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RESUMO 

 
 

Este trabalho busca, através de registros, memórias e narrativas, discutir as relações 

entre consumo e infância. Destaco a influência da mídia como um todo, principalmente 

as propagandas com apelo ao consumo e seus impactos nas interações entre as 

crianças. O que significa consumir? Pertencer a grupos sociais que ostentam 

determinados artefatos culturais? E nesse contexto, também entra a discussão de 

verdadeiro e falso. O que legitima a permanência de crianças em brincadeiras no 

cotidiano escolar. É uma pesquisa que teve como campo de pesquisa uma escola 

municipal de Santo Antônio de Pádua. Como recorte metodológico utilizo revisão de 

literatura, registro em diário de pesquisa, imagens e vídeos. 

 
Palavras-chave: Infância. Consumo. Propaganda. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ABSTRACT 

 

This work seeks, through registers, memories and narratives, to discuss the relations 

between consumption and childhood. I highlight the influence of the media as a whole, 

especially advertisements with a call to consumption and their impact on the interactions 

among children. What does it mean to consume? Belong to social groups that boast certain 

cultural artifacts? And in this context, there is also the discussion of true and false. This 

legitimizes the permanence of children in games in the school routine. It is a research that 

had as research field a municipal school of Santo Antônio de Padua. As a methodological 

clipping I use literature review, journal search, images and videos. 

 

Keywords: Childhood. Consumption. Advertising. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Esta pesquisa foi realizada durante o período de estágio, nas disciplinas de 

Pesquisa e Prática de Ensino II na Escola Municipal Dr. Gambetta Perissé. A turma 

observada foi a do Pré II, com crianças de 5 a 6 anos de idade, na cidade de Santo 

Antônio de Pádua / RJ. Minha participação na escola não se resumiu somente a 

observar, mas também a participar e atuar junto as crianças. 

O meu interesse por essa pesquisa se deu pelo fato de eu perceber nas crianças 

a relação que elas tinham com os artefatos culturais1 da mídia no cotidiano escolar e 

não escolar. Como referencial teórico trago Vygotsky, que discute as formas de 

aprendizagem e Mariângela Momo (2007) que destaca que todos os anos um desenho 

ganha centralidade nos dispositivos midiáticos, fazendo-se necessário a atualização 

dos artefatos para pertencimento de grupos. A autora considera a Infância uma 

construção social, histórica e cultural e dialoga sobre os artefatos como forma de 

pertencimento de grupos e exibicionismo, assim como Souza (2014) dialoga sobre a 

relação das crianças em tempos “livres”2 no recreio longe da vigilância adulta, sendo 

um lugar de conhecimento e cultura. Ambas compartilham o pensamento da Infância 

como construção Social e Histórica que foi se modificando até os dias de hoje. 

No documentário “Criança, Alma do Negócio”, encontramos crianças que 

preferem comprar a brincar. Quando indagadas, a resposta é instantânea, comprar. O 

contato com a tecnologia vem desde o berço e as ruas, praças, brincadeiras de roda 

vão perdendo espaço de convivência social para lugar de passagem. 

No documentário, a televisão ganha à cena, e as crianças ficam expostas a 

imagens de apelo ao consumo. Profissionais alertam sobre o fato de que o Brasil ainda 

é um dos poucos países a possuir leis fracas em torno do marketing infantil. 

Praticamente em toda a Europa, Canadá e Estados Unidos é totalmente proibida, por 

exemplo, a exibição de comerciais durante os intervalos de desenhos animados. 

 

 
 
 

 
 

 
1 

Artefatos culturais são mencionados como objetos que se modificam de tempo em tempo. Onde a 

autora SOUZA, Karla Righetto Ramirez de. As crianças e o recreio: Investigando as relações de pares 

nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação. 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014. 
2 
Livres - dicionário : adjetivo de dois gêneros; que é senhor de si e de suas ações. 
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Há o alerta sobre a mídia e o consumo infantil, que menciona o crescimento do 

consumo nos tempos atuais como forma de combater a propaganda infantil. Além do 

referencial teórico-metodológico, também foi adotada a fotografia como metodologia de 

pesquisa com o intuito de possibilitar explicitar as diferenças e as condições culturais. 

Momo (2007) menciona, em sua tese, momentos que considerava digno de 

serem fotografados como: passeios, festas e formatura e a legitimidade para tal 

acontecimento. A autora afirma que a alteração da ótica e a troca de lentes possibilita 

enxergar novos ângulos. Tais coisas me permitiram enxergar os detalhes em sala de 

aula e direcionar a atenção aos artefatos culturais.3 

Acerca disso me recordei da criança que fui e da relação que eu possuía com 

meus artefatos em sala de aula. A necessidade de comprar um novo a cada ano, 

mesmo que o ‘antigo’ ainda estivesse em bom estado. 

De acordo com as pesquisas do IBGE o aumento dos bens duráveis teve grande 

crescimento, comprovado em pesquisas domiciliares que são realizadas através de 

questionários básicos, e detalhados sobre as características do domicílio e temas 

específicos. A pesquisa do Censo demográfico acontece de 10 em 10 anos. 

 
3 
Segundo Momo (2007) A associação de determinados significados produzidos pela cultura a uma 

materialidade e que faz com que tal materialidade se torne um artefato cultura.  
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     Tabela 1 – Domicílios particulares permanentes – Ano 2000 

 

 
 
 
 

É possível identificar os avanços e o crescimento dos artefatos culturais no meio 

social, o que, de acordo com o IBGE, é caracterizado como bens duráveis na pesquisa. 

 

  Tabela 2 - Domicílios particulares permanentes – Ano 2010 
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Na pesquisa realizada no ano 2000 os bens duráveis, relacionados a 

microcomputadores, era menor comparados aos outros bens da tabela. 

Entretanto, em 2010, o crescimento de microcomputadores destacou-se, se 

comparado aos mesmos itens do ano 2000. 

A próxima pesquisa será realizada em 2020 e, assim como em 2010, foram 

acrescentados novos bens duráveis, em 2020 também há essa possibilidade. 

A tabela nos permite analisar o crescimento dos bens duráveis na sociedade 

presente e aumento de conteúdo consumido, visto que, os números se desenvolvem 

de tempo em tempo. Souza (2014), menciona a importância de ouvir as crianças no 

tempo presente “a infância contemporânea está distante da infância que vivi. Infância 

essa marcada por carrinhos de rolimã, bola de gude, brincadeiras na rua e nas terras 

vermelhas do interior de Goiás.” Ao comparar com os tempos atuais, tempo de 

celulares, eletrônicos, televisões, afirma que a Infância é uma construção cultural, que 

se difere de um tempo para outro, de pessoa para pessoa, de acordo com o meio em 

que está inserida. 
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2. CRIANÇA: ALVO DE PUBLICIDADE 

 
 

De acordo com o IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística) 

as propagandas no Brasil possuem conhecimento global, devido a qualidade e 

criatividade “algo que pode ser confirmado pelo fato de que 86% dos brasileiros 

entrevistados acreditam que as marcas, hoje, se comunicam melhor do que no 

passado.” Na comparação do Brasil com os resultados globais os brasileiros 

“respondem e enxergam as diferentes formas de anúncios.” 

 
Tabela 3 – Publicidade para o Consumidor 

 

 

www.kantari bopem edi a.c om /c ons trui ndo-o- rel aci onamento-entre-m arc as-e-c ons umidores / 

disponível em: 

 

Souza (2014), busca em Miller (2003) a ampliação das coisas como objeto de 

pesquisa 

 
“os objetos que nos cercam são formadores da nossa vida psíquica e social. 

Os objetos materiais são um cenário. Ao pensarmos no teatro, o cenário é 

onde a cena se passa. Onde acontece a ação. Muitas vezes, a ação 

acontece por se ter determinado cenário.” Nos atenta para materialidade” 

sem retirar sua história, linguagem e cultura.” 

http://www.kantaribopemedia.com/construindo-o-relacionamento-entre-marcas-e-consumidores/
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Destaco propagandas dos anos 80 e 90, sendo possível uma breve 

comparação junto às propagandas atuais que influenciam na escolha dos objetos  para 

o público infantil. 

 
“Um estudo realizado pelo Instituto Alana 104, em 2010, mostra que os 

canais de televisão voltados para as crianças utilizam o tempo dos 

intervalos, entre um desenho e outro, para anunciar brinquedos referentes 

àquele desenho. O Cartoon Network, por exemplo, usa 19% de toda sua 

programação para anúncios publicitários, sendo 59% desses anúncios 

voltados à publicidade de alguns brinquedos. Os brinquedos e todos os 

artefatos produzidos para as crianças ajudam a narrar características do 

presente que constituem a infância no contexto atual; infância marcada pela 

publicidade, pelo consumo, pela mídia.” (SOUZA, 2014 p.108). 

 

O famoso “boca a boca” é método com maior propagação no meio social, sendo 

comunicação falada, olho no olho, onde o indivíduo em meio a tantas coisas a sua volta, 

para e escuta o que o outro tem a dizer; foi adotada por grandes marcas nos anos 80, 

como no caso da propaganda de bicicletas Caloi5, encontrada em 

Jornais e revistas, e que incentivava a 

propagação de “cópias” para alcançar 

a compra do seu produto. O que de 

acordo com Souza, (2014) “a 

multiplicação de cópias faz com que o 

artefato seja cada dia mais conhecido.” 

Perguntei a familiares que 

nasceram na década de 80 sobre as 

lembranças da infância e em especial 

sobre a imagem ao lado. Meus pais e 

tios, logo se recordaram. Disseram-me 

que era o sonho de consumo das 

crianças da época. Minha mãe se 

Figura 1 – Propaganda Caloi 
 

 
 

 
 

4 
Organização da sociedade civil sem fins lucrativos. É um instituto que reúne projetos que busquem a 

garantia de condições para a vivência plena da infância. 
5 

Fonte: Disponível em:<http://edas uaepoc a.bl ogs pot.c om /2012/03/1980-nao-es quec a-mi nha- 

caloi.html> Acesso em: 15/07/2018. 

http://edasuaepoca.blogspot.com/2012/03/1980-nao-esqueca-minha-
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recorda do dia que meu avô lhe deu a bicicleta de presente e da felicidade que o 

objeto lhe proporcionou. 

A divulgação das diferentes criações de artefatos, foram se expandindo 

juntamente com a evolução dos meios de comunicação. 

 

 
“A televisão não só transformou a cultura, a política e o cotidiano das 

pessoas, como também criou novos hábitos e comportamentos, propondo 

identidades e linguagens, acelerando o ritmo entre produção e consumo, 

sendo uma das principais difusoras de informações.” (SOUZA, 2014, p.118)  

 
 
 

Nos anos 90 uma das propagandas mais passadas na televisão foi a titulada 

como “Compre Batom”; onde crianças brincavam de hipnose com o intuito de serem 

beneficiadas com o doce. Compre Baton... Compre Baton... 

 
Figura 2 – Propaganda chocolate Baton 

 

 

 
Fonte: Youtube link: https://www.youtube.com/watch?v=sBWu7ibZDVg 

 
 

A propaganda era vista por mim, como uma brincadeira, que muitas vezes 

“dava certo”, pois minha mãe comprava o chocolate para mim e para minha irmã. Ao 

vermos os resultados, acabamos adotando o método de repetição para outros objetos 

e desejos, 

http://www.youtube.com/watch?v=sBWu7ibZDVg
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para que ganhássemos o que foi pedido e quando isso não funcionava nos gerava 

sentimento de irritação. 

Segundo Vygotsky (1989) esses sentimentos fazem parte da tendência 

imediatista das crianças, que quando muito pequenas querem satisfazer seus desejos 

imediatamente. Quando tais desejos não são realizados há sentimentos como alteração 

de humor, chateação, visto que nem todo os desejos poderem ser realizados 

imediatamente. 

Recordo-me que ao perguntar sobre os brinquedos e objetos carregados pelas 

crianças nas escolas do interior a frase “Olha o que a minha mãe me deu, meu pai me 

deu ou a tia me deu”, foram frases comuns, cotidianas para enfatizar o objeto. 

Acredito que essas expressões são conhecidas por grande maioria da 

população, e foram sendo mantidas e cultivadas com o passar dos tempos 

 
É no brinquedo que a criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés 

de numa esfera visual externa, dependendo das motivações e tendências 

internas, e não dos incentivos pelos objetos externos. (VYGOTSKY, 1989,  

p. 106) 

 

O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - CONANDA 6 

editou a resolução 163, com o intuito de restringir propagandas dirigidas às crianças. A 

resolução não é uma proibição à publicidade de produtos infantis, e sim uma restrição 

do direcionamento das propagandas como forma de induzir e seduzir as crianças, e os 

adultos deverão estar conscientes do que compram para seus filhos se distanciando da 

lógica “comprei porque meu filho pediu”. 

O site Criança e consumo destaca em um livreto informativo que 

 

 

“De fato, a proibição da publicidade dirigida às crianças já está, há muito, 
prevista em lei. Porém, não está objetivamente expressa em um único dispositivo 
legal. Por conta disso, os profissionais de marketing, anunciantes e agentes de 

publicidade agarram-se a argumentos como o de cerceamento da criatividade e 
da liberdade de expressão afim de não perderem esse grande “filão” de mercado.  
Esse tipo deargumentação é frágil e faz com que, na prática, a lei não seja 

seguida e as crianças continuem sendo bombardeadas pela publicidade.” 
 
 

 
 
 
 

6 
Órgão colegiado permanente de caráter deliberativo e composição paritária, previsto no artigo 88 da 

lei no 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 
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3. OS RELATOS DOS ESTÁGIOS E INTERAÇÔES COTIDIANAS 

 

 
Realizei visitas a diversas escolas públicas em Santo Antônio de Pádua – RJ. 

Entre os estágios obrigatórios realizados, as pesquisas aqui descritas referem-se ao 

estágio efetuado na Escola Municipal Gambeta Perissé na sala do Pré II. No decorrer 

dos estágios em sala de aula o prazer das crianças de compartilhar os artefatos foi cada 

vez mais notório, e assim surgiram algumas curiosidades: como elas se organizavam; 

como se comunicavam e como interagiam? 

No início de ano, era expectativa dos pais que deixavam seus filhos nas escolas 

e dos filhos que entravam num novo mundo, em novas descobertas, em novas 

possibilidades. Olhares atentos e observadores que seguiam de sorrisos e se 

modificavam conforme as crianças iam se cumprimentando, interagindo e a forma mais 

comum para que a interação se desse era mostrando seus artefatos. 

Permiti-me esvaziar de toda predefinição e conceito padronizado por entender 

que a infância de cada um é única e varia por questões sociais.  

Pensando na formação do indivíduo como processos, o encontro com o outro no 

portão, a interação e olhares que se encontram antes de entrar na escola, a relação 

que cada um possui ao encontrar seus amigos, sentidos e sentimentos interligados na 

demonstração de empatia, esperar o tempo do outro, ajudar a carregar lancheiras, a 

amarrar os cadarços são situações cotidianas comuns no ambiente escolar. 

Lembrei-me de um acontecimento que presenciei no tempo em que eu estava 

realizando o estágio: Eu estava chegando à escola e vi duas crianças no bebedouro, 

quando a professora pediu para que elas fossem para a sala. Uma das crianças logo 

virou e respondeu: “Tia, eu vou esperar ele, ele vai beber água e ir no banheiro, eu vou 

esperar ele que a gente vai, tá?” 
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    Figura 3- Bebedouro da escola 
 

 

 
 

 

Fonte: Acervo pessoal 

 

 

Fiquei observando e me atentei que as crianças compartilham suas 

experiências. A necessidade de manter as crianças sobre total vigilância e controle 

acaba por determinar o tempo de tudo; tempo do brincar, tempo do falar, tempo do se 

expressar, tempo de fazer as necessidades fisiológicas, tempo de andar, tempo que 

precisa ser controlado, por causa de deveres a serem ser cumpridos de acordo com 

suas idades. 

 

“O panóptico funciona como uma espécie de laboratório de poder. Graças 

a seus mecanismos de Observação, ganha em eficácia e em capacidade 
de penetração no comportamento dos homens; um aumento de saber vem 
se implantar em todas as frentes do poder, descobrindo objetos que devem 

ser conhecidos em todas as superfícies onde esse se exerça.” (FOUCAULT ,  
2008, p. 169). 

 

Segundo Foucault (2008), há instituições que assumem o papel e a tarefa de 

medir. Assim acontece nas escolas, onde uma tarefa constante é enraizada para 

manter a “normalidade” junto às emoções, a personalidade, tempo de aprendizagem, 

tempo como um todo. Para este autor, o panóptico precisa ser compreendido como 

modelo generalizável, que é uma forma de definir as relações do poder para com o 

cotidiano. 
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Muitas vezes o tempo do aluno acaba não sendo respeitado e como já possui 

um padrão do que fazer, quando fazer, como fazer, se o comportamento não for como 

os dos demais o rótulo de “anormalidade” é rapidamente agregado. 

Há necessidade de esvaziar-se, pois encontros e conversas pré-definidas não 

se desenvolvem e não se sustentam. As crianças possuem experiências e para que 

elas possam compartilhá-las é preciso ouvir a voz ao ser que pensa e produz 

conhecimento. Para Souza (2014) sair do lugar de quem pensa que sabe o que as 

crianças são e o que devem ser, para o lugar da surpresa, da escuta, do novo. 

A partir das observações, busquei e pesquisei alguns personagens e desenhos 

presentes na Educação Infantil, com a finalidade de entender a importância deles na 

vida das crianças, 

Entre tantos desenhos, dois personagens eram comuns no cotidiano das 

crianças, sendo eles a Peppa Pig e os super-heróis Avengers (que significa 

“vingadores” na língua portuguesa), famosos mundialmente. 

Destaco o que a autora Souza (2014), menciona em sua pesquisa que há 

recriação de personagens para as próximas gerações. 

 
“Ao olhar para os brinquedos que aparecem no recreio, deparo-me com objetos 
que nos remetem a outros tempos. Percebo objetos que não são os mesmos de 
épocas passadas, mas que carregam uma dimensão funcional e um aspecto 

material que lembram os tradicionais brinquedos.” Souza ( 2014, p.114) 

 
O que deixa explícito que conforme o surgimento de novas tecnologias, a mídia 

tende a recriar artefatos que em determinadas épocas fizeram sucesso com o intuito 

de influenciar e garantir aprovação junto a sociedade. 

O que pode ser visto nas imagens colhidas na escola ao retratar o que é utilizado 

para exibicionismo e pertencimento por parte das crianças. 
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Figura 4 – Avengers 

 
 

 
 

Os Super-heróis são os preferidos entre crianças, jovens e adultos. Gabriel, 5 

anos relaciona os super poderes dos super-heróis ao pai, e diz que quer ser como  ele, 

que quer ser forte como ele, grande como ele e como o Hulck, (personagem dos 

“Avengers”, com quem Gabriel possui identificação). 

Os “Avengers” (Os Vingadores) aborda um grupo de super-heróis com super- 

poderes (que possuem força para levantar prédios, voar como pássaros, visão que 

possibilita enxergar através das paredes.) Possuem filmes, histórias em quadrinhos que 

narram diferentes situações e ações em que é necessário salvar o mundo. 

As propagandas são realizadas com efeitos para firmar os super poderes, 

mencionando e divulgando que adquirindo o artefato a criança poderá desfrutar dos 

atributos dos bonecos incluindo os desejos da criança para a lógica do consumo. 

O que pode ser compreendido através do pensamento de Souza (2014), “Na 

frente da tela, as crianças acessam um mundo pictórico e fantasioso. Não o vivenciam, 

como espectadores passivos, e sim dão sentidos ao que veem e escutam diante da 

televisão. 



22 
 

 
 

 
 
 

Figura 5 – Criança com material da Peppa Pig 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

Os artefatos da Peppa são muitos comuns no ambiente escolar, a variação é 

grande, além da característica da Peppa ser uma porquinha falante, as cores são bem 

expressivas, chamando atenção para a cor rosa. 

Momo (2007), afirma que ao se tratar de cores direcionadas a infância é uma 

estratégia bem empregada por meio da mídia, pois saltam os olhos, chamam a atenção 

para determinado artefato induzindo a persuasão. 

A autora descreve em sua tese artefatos da época que eram necessários possuir 

para ser titulado normal, visto que, visibilidade dos desenhos e personagens diferem 

em tempo e ciclo em que estamos. Ou seja, a cada nova fase, novos olhares, novas 

percepções, novos personagens, tudo novo! Há substituição das preferências antigas 

por novas, onde, possuir acaba sendo a porta de entrada dos grupos. 

Souza (2014) dialoga sobre este universo, 

 
 

“Universo aqui entendido como uma linha de objetos plurais a serem 

adquiridos. Próprio de um tempo em que a coleção é marcada pelo acúmulo, 

tendo a ver com aquisição e posse de algo já dado pela indústria do consumo 

que promove o contínuo desejo de ter sempre o novo, o que é lançado naquele 

momento. 
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Vygotsky (1989, p.105) relata a necessidade de incentivar as crianças, de 

colocá-las em ação e estimular para assim entender as mudanças de um estágio de 

desenvolvimento para outro, onde “todo avanço está conectado com uma mudança 

acentuada nas motivações, tendências e incentivos." 

Presenciei em sala de aula a animação das crianças na criação de bonecos feitos 

com Legos, carrinhos de bebês de massinha e flores. No momento, fiquei maravilhada 

como cada uma das crianças se empenhava nas suas criações. 

 
Figura 6: Carrinho de Bebê 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

A imagem acima retrata a criação de um carrinho de bebê feito com massinha 

de modelar, artefato muito utilizado na escola como potencializador de interação e 

desenvolvimento da criatividade das crianças. 
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Figura 7: Flor de massinha 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

A aula livre era o momento quando as crianças poderiam trazer seus brinquedos 

para a escola. Acontecia uma vez por semana, diferente da entrega de materiais para 

criação e interação que era feito, diariamente, nos intervalos das aulas. 

 
"O espaço na instituição de educação infantil deve propiciar condições para 

que as crianças possam usufruí-lo em benefício do seu desenvolvimento e 

aprendizagem. Para tanto, é preciso que o espaço seja versátil e permeável 

à sua ação, sujeito às modificações propostas pelas crianças e pelos 

professores em função das ações desenvolvidas. Deve ser pensado e 

rearranjado, considerando as diferentes necessidades de cada faixa etária, 

assim como os diferentes projetos e atividades que estão sendo 

desenvolvidos." (RCNEI, Brasil,1998,p.68) 

 
As crianças têm acesso a diversos materiais interativos na escola, tanto em 

aula livre quanto nos intervalos das aulas, seguindo o RCNEI que é pautado em 

interação e brincadeiras. 

Para mim a aula livre era o dia do brinquedo; brinquedos de todas as formas e 

tipos, tamanhos e tecnologias. As professoras orientavam o que trazer para escola e  o 

que evitar para não haver danos as crianças e aos produtos. Celulares, Tablets, objetos 

de valor e brinquedos caros não eram aconselhados. Na entrada da escola as crianças 

podiam brincar com objetos reciclados, (escolhidos por pequenos grupos.) 
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“O brincar é essencial para as crianças porque é através dele que elas aprendem 

sobre si mesmas e sobre o mundo que as rodeia. É a chance que elas têm de 

explorar o mundo de forma lúdica. Brincando, elas desenvolvem a imaginação,  

a linguagem, as habilidades sociais, elaboram sentimentos e criam significados 

para o que não compreendem, construindo seu conhecimento sobre o mundo.  

Trens elétricos, bonecas que falam, robôs que andam... Brinquedos não devem 

brincar sozinhos. O bombardeio de comerciais marcados por efeitos especiais 

inibe a criatividade da criança, roubando dela justamente a motivação de criar o 

brinquedo que melhor atenda aos seus anseios e que possibilite a interação com 

seu meio ambiente. O vínculo imaginário da criança com seu brinquedo é 

necessário ao exercício da construção de sua afetividade. O brinquedo é a 

primeira forma de apego das crianças, e é por meio dele que elas exerc itam suas 

relações afetivas futuras. Hoje, o comum descarte dos brinquedos contribui para 

a construção de relações pouco sólidas e mais fugazes no futuro.“ Site Mídia e 

Consumo 

 
 

 
As crianças se dividiam em pequenos grupos sendo perceptível os olhares 

curiosos em saber o que o outro tinha trazido. Frases comuns: 

“Olha o que eu trouxe!” 

Era a frase dita com frequência e seguida da frase: “Deixa eu ver!” 

A grande maioria utilizava seus artefatos para exibição e pertencimento o 

que se aproxima do pensamento da autora Momo: (2007) 

 
“O “eu tenho” (muito comum de se ouvir) é uma das formas de legitimar o 

pertencimento a uma comunidade de significados compartilhados, mesmo que,  

para isso, algumas crianças precisem justificar que seus artefatos foram 

recebidos em doação, achados e não comprados. Esse “eu tenho” também pode 

ser entendido como a possibilidade de ser, de pertencer, sem ter; dizer eu tenho 

não significa necessariamente que a criança possua o que diz que tem.” (2007,  

p.230) 

 
O que pode se expressar pelo bilhete da professora devolvendo a chave de 

uma moto que a criança levou para escola para dar de presente como se o artefato 

fosse dela. 
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Figura 8: Recado na Agenda 

Fonte: Acervo Pessoal 

 

 

Quem tinha Barbie, brincava com quem tinha bonecas e adereços para 

bonecas Barbie, mas não podia ser qualquer brinquedo deste seguimento. Não bastava 

ter o nome das marcas impressos, tinham que ser “Original!” 

 
Figura 9: lancheiras 

Fonte: acervo pessoal 
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Souza (2014) menciona em sua tese que o que não é original é titulado como 

falso. Nas diversas definições todas pontuam como algo que não pode ser copiado e 

nem reproduzido. A originalinalidade é um assunto midiático comum em todos os meios 

e quando se menciona interação com o outro em algumas culturas são pontos cruciais 

para aproximação. 

 
“refere-se àquilo que possui uma qualidade ruim.” Ou seja, “as crianças 

definem o falso como aquele que parece ser bom, mas quando colocado 

em uso não corresponde à qualidade desejada. É falso porque não foi feito 

pelo fabricado! Isso mostra que a criança sabe que existe um original, um 

verdadeiro, sendo o falso uma réplica, uma imitação. 

 

A cultura dos desenhos e personagens infantis, vem sendo introduzida em 

vários segmentos, sendo esse o caso da porquinha Peppa. Entre produtos de marca, 

suas falas viraram paródias do mundo do Funk. O funk da Peppa é tema de vários 

canais do Youtube e em especial no canal Janela da Rua, que frequentemente aborda 

temas que estão tendo grande visibilidade, que é o caso do Funk da Peppa. O canal 

postou um vídeo de crianças reagindo ao “Funk da Peppa”, quando umas ficaram 

surpresas, e outras deram risadas do ocorrido. 

Figura 10: Print peppa 

Fonte: Youtube: Canal janelas da rua, Funk da peppa: https://www.youtube.com/watch?v=hgv- 

mUtJnLg&t=1s 29/10/2018 

http://www.youtube.com/watch?v=hgv-
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De acordo com o indicativo de aprovação e reprovação do conteúdo pelo público, 

9,6 mil pessoas gostaram do vídeo juntamente do funk da Peppa e 325 pessoas não 

gostaram do vídeo. 

As propagandas e o marketing são globais e a proliferação de objetos e 

diferentes seguimentos com a finalidade de lucrar com o mundo infantil é cada vez mais 

comum. O site do Jornal Folha de São Paulo menciona que os criadores afirmam que, 

a princípio, a Peppa não foi criada para o público infantil, mas sim para todas as idades, 

para quem se identificasse com elas. O sucesso foi tanto e a aceitação com o público 

infantil foi tão grande que os criadores começaram a disponibilizar os episódios da 

Peppa para Canais Abertos para grandes emissoras, tornando-se cada dia mais 

conhecida. 
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3.1 QUANTO VALE O “OUTFIT”? 

 
 

As mídias sociais e digitais têm ditado moda e estilos adotados por grande parte 

da sociedade e a inserção nesse meio é manter um padrão. A padronização de 

vestimentas e vidas. 

Atualmente Jovens e Adolescentes fazem parte dos chamados “rolês de 

marca”, que é uma reunião para exibicionismo de roupas de marca. Um grupo de 

pessoas que vem crescendo ostentando roupas na faixa mínima de 2 mil reais. Os 

acessórios são de marcas conhecidas mundialmente e as pessoas se categorizam pelo 

preço do que estão vestidas. Em uma conta do Youtube, brasileiros se inspiraram no 

vídeo de “How Much is your Outfit”, do canal The Unknown Vlogs. 

Os criadores do canal brasileiro, deram uma entrevista para o site 

www.vice.com, onde responderam diversas perguntas sobre o vídeo “Quanto vale o 

Outfit” e sobre a definição da ideia que pensavam em propagar. 

 
"O “hype” 11 estimula o empreendedorismo em crianças e adultos, o que na 

minha opinião é maravilhoso, pois estamos programando a mente das 

pessoas para quererem vencer e conquistar suas coisas." (Fellipe 

Escudero, Hyped Content Br) 

 
O outfit 12 tem sido adotado por diversos Jovens, em muitos casos de forma 

cômica ao relatar os valores e comentar sobre o assunto em contas de instagram e 

redes sociais. Segundo Momo (2007) “ (...) a busca incessante, incansável e em certa 

medida inatingível – devido à efemeridade – pelo pertencimento proporcionado por 

determinados artefatos e práticas.” 

 
 
 

 
 

11 
Hype é a promoção extrema de uma pessoa, ideia, produto. Acessado dia 20/10/2018 site: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Hype. 

12 
Outfit - equipamento; Roupa; apetrechos. 

http://www.vice.com/
http://www.vice.com/
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Figura 11: Print redes sociais 

 
 

Fonte: Redes sociais 
 
 

De acordo com o site ‘O povo’ as publicitárias Ivna Marinho e Stefanie Campelo 

também se inspiraram no vídeo “quanto vale o Outfit” para relatar as marcas sofridas 

pela violência contra a mulher e destacam "Não nos importamos com as marcas caras 

e resolvemos falar de marcas reais". 

 
Figura 12: Print Inst. Maria da Penha 

 
 

Fonte: Youtube: Canal Instituto Maria da Penha :https:/ /www.youtube.com/watch?v=LrCtPYI84Fs 

 
 

A popularização de determinados conteúdos, temas e assuntos, com o intuito 

de conscientizar e informar sobre os que possuem pouca visibilidade por parte dos 

meios midiáticos. 

http://www.youtube.com/watch?v=LrCtPYI84Fs
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A prioridade da utilização dos meios midiáticos está camuflada a atributos 

visuais e culturais. O site Estadão publicou recentemente uma matéria destacando o 

governo do Rio Grande do Sul por realizar uma campanha de doação de roupas e 

agasalhos. 

No meio da ostentação de roupas caras a campanha retrata um “Outfit” de 

roupas de R$ 0,00 reais para incentivar as doações destacando na foto “Na hora de 

ostentar, ostente solidariedade”. Com o intuito de incentivo a ajudar uns aos outros. 

Souza (2014, p.80) aponta que, para Delalande (2001), “dar e trocar são provas 

de solidariedade. A criança que dá algo para a outra, oferece seu bem para que o jogo 

aconteça e/ou para fazer parte de um determinado grupo.” 

 
Figura 13: Outfit de inverno 

 
 

Fonte: Site do Estadão 
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4. CONCLUSÃO 

 

 

 
A linha de consumo é algo que visa lucro, que possui a necessidade de 

beneficiar ambas as partes, tanto de quem produz quanto de quem consome, mesmo 

que esse modelo seja desigual. Segundo Momo (2007) “(...) os desejos relativos ao 

consumo são produzidos em todos, e quem não consegue realizar o seu desejo é 

considerado anormal na era do consumo.” A autora relata em sua tese que ao decorrer 

dos anos “não ser considerado anormal requeria possuir.” 

Em 2018 para não ser considerado anormal nas condições escolares é possuir 

mochilas, artefatos da Peppa Pig, Avengers (Os vingadores), roupas da marca, entre 

outros. Conforme apresentado brevemente nos capítulos anteriores deste trabalho, que 

atrela os artefatos ao pertencimento. 

Momo (2007) descreve o pertencimento como batalha, do fazer parte, 

“pertencer é sempre uma batalha constante e a única garantia de pertencimento é a 

presentificação: pertencer no momento presente porque no dia seguinte essa 

comunidade pode já não existir mais.” 

As crianças de hoje estão sendo influenciadas para serem os próximos 

consumistas de amanhã; A mídia como forma de alcançar a Infância do tempo presente 

recria propagandas e artefatos com o intuito de obter retorno. As propagandas são 

destinadas ao público infantil como forma de educar para o consumo. “Em virtude da 

aceleração e do excesso de ofertas, a sensação que temos é a de vertigem e 

incompletude.” 

 
“A criança e o adolescente de hoje não conheceram o mundo de outra maneira 

- nasceram imersos no mundo com telefone, computadores, televisão,  

internet. TVs ligadas a maior parte do tempo, assistidas por qualquer faixa 

etária, acabam por assumir um papel significativo na construção de valores 

culturais e estéticos. A sociedade encontra meios de educar para o consumo, 

instaurando desejos e vontades a partir de determinados meios de 

comunicação, como a televisão e seus comerciais.” (SOUZA, 2014 p. 85) 
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Momo (2007) “define a infância do tempo presente como consumista e 

midiática. Evidencia que as comunicações publicitárias fabricam crianças para seus 

produtos e que as próprias crianças, atualmente, moldam as estratégias de marketing. 

O consumo é pensado como forma de produção de significados e identidades e não se 

organiza mais em torno da necessidade e sim em torno do desejo”. 

Para Momo (2007) “(...) as crianças estão diariamente diante de nós, 

professores, nos mostram que é muito mais impossível (devido à liquidez, à 

efemeridade, à ambivalência e as outras dimensões) falar sobre elas do que dizer como 

elas são.” 

Entre os pensamentos da influência das propagandas e consumo, destaco a 

citação da autora Souza (2014), nos atenta que olhar para as crianças é necessário 

para compreendermos o tempo e a relação da infância com as culturas e que cabe uma 

reflexão para mudanças. 

 
Olhar para as crianças como testemunhas de uma época, de uma história faz  

com que pensemos na relação da infância com a cultura. Cultura essa 

contemporânea, pós-moderna para alguns, que retrata mudanças estruturais,  

políticas e sociais na história da humanidade. Mudanças que as crianças 

anunciam e que cabe aos adultos refletir com elas o mundo que aí está. (2014 

p. 25) 
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