público infantil, como crianças, vocalização de criança e montagem de árvore de Natal 

(ação que pode trazer lembranças), este anúncio pode ser considerado anti-ético por 

incentivar o consumo através da “obrigação”, palavra utilizada pelo locutor, de se reunir 

em família. A última frase mencionada pela locução também é motivo de atenção, pois 

profere frase no imperativo, além de mencionar a escolha pela marca como algo óbvio, 

ao empregar a palavra “claro”.  

A fala de crianças, além de estar presente no comercial da Sadia, também pode 

ser encontrada nas peças das marcas Friboi e Cacau Show (tema de Natal). No entanto, 

no caso da marca de carnes, a declaração feita pela criança (menina) pode soar como falta 

de educação, pois ela afirma que, daquele momento em diante, só come na casa da avó se 
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a carne for Friboi. Esta fala é dita com segurança pela atriz, como se, de fato, ter ou não 

Friboi fosse o fator decisivo para comer com sua avó. Esta frase pode ser mal interpretada 

pela criança telespectadora, que pode confundir ficção com realidade e querer reproduzir 

o mesmo comportamento, estabelecendo restrições para comer com os avós, ou com 

quaisquer outras pessoas.  

Na categoria de alimentos, o anúncio da Friboi não é o único que reproduz 

comportamentos não recomendados para crianças. O comercial de Chester Perdigão 

também o evidencia, ao mostrar crianças e até mesmo o personagem Papai Noel 

reprovando a ceia de Natal preparada pela personagem Isabel porque, mesmo com vários 

alimentos dispostos à mesa, entre eles não estava o Chester. Da mesma maneira que o 

anúncio anterior, este também pode induzir os telespectadores mirins a reproduzir um 

comportamento inadequado, que pode causar desconforto à família. Como o anúncio 

mostra várias pessoas reclamando do deslize da Isabel em forma de canção, com o trecho 

“Isabel, Isabel, estragou o Natal, não fez Chester para a família, só fez bacalhau”, pode 

também provocar a ideia de que, por mais que um familiar se esforce para preparar a ceia, 

o que importa é ter este produto. A locução final reforça esta ideia ao afirmar que “se não 

tem Chester, não tem a magia do Natal”. A exibição do comportamento inapropriado se 

torna ainda mais preocupante pela peça também ter outros elementos atraentes para o 

público infantil, como jingle, presença de crianças e idosos, formação atípica da família 

como um grupo de coral, além do uso de um nome feminino comum, que pode gerar 

associações com pessoas conhecidas. 

Sobre o anúncio do Chamyto, produto alimentício infantil, é relevante mencionar 

também a curta interrupção feita durante sua veiculação para mostrar a logomarca da Tele 

Sena, espécie de jogo de azar do SBT. Esta interferência só foi perceptível para quem 

estava olhando para a televisão, pois não continha som. Como o comercial do Chamyto 

naturalmente já atrai a atenção das crianças, interrompê-lo para mostrar a imagem de um 

produto que não é destinado a sua idade parece denotar uma intenção do anunciante em 

atingir também o público infantil. Ou seja, o canal pode estar se aproveitando da atenção 

da criança para mostrar, por poucos segundos, a imagem de um produto do SBT 

direcionado a adultos.  

O primeiro anúncio da Cacau Show, voltado para o Natal, mostra uma cena do 

cotidiano de muitas famílias, quando o pai se fantasia de Papai Noel para entregar 

presentes aos filhos. Esta peça se desenvolve a partir da relação de carinho entre pai e 

filho e mostra, pelas falas dos personagens, o amor que há entre os dois. O comercial 
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explora elementos como participação de criança, personagem do imaginário infantil 

(Papai Noel), além de estar sob a forma de história. Como a peça é situada na véspera de 

Natal, também pode invocar recordações pessoais dos telespectadores mirins, como a 

chegada do Papai Noel ou a entrega dos presentes. De forma contrária às marcas Friboi e 

Chester Perdigão, o anúncio da Cacau Show reproduz um comportamento gentil da 

criança, que escreve uma carta para o pai dizendo que o ama. Ainda que a mensagem para 

o consumo também esteja presente (a criança pede ao Papai Noel para que ele entregue o 

panetone da marca a seu pai), a mensagem principal se estabelece principalmente na boa 

relação entre pai e filho. 

Já sobre o comercial da Coca-Cola é relevante mencionar outro ponto: como 

mencionado no terceiro capítulo53, a empresa assinou, em 2009, o compromisso de não 

direcionar mensagens para indivíduos menores de doze (12) anos. Porém, o roteiro deste 

comercial traz vários elementos atrativos para este público, tanto em elementos visuais 

quanto em personagens. Protagonizado por um Papai Noel que fala diretamente ao 

telespectador, perguntando “Acredita em mim? Então vem!”, o anúncio, todo produzido 

em animação, mostra o personagem caminhando pela fábrica de presentes repleta de 

logomarcas do refrigerante, assim como com predominância das cores vermelha e branca 

na decoração (mesmas cores da embalagem de Coca-Cola). No passeio, aparecem vários 

duendes trabalhando na fábrica. Estas características por si só já seriam suficientes para 

classificar esta publicidade como dirigida à criança, o que iria de encontro ao 

compromisso mundial estabelecido pela marca. A situação se torna ainda mais complexa 

por colocar o Papai Noel bebendo o refrigerante com a boca diretamente na garrafa, 

atitude que pode ser interpretada como estímulo ao consumo. Em seguida, o personagem 

declara: “Eu também acredito em vocês. Por isso, eu é que vou escrever uma carta”, 

afirmação que reforça ainda mais a ideia de que o público-alvo é o infantil, pois é este 

quem tradicionalmente escreve cartas de Natal.  

Como mencionado anteriormente, o mercado é um dos lugares onde a criança 

consegue exercer significativa influência sobre as escolhas de compras dos pais. Dessa 

maneira, ao se notar que esta categoria apresenta quinze (15) anúncios de alimentos para 

toda a família (exceto Chamyto), contendo elementos infantis, pode-se inferir que os 

anunciantes também podem estar querendo atingir este público para promover sua marca 

em futuras idas ao mercado. Além disso, percebe-se que grande parte dos produtos 

                                                           
53 Vide página 135. 
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anunciados (como refrigerantes, chocolates e sucos industrializados) não podem ser 

considerados saudáveis, pois tem alto teor de calorias, de gordura, sal e/ou açúcar. 

A quinta categoria, representada na figura 17, é referente a produtos e serviços 

financeiros, como bancos e financeiras. 

 

FIGURA 17: ANÚNCIOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS FINANCEIROS NÃO EXCLUSIVOS À 

CRIANÇA  

 Anunciante / Produto 

Destaque aos elementos infantis presentes no 

comercial Canais 

1 

Banco Caixa 

Econômica  

A peça é toda feita em animação e contém jingle com o 

trecho “o prêmio que era grande agora aumentou”. O 

prêmio em questão é a Mega Sena, que havia acumulado.  

Enquanto a canção é veiculada, várias “carinhas” surgem 

na tela denotando comemoração por este acúmulo. 

TV Globo, 

SBT 

2 Banco Bradesco (1)  

Bradesco Net-Empresa. Enquanto locutor explica o 

serviço anunciado, um robô computadorizado percorre a 

tela, encontrando-se ao final com o notebook aberto na 

página da internet do Bradesco. O robô aponta, então, para 

a tela do computador da mesma forma que o atleta Usain 

Bolt comemora suas vitórias. TV Globo 

3 Banco Bradesco (2)  

Árvore de Natal Bradesco Seguros - 18 anos. Duas 

crianças sentadas na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de 

Janeiro, conversam sobre as luzes da árvore de Natal da 

Bradesco Seguros. Uma delas explica que a árvore se 

ilumina porque vagalumes esperam o momento certo para 

repassar à árvore suas luzinhas. No fim da peça, as duas 

crianças se abraçam enquanto contemplam a árvore. TV Globo 

4 Banco Bradesco (3) 

Mensagem de Ano Novo. O locutor pergunta "O que você 

quer para 2014", e diversas crianças respondem com 

frases típicas de sua idade, como “um cachorro que às 

vezes vira gato”, “uma caneta à prova de letra feia” e “uma 

roupa de princesa que não precisa lavar nunca”. Só 

crianças respondem, adultos aparecem somente como 

figurantes. Também há cachorro na peça. TV Globo 

5 Banco Itaú 

Itaucard 2.0. Luciano Huck afirma que “tem coisas que 

nem todo mundo consegue fazer, mas com o Itaucard 2.0, 

juro baixo no cartão todo mundo pode ter”. Enquanto o 

apresentador oferece o cartão para quem não tem conta no 

Itaú, skatistas adolescentes, crianças e cachorro andam de 

skate. Ou seja, a explicação para o tema esportivo se 

baseia na primeira frase proferida por Huck.  TV Globo 

6 Cartão Visa  

Promoção “Vai para Copa”. O comercial é feito todo em 

animação, mostrando o ponto de vista de quem está dentro 

do estádio e de quem paga com cartão de crédito. A peça 

mostra jogadores brasileiros não identificados treinando 

para a partida, enquanto a locução explica a promoção. Ao 

final, o locutor afirma “quanto mais você usar, mais 

chances de ganhar”. TV Globo 

7 Crefisa  

A peça começa em um teatro, no qual há uma 

apresentação de coral. No palco, à frente dos cantores, 

estão o apresentador e o cachorro mascote da empresa. O 

apresentador, então, deseja um bom Ano Novo ao público, 

referindo-se ao servidor público, aposentado ou 

pensionista. Ao final de sua fala, o cachorro late em tom 

de aprovação. Como encerramento, o cachorro emite 

verbalmente os votos de que no próximo ano haja "mais 

dinheiro no bolso para você". TV Globo 
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Nesta categoria, todos os comerciais foram veiculados na TV Globo e somente 

um também foi exibido no SBT. Na TV a cabo, não houve veiculação destes comerciais 

nas condições estabelecidas de análise.  

Nota-se que anunciantes da área financeira também podem ter interesse em atingir 

o público infantil. O anúncio da Mega Sena, por exemplo, feito na forma de animação, 

contém jingle animado sobre o acúmulo do prêmio, com o trecho “o prêmio que era 

grande agora aumentou”. Paralelamente à apresentação da música, várias “carinhas” 

sorrindo (como os smiles) ficam “pulando” na tela como se comemorassem o acúmulo do 

prêmio. Elementos como estes atraem a atenção não só de adultos como de crianças.  

Os três (3) anúncios do Bradesco também parecem ter em conta este público, 

principalmente por dois (2) deles apresentarem elenco majoritariamente composto por 

crianças, com papeis de destaque nos roteiros. No segundo exemplo do anunciante na 

figura, sobre a Árvore de Natal Bradesco Seguros, duas crianças conversam sobre como 

a árvore se acendia e concluem com um raciocínio típico da imaginação infantil, que a 

luz era fornecida por vagalumes. No terceiro, com a mensagem para o ano novo, diversas 

crianças contam, olhando para a câmera, o que esperam para 2014. As respostas também 

são condizentes com a faixa etária dos atores, pois há frases como “um cachorro que às 

vezes vira gato”, “uma caneta à prova de letra feia” e “uma roupa de princesa que não 

precisa lavar nunca”. O telespectador mirim, ao ver estes anúncios, pode prestar atenção 

não só nos elementos criativos diversos, como se divertir com as ideias mencionadas pelas 

outras crianças, características que facilitam a memorização de qual é o anunciante. Por 

conseguinte, este telespectador poderá, se questionado, dizer aos pais que preferiria este 

banco a outros ou em um futuro próximo se tornar ele mesmo cliente da empresa.  

Esta segunda possibilidade foi a explorada por outro anunciante, o Itaú, que 

direciona seu comercial para novos clientes de pouca idade. Sua abordagem foi trazer 

uma atmosfera jovem ao comercial, ao colocar um apresentador com este perfil (no caso, 

o Luciano Huck), oferecendo um cartão do banco para quem não possui conta na empresa. 

Huck afirma que “tem coisas que nem todo mundo consegue fazer, mas com o Itaucard 

2.0, juro baixo no cartão todo mundo pode ter”. Enquanto há a explicação do serviço pelo 

apresentador, crianças, adolescentes e até um cachorro andam de skate, indicando, 

portanto, que as atividades difíceis são estas realizadas pelos jovens.   

Com relação à Crefisa, serviço de empréstimo direcionado a adultos como 

servidor público, aposentado ou pensionista que estejam “negativados” (termo utilizado 

pelo anunciante), ter um cachorro como mascote da marca já é um elemento relevante 
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para esta análise. No anúncio, há uma apresentação de coral na qual o apresentador, que 

está à frente, explica como funciona a Crefisa, além do que o anunciante deseja ao 

telespectador para o ano de 2014. Enquanto a mensagem é transmitida, o cachorro, feito 

de maneira computadorizada, está ao lado do apresentador e balança a cabeça em sinal de 

aprovação. No final do comercial, logo após o coral cantar “dim dim dim”, em uma alusão 

a dinheiro, o animal é focalizado e, olhando diretamente para a câmera, afirma que a 

Crefisa lhe deseja, no ano de 2014, “Au au au, mais dinheiro no bolso para você”. Esta 

vocalização, feita pelo cachorro, é indício de que a empresa pode estar, sim, com o intuito 

de atingir o público infantil. Afinal, faz parte do imaginário da criança este tipo de 

personagem, principalmente personificado, além de não haver ligação lógica entre um 

cachorro e um serviço de empréstimo.  

A sexta categoria, referente a supermercados, lojas de departamento e outros 

locais de comércio em geral com anúncios de varejo, também apresenta anúncios com 

elementos infantis veiculados somente em TV aberta.  

 
FIGURA 18: ANÚNCIOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS À CRIANÇA –

SUPERMERCADOS, LOJAS DE DEPARTAMENTO E OUTROS LOCAIS DE COMÉRCIO  

 Anunciante / Produto 

Destaque aos elementos infantis presentes no 

comercial Canais 

1 

Supermercado 

Carrrefour  

Antes de mostrar os preços dos produtos, há jingle com 

trecho “faz a sua noite de Natal mais linda, o Carrefour 

faz seu Natal mais feliz”. Há imagens de Papai Noel 

fazendo compras no mercado, bem como de crianças que 

o abraçam e colocam estrela na árvore de Natal. No fim 

da peça, o locutor menciona “faz a conta”, enquanto um 

Papai Noel faz sinal de economia olhando para a câmera. TV Globo 

2 

Princesa 

Supermercados 

Com jingle com trecho “Sempre perto de você, sempre 

perto do seu coração”, o comercial é todo em animação. 

Uma família sai para fazer compras, porém, ao notar que 

esqueceu o cachorro, volta para buscá-lo. Após mostrar os 

preços dos produtos, uma criança computadorizada 

vocaliza "Princesa Supermercados, sempre perto de 

você", enquanto segura um cachorrinho no colo.  TV Globo 

3 Supermercado Mundial  

A peça começa com o locutor narrando em linguagem 

rápida o que há no Natal: "presente, seu avô dormindo, 

relógio marcando meia-noite, sinos, pisca-pisca, Papai 

Noel, preço baixo, Natal tem no Mundial". Paralelamente, 

estes elementos são mostrados na tela, seja por atores, 

alimentos ou objetos. Além de um Papai Noel, a peça 

também mostra uma menina abrindo um presente.  TV Globo 

4 Leroy Merlin 

O jingle consiste na música infantil "Era uma casa muito 

engraçada", cantada de forma mais rápida e animada que 

a versão original. Pais aparecem construindo brinquedos 

para os filhos, em um ambiente familiar, enquanto o 

locutor afirma “Para quem adora fazer tudo em casa, não 

tem nada melhor que a Festa da Bricolagem Leroy 

Merlin”.  Após anunciar alguns preços de produtos, a peça 

mostra o pai com os dois filhos na loja recebendo ajuda de 

um vendedor. TV Globo 
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FIGURA 18: CONTINUAÇÃO 

5 Casa & Video (1) 

No início e fim do comercial, a imagem e linguagem se 

parecem às do jogo Candy Crush, sucesso atual em tablets 

e celulares. O comercial anuncia a promoção "Mil e Uma 

Ofertas" e, paralelamente, mostra alguns preços de 

produtos vendidos pela loja. TV Globo 

6 Casa & Video (2) 

Ao ver sua mãe chorando (pois está cortando cebolas), a 

criança se sensibiliza e começa a fazer pequenos trabalhos 

para ganhar dinheiro, como cortar a grama, lavar carro e 

passear com cachorros. Após juntar o suficiente, vai à loja, 

também sozinha, comprar um presente. Quando o entrega 

na noite de Natal para sua mãe, escreve em um bilhete que 

o produto é para ela não chorar mais. No entanto, a mãe 

volta a se emocionar, abraçando o filho. A primeira reação 

da criança é de preocupação por ter feito a mãe chorar, 

mas, em seguida, ambos sorriem.  TV Globo 

7 Lojas Americanas  

A peça traz um Papai Noel computadorizado “pulando” 

entre pacotes de presentes e, em seguida, ao lado de cada 

produto anunciado. O anúncio ainda diz que "o maior 

Natal do Brasil" está na loja e que todo mundo vai lá. TV Globo 

8 Casas Bahia (1) 

Promoção "Vou para Walt Disney World". Jingle com 

letra contendo o trecho "E se quiser saber para onde eu 

vou, realizar meu sonho é para lá que eu vou". 

Paralelamente, aparecem crianças sorrindo ao comprar 

nas Casas Bahia e participando da promoção. Após 

divulgação dos preços de alguns produtos, há nova 

chamada para a promoção, destacando que serão 50 

famílias sorteadas.  

TV Globo, 

SBT 

9 Casas Bahia (2) 

Primeira parte do comercial com locução rápida (como a 

do concorrente Ricardo Eletro), e segunda parte 

divulgando a promoção para Disney acima, com o mesmo 

jingle e cenas de crianças sorrindo ao comprar nas Casas 

Bahia e participando da promoção.  SBT 

10 Lojas Cem  

O anúncio de varejo mostra crianças que aparentam estar 

felizes enquanto vão à loja, arrumam a árvore de Natal e 

ganham presentes. Paralelamente, o jingle é cantado 

predominantemente por vozes infantis e contém um 

trecho que diz “Tudo que a gente sonhar é melhor à 

prestação. E essa tal felicidade a gente sabe onde é que 

tem, ainda bem que tem Lojas Cem". SBT 

11 

Intel, com ofertas do 

Supermercado Walmart 

Comercial apresenta o "Amigo Intel”, um robô em 

animação que “traz as ofertas mais incríveis para você”. 

Na peça, o locutor afirma que “chegou a hora de você 

comprar o seu computador para navegar na internet, curtir 

as redes sociais ou estudar”, fala que se aproxima do 

cotidiano de crianças e adolescentes. Durante a locução, o 

“Amigo Intel” interage com as atividades propostas. Ao 

final do anúncio, são apresentados preços de notebook do 

Supermercado Walmart. SBT 

12 O Boticário 

O comercial começa com uma criança quebrando seu 

cofrinho, para logo depois sair de loja com sacolas de 

compras. As cenas seguintes mostram a criança indo 

embora da casa do pai com a mãe, o que insinua que são 

divorciados. No caminho para o carro, a criança diz que 

esqueceu uma coisa e volta para buscar. Na casa do pai, 

lhe entrega um presente afirmando que é de sua mãe, e, 

quando encontra novamente com ela, lhe entrega outro 

dizendo que é de seu pai. Aparentemente felizes pela 

lembrança, os pais se falam por telefone combinando de 

passar o Natal juntos, para a alegria da criança. 

TV Globo, 

SBT 
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FIGURA 18: CONTINUAÇÃO 

13 Ótica Seiko Relojoaria 

A peça começa com a animação de uma criança japonesa 

de óculos falando diretamente ao público que "preço 

pequenininho é na Seiko”. A animação ainda diz, com um 

tom atemorizante, que “cresceu, cresceu, cresceu... o 

desconto, né”. SBT 

 

Na figura 18, é possível notar como diversos anunciantes, seja de médio ou 

pequeno porte, se interessam em colocar elementos infantis em suas peças. Há desde 

Papai Noel a trilhas sonoras infantis, assim como crianças computadorizadas e animações 

que se dirigem ao telespectador mirim.  

Dos três (3) comerciais de supermercados acima (Carrefour, Princesa e Mundial), 

dois (2) trazem a figura do Papai Noel. Na peça de Carrefour, por exemplo, o personagem 

faz compra no estabelecimento e ainda sinaliza com as mãos que lá é econômico, ao 

mesmo tempo em que pisca um olho em direção à câmera. A criança, ao ver esta peça, 

pode pensar que se for ao mercado é provável que encontre o Papai Noel no local, além 

de associar a marca com economia, pois é o próprio personagem que aponta esta relação. 

O segundo comercial com a figura natalina é o do Mundial, que cita vários elementos 

corriqueiros ao dia 25 de dezembro, em uma locução rápida, como “ceia, rabanada, 

presente, seu avô dormindo, relógio marcando meia-noite, sinos, pisca-pisca, Papai Noel, 

preço baixo, Natal tem no Mundial”. Esta enumeração tende a invocar recordações 

pessoais, que, como mencionado na figura 10, é uma maneira de atrair a atenção do 

público infantil. Além disso, assim como o anúncio anterior, a peça do Mundial busca 

transmitir a ideia de que é um supermercado com preços baixos, aliada a imagens de 

crianças, idoso e alimentos típicos do Natal.  

Dos treze (13) comerciais desta categoria, cinco (5) utilizam animação na 

linguagem visual. São eles Princesa Supermercados, Ótica Seiko Relojoaria, Lojas 

Americanas, Casa & Vídeo (referente ao jogo Candy Crush) e Intel. Os dois primeiros 

apresentam a criança de forma computadorizada, vocalizando diretamente ao público as 

vantagens dos locais anunciados. No caso do anunciante Princesa, o personagem é um 

menino que, enquanto segura um cachorrinho, afirma que o mercado está “sempre perto 

de você”. Quanto à Seiko, um menino japonês (provavelmente a escolha por este 

personagem se deve à origem oriental do nome da ótica) é taxativo ao dizer que "preço 

pequenininho é na Seiko”. Por escolherem personagens infantis como modelos para 

vocalizar recomendação e sugestão de uso/consumo, as duas peças descumprem o artigo 

n.º 37 do CBARP, que aconselha a abstenção destes elementos nos anúncios. 
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Os outros três (3) comerciais que utilizam animação (Lojas Americanas, o 

primeiro da Casa & Vídeo e Intel) misturam cenas computadorizadas com “reais”, além 

de incluírem outros elementos nos vídeos. No anúncio das Lojas Americanas, há um Papai 

Noel sob a forma de animação que fica “pulando” na tela, parando ao lado dos produtos 

que têm seus preços divulgados. Esta peça também conta com a presença de frases de 

efeito como "O maior Natal do Brasil" e “Lojas Americanas, todo mundo vai”. No 

momento em que a locução menciona esta última frase, ela também surge escrita na tela 

com mais palavras: “Todo mundo vai ficar feliz”. No anúncio da Casa & Vídeo, há a 

exibição de uma imagem similar à do jogo Candy Crush, sucesso atual em tablets e 

celulares. Enquanto ela permanece na tela, o locutor divulga uma promoção. Esta peça 

pode atrair a atenção da criança tanto pela imagem colorida do jogo quanto pelo 

reconhecimento da brincadeira. O terceiro comercial apresenta o “Amigo Intel”, um robô 

produzido em animação que se mostra disposto a ajudar o telespectador a encontrar o 

computador ideal para seu dia a dia. A locução facilita a identificação do público infantil 

com o anúncio, pois menciona atividades comuns ao cotidiano de crianças e adolescentes, 

como “navegar na internet, curtir as redes sociais ou estudar”. Enquanto estas atividades 

são citadas, o robô as simula, deixando-o com um perfil aparentemente simpático. Neste 

anúncio especificamente, em uma parceria com o Walmart, são exibidos alguns produtos 

com tecnologia Intel que estão à venda no estabelecimento. No final, a locução utiliza 

tom imperativo ao dizer “confira já os produtos no Walmart ou acesse ‘walmart.com.br’ 

e aproveite”. 

As Casas Bahia também apresentam uma estratégia de marketing que pode 

impactar os telespectadores mirins. Ao promover, em seus dois anúncios, uma promoção 

na qual o prêmio é uma viagem para cinquenta (50) famílias para um dos principais 

destinos de viagens com crianças (no caso, os parques de diversões da Disney), o objetivo 

da marca é criar o desejo dos consumidores em ganhar o prêmio, a partir das compras 

realizadas nas lojas da empresa. O jingle e as imagens veiculados também auxiliam na 

construção desta vontade ao juntarem a frase cantada “E se quiser saber para onde eu vou, 

realizar meu sonho é para lá que eu vou”, com cenas de crianças sorrindo ao comprar nas 

Casas Bahia e, consequentemente, participando da promoção.  

O comercial das Lojas Cem também traz elementos que podem atrair o público 

infantil, como presença de crianças que montam uma árvore de Natal e ganham presentes. 

No entanto, este anúncio se destoa dos outros por trazer uma informação que é preciso 

especial atenção, principalmente pela probabilidade de sua mensagem atrair crianças. No 
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jingle, há o trecho “Tudo que a gente sonhar é melhor à prestação. E essa tal felicidade a 

gente sabe onde é que tem, ainda bem que tem Lojas Cem”. Ao estabelecer que a 

felicidade se encontra no estabelecimento e que é melhor realizar o sonho à prestação, o 

telespectador pode inferir que o melhor a se fazer para realizar os desejos de consumo é 

parcelar suas compras. Mesmo que possa ser interpretado com outro sentido (de realizar 

os sonhos aos poucos, sem pressa), ao mencionar que a felicidade é encontrada em um 

lugar de compra e venda, reforça-se o uso da expressão como forma de pagamento. 

Promover esta ideia sem mencionar a importância de ser ter controle financeiro sobre as 

contas soa como incitação ao consumismo e irresponsabilidade. Além disso, como 

abordado no segundo capítulo54, filhos que convivem com adultos consumistas podem 

aprendem que comprar, ainda que sem ter como pagar, é um hábito aceitável. Ao ver os 

pais dizendo que não têm dinheiro para realizar certas compras, mas sempre os virem 

comprando “produtos-desejo”, as crianças podem aprender que, mais importante do que 

refletir se há ou não dinheiro para o consumo, é realizar a vontade. Até porque, como 

afirmado pelo jingle das Lojas Cem, tudo que se sonha é melhor à prestação. 

Outros dois anúncios também se sobressaem nesta categoria ao utilizarem a 

mesma temática: o de O Boticário e o segundo comercial da Casa & Vídeo. Ambos 

mostram a criança como protagonista do lar, tomadora de decisões, capaz de ganhar o 

próprio dinheiro e comprar o que deseja. Neles, o protagonismo estaria presente a partir 

de suas três vias: organização, devido aos planos feitos pela criança para atingir o 

objetivo; participação, pelo papel ativo da criança nas situações determinadas pelo 

comercial; e expressão, pela manifestação da criança de como se sente em relação a 

mãe/pais55. Nas duas peças, o infante tem o papel principal, pois faz tudo sozinho, sem a 

ajuda de adultos, e presenteia os pais de acordo com o que a história propõe. Se a mãe 

está triste, lhe dá um presente para ela não chorar mais; se os pais se divorciaram, promove 

uma troca de presentes para reaproximá-los. Como nas duas situações o regalo é parte 

importante da história, infere-se que o protagonismo infantil também pode ser estimulado 

a partir do consumo. Isto porque, nestes anúncios, a criança encontra formas de conseguir 

dinheiro para adquirir determinado produto e, assim, alcançar o objetivo final. Além 

disso, como visto no segundo capítulo56, o processo de escolha de produtos a serem 

consumidos dentro de casa também pode ser entendido como parte do papel de 

                                                           
54 Vide página 59. 
55 Vide páginas 37 e 38. 
56 Vide página 90. 
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protagonismo da criança. Desta maneira, ao escolher sozinha o que comprar, a criança 

também pode reforçar seu papel de decisora/influenciadora de compras. 

A próxima categoria, referente a férias e programas de lazer, é mais uma que 

reafirma a criança como formadora de opinião neste tema. Como mencionado no segundo 

capítulo, ainda que destinos de férias sejam itens caros (assim como automóveis), a 

família tem considerado a opinião das crianças sobre locais para viajar. Como mostra a 

figura 19 a seguir, o canal mais utilizado para veicular estes anúncios foi o Discovery 

Kids, que é dedicado exclusivamente à criança.  

 

FIGURA 19: ANÚNCIOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS À CRIANÇA –

DESTINOS DE FÉRIAS E PROGRAMAS DE LAZER  

 Anunciante / Produto 

Destaque aos elementos infantis presentes no 

comercial Canais 

1 

Hotel Estância Barra 

Bonita 

A locução é feita por uma criança que conta sobre como 

foram suas férias no hotel, em resposta ao dever de casa 

da escola. Enquanto isso, o comercial mostra imagens de 

crianças se divertindo no hotel. A locução ainda afirma 

“meu pai feliz e minha mamãe mais ainda. Tirei dez!”. 

Discovery 

Kids 

2 Royal Palm Plaza 

No início da peça, a mãe deixa o celular sobre a mesa da 

sala e sai do ambiente. As crianças, então, aproveitam para 

mandar SMS deste celular para o pai, fingindo que são a 

mãe. Na mensagem, pedem para ir a um dado local. O pai 

responde aceitando o convite e escreve que as crianças vão 

adorar. Logo em seguida, aparece a família se divertindo 

no hotel. A locução é toda feita pelas crianças e tem 

discurso direto com tom imperativo.  

Discovery 

Kids 

3 Rio Quente Resorts 

Jingle contendo trechos como “Encantando pessoas dos 

quatro cantos do Brasil, é natural, especial, igual você 

nunca viu”. Crianças aparecem brincando entre si e com 

suas famílias, todos se divertindo no hotel. 

Discovery 

Kids 

4 

Parque Aquático Beach 

Park 

Jingle contendo trechos como “Pro Beach Park eu também 

vou, que o Arrepius tá lá, chegou”. O comercial é sobre a 

nova atração do parque chamada Arrepius, na qual 

crianças aparecem se divertindo com suas famílias. 

Segundo o jingle, “toda a família vai curtir” o lançamento. 

Discovery 

Kids 

5 

Parque de Diversões 

Beto Carrero 

Jingle contendo trechos como “Chegou a nave da alegria, 

você vai se encantar e sorrir” e “No mundo do Beto 

Carrero, sempre é hora de se divertir”. Crianças aparecem 

com suas famílias se divertindo no parque e abraçando 

alguns personagens dos filmes Madagascar e Shrek. 

Discovery 

Kids 

6 

Agência de Turismo 

Agaxtur Universal 

Studios Florida 

Ainda que a locução seja feita por um adulto, os atores são 

principalmente crianças, que estão se divertindo em um 

parque de diversões com suas famílias e com alguns 

personagens dos filmes da Universal Studios. Slogan: 

"Férias como devem ser". 

Discovery 

Kids 

7 

Boulevard Shopping 

Tatuapé (Complexo 

Comercial Tatuapé) 

A peça se inicia com o livro “Meu shopping, Minha 

história, minha vida” sendo aberto. Na primeira página, 

está a atriz Paola Oliveira, que afirma que Papai Noel 

existe no coração das pessoas e que o que não existe é 

"Natal sem shopping e sem história". Em seguida, aparece 

criança puxando a barba de um Papai Noel para conferir 

se o personagem é real. 

Discovery 

Kids 
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FIGURA 19: CONTINUAÇÃO 

8 

Exploração Discovery 

Kids Shopping 

Iguatemi 

A peça é um convite para participar do evento 

“Exploração Discovery Kids”, no qual estarão os 

personagens do canal e serão realizadas brincadeiras. 

Conforme o locutor, que tem voz infantil, explica o 

evento, aparecem cenas de crianças brincando com alguns 

personagens e recreadores. No final, a locução infantil 

aplica tom imperativo ao dizer "venham se divertir com 

toda a família" e “garanta seu ingresso”. 

Discovery 

Kids 

9 

Shopping Iguatemi 

Alphaville com 

Discovery Kids 

A peça é um convite para participar do evento “Shopping 

Iguatemi Alphaville com Discovery Kids”, no qual será 

possível conhecer a história das tradições do Natal. Todo 

em animação, usa tom imperativo ao dizer “Acesse o site 

e saiba mais”, além de mencionar frases como “A gente 

espera por você”. 

Discovery 

Kids 

10 

Restaurante japonês 

Gendai 

A peça começa com o locutor afirmando que “a Sabrina 

vai mostrar para a gente que ‘todo mundo’ adora o 

Gendai”. Conforme o locutor apresenta os tipos de 

pessoas, a apresentadora Sabrina Sato se veste tal qual, 

entre eles “a patricinha”, “o executivo” e “a moderninha”. 

Por último, o locutor menciona que "até as crianças 

gostam de Gendai". Paralelamente, a apresentadora, 

vestida como criança e segurando um ursinho de pelúcia, 

afirma “é verdade” (também com voz infantil). 

Discovery 

Kids 

11 

Bienal do Livro São 

José dos Campos 

A peça divulga o evento, enquanto mostra cenas de 

personagens de diversas idades lendo. O locutor afirma 

que a Bienal é para todas as idades. A maior parte dos 

atores leitores do comercial são crianças. SBT 

12 Vale Sul Shopping 

Toda em animação, a peça mostra o que ocorre por trás do 

relógio Cuco antes de dar as doze badaladas da meia-

noite.  Durante o comercial, há um jingle cantado por 

crianças, com o trecho “juntos construímos um mundo 

melhor, tá chegando a hora de um feliz Natal”. O final do 

jingle é o próprio nome do shopping SBT 

 

Da mesma maneira que ocorreu na categoria de produtos alimentícios, nesta 

também há a reprodução de comportamentos infantis comumente vistos como 

deseducativos. É o caso do Royal Palm Plaza, que mostra duas crianças “roubando” o 

celular da mãe para convencer o pai a levá-las ao hotel. Ainda que possa ser vista como 

uma atitude típica de crianças, portanto inofensiva, reproduz um comportamento não 

recomendável. Os filhos, além de fingirem que são a mãe, utilizam o celular sem sua 

autorização. No fim do anúncio, as crianças dizem, olhando para a câmera, “acesse 

‘diversãoquenãoacaba.com.br’ e cadastre seu celular”. Este comportamento infringe a 

orientação presente no artigo 37 do CBARP, que afirma que a peça comercial deve se 

abster de empregar crianças e adolescentes como modelos para vocalizar apelo direto, 

recomendação ou sugestão de uso ou consumo. Além de não recomendado eticamente, o 

apelo presente no anúncio ainda pode provocar confusão na mente da criança. Isto porque, 

como na peça o celular utilizado é o da mãe, o telespectador pode pensar que, para se 

cadastrar no site, também tenha que utilizar o celular dos pais. Outra confusão que pode 
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gerar é a criança desejar também ter um celular para uso próprio, para poder cadastrá-lo 

no site do hotel.  

O anúncio do Royal Palm Plaza também pode ser relacionado ao protagonismo 

infantil, por apresentar as crianças em papel de destaque no seio familiar. No caso, são 

elas as idealizadoras da viagem de fim de semana, assim como as decisoras por este local 

de férias/lazer em família. No anúncio, ainda que o pai não soubesse que a mensagem de 

celular havia sido enviada pelas crianças, as cenas seguintes mostram que o adulto gostou 

da sugestão de passeio. Além disso, este comercial também pode ser relacionado ao 

marketing de influência, pois identifica a criança como líder de opinião dentro da casa, 

responsável por abordar o produto anunciado e influenciar a opinião dos outros. Como 

visto no segundo capítulo, muitas crianças influenciam na decisão de vários temas 

familiares, entre eles, destinos de lazer. O mesmo ocorre no roteiro da peça comercial: as 

crianças influenciam seus pais e, no final, com o discurso direto, podem influenciar 

também o telespectador a fazer o mesmo.  

Outro caso que pode despertar um comportamento deseducativo na criança é o 

apresentado no comercial do Boulevard Shopping Tatuapé. Nele, a garota-propaganda 

Paola Oliveira, protagonista da novela das 21h da TV Globo à época (Amor à Vida), 

afirma que não existe Natal sem shopping. Esta citação dita em um canal infantil tem um 

peso extra, pois pode induzir a criança a pensar que é necessário, sim, consumir; se for 

no Natal, então, torna-se essencial. A mensagem do anunciante, portanto, considera a data 

de 25 de dezembro como uma razão justa para ir às compras, sejam elas necessárias ou 

não. No entanto, associar Natal com consumo vai de encontro ao sentido originário do 

feriado (que comemora o nascimento de Jesus Cristo). Além disso, como a novela Amor 

à Vida apresentava audiência infantil considerável, pode-se inferir que as escolhas pela 

atriz Paola Oliveira e pelo canal exclusivo infantil indicam que o anunciante pretendia 

atingir o público infantil. Neste caso, o telespectador mirim, ao assistir ao anúncio, pode 

acreditar que a associação é verdadeira e tentar influenciar seus pais/responsáveis a levá-

los ao shopping. Para este trabalho, o comercial do Boulevard Shopping Tatuapé peca ao 

querer estabelecer uma relação entre elementos opostos, além de parecer uma atitude 

irresponsável atrelar consumo ao Natal em um canal de programação infantil.  

De maneira diferente ao anúncio anterior, a abordagem escolhida pelo Vale Sul 

Shopping reforça a ideia de amor e união, sentimentos mencionados tanto nos elementos 

visuais quanto sonoros do comercial. Toda em animação, a peça mostra o que ocorre 

dentro de um relógio-cuco, nos momentos antes da meia-noite de Natal. São mostrados 
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bonequinhos dando corda no objeto e se ajudando mutuamente a completar esta tarefa, 

além de um passarinho (o cuco) se posicionando para anunciar a nova hora. O comercial 

também contém jingle, cantado por vozes infantis, com trechos como “Quando o amor é 

parte do que se faz sonhos nascem tão reais” e “Juntos construímos um mundo melhor, tá 

chegando a hora de um feliz Natal”. Comparando este comercial ao anterior (Boulevard 

Shopping Tatuapé), percebe-se que a mensagem transmitida por este não aborda o tema 

do consumo, ainda que mencione o nome do anunciante no final do jingle. A presença de 

elementos como canção, vozes infantis e personagens animados tende a captar a atenção 

da criança, que pode memorizar o nome do shopping e pedir a sua família para, um dia, 

levá-la ao local.  

Com técnica similar a outros anunciantes, o restaurante japonês Gendai também 

se utiliza de pessoa famosa para buscar atingir o público infantil. Neste comercial, o 

locutor afirma que a apresentadora Sabrina Sato “vai mostrar para a gente que ‘todo 

mundo’ adora o Gendai”. As cenas seguintes mostram a apresentadora se vestindo 

conforme os perfis mencionados pelo locutor, que são “a patricinha”, “o executivo” e “a 

moderninha”. Por último, o locutor afirma que "até as crianças gostam de Gendai", sendo 

complementado pela apresentadora que concorda, com voz infantil, “é verdade”. Por 

apresentar este diálogo, personagens estereotipados e estar em um canal exclusivo à 

criança, para esta dissertação, é indubitável a intenção do anunciante em atingir também 

o público infantil.  

Dos doze (12) anúncios da figura, três apresentam roteiro muito parecido. São 

eles, Rio Quente Resorts, Parque Aquático Beach Park e Parque de Diversões Beto 

Carrero. Nos três, há jingles com trechos sobre os atributos dos locais, como “é natural, 

especial, igual você nunca viu” (Rio Quente Resorts), “toda a família vai curtir” (Parque 

Aquático Beach Park) e “No mundo do Beto Carrero, sempre é hora de se divertir” 

(Parque de Diversões Beto Carrero). Paralelamente a transmissão da canção, os 

comerciais mostram cenas de crianças, acompanhadas de suas famílias, se divertindo nos 

locais anunciados. Ao mostrar infantes em momentos de alegria junto a músicas 

animadas, as três (3) peças parecem querer atrair a atenção do público infantil, para que 

ele, após assistir aos vídeos, influencie seus pais/responsáveis a viajarem para este local 

como destino de férias/passeio em família. 

Ainda sobre estes doze (12) anúncios, é relevante mencionar que dez (10) deles 

foram veiculados, segundo a amostra, somente no canal fechado infantil. Esta dissertação 

percebe a escolha pelo Discovery Kids como indício de que o anunciante almeja atrair a 
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atenção da criança, para que depois ela leve a marca para dentro de casa, influenciando 

nas escolhas da família. Além disso, como nos primeiros anos de vida a criança tende a 

não reconhecer o caráter persuasivo da publicidade, podendo acreditar no que a 

mensagem diz, ter esses anúncios veiculados em um canal cujos telespectadores estão, 

em sua maioria, na primeira infância, é motivo de alerta. Como também a criança aprende 

a se relacionar com o mundo a partir da observação e da imitação, estar exposta a peças 

com comportamentos deseducativos e/ou com apelo direto ao consumo pode gerar um 

impacto ainda maior em sua subjetividade.   

Nota-se também que, nesta categoria, anunciou-se sugestões de passeios do estado 

de São Paulo para o público do Rio de Janeiro (praça desta dissertação). Entre eles, estão 

os dois (2) shoppings acima e três (3) eventos (Exploração Discovery Kids Shopping 

Iguatemi, Shopping Iguatemi Alphaville com Discovery Kids e Bienal do Livro São José 

dos Campos). Para o público de outros estados, estes anúncios tendem a ser ignorados ou, 

se assistidos, a ser facilmente esquecidos, pois o telespectador mirim dificilmente 

conseguiria influenciar sua família a levá-lo nestes locais. Os hotéis e parques de 

diversões presentes nesta categoria, no entanto, não se enquadram nesta situação, pois são 

oferecidos como um pacote de férias e não como uma curta opção de passeio. 

A última categoria analisada é a de produtos que não se encaixaram em nenhuma 

das divisões anteriores, porém que apresentam características interessantes a esta 

pesquisa. 

 
FIGURA 20: OUTROS ANÚNCIOS DE PRODUTOS/SERVIÇOS NÃO EXCLUSIVOS À CRIANÇA  

 Anunciante / Produto 

Destaque aos elementos infantis presentes no 

comercial Canais 

1 Nike  

Vídeo para a Copa do Mundo 2014. O comercial traz os 

jogadores da seleção de futebol brasileira em campo, na 

praia e em terreno baldio. Os jogadores também são 

substituídos em certos momentos por crianças, e, logo 

depois, por animações. No final da peça, surge escrito na 

tela "Ninguém joga como a gente" e "Ouse ser brasileiro". TV Globo 

2 Tramontina 

A peça conta com jingle contendo a frase "tudo em dose 

dupla é bem melhor". Paralelamente à canção, vários 

personagens e objetos são mostrados se duplicando, de 

acordo com o que é cantado no jingle. Entre eles, dois 

macacos de peruca de mulher que estão sentados à mesa, 

duas crianças gêmeas e uma menina com “maria-

chiquinha”.  TV Globo 

3 Sabão em pó Omo 

Em uma garagem, crianças cantam e tocam "We will rock 

you", como em uma banda (cada uma com um 

instrumento). Como estão em um ambiente com óleo de 

carro, se sujam enquanto se divertem. Na última cena do 

anúncio, as crianças agradecem ao público de forma 

semelhante às bandas em shows, curvando-se.  

Discovery 

Kids, SBT 
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FIGURA 20: CONTINUAÇÃO 

4 

Casa X, casa de festas 

da Xuxa 

Em um ambiente todo em animação, a personagem 

Xuxinha (também computadorizada) lamenta por não 

saber onde fazer sua festa, já que tem muita gente para 

convidar. Neste momento, a Xuxa (apresentadora em 

imagem real, não em forma de animação) surge no espaço 

virtual e lhe apresenta sua casa de festas. Em seguida, 

convida o público a levar este mundo para a sua cidade, 

ao se tornar um franqueado da Casa X. TV Globo 

5 Intel  

Comercial com animação, no qual surge o "Amigo Intel", 

o amigo que “traz as ofertas mais incríveis para você”. Na 

peça, o locutor afirma que “chegou a hora de você 

comprar o seu computador para navegar na internet, curtir 

as redes sociais ou estudar”, fala que se aproxima do 

cotidiano de crianças e adolescentes. Enquanto esta última 

citação é feita, o “Amigo Intel” interage com as atividades 

propostas. Este comercial é igual ao Intel da sexta 

categoria (Figura 18), porém sem a parceria com Walmart. TV Globo 

6 Nikon  

O comercial apresenta diversas cenas com a legenda “Eu 

sou...” (como “Eu sou o primeiro amor” e “Eu sou o 

silêncio”). Apesar de não haver locução, há imagens com 

crianças de diversas faixas etárias que falam entre si, além 

de um cachorro, com legendas específicas, como "Eu sou 

a estrela" e "eu sou o arrepio". Há outras legendas, com 

idosos e o momento do nascimento de um bebê. A última 

legenda é “Eu sou Nikon”. 

Discovery 

Kids 

7 Pilhas Duracell (1) 

Todo em animação, a peça mostra o coelho da Duracell e 

uma criança brincando no parque, cada um com seu 

carrinho. O carrinho da criança (menino) logo fica sem 

bateria, enquanto o coelhinho pode brincar muito mais. O 

narrador afirma que o animalzinho só precisou de uma 

pilha Duracell enquanto a criança, de 10 pilhas 

convencionais.  

TV Globo, 

Discovery 

Kids 

8 Pilhas Duracell (2) 

Todo em animação, a peça mostra um menino com a 

camisa da seleção argentina escutando rádio à pilha 

convencional. O narrador afirma que, dessa forma, é 

possível escutar até 17 jogos. Ao lado do menino está o 

coelhinho mascote da Duracell com a camisa da seleção 

brasileira também escutando rádio, porém com pilhas 

Duracell. Segundo o locutor, ao usar a marca, o coelhinho 

pode escutar até 80 jogos.  

Discovery 

Kids 

9 Bom Negócio (1) 

A peça apresenta o ator Paulo Gusttavo no papel de uma 

“bicicleta”, que briga com uma mulher por ela estar saindo 

de carro em vez de bicicleta. Ao final, jingle com o slogan.  

TV Globo, 

SBT 

10 Bom Negócio (2) 

A peça começa com o pai cumprimentando o filho de 

cerca de quatro anos, durante o café da manhã em família. 

Ao caminhar para o fim da cozinha, o pai esbarra no 

antigo carrinho de bebê de seu filho. O objeto, então, 

ganha vida e é representado pelo apresentador Sergio 

Mallandro, que pede para ser levado para passear a quem 

chama de "pápi".  Ao final, jingle com o slogan.  SBT 

 

Com presença nos três canais analisados, os anúncios desta categoria contêm 

elementos atrativos para o público infantil, tais como vídeos computadorizados, com 

crianças e/ou mascotes em animação (casos Nike, Duracell e Casa X), jingles com letras 
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divertidas (Tramontina) e pessoas famosas no papel de objetos personificados com deixas 

cômicas (Bom Negócio).  

Assim como o anúncio do iPhone, a peça comercial da Nikon se destaca, 

principalmente, por divulgar uma marca cara no mercado brasileiro, que só foi 

encontrada, na amostra, no canal de programação exclusiva infantil. Os elementos 

atrativos que a peça apresenta são presença de crianças, idosos e cachorro, além de frases 

de efeito que aparecem sob a forma de legenda.  

Destaca-se nesta categoria o anúncio do sabão em pó Omo, protagonizado 

somente por crianças, que se divertem enquanto cantam e tocam a música “We will rock 

you”, da antiga banda Queen. O objetivo da peça é mostrar que o sabão em pó tira as 

manchas mais difíceis, já que, pelas crianças estarem em uma garagem, com poças de 

óleo de motor no chão, se sujam ao mesmo tempo que cantam e tocam. Este anúncio 

também pode ser relacionado ao protagonismo infantil por mostrar crianças à vontade ao 

praticar uma atividade comumente realizada, de maneira mais “profissional”, por 

indivíduos mais velhos. Ao formarem uma banda e usarem roupas parecidas a de cantores 

de rock, as crianças mostram ter “atitude”, posicionando-se de forma ativa na situação. 

Além disso, a escolha da canção interpretada pela banda no anúncio também pode ser um 

indicativo do protagonismo infantil. “We will rock you”, em tradução literal, é algo como 

“nós vamos sacudir você”, que pode ser uma referência à criança como protagonista e 

com voz ativa, que muda situações pré-estabelecidas, mostrando aos adultos seu ponto de 

vista sobre os mais variados temas. Afinal, elas vão “sacudir” o que está a sua volta. 

Os dois anúncios da Duracell também merecem atenção, pois trazem elementos 

interessantes para análise. Ambos são produzidos completamente em desenho animado, 

com um coelho (mascote da marca) e uma criança como personagens. A locução feita nos 

dois comerciais compara a forma de usar pilhas pelos dois personagens, e, de certa forma, 

promove uma competição entre eles. A criança, que não utiliza Duracell, tem 

desvantagem nas atividades apresentadas, enquanto o coelho, ao usar as pilhas da marca, 

aproveita melhor a situação. O primeiro anúncio mostra o uso de pilhas em carrinhos de 

brinquedo, e afirma que uma pilha Duracell equivale a dez (10) pilhas convencionais. A 

criança retratada na peça, por não usar a pilha anunciada, fica sem poder brincar, enquanto 

o coelhinho continua se divertindo com o brinquedo. O segundo anúncio traz o coelhinho 

com a camisa da seleção brasileira de futebol e a criança com a camisa da Argentina, que 

acompanham a transmissão de jogos pelo rádio à pilha. Assim como o comercial anterior, 

a criança, por usar pilha convencional, só consegue ouvir dezessete (17) partidas, 



182 
 

enquanto o mascote da marca consegue acompanhar oitenta (80). Mais uma vez, a criança 

é prejudicada, pois fica sem bateria no rádio, passando a acompanhar a transmissão com 

o aparelho do coelho. A competição implícita entre quem usa pilhas da marca anunciada 

e quem usa as convencionais está presente nas duas peças, ao mostrar que quem usa 

Duracell pode aproveitar muito mais. Além de retratar as situações em animação, com 

personagens atraentes para o público infantil, as peças mostram atividades comuns à 

infância, como brincar com carrinho e assistir a jogos. É interessante observar que, caso 

o produto anunciado fosse de uso exclusivo infantil, o roteiro poderia ser o mesmo.  

O comercial da Tramontina apresenta, a partir de um jingle animado, que "tudo 

em dose dupla é bem melhor". Paralelamente a apresentação da canção, vários 

personagens e objetos são mostrados se duplicando, como crianças, sapatinhos de cristal 

e taças de sorvete. O humor também está presente na peça ao mostrar, por exemplo, 

macacos de peruca feminina sentados à mesa para comer e um vampiro com somente um 

dente canino (que depois é duplicado). Como se pode perceber, dos elementos duplicados 

mencionados, todos são atraentes para o público infantil. Na letra do jingle há ainda 

expressões como “E tenho dito” e “meu rapaz” (utilizada como vocativo), além do 

questionamento “por que tomar um sundae se posso tomar dois?”, que tornam não só a 

música mais animada como atrai a atenção dos telespectadores. Ainda com relação ao 

jingle, observa-se que alguns dos personagens também cantam alguns trechos, como um 

peixe e um ator representado como cantor sertanejo.  

No entanto, um elemento destacado da peça pode soar incômodo a alguns 

indivíduos e, até mesmo, gerar bullying com eles. Ao mostrar um rapaz com sobrancelhas 

com bastante pelos, o jingle aconselha “não use monocelha, por favor, divida ao meio”. 

Surge, então, na cena, um barbeador elétrico que retira os pelos entre as duas sobrancelhas 

do personagem. Entre as crianças, é comum que algumas tenham pelos neste local como 

retratado no comercial. Estas, ao verem que é algo ruim, podem se sentir desconfortáveis 

com a situação. Além disso, outras crianças, ao assistirem ao anúncio, podem reconhecer 

colegas com esta característica e depois chateá-los repetindo a frase do jingle.   

Sobre os comerciais da Nike e da Casa X, nota-se que ambos misturam 

personagens reais com animações. No caso do anunciante esportivo, os jogadores da 

seleção brasileira de futebol são filmados praticando o esporte em diversos locais, tais 

como em campo, na praia e em um terreno baldio. Em certos momentos da peça, os 

jogadores também são substituídos por crianças, e, logo após, por animações. No final da 

peça, as frases "ninguém joga como a gente" e "ouse ser brasileiro" surgem escritas na 
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tela, com a intenção de gerar orgulho pela nacionalidade entre os telespectadores. Já na 

peça comercial da Casa X, a Xuxinha, personagem que é uma criança em animação, em 

vocalização direta ao público, se mostra preocupada por não saber onde realizar sua festa 

de aniversário. Após a criança dizer “Ai ai ai, e agora?”, surge por um efeito especial a 

apresentadora Xuxa (em imagem real) para acalmá-la. A sugestão da apresentadora é que 

a comemoração ocorra em sua casa de festas, a Casa X. Na última cena, Xuxa também 

convida o público a ser um franquiado deste “negócio dos seus sonhos”. 

Após a análise destas oito (8) categorias, pode-se fazer algumas observações. Ao 

se expor os elementos que atraem a atenção infantil no início deste capítulo, seguidos pela 

análise dos comerciais, notou-se que todas as características estiveram presentes ao 

menos uma vez em cada vídeo. Na figura 21 estão expostas as porcentagens com que cada 

categoria foi utilizada nos comerciais selecionados. 

 
FIGURA 21: CATEGORIAS DE ANÁLISE DE CONTEÚDO X QUANTIDADE DE ANÚNCIOS (%)  

Personagens % Elementos Visuais % 

Presença de crianças  59,74% 

(46) 

Cores fortes e contrastes altos 15,58% 

(12) 

Presença de celebridades 14,28% 

(11) 

Efeitos especiais 27,27% 

(21) 

Personagens e situações estereotipados 7,79% 

(6) 

Sequências rápidas  27,27% 

(21) 

Personagens licenciados ou criados 

para a marca 

20,78% 

(16) 

Presença de animações 38,96% 

(30) 

Presença de animais (principalmente 

os personificados) 

12,98% 

(10) 

Uso de elementos em movimento em vez 

de estáticos 

22,07% 

(17) 

Adultos representados por figuras 

comuns ao imaginário infantil 

10,39% 

(8) 

Os produtos são focalizados mais tempo, 

além de serem apresentados como “bons”  

41,58% 

(32) 

Protagonista idoso 7,79% 

(6) 

  

Elementos sonoros % Enredo % 

Linguagem simples, porém não 

infantilizada, focada e bem-humorada 

35,06% 

(27) 

Associação do uso do produto com 

aprovação social 

6,49% 

(5) 

Presença de jingle ou outra canção 

atraente 

36,36% 

(28) 

Presença de criança como um dos 

protagonistas 

24,67% 

(19) 

Presença de frases de efeito que 

facilitem a memorização 

31,16% 

(24) 

Exploração de temas como medo e 

anseios naturais da infância  

10,39% 

(8) 

  Muita ação 12,98% 

(10) 

  Presença de elementos que invoquem 

recordações pessoais  

14,28% 

(11) 

  Adultos em papeis cômico-depreciativos 3,89% 

(3) 

Nota: as porcentagens ultrapassam 100% porque os anúncios se enquadram em mais de uma categoria. 

 

Desta forma, as cinco (5) categorias de análise de conteúdo mais aplicadas foram: 

presença de crianças (em 46 anúncios, dos 77), produtos focalizados por mais tempo e 

apresentados como bons (em 32 anúncios, dos 77), presença de animações (em 30 
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anúncios, dos 77), presença de jingle ou canção atraente (em 28 anúncios, dos 77) e 

linguagem simples, focada e/ou bem-humorada (em 27 anúncios, dos 77). 

Como já esperado, em todos os blocos comerciais da amostra havia pelo menos 

um anúncio de produto ou serviço de uso familiar ou adulto com elementos criativos 

típicos do universo das crianças. No Discovery Kids, canal exclusivo para este público, e 

no programa Chiquititas, também voltado para este público, ter comerciais com este 

direcionamento é bastante significativo, pois aponta uma provável intenção do anunciante 

em querer impactar o público infantil.  

Em geral, as peças mostraram mais de um (1) elemento ao mesmo tempo. Por 

exemplo, o anúncio da marca Sky juntou celebridade, criança e canção animada, e os 

anúncios da marca Michelin e da Duracell juntaram desenho animado, história com 

criança em destaque e interação com o personagem da marca. A presença destes 

elementos sugere que o público-alvo destes comerciais pode abranger também o infantil, 

ainda que não se possa confirmar esta afirmação.  

Ao mesmo tempo, adultos com interesse pelo mundo jovem, conforme 

mencionado no primeiro capítulo, também podem se sentir atraídos por comerciais com 

estas características. Segundo Rocha e Pereira (2012, p. 25), hoje, o jovem é, 

provavelmente, “uma das representações mais acionadas pela narrativa midiática como 

um modelo a ser seguido por todos em uma cultura que pretende esticar sua noção de 

juventude aos limites do que, até há pouco tempo, era impensável”. Esta ideologia juvenil 

estaria presente, principalmente nos desejos de consumo, tanto das crianças que querem 

parecer adolescentes mais cedo, quanto de adultos que querem esticar a fase tenra de sua 

juventude. Assim, pode-se dizer que, atualmente, a publicidade que trabalha este conceito 

em suas campanhas publicitárias pode ter como objetivo atingir tanto o público infantil 

quanto o “adulto infantilizado”. 

É o caso, por exemplo, dos anúncios selecionados da categoria de automóveis. Ao 

ambientar seus roteiros em cenários de ficção científica e contos de fadas (este 

envolvendo também elementos de sedução para homens), as peças podem atrair tanto o 

interesse da criança quando do adulto mais apegado às suas memórias e comportamentos 

infanto-juvenis.  

Dos três canais observados na amostra, o que mais veiculou anúncios com recurso 

infantil foi a TV Globo, com quarenta e um (41) exemplos dos comerciais acima. Em 

seguida, o SBT com trinta (30), e Discovery Kids com dezesseis (16). A maioria dos 

anunciantes escolheu anunciar em somente um canal, dos três analisados. Desta maneira, 
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dos setenta e sete (77) anúncios, sessenta e nove (69) foram encontrados em só um dos 

canais, enquanto (8) estiveram presentes em mais de um – dados com relação aos canais 

escolhidos para a análise. 

Embora a maioria dos anúncios da amostra tenha sido veiculado na TV Globo, os 

canais SBT e Discovery Kids também indicaram fortes indícios de direcionamento de 

produtos não exclusivos infantis a crianças. Os oferecimentos de Chiquititas, por 

exemplo, eram os anunciantes Chamyto, Omo, Cacau Show, Dettol, Kibon e leite Cooper, 

ou seja, em sua maioria produtos de uso familiar, em que os adultos são os responsáveis 

pela compra. Já o Discovery Kids se sobressai por representar a preferência de 

anunciantes de férias e programas de lazer, ao veicular com exclusividade dez (10) 

anúncios dos doze (12) da categoria. Uma das razões para esta preferência pode ser o 

perfil de indivíduos que assinam o serviço de TV a cabo, que, por terem condições 

financeiras de arcar com seu custo, também podem ter dinheiro para realizar viagens em 

família de lazer.  

Assim, nota-se que cada canal trouxe alguma particularidade relevante para a 

análise, assim como diversos anúncios veiculados reforçaram o tópico sobre o interesse 

publicitário que há em cima do público infantil. 

 

4.3 Entrevistas 

Nas entrevistas, não foram observadas diferenças significativas entre as respostas 

dos adultos. As respostas mais repetidas se basearam no reconhecimento dos comerciais 

pré-selecionados e no tipo de produto cuja influência dos filhos nas compras era maior. 

Todos os filhos dos entrevistados assistem televisão, em média de duas a três horas 

diárias. Os programas mais assistidos, segundo os pais, são desenhos animados de canais 

fechados e a novela Chiquititas. Houve alguns casos, no entanto, em que se afirmou que 

as crianças praticamente só assistiam, em casa, a Netflix (TV por Internet em que se pode 

escolher, mediante pagamento, a quais programas assistir).  

Outra observação feita quanto à programação refere-se a um pai ter dito que o 

filho de oito (8) anos assistia ao Globo Repórter, programa semanal noturno da TV Globo 

transmitido após a novela das 21h às sextas-feiras. Atualmente, este programa tem início 

às 22h45. A justificativa para tal foi a “compatibilidade do programa com a idade dele”. 

Por começar às 22h45, é possível que a criança já estivesse em frente à televisão antes do 

início do programa. Caso seja verdadeiro, pode ser que a criança também assistisse a 

novela das 21h, ainda que o pai entrevistado não tenha mencionado.   
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Este ponto remete a outro: nenhuma família afirmou que os filhos assistiam a 

novelas da TV Globo. Esta declaração contradiz com três (3) respostas dadas. O comercial 

do Chester Perdigão, por exemplo, só foi localizado, na amostra, neste canal, e três (3) 

pais mencionaram a lembrança deste anúncio por parte das crianças (os comerciais mais 

lembrados serão mencionados adiante). Este fato nos indica uma possível omissão de 

informação por parte dos pais, talvez por não admitirem que permitem a seus filhos 

assistir a este tipo de programação. Além disso, como já abordado anteriormente, a novela 

das 21h Amor à Vida apresentava um número considerável de espectadores mirins, 

portanto não seria incomum caso os filhos dos entrevistados também a assistissem. 

Com relação sobre o que é veiculado na TV, todos os pais disseram que sempre 

conversam com os filhos a respeito. Destes, 20% (4 pessoas, de 20) afirmaram que 

conversam, em geral, sobre o tema do programa, sobre o que aconteceu no episódio 

assistido e sobre o que é real ou não, comparando com a situação familiar. A maioria dos 

entrevistados (80%, ou 16 pessoas, de 20) afirmou conversar também sobre o que é 

veiculado nos blocos comerciais. Nestes momentos, segundo o que nos foi dito nas 

entrevistas, os adultos conversavam sobre quais produtos não eram de fato necessários e 

se os filhos já tinham itens similares. Uma mãe de um menino de sete (7) anos e outro de 

(5) afirmou que “é comum eles falarem ‘mãe, eu quero esse brinquedo’, sempre pergunto 

o motivo, e eles ficam sem resposta, aí costumo mostrar o quanto eles têm de brinquedos 

e que não precisam de mais um”. Outra mãe de uma criança de oito (8) anos declarou que 

conversa com a filha sobre como “os comerciais incentivam o consumo e que não há 

necessidade de se ter coisas em excesso, pois com o dinheiro que gastaríamos podemos 

ajudar pessoas que precisam de alguma forma de nossa ajuda”. 

Esta educação financeira é válida para que, no futuro, as crianças possam ter mais 

conhecimento sobre como lidar de maneira positiva com assuntos de consumo, além de 

ter menos probabilidade de se tornar consumistas. Como mencionado no segundo 

capítulo, abordou-se que a comunicação da família sobre compras e comportamento de 

consumo é de grande importância para o processo de socialização do consumo da criança. 

Portanto, caso os pais realmente pratiquem o que informaram, pode-se dizer que estão 

preparando seus filhos para serem consumidores mais conscientes no futuro. 

Os horários mais mencionados para se assistir TV foram antes da escola (todas as 

crianças estudavam à tarde) e à noite. O ambiente escolhido para esta atividade, segundo 

os entrevistados, é a sala. Isso indica que, em geral, as crianças escolhem a programação 

televisiva noturna de onde moram, pois, como assistem TV em ambiente comum a todos 
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e geralmente estão acompanhadas, de certa forma “impõem” o que desejam assistir aos 

seus familiares. Da mesma maneira, este momento em família também pode justificar o 

conhecimento por parte das crianças de comerciais veiculados na TV Globo, canal aberto 

com programação noturna nem sempre indicada para crianças.  

Ainda que pareça algo inofensivo, alguns profissionais não recomendam que a 

criança comande a dinâmica familiar. Para a psicanalista Marcia Neder, pesquisadora do 

Núcleo de Pesquisa de Psicanálise e Educação da Universidade de São Paulo (Nuppe-

USP), os pais não devem permitir que uma criança com mais de dois (2) anos seja o centro 

de atenção da família.  Isto porque, desta maneira, a criança tenderá a pensar que ela é o 

mais importante e provavelmente carregará este comportamento ao longo da vida – tendo 

possíveis dificuldades futuras (PAULINO, 2014).   

Desta maneira, ainda que as entrevistas tenham mostrado comportamentos 

positivos dos pais, como conversar a respeito da programação televisiva e do consumo 

com os filhos, além de não concretizar todos os pedidos de compras dos filhos, há indícios 

de que eles também podem permitir certos prazeres às crianças que podem gerar 

problemas futuros. Como todos os entrevistados trabalham fora de casa, pode ser que 

vejam o hábito de assistir à televisão à noite com a família como um momento de união. 

Porém, caso permitam, com frequência, à criança escolher o que vão assistir, é preciso 

atenção para não provocar no filho a ideia de que é ele quem manda em casa.  

Quando perguntou-se aos pais se eles acreditavam que a publicidade influenciava 

a criança a sugerir marcas de produtos que não são exclusivos para seu consumo próprio 

(como carros, macarrão, hotéis, entre vários outros), todos afirmaram que sim. De fato, a 

influência da publicidade no comportamento da criança pode ser sugerida a partir do 

reconhecimento dos entrevistados de que os pedidos de compras dos filhos eram de 

produtos que estavam sendo anunciados – muitos destes, não eram de uso exclusivo 

infantil. Uma mãe, por exemplo, relatou que várias vezes quando está no mercado com a 

filha de seis (6) anos, a criança reconhece personagens e, em seguida, lhe pede para 

comprar os produtos: “é comum ela dizer ‘mãe, compra Mister Músculo! Mãe, olha o 

Pato Purific! Mãe, compra Friboi!”. Ainda que nem sempre os pais comprem os itens 

solicitados, o fato da criança memorizar as marcas e sugerir a sua compra mostra que a 

publicidade pode estar utilizando elementos para captar a atenção dos menores. Dos três 

produtos mencionados por esta mãe, a marca Friboi é a única presente na análise de 

comerciais realizada no subcapítulo anterior, que identificou características atrativas para 

o público infantil na peça deste anunciante. 
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Questionada sobre a influência da publicidade sobre os pedidos de seu filho, uma 

mãe de um menino de nove (9) anos informou que, para ela, a opinião dos amigos de 

escola é ainda mais eficaz sobre as escolhas de compra de seu filho que a publicidade. 

Segundo esta mãe, “a influência maior está na troca com os colegas na escola, ou seja, o 

boca-a-boca influencia mais”. Como visto no segundo capítulo, indivíduos que se 

encontram na fase final da infância, como este menino, tendem a dar grande valor à 

opinião dos amigos em suas escolhas de consumo.  

Das famílias entrevistadas, 55% delas (11 pessoas, de 20) disseram que os filhos 

costumam pedir, em média, de dois (2) a três (3) produtos por semana. Uma mãe com 

filhos de seis (6) e cinco (5) anos declarou que considerava esse número “até pouco diante 

do que passa de propaganda de brinquedos a cada intervalo dos desenhos”. A segunda 

frequência mais mencionada é de uma (1) a duas (2) vezes por mês, número 

consideravelmente menor que o anterior e que foi a resposta de 20% dos pais (4 pessoas, 

de 20). Também com 20% estão os pais que afirmaram que seus filhos não pedem nada. 

Somente um pai mencionou que seu filho, de sete (7) anos, pede sempre por produtos. 

Este pai afirmou que a criança “sempre pede brinquedos do Ben10 e para levá-lo para 

comer Mc lanche feliz também”. 

Desta maneira, um número relativamente alto (40%, ou 8, dos 20 pais) afirmou 

que seus filhos pedem poucos produtos por mês, ou até mesmo nenhum. Percebe-se, 

então, uma divisão significativa de respostas, em que as mais mencionadas estão em lados 

opostos: considerando que um mês tem quatro (4) semanas, enquanto para 40% dos 

entrevistados a criança pede de zero (0) a dois (2) produtos por mês, para 55% deles, ela 

pede de oito (8) a doze (12). Como ambas porcentagens são altas, esta disparidade pode 

indicar mais uma vez alguma omissão por parte dos entrevistados, talvez por não 

admitirem que seus filhos possam ser insistentes quanto às compras. 

Mesmo com a média/alta frequência de pedidos, 45% dos pais (9 pessoas, de 20) 

pais afirmaram que quase nunca realizam as vontades de consumo dos filhos, deixando 

os presentes restritos a datas comemorativas, como Natal, Dia das Crianças e aniversário. 

É o caso de uma mãe de uma criança de sete (7) anos e outra de cinco (5), que afirmou 

que “dependendo do valor, digo que talvez possam ganhar na próxima data festiva uma 

coisa apenas, e que não pode ser nada muito caro”. Ainda sobre o tema, 40% dos pais (8 

pessoas, de 20) afirmaram que cedem aos desejos dos filhos com restrições mais leves. 

Por exemplo, uma mãe de uma criança de nove (9) anos afirmou que compra “apenas 

quando é algo que está dentro das possibilidades ou previsão de despesas, algo que ele 
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não ganha há algum tempo, sigo a média de uma ou duas vezes ao mês”. A frequência de 

compra estabelecida por esta entrevistada levanta duas observações. A primeira é a de 

que a mãe considera uma compra a cada duas semanas como aceitável porque representa 

“algum tempo” sem presentear o filho. A segunda é a de que a frequência com que cede 

aos desejos da criança é relativamente alta quanto comparada a dos pais que só 

presenteiam em datas comemorativas.  

Por fim, apenas 15% (3 pessoas, de 20) dos entrevistados disseram que compram 

praticamente tudo o que os filhos lhe pedem, com a única ressalva de que pesquisam o 

preço antes de comprar.  

Desta forma, segundo as informações coletadas, 85% dos pais (17 pessoas, de 20), 

por não cederem sempre aos pedidos das crianças, mostravam ainda ter o controle sob o 

que era consumido dentro do lar. Ainda que permitissem certos tipos de compras aos 

filhos ao longo do mês, procuravam presenteá-los com presentes mais caros somente em 

datas comemorativas. Segundo eles, essa atitude permitia que os filhos compreendessem 

melhor o conceito do que era realmente necessário e do que era vontade passageira. 

Sobre a escolha do que comprar, 90% dos pais (18 pessoas, de 20) afirmaram que 

consultavam os filhos principalmente em itens com relação a alimentação, vestuário e 

brinquedos. Uma mãe de duas meninas de sete (7) e cinco (5) anos declarou que sempre 

consultava as filhas “tanto para roupas, calçados e brinquedos. Se vamos a uma loja, eu 

seleciono as opções que acho viáveis e dou duas ou três opções pra que elas escolham”. 

Esta mesma mãe também afirmou que, em algumas ocasiões, comprava produtos não 

exclusivos à criança quando as filhas solicitavam, porém “sempre algo simples, nunca 

carros ou viagens. Porque já digo ‘não’ tantas vezes, que em outros momentos me permito 

mimá-las”. Um pai de duas crianças de oito (8) e cinco (5) anos também mencionou que 

cedia ao desejo dos filhos quanto a estas categorias de produtos: “já comprei alimentos, 

passeios, cosméticos. Porque, dentro do possível, se não for gerar nenhum problema, 

gosto de agradá-los”. Por serem similares, as duas justificativas apontam que, para estes 

pais, quando os produtos desejados não são de alto valor, gostam de comprá-los para 

“mimar”, “agradar” (palavras usadas pelos entrevistados) as crianças, em vez de sempre 

lhes dizer “não”. Este ponto surgiu na dissertação57 ao se abordar a dificuldade que os 

pais têm em negar todos os pedidos dos filhos, pois não querem ser vistos como “vilões”, 

que não permitem pequenas alegrias à criança. 

                                                           
57 Vide página 89. 
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Com relação a produtos e serviços não exclusivos à criança, 90% dos pais (18 

pessoas, de 20) também disseram que escutam a opinião dos filhos, principalmente quanto 

a alimentos. Com relação a produtos caros, dois (2) adultos informaram que seus filhos 

tiveram grande participação na escolha do novo automóvel: um sobre a marca do carro, 

e outro sobre marca, modelo e cor. Neste segundo caso, a entrevistada disse que a opinião 

da filha de oito (8) anos foi “o fator decisivo. Ela queria muito que eu comprasse esse 

carro. Obviamente, eu queria essa marca, mas ela teve peso, sim”. 

Em todos os questionários, nenhum pai afirmou que a criança insistia muito pela 

compra, sendo compreensiva com o primeiro “não” paterno. Não se pode entender esse 

dado como integralmente confiável, no entanto, pois é possível que a amostra não 

quisesse dizer à entrevistadora que seus filhos eram insistentes e/ou exigentes na hora da 

compra.  

Dez (10) comerciais (dos 77 analisados anteriormente) foram escolhidos para 

serem apresentados aos pais. A escolha se justifica pela quantidade, nos mesmos, de 

elementos atrativos para as crianças, por conterem algum hábito não recomendável, e por 

trazerem elementos de possível estímulo ao protagonismo infantil. São eles: Royal Palm 

Plaza, Gendai, Chester Perdigão, Friboi, Epocler, Omo, O Boticário, Casa & Vídeo (2), 

Casas Bahia e Carro Strada 2013.   

Como resultado, o anúncio mais lembrado pelos pais foi o da marca Friboi (13 

vezes), seguido por Omo e O Boticário (ambos 12 vezes), Chester Perdigão (9 vezes) e 

Gendai (8 vezes). Os menos lembrados foram Epocler (5 vezes), Casa & vídeo (4 vezes), 

Strada 2013 (3 vezes) e Casas Bahia (2 vezes). Dentro do público estudado, nenhum pai 

se recordou da publicidade do Royal Palm Plaza.  

Os anunciantes com maior número de lembranças também foram os mais 

solicitados pelas crianças. De acordo com os dados das entrevistas, com relação aos dez 

(10) anunciantes acima, 30% dos pais (6, de 20) relataram que a marca Friboi foi a mais 

pedida pelos filhos, sendo seguida por O Boticário (informado por 20%, quatro pais, de 

20) e Chester Perdigão (mencionada por três pais, ou 15%). Também foi relatado por duas 

(2) famílias que as crianças quiseram imitar na vida real o roteiro de O Boticário. A mãe 

de uma criança de cinco (5) anos afirmou que a filha lhe “pediu dinheiro pra ela comprar 

um perfume bem lindo e cheiroso para mim [mãe]”, após ver o comercial. Outra 

entrevistada declarou que, também depois de assistir a este anúncio, o filho de sete (7) 

anos comentou sobre a falta de contato com o pai e “perguntou se, caso ele comprasse o 

presente para o pai, ele viria vê-lo. Quase morri, foi difícil”. Neste caso, ainda que não 
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fosse o objetivo do anúncio, o filho da entrevistada se viu no papel veiculado e queria 

repeti-lo como forma de se aproximar do pai. Nesta família, o pai não morava em casa e 

nunca tinha ido ver os filhos. 

A marca Friboi, que foi a mais mencionada pelos pais e pedida pelos filhos, 

também foi citada de outras maneiras. Segundo dois (2) entrevistados, nem sempre eles 

compram esta marca, porém, quando o fazem, gostam de mostrar aos filhos para que eles 

fiquem “felizes”. Estes adultos relataram que toda vez que vão ao mercado com as 

crianças, elas lhe perguntam se estão comprando a carne Friboi. É o caso da mãe de uma 

menina de oito (8) anos, que declarou que “toda vez que vou no mercado, ela me pergunta 

se eu estou comprando a carne Friboi, ou seja, total influência da publicidade”. Outra mãe 

de uma menina de seis (6) anos afirmou que a filha “sempre perguntava se eu comprava 

Friboi. Esta semana, eu mesma a chamei para ver que eu tinha realmente comprado a 

carne Friboi. Ela riu”. 

Nos dois casos acima (O Boticário e Friboi), nota-se como a publicidade pode 

influenciar no comportamento infantil. Ao assistir a estas peças, as crianças em questão 

não desejam somente o produto, mas também os comportamentos, atitudes e valores 

presentes nos anúncios.  

Com relação à marca Chester Perdigão, uma entrevistada mencionou que seus dois 

filhos “riram da propaganda e mexeram comigo por conta do nome da moça. Lembro que 

de vez em quando cantavam algumas partes para mim, de brincadeira, dizendo que era 

para eu não estragar o Natal também”. Esta fala denota como a criança está atenta à 

linguagem publicitária e como é preciso atenção e bom-senso por parte das agências de 

publicidade no que se é transmitido. Isto porque, ainda que o tom humorístico estivesse 

presente na peça e também no “pedido” dos filhos, este anúncio critica quem não cozinha 

o produto anunciado. Como a criança ainda está desenvolvendo processos cognitivos, 

tende a lembrar do que não é usual e, neste anúncio, pode ignorar a mensagem do produto 

e se focar na frase principal do jingle “Isabel, Isabel estragou o Natal”. É o que 

aparentemente ocorreu na casa desta entrevistada. 

Sobre produtos anunciados com jingles e canções atraentes, ainda que menos 

solicitados pelas crianças entre os dez (10) anúncios apresentados, dois (2) pais disseram 

que os filhos gostavam da música veiculada junto ao Strada 2013 e um (1) pai disse o 

mesmo sobre a peça do Epocler. Nos três casos, os adultos disseram que os filhos 

cantavam a letra dos jingles em casa. 
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De maneira geral, as entrevistas refletiram que já há uma consciência por parte 

dos adultos de que a publicidade influencia a opinião das crianças tanto em relação a 

produtos infantis quanto a produtos não exclusivos a esta idade. Dez (10) pais 

mencionaram que os filhos reconhecem e desejam comprar produtos que utilizam 

personagens animados em suas comunicações, assim como anunciantes que trazem outros 

elementos atraentes para as crianças, como Friboi e O Boticário. Como exemplo, a mãe 

de duas crianças de sete (7) e cinco (5) anos afirmou que, quando os filhos a acompanham 

ao mercado, “na maioria das vezes, pegam aquelas balas de gelatina com algum 

personagem, pode ser o do Carros, do Mickey, enfim. Também pegam algum tipo de 

biscoito com personagem”. 

A análise empírica realizada por esta dissertação permitiu perceber o quanto o 

conteúdo de mídia pode impactar a criança. A alta quantidade de comerciais veiculados 

com elementos atrativos à criança é um motivo preocupante, visto que a TV é um dos 

meios mais utilizados por este público. Nas entrevistas, notou-se que as crianças estão 

atentas às mensagens e, muitas vezes, desejam os produtos ou serviços anunciados – 

mesmo quando não é para seu uso exclusivo. 
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Considerações finais 

Esta pesquisa teve por objetivo estudar como a publicidade poderia estimular 

crianças a se tornarem, não apenas consumidores finais, mas também influenciadores na 

tomada de decisão por parte de quem possui efetivamente o poder de compra. O estudo 

também buscou investigar a influência de consumo que a criança pode realizar no seio 

familiar, no caso de produtos não exclusivamente infantis, ou seja, no que tange ao 

consumo realizado por seus pares de faixas etárias distintas. Além disso, outros dois 

objetivos da pesquisa foram compreender em que grau a publicidade estaria envolvida no 

estímulo desta postura específica de consumo, assim como quais as possíveis 

consequências deste comportamento na subjetividade infantil. 

Como apontado por esta pesquisa, anunciar para a criança tornou-se bastante 

lucrativo, não apenas porque o público infantil escolhe muitos dos produtos consumidos 

pela família, mas também porque tende a ser fiel às marcas que o impactaram desde muito 

jovem. Dentre as mídias atuais, a televisão se sobressai como uma ferramenta 

especialmente poderosa para atingir este público, pois, mesmo com o crescimento da 

internet, ainda é um dos meios preferidos da criança brasileira. Consequentemente, 

tornou-se comum ver agências de publicidade e profissionais de marketing buscando 

atingir o público infantil a partir de ações mercadológicas veiculadas nesta mídia e 

estudando, para tanto, novas técnicas, muitas delas advindas de estudos de psicologia 

infantil e comportamento do consumidor infantil. Estas pesquisas apontam que a 

utilização de elementos específicos torna os anúncios bastante atraentes para a criança. 

Os elementos sugeridos são linguagem simples e bem-humorada, frases de efeito, 

apresentação do produto como “indiscutivelmente bom”, jingle / canção atraente, cores 

fortes e contrastes altos, efeitos especiais, sequências rápidas, presença de animações, uso 

de certos personagens (como criança, idoso, adulto em papel cômico-depreciativo, 

animal, celebridade, estereotipado, ou licenciado), associação do uso do produto com 

aprovação social, presença de elementos que invoquem recordações pessoais e 

exploração de temas como medo e anseios naturais da infância.  

Com relação ao objetivo de investigar a influência de consumo infantil na família, 

esta pesquisa identificou que as crianças, muitas vezes, solicitam a compra de produtos e 

serviços que não são para uso próprio ou pelo menos não exclusivamente para sua 

utilização, sendo responsáveis pela movimentação de significativas cifras no mercado 

mundial, tanto como consumidora quanto como influenciadora de compra. Este 

comportamento se deve, entre outros fatores, às mudanças ocorridas no cotidiano das 
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famílias, as quais permitiram a maior participação da criança em decisões diversas 

tomadas no âmbito doméstico. Atualmente, muitos pais já consideram as opiniões dos 

filhos sobre os mais diversos assuntos, até mesmo, em decisões que afetam todos os 

membros da família, como destino das férias e automóvel a ser comprado. 

Esta dissertação apontou também que outra possível causa para a influência da 

criança sob os demais membros da família pode estar relacionada à valorização do 

chamado protagonismo infantil. Com base em práticas sociais que permitiram o 

reconhecimento da criança como ser participativo do mundo adulto, o protagonismo 

infantil tem sido relacionado, muitas vezes, positivamente ao desenvolvimento 

intelectual, psicológico e emocional da criança. Seguindo tal raciocínio, é comum ver 

famílias incentivando seus filhos a participarem das execuções de tarefas e decisões do 

lar, dividindo-as com os adultos. Este comportamento tem sido associado a mudanças 

benéficas na rotina familiar, como por exemplo, aproximar pais e filhos e estimular a 

sensação de participação e pertencimento na família por parte das crianças.  

Por estimular a voz ativa da criança dentro da família, o protagonismo infantil 

também pode ser, no entanto, ainda que sem intenção, um acelerador da influência das 

crianças no cotidiano de consumo das famílias. Diante disso, é possível que os 

profissionais de marketing tenham interesse em estimular tal comportamento para, a partir 

da criança, atingir os demais membros da casa, em um processo conhecido como 

“marketing de influência” ou voltado a influenciadores de compra. Sendo assim, pode-se 

sugerir ainda que a publicidade também reconhece o poder de compra da criança, assim 

como sua influência no comportamento de consumo de outros sujeitos. 

Os pontos acima levam a outro objetivo citado desta pesquisa, referente a 

compreender em que grau a publicidade estaria envolvida no estímulo desta postura 

específica de consumo. Ao utilizar, nas peças comerciais, elementos considerados 

atraentes para o público infantil, como os mencionados anteriormente, o anunciante 

parece ter a criança como alvo de diversas campanhas publicitárias, sejam elas de 

produtos de uso infantil, familiar ou adulto. Atualmente, é possível identificar estes 

elementos em várias peças publicitárias. Entre elas, estão não só aquelas de produtos de 

uso exclusivo da criança, mas também outras, de itens de uso adulto ou familiar 

(alimentos do dia a dia, produtos de limpeza, hotéis, automóveis, serviços bancários, entre 

outros). Na etapa de análise de comerciais desta pesquisa, de fato, observou-se que é 

muito comum a veiculação de anúncios de produtos de uso adulto e familiar com 

linguagem infantil, tendo sido encontrados setenta e sete (77) peças comerciais com este 
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perfil. Muitas delas não traziam sequer atores adultos no vídeo, ou quando os mostravam 

os apresentavam em papeis secundários. Além disso era constante a presença de crianças 

e de animações nas peças.  

Não pode ser descartada a possibilidade de que a intenção dos empresários com 

este apelo infantilizado possa ser alcançar adultos com interesse pelo mundo jovem, os 

quais, conforme abordado na primeira parte desta pesquisa, também poderiam se sentir 

atraídos por comerciais com estas características. No entanto, parece mais coerente 

afirmar que tal abordagem se deva, sim, a uma intenção dos anunciantes de atingirem 

principalmente a criança. Afinal, o que mais se observa de referências da infância no 

público adulto são personagens, animações específicas que fizeram parte da época tenra 

deste nicho, elementos que seriam os mais apropriados para utilização em campanhas. E, 

se a utilização de crianças em anúncios é uma estratégia muito usada para atingir adultos, 

dado o alto potencial de gerar emoção positiva, quando é esse o objetivo, o apelo costuma 

ser de tom mais comovente, o que não ocorreu em várias das campanhas analisadas.  

Na etapa de entrevistas da pesquisa empírica, os pais também apontaram como 

verdadeira a possibilidade da publicidade ter por objetivo influenciar seus filhos quanto 

ao consumo. Perguntados sobre a questão, os entrevistados afirmaram que a publicidade 

influencia, sim, nos pedidos de compra dos filhos, assim como, muitas vezes, eles (os 

adultos) cedem aos desejos das crianças. Ainda que a compra de presentes seja feita em 

datas comemorativas, pedidos e aquisições de pouco valor monetário, como itens 

alimentícios, ocorrem a todo momento. Não à toa, dos comerciais analisados, a categoria 

de alimentos e bebidas é uma das que mais está presente na TV brasileira quando se trata 

de linguagem infantil.  

Para descobrir a origem do interesse publicitário no estímulo ao papel da criança 

como influenciadora de compra, além de quais impactos poderiam ocorrer na 

subjetividade infantil, foram abordados fatores históricos e psicológicos da infância na 

primeira parte desta dissertação. A partir deles, percebeu-se como a relação da criança 

com o mundo que a cerca sofreu alterações ao longo dos séculos. De indivíduos sem voz 

e com pouca importância para os adultos e a sociedade, a criança passou a ser priorizada 

em culturas variadas. Esta mudança também ocorreu no meio acadêmico, onde foi 

observado um aumento do número de estudos sobre sua individualidade, entre eles o da 

psicologia do desenvolvimento infantil. Segundo esta ramificação, conforme a criança 

cresce, recebe diversas influências, tanto de pessoas quanto do meio social em que está 

inserida, influências, estas, capazes de moldar seu perfil psicológico e personalidade. Isto 
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porque, desde o momento em que nasce, a criança já se integraria a um mundo com 

significados, padrões e regras definidos, ainda que passíveis de mutação. Da mesma 

forma, os contextos que envolvem o recém-nascido não são sempre iguais. Por exemplo, 

de acordo com o meio em que se desenvolve, a cultura influencia em quais hábitos serão 

adquiridos e como será sua forma de se relacionar com outros indivíduos. 

Como, no Brasil, a TV, há tempos, ocupa um significativo espaço no cotidiano 

das crianças, tal plataforma midiática pode ser um significativo modelo referencial para 

sua subjetividade, desde muito cedo. Sendo esta mídia marcada por uma profusão de 

anúncios atraentes ao público infantil, ou seja, repleta de apelos ao consumo, um dos 

impactos deste cenário na subjetividade infantil está relacionado a maior exposição da 

criança à cultura do “ter”, o que poderia estimulá-la a absorver o traço consumista em sua 

personalidade. Outro possível impacto é o estímulo ao chamado “encurtamento da 

infância”, ou até mesmo a seu “desaparecimento”, como defende Postman já na década 

de 1980. Isto porque a própria publicidade e o marketing infantil poderiam incitar tanto o 

consumo de produtos de adolescentes e adultos por crianças, como comportamentos não 

recomendados à sua faixa etária. 

Como forma de diminuir a ocorrência destes impactos, esta pesquisa apontou a 

importância da ética publicitária, de políticas de comunicação para o setor e da 

conscientização do mercado. Ao terem à disposição pesquisas sobre o tema, os 

profissionais deveriam ter mais cuidado na criação de campanhas mercadológicas que 

possam atrair este público. Além disso, outra maneira de tentar evitar este comportamento 

é controlando o período em que a criança fica exposta à TV e a outras mídias. 

Independentemente de como a criança invista seu tempo, é importante que ela seja 

incentivada a brincar em vez de permanecer por um tempo considerável passiva em frente 

a alguma tela. 

No debate sobre a relação entre mídia e criança, discutiu-se, neste estudo, como a 

publicidade se apropriou da psicologia infantil para influenciar atitudes e incentivar a 

adoção de certas linguagens, gostos e comportamentos, referentes ou não a consumo, bem 

como, foram apontadas consequências da relação entre consumo e protagonismo infantil. 

A psicologia infantil também atraiu interesse de organizações que lutam contra o 

direcionamento de publicidade aos menores de doze (12) anos. Ou seja, da mesma 

maneira que estudos sobre o desenvolvimento psicológico da criança têm auxiliado 

setores de marketing a refinar suas estratégias, têm também favorecido diversas 

organizações a embasar seu discurso contra a publicidade para este público. 
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Desta forma, a relação entre mídia e criança também permitiu a percepção de uma 

dualidade sobre a figura infantil. Por um lado, muitos veem a criança como ingênua e 

imatura para receber tantos impactos mercadológicos. Por outro, ela é tratada como 

consumidora e influenciadora de compras, papeis pelos quais diversas marcas movem e 

lucram cifras milionárias. Ao mesmo tempo que existem leis como o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) e o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para proteger os 

indivíduos desta faixa etária, há um intenso esforço de marketing para o estímulo ao 

consumo feito por empresas mais interessadas em suas vendas do que na responsabilidade 

social e na ética ao anunciar.  

Como visto ao longo desta dissertação, nem sempre o direcionamento publicitário 

é benéfico à criança. De acordo com a idade, ela pode não ter compreensão do objetivo 

comercial e persuasivo dos anúncios, assim como não perceber a influência que recebe 

para consumir por parte deles. Dependendo da faixa etária, a criança também pode não 

saber diferenciar o produto “mágico” anunciado do que efetivamente é posto à venda, 

gerando frustração no momento em que o adquire, além do desejo por um novo produto 

que compense tal mal-estar.  

Sobre a questão legal, ainda que haja leis nacionais e internacionais que visem 

proteger os menores e que novas restrições para regulamentar o setor tenham surgido, até 

o momento as mídias brasileiras continuam veiculando anúncios para este público, seja 

com a intenção de fazê-las consumidoras, seja visando estimular nelas a função de 

influenciadoras de compra. São exemplos os setenta e sete (77) anúncios selecionados 

pela pesquisa empírica durante cinquenta (50) dias de observação. Este número é um 

motivo de alerta, pois infringe as leis existentes no país sobre a veiculação de comerciais 

para crianças. Ainda que a resolução de número 163 do CONANDA seja posterior ao 

período de análise dos anúncios, o Código de Defesa do Consumidor e a 

autorregulamentação já estavam em vigor com artigos que sugeriam a irregularidade de 

tais recursos criativos.  

Como apontado na pesquisa, o posicionamento de muitos profissionais da área de 

comunicação é de que novas leis sobre o assunto são uma forma de censura à atividade, 

pois a autorregulamentação, realizada pelo CONAR – Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária, já seria suficiente para proteger as crianças de 

anúncios antiéticos. Um dos argumentos de defesa ao direcionamento comercial às 

crianças é o de que a responsabilidade quanto ao nível de consumo infantil é dos pais, e 

não da publicidade. Ao se posicionarem desta forma, ignoram a responsabilidade que 
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também eles têm por eventuais mudanças comportamentais nos espectadores infantis, 

assim como não reconhecem publicamente o forte apelo de consumo que suscitam no 

público infantil. Além disso, este argumento também não é sustentável porque, como 

abordado neste trabalho, por mais que os pais tenham que impor limites às vontades das 

crianças, não é algo simples ter que negar continuamente a satisfação de desejos do filho 

como estes profissionais de comunicação afirmam. O que se percebe é que esta ação, 

muitas vezes, pode vir a causar estresse familiar, justamente pelo constante conflito entre 

pais e filhos. Por fim, a eficácia da autorregulamentação como única instância reguladora 

da ética na publicidade infantil não é uma garantia evidente, uma vez que o organismo é 

composto predominantemente por representantes do mercado (agências, veículos de 

comunicação, associações de publicitários, associações de anunciantes).  

Direcionar anúncios para crianças não é apenas prejudicial a este público como 

também, atualmente, ilegal no Brasil. De fato, os anunciantes almejam que a criança seja 

a porta-voz da marca dentro de casa, mesmo sabendo que ela ainda não tem seu sistema 

cognitivo completamente desenvolvido. Dessa forma, tem-se aí uma clara intenção de 

exploração da vulnerabilidade do público infantil. Por saber da existência destas 

normatizações e decidir não respeitá-las, o mercado publicitário brasileiro, mesmo 

evitando-as a todo custo, também acaba por denunciar, indiretamente, a necessidade de 

leis sobre o tema e incitar implicitamente um novo cenário de regulamentação. 

Ao perceber, com este estudo, que a publicidade pode impactar o desenvolvimento 

infantil também de maneira negativa, sugere-se aqui a limitação da atividade da seguinte 

forma: anúncios e demais ações mercadológicas continuariam a ser veiculados, porém 

sem linguagem atraente para o público infantil. Esta proposta é similar à resolução 

número 163 do CONANDA, que recomenda o fim do direcionamento de comunicação 

mercadológica à criança com o intuito de persuadi-la à compra. 

Não se busca, com tais alternativas, extinguir ou prejudicar o setor comercial de 

produtos infantis, que é relevante para a economia do país, mas, sim, propor apenas uma 

mudança de direcionamento de todas as ações mercadológicas voltadas a crianças, de 

modo que passem a se dirigir a jovens e adultos. Dessa forma, a criança, que ainda está 

em processo de desenvolvimento cognitivo e psicológico, deixaria de ser o alvo do 

mercado, inclusive no caso de influenciadora de compra. Ainda que a influência ao 

consumo por parte do meio televisivo e de outros ambientes continue a ocorrer de outras 

formas, o fato de a criança não ficar mais intensamente exposta a linguagens comerciais 
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persuasivas pode contribuir para evitar que ela adquira hábitos consumistas, favorecendo 

seu desenvolvimento. 

É sabido que enfrentar um mercado mundial que movimenta bilhões de dólares 

por ano em comunicação direcionada à criança é algo imensamente complicado. Somado 

a isso, o embate se torna ainda mais difícil pela capacidade da publicidade de estar em 

todos os locais e das muitas horas que a criança está em frente à televisão e a outras 

mídias. Apesar de já haver leis e autorregulamentação no país sobre o tema, ainda é 

necessário fazê-las valer de fato. A citada resolução número 163 do CONANDA, se 

efetivamente colocada em prática, pode regulamentar a área de modo mais eficiente, 

combatendo inclusive a publicidade voltada a estimular o papel de influenciador de 

compra na criança. 

A demanda social para a concretização deste cenário já existe. O que falta é a 

maior compreensão do setor de comunicação da importância de se preservar a criança de 

ações mercadológicas, assim como um engajamento ainda maior da sociedade para 

denunciar os anúncios que contrariem leis e códigos vigentes no que se refere ao público 

infantil.  
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ANEXOS 

 

Imagens dos comerciais da pesquisa empírica, por ordem de apresentação no texto. 

 

Categoria 1 

 

1. GVT 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

2. Sky 

 
Fonte: YOUTUBE, 2014. 

 

3. Vivo 

 
Fonte: YOUTUBE, 2014. 

 

4. Vivo Internet Box 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 
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5. Nokia Lumia 1020 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

6. Moto X 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

7. iPhone 5S com Claro 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

  

Categoria 2 

1. Colgate Total 12 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

2. Epocler 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 
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3. Neosaldina 

 

Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

4. Advil 

 
Fonte: YOUTUBE, 2014. 

 

5. Gelol 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

6. Merthiolate 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

7. Luftal 

 
Fonte: YOUTUBE, 2012. 



224 
 

8. Biotônico Fontoura 

 
Fonte: YOUTUBE, 2014. 

 

Categoria 3 

1. Strada 2013 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

2. Ford Focus 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

3. Ford New Fiesta 2014 

 
Fonte: YOUTUBE, 2014. 

 

4. Honda City 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 
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5. Michelin 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

Categoria 4 

1. Coca-Cola 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

2. Dolly (1) 

 
Fonte: YOUTUBE, 2011. 

 

3. Dolly (2) 

 
Fonte: YOUTUBE, 2011. 
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4. Tang Sucos 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

  

5. Comevap Yuc Mix 

 
Fonte: YOUTUBE, 2014. 

 

6. Chamyto 

      
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 

 

7. Cacau Show (1) 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

8. Cacau Show (2) 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 
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9. Friboi 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

10. Chester Perdigão 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

11. Sadia 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

12. Spoleto 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

13. Mabel 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 
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14. Ruffles 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

15. Bauducco Torrada Multigrãos 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

Categoria 5 

1. Banco Caixa Econômica 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

2. Banco Bradesco (1) 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

3. Banco Bradesco (2) 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 
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4. Banco Bradesco (3) 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

5. Banco Itaú 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 

 

6. Cartão Visa 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

7. Crefisa 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 
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Categoria 6 

1. Supermercado Carrrefour 

 
Fonte: YOUTUBE, 2014. 

 

2. Princesa Supermercados 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 

 

3. Supermercado Mundial 

 
Fonte: YOUTUBE, 2014. 

 

4. Leroy Merlin 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 
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5. Casa & Video (1) 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 

 

6. Casa & Video (2) 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

7. Lojas Americanas 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

8. Casas Bahia (1) 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 
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9. Casas Bahia (2) 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 

 

10. Lojas Cem 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

11. Intel, com ofertas do Supermercado Walmart 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 

 

12. O Boticário 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

13. Ótica Seiko Relojoaria 

 
Fonte: YOUTUBE, 2012. 
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Categoria 7 

1. Hotel Estância Barra Bonita 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 

 

2. Royal Palm Plaza 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

3. Rio Quente Resorts 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

4. Parque Aquático Beach Park 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

5. Parque de Diversões Beto Carrero 

 
Fonte: YOUTUBE, 2014. 



234 
 

6. Agência de Turismo Agaxtur Universal Studios Florida 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 

 

7. Boulevard Shopping Tatuapé (Complexo Comercial Tatuapé) 

  
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

8. Exploração Discovery Kids Shopping Iguatemi 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 

 

9. Shopping Iguatemi Alphaville com Discovery Kids 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 

 

10. Restaurante japonês Gendai 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 
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11. Bienal do Livro São José dos Campos 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 

 

12. Vale Sul Shopping 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

Categoria 8 

1. Nike 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

2. Tramontina 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 
 

3. Sabão em pó Omo 

 
Fonte: YOUTUBE, 2012. 

 

4. Casa X, casa de festas da Xuxa 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

5. Intel 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 

 

6. Nikon 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

7. Pilhas Duracell (1) 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 
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8. Pilhas Duracell (2) 

 
Fonte: Imagem fotografada da televisão, 2013. 

 

9. Bom Negócio (1) 

 
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

10. Bom Negócio (2) 

  
Fonte: YOUTUBE, 2013. 

 

 

 


