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RESUMO 
 
 
 
 
DIAS, Julia Santos Rodrigues Dias. Gênero na publicidade infantil: Estratégias de marketing e 
representações. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, 
Universidade Federal Fluminense.  Niterói, 2016. 
 
 
 
 
Nesta dissertação busca-se entender como a publicidade infantil vem utilizando a 

segmentação por gênero em seus anúncios e quais as representações e estereótipos mais 

presentes. Para isso, parte-se da epistemologia feminista e da semiologia, considerando a 

publicidade como uma “tecnologia de gênero” (LAURETIS, 1990). A hipótese aqui levantada 

é de que a lógica do consumo e da publicidade, cada vez mais presente no universo infantil, 

tende a aumentar sua segmentação por nichos e categorias, contribuindo para a separação 

entre gêneros na infância. Para isso, as técnicas de marketing para crianças, bem como o 

debate sobre a regulamentação da publicidade infantil, são levadas em conta para se entender 

de que forma o gênero funciona como estratégia publicitária. Analisou-se comerciais voltados 

para o público infantil em horários e canais destinados a esse público na televisão aberta e 

fechada: nos programas Bom Dia & cia, do SBT, e Detetives do Prédio Azul (DPA), do 

Gloob. Nas peças publicitárias pesquisadas, observa-se um alto nível de segmentação por 

gênero. Os produtos para meninos são apresentado com características ligadas à força e à 

velocidade, remetendo-se à figura do super-herói. Já os comerciais para meninas oscilam 

entre representações clássicas da feminilidade, ligada ao cuidado com os outros e à 

maternidade, e ideais modernos de mulher, que sempre remetem a cuidados com a beleza, a 

moda e o consumo, ligados ao ideal de musa. Essas duas representações, embora pareçam 

antagônicas, convergem em diversos momentos, em uma imagem de uma “super- mulher”. 

Negociações e adaptações nas estratégias das marcas são sentidas como respostas às 

mudanças na sociedade e às reclamações e protestos de consumidores. Ainda assim, essa 

novas estratégias muitas vezes reforçam a divisão por gênero e acabam por fortalecer alguns 

estereótipos. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 

DIAS, Julia Santos Rodrigues Dias. Gênero na publicidade infantil: Estratégias de marketing e 
representações. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Mídia e Cotidiano, 
Universidade Federal Fluminense.  Niterói, 2016. 
 
 
 
 
In this dissertation we seek to understand how advertising for children has been using gender 

targeting in their ads and what are the most common representations and stereotypes. For this, 

we start from the feminist epistemology and the semiotics, considering advertising as a 

"gender technology" (Lauretis, 1990). The hypothesis raised here is that the logic of 

consumption and advertising, increasingly present in the childhood universe, tends to increase 

its targeted categories, contributing to the separation of genders in childhood. In this study, 

the marketing techniques to children as well as the debate on the regulation of advertising for 

children are taken into account to understand how gender may work as advertising strategy. 

We analyze commercials aimed at children, in times and channels for this audience, in the 

open and closed broadcast: the programs Bom Dia & cia, from SBT, and Detetives do Prédio 

Azul (DPA), from Gloob. In the surveyed advertisements, we observe a high level of gender 

segmentation by gender. Products for boys are presented with attributes linked to strength and 

speed, referring to the super-hero figure. The commercials for girls range from classical 

representations of femininity, linked to caring and maternity, and the ideal of modern woman, 

always referred to beauty care, fashion and consumption, linked to the ideal of muse. 

Although seen as opposite, these two representations converge at various points in an image 

of a "super woman". Negotiations and adjustments in the strategies of brands are perceived as 

responses to contemporaneous changes in society and as well to consumers’ complaints and 

protests. Still, this new strategies often reinforce the gender division and eventually strengthen 

some stereotypes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
Ao ganhar uma das provas do programa infantil Bom dia e cia, a criança é convidada 

pelos apresentadores a torcer por um dos prêmios da roleta do programa. Os prêmios variam 

entre diversas quantias de dinheiro, tablets, videogames e notebooks. Entretanto, existem duas 

roletas separadas, uma azul para os meninos e uma rosa para meninas. Qual seria a diferença 

entre um notebook de menino e um notebook de menina? Ou ainda, de 200 reais para menina 

e para menino? 

Os marcadores de diferenças de gênero – feminino e masculino – estão presentes em 

diversas esferas da vida cotidiana. Desde antes do nascimento, com os métodos cada vez mais 

precoces para revelar o sexo do bebê, a família e seu ciclo social já se preparam de forma 

distinta para receber a menina ou menino que está a caminho (SANTOS, 2004). Na infância, 

essas diferenciações são aprendidas na escola, no convívio familiar e social e também na 

mídia, nos filmes, programas infantis e na publicidade voltada para os pequenos. Desta forma, 

desde cedo, as crianças passam a reproduzir os padrões que lhes são colocados. Alguns 

estudos, principalmente nas áreas de antropologia, pedagogia e psicologia, apontam que 

crianças, mesmo pequenas (a partir de 4 anos), já reproduzem papéis sociais de gênero, sendo 

inclusive capazes de se auto-patrulhar e patrulhar os colegas em relação a comportamentos 

esperados para meninos e meninas (ESCOURA, 2012; RIBEIRO, 2006). 

Atualmente, observa-se que na publicidade voltada para o público infantil existe uma 

forte tendência a segmentar por gêneros os produtos. Mais do que o tradicional, “menina usa 

rosa e brinca de boneca e menino usa azul e brinca de carrinho” – já muito questionado –, o 

marketing infantil vem se reconfigurando e mesmo produtos antes considerados para todos ou 

neutros passam a ser separados por gêneros, como no caso do chocolate com surpresa “Kinder 

Ovo” e dos novos produtos eletrônicos, como computadores, tablets e tocadores de mp3 que 

possuem imagens de personagens de desenhos animados. 

A tendência a separar produtos infantis – sobretudo brinquedos – por gênero, portanto, 

não é nova, mas também não é algo constante e natural, como prevê o senso comum. Ela 

parece estar ganhando nova força e novos contornos. Um estudo americano constata que o 

nível atual de generificação1 é superior a qualquer outra época pesquisada durante o século 

                                                
1 O termo generificado (e sua derivação, generificação) é uma tradução do inglês “gendered”. A tradução do 
artigo de Teresa de Lauretis, “A tecnologia do gênero”, por Heloísa Buarque de Hollanda, no entanto, opta por 
utilizar “gendrado” para designar “marcado por especificidades de gênero” para conservar o jogo com o termo 
“en-gendrado” (LAURETIS, 1994). 
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XX (SWEET, 2014). Segundo a autora, existe uma grande variação ao longo do tempo no uso 

da segmentação por gênero em brinquedos e dos estereótipos decorrentes dessa prática. 

O tema tem sido estudado e debatido em todo o mundo, o que demonstra o viés 

globalizado dessa estratégia e do mercado infantil. Ainda assim, no Brasil, são poucos os 

estudos na academia que se debruçam exclusivamente sobre a questão de gênero na 

publicidade infantil.  

Faz-se necessária uma pesquisa sobre o cenário atual da generificação presente nos 

comerciais para crianças no Brasil. Qual a recorrência da segmentação por gênero nos 

anúncios infantis brasileiros? Qual a representação de meninas e de meninos pela publicidade 

infantil? Quais são os estereótipos de gênero mais presentes? As questões que esse projeto 

busca levantar giram em torno de como a publicidade televisiva voltada para o público 

infantil contribui para construir a noção que as crianças têm do que é ser mulher ou ser 

homem. Todas essas questões têm como finalidade responder ao problema de pesquisa: Como 

a publicidade televisiva direcionada ao público infantil representa e se dirige a meninos e 

meninas, colaborando assim para construção e difusão de estereótipos de gênero? 

Essas questões só podem ser compreendidas levando em conta diferentes aspectos, 

como a evolução do mercado infantil e das práticas de marketing, os modelos de comunicação 

e produção utilizados e também as resistências e embates, tanto em relação à publicidade 

infantil e sua regulação, quanto a questão da generificação em si, pautada especialmente por 

movimentos feministas. 

A categoria “gênero” surgiu nos estudos feministas, como uma alternativa à categoria 

“mulher”, buscando fugir de essencialismos e estereótipos. Para teóricas feministas dos 

estudos de gênero, como Teresa de Lauretis (1994) e Joan Scott (1994), as concepções que 

temos sobre o que é ser homem ou mulher não partem de determinismos biológicos ou de 

conceitos universalizados, e sim de processos socioculturais que, ao longo da história e em 

diferentes sociedades, constroem as diferentes noções de masculino e feminino. 

O gênero vai além da mera diferença sexual (genitália), se constituindo como um 

sistema ideológico que materializa e organiza as diferenças sociais constituídas a partir – mas 

não necessariamente em consequência – da diferença sexual. Desta forma, busca-se a 

desnaturalização de comportamentos, estereótipos e expectativas ligadas a homens e 

mulheres. 

Para essa corrente, a mídia não apenas reproduz as categorias mulheres e meninas, 

mas também trabalha para construir esses conceitos, funcionando assim como uma 

“tecnologia de gênero”, nos termos de Lauretis (1994). Partindo do termo “tecnologia sexual”, 
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de Michel Foucault, a expressão desenvolvida por Lauretis designa os diferentes meios e 

instituições, como a família, a mídia e a escola, que levam homens e mulheres, ou no caso 

meninos e meninas, a buscarem se aproximar (ou se afastar) dos arquétipos ideais de “Homem” 

e “Mulher”. 

É entendendo a publicidade infantil e a televisão como uma “tecnologia de gênero” 

que esta pesquisa pretende abordar o tema. Por não serem fixas e naturais, porém 

naturalizadas e apresentadas muitas vezes como única possibilidade é que essas “tecnologias” 

sociais e culturais devem ser questionadas.  

A própria ideia de infância como única e natural também deve ser questionada, uma 

vez que esta, assim como o gênero, é uma categoria sempre relacional. Ou seja, a criança é 

definida em relação ao adulto, assim como o feminino é definido a partir de sua relação (e 

diferença) do masculino. Como demonstram estudos, entre eles o de Sweet (2014) e de Ariès 

(2012), a importância dada a essas categorias sociais varia ao longo da história, podendo 

inclusive se influenciar mutuamente. 

Faz sentido pensar em infância e gênero não só por serem conceitos relacionais e pelos 

processos de generificação na infância, mas também pelas diversas aproximações tanto 

simbólicas quanto materiais que  mulheres e crianças compartilham. Essas aproximações se 

devem à posição simbólica de “outro” ocupadas por mulheres e crianças, assim como outras 

categorias, em relação à noção pretensamente universal de “sujeito” forjada especialmente no 

Iluminismo, assim como à responsabilidade histórica das mulheres em relação à criação das 

crianças. 

As lutas feministas, por exemplo, provocaram diversas mudanças na infância 

ocidental. Uma das principais exigências das mulheres era a criação de creches para que as 

mães tivessem direito de trabalhar – o que, em muitos casos, não se trata de uma escolha – ou 

de fazer outras coisas (FARIA, 2006). Inicialmente rejeitada, a ideia das creches alterou o 

cotidiano de muitas crianças pequenas. Críticos da publicidade infantil também apontam o 

menor tempo dos pais em casa - na verdade, querendo dizer mães, já que o ambiente 

doméstico sempre foi relegado às mulheres na cultura ocidental - como um fator que 

impulsiona o consumo de televisão por parte dos filhos. 

O questionamento à ideia de “sujeito universal” nos leva a assumir que nossa posição 

enquanto pesquisadoras tampouco é universal, a-histórica, objetiva e impessoal. Haraway 

(1995) traz a noção  de “saberes localizados”, que assume a ideia de uma perspectiva parcial, 

de uma visão que inclui um ponto de vista. Nesse sentido, é importante colocar que, apesar de 
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falar sobre crianças, não pretendo em momento algum falar por elas. Também ressalta-se que 

nossa fala parte do contexto brasileiro e se volta para seus contornos e particularidades. 

 Se por um lado, é importante estar atento para as especificidades de contextos e 

individualidades em que as infâncias e feminilidades são constituídas. Por outro, é necessário 

levar em conta que, quando se trata de representações abstratas, como no caso dos grandes 

meios de comunicação e da publicidade, estamos tratando de representações generalizantes e 

que muitas vezes se pretendem totalizantes. Dessa forma, a “ mulher” e a “ criança”, por 

exemplo, ganham um formato abstrato e genérico que está em constante diálogo com 

mulheres e crianças reais e suas vidas cotidianas. 

A proposta deste trabalho concentra-se em observar anúncios veiculados em horários e 

programas dedicados às crianças, bem como aspectos de sua produção e contexto. Essa 

escolha não é uma negação da agência das crianças, ou de qualquer outro espectador, como 

propunham algumas teorias, entre elas a Escola de Frankfurt. É, antes de tudo, uma busca por 

compreender com quais repertórios elas estão lidando diariamente. É claro que a mídia, e 

especificamente a televisão, não é único repertório com o qual a criança lida em seu cotidiano. 

Entretanto, sua capacidade de difundir suas mensagens massivamente além de seu caráter 

não-dialógico, ou seu diálogo assimétrico (THOMPSON, 2009), pode fazer com que sua 

influência direta ou indireta deva ser levada em conta. Essa escolha é, portanto, uma 

reafirmação da necessidade de se discutir o conteúdo veiculado pela publicidade e pela grande 

mídia em geral. 

Para que a recepção não seja totalmente deixada de lado, optou-se por usar pesquisas 

já existentes, que utilizam diferentes metodologias, como as entrevistas a pais e mães feita por 

Lamas (2015), a etnografia em pré-escolas desenvolvida por Escoura (2013), a pesquisa com 

grupos focais sobre uso de personagens em produtos infantis de Souza (2014), o estudo de 

recepção de desenhos animados em escolas de Fernandes (2012) e a pesquisa jornalística de 

Orenstein (2012), que se apoia também na experiência pessoal da autora como mãe. O gênero, 

apesar de não ser o foco de todos esses trabalhos que pensam a relação entre infância e 

consumo, acaba perpassando pelas análises, justamente por ser um dos pontos-chave para se 

entender o consumo e a publicidade infantis. 

A publicidade é entendida aqui como a mediadora das esferas de produção e consumo. 

Para o antropólogo Everardo Rocha (1990, p. 61), “é pela publicidade que se transforma o 

domínio da produção – onde os produtos são indiferenciados, múltiplos seriados e anônimos – 

no domínio do consumo – onde o produto tem nome, nobreza, mistério e vida”. Sendo assim, 

sua função vai muito além de vender produtos. A comunicação publicitária fornece estilos de 



	

 

13	

vida, valores e categorias, servindo como um “mapa de orientação social” cujo consumo é 

compulsório. “Como construção ideológica, [a publicidade] vale mais por si só que a venda 

efetiva do produto. A ‘venda’ do ‘mapa’ é compulsória, não se pode evitar ver anúncios. A 

venda do produto é opcional, pode-se ou não comprar produtos.” (ROCHA, 1990, p. 109) 

Desta forma, a publicidade cumpre um importante papel em nossa sociedade, sendo 

comparada, por Rocha, ao mito em sua etapa de produção e ao ritual em sua recepção. 
Tal como mito ele [o anúncio] se presta a legitimar um poder, a manter um estado de 
coisas e a socializar os indivíduos dentro dessa ordenação preestabelecida. Como o 
ritual, é uma sociedade falando de si mesma, definindo-se. A publicidade é, entre 
outras coisas, um lugar privilegiado em nossa sociedade de consumo onde este tipo 
de pensamento resiste. (ROCHA, 1990, p. 59) 

 
O semiólogo Roland Barthes corrobora com essa ideia de que uma linguagem e função 

míticas permanecem presentes hoje no discurso da burguesia, que tem a publicidade como um 

de seus canais. Barthes utiliza anúncios em diversas de suas análises, nas quais considera o 

mito como uma fala despolitizada que possui a função de “transformar uma intenção histórica 

em natureza, uma eventualidade em eternidade” (BARTHES, 2009, p. 234). 

Essas análises demonstram como a publicidade pode ser utilizada para a compreensão 

dos valores partilhados e difundidos por nossa sociedade. Neste sentido, o presente projeto 

pretende encarar o discurso publicitário como uma forma de poder, criador e/ou solidificador 

de sentidos, representações e subjetividades. No nosso caso, especificamente, interessam os 

valores referentes aos estereótipos de gênero propagados pela publicidade direcionada às 

crianças (publicidade infantil). Esse tipo de publicidade, objeto de nosso estudo, é foco de 

inúmeras discussões éticas e legais, que também serão consideradas nesse trabalho. 

Cada vez mais, publicitários e anunciantes, interessados em atrair e fidelizar 

consumidores cada vez mais cedo, têm voltado suas atenções e estratégias para os “pequenos 

consumidores”. Presente não só nos intervalos comerciais, mas também dentro dos programas 

infantis, nas revistas em quadrinhos e em jogos de tabuleiro, a publicidade infantil é 

particularmente interessante para os publicitários devido ao crescente poder aquisitivo e de 

decisão atribuído às crianças. Um estudo da InterScience-TNS indicou que, em 80% das 

decisões de compra, os filhos têm poder de decisão sobre os itens consumidos por uma 

família (INTERSCIENCE-TNS, 2003). Além disso, as crianças também costumam ser vistas 

como o consumidor do futuro, que deve aprender a consumir certas marcas e produtos desde 

cedo (BALLVÉ, 2000). 

O crescimento desse ramo chamado de publicidade infantil fez com que, cada vez 

mais, surgissem discussões sobre seus aspectos éticos e legais. Pais, pesquisadores, 
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legisladores e organizações defendem que esse campo deveria ser rigorosamente 

regulamentado para impedir abusos do mercado. A pressão exercida por esses atores tem 

trazido mudanças nas formas de regulação. Do mesmo modo, os anunciantes e publicitários 

estão constantemente reinventando a maneira de vender sues produtos. Isso torna a 

publicidade infantil um tema extremamente dinâmico nos dias de hoje. 

Sendo a publicidade infantil um objeto em disputa, optamos por incluir o recente 

debate nesta análise. Neste contexto, priorizamos entender o que os discursos circulantes 

trazem sobre concepções de infância, do papel da mídia e do consumo infantil na economia. 

Além desses aspectos, a discussão sobre gênero dentro deste debate também foi levada em 

conta. 

Para isso, como parte da metodologia, acrescenta-se assim o acompanhamento de 

notícias, debates e fóruns onlines e presenciais sobre o tema da publicidade infantil e da 

cultura infância. Entre eles destacam-se: o Fórum Pensar a Infância, sobre Políticas 

Audiovisuais para Infância, o Fórum de Cultura Infância e o GT sobre Comunicação, 

Consumo e Infâncias do Congresso Internacional Cultura e Consumo (COMUNICON). 

Todas essas disputas e reconfigurações, que continuam mesmo depois de terminada 

essa pesquisa, confirmam a suspeita de Haraway (1995) e outras feministas de que um “objeto” 

de estudo não é uma coisa inerte e passiva, mas sim um ator que, a todo momento, nos move e 

nos interroga, modificando os rumos da pesquisa. 

A escolha da televisão como meio a ser estudado no capítulo empírico se fundamenta 

tanto na abrangência do veículo, presente em quase todos os domicílios brasileiros, quanto em 

suas características técnicas que permitem que se fale diretamente às crianças. Além disso, a 

televisão ainda é o meio que concentra a maior parte da verba publicitária no país. 

No primeiro semestre de 2014, 57% do investimento total publicitário foi destinado 

para TV aberta. A TV por assinatura ainda recebeu 8% desse investimento e o merchandising 

na TV outros 5% - um total de 70%, 5% a mais do que no mesmo período do ano anterior 

(IBOPE, 2014). Além disso, mesmo entre usuários de internet, esse meio ainda é o mais 

apontado como forma de contato com a publicidade. Segundo a pesquisa TIC Kids Online 

Brasil 2013, 85% dos usuários de internet na faixa etária entre 9 e 17 anos indicaram ter tido 

contato com a publicidade veiculada pela televisão2 (CETIC, 2015). 

Outro fator levado em conta é a penetração dos conteúdos televisivos em outros 

espaços e vice-versa. Desta forma, os personagens vistos nos programas de televisão são 

                                                
2 Esse número representa a publicidade percebida como tal, o número total de publicidade com o qual esse 
usuários tiveram contato provavelmente é maior em todos os meios.  
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muitas vezes os mesmos de filmes, dos jogos, da internet, dos produtos que cercam o 

cotidiano da criança e, principalmente, dos anúncios televisivos. Além disso, o próprio 

modelo televisivo brasileiro, que privilegia as emissoras comerciais em detrimento das 

públicas e se financia quase exclusivamente através de publicidade, também favorece a 

difusão de programas que propagam estilos de vida  urbanos e consumistas (ALMEIDA, 

2001). Desta forma, a televisão, apesar de conter apenas uma pequena parte de toda 

publicidade e marketing dirigidos às crianças, serve como representante das estratégias e 

produtos que se destinam a esse público. 

As especificidades do consumo de televisão pelas crianças também é um importante 

fator para utilizá-la como objeto de estudo. Por ser um veículo audiovisual, a televisão não 

exige um conhecimento ou educação prévios para seu consumo e pode ser assimilada e 

acessada por todos os públicos (POSTMAN, 2012). O consumo de televisão é visto como um 

dos meios de socialização e educação das crianças,  uma vez que, além do longo tempo de 

contato, é através da televisão que muitas delas têm acesso pela primeira vez a assuntos 

ocultados pelos adultos, como nascimento, morte e sexo (CASTRO, 1998; POSTMAN, 2012). 

A função educativa deste meio está prevista em nossa Constituição que, em seu artigo 

221, afirma que a programação das emissoras deve dar preferência às “finalidades educativas, 

artísticas, culturais e informativas, assim como promover a cultura regional e estimular as 

produções independentes”. Na prática, o Brasil tem privilegiado um modelo comercial de 

televisão que é regido muito mais por leis de mercado do que pelos interesses descritos na 

Constituição. Um exemplo dessa lógica é a queda no número de horas de programação 

voltada ao público infantil oferecida pelas emissoras de TV aberta, que são concessões 

públicas. 

Esta dissertação é divida em cinco capítulos, sendo o primeiro a presente introdução e 

o último considerações finais, que tem por intuito desenvolver as temáticas aqui expostas para 

depois apresentar os resultados da pesquisa empírica acima mencionada. 

No segundo capítulo, abordamos as relações, tanto simbólicas quanto materiais, entre 

infância e gênero. As aproximações conceituais, assim como as relações entre crianças e 

mulheres são discutidas. Por último, apresentamos como a construção de gênero se dá na 

infância. 

No terceiro capítulo, discutimos como a cultura do consumo passou a ver nas crianças 

um nicho de consumidores em potencial, direcionando sua comunicação publicitária 

diretamente para elas e elaborando diversas técnicas para atingir esse nicho, o que gerou e 

ainda gera inúmeros debates em torno dessa prática. 



	

 

16	

Por fim, no quarto capítulo, apresentamos a parte empírica do trabalho, na qual 

comerciais televisivos voltados para crianças foram observados em períodos que antecediam 

grandes datas comerciais, como o Dia das Crianças e a Páscoa. Em seguida, é realizada uma 

análise quantitativa, revelando a proporção de anúncios segmentados por gênero e produzindo 

nuvens de palavras a partir dos anúncios já segmentados. Paralelamente, é desenvolvida uma 

análise qualitativa dos dados mediante as teorias expostas nos capítulos anteriores. 

Para nossa análise empírica, são analisados comerciais televisivos de dois canais: um 

aberto e um fechado. O canal aberto escolhido foi o SBT, por ser o único que ainda reserva 

um horário diário dedicado às crianças no programa Bom dia & cia, que vai ao ar todas as 

manhãs, de segunda a sábado. O canal fechado analisado, Gloob, se dedica inteiramente à 

programação infantil. 

Na TV paga, a porcentagem de investimento publicitário no segmento infantil 

representou 12% do investimento total no setor em 2013. Isso representou um aumento de 5% 

em relação a 2009, colocando o segmento em terceiro lugar entre os gêneros televisivos com 

maior investimento publicitário – atrás apenas de filmes e séries (IBOPE, 2014). O 

crescimento do setor infantil na TV paga é notório tanto pelo aumento de investimento 

publicitário, quanto pelo aumento da oferta de canais destinado para esse público. 

Os anúncios analisados buscam dar um panorama do que vem sendo ofertado para as 

crianças em termos de publicidade televisiva. A escolha de diferentes modelos televisivos – 

aberto e fechado – tem o intuito de permitir verificar se existem distinções quanto ao tipo de 

publicidade ofertada e às mensagens relacionadas a gênero veiculadas. 

Além disso, mudanças e reconfigurações nas estratégias relacionadas à segmentação 

por gênero de grandes empresas, ocasionadas por pressões de consumidores, são apontadas no 

final desse último capítulo. 

 Esperamos com este trabalho contribuir com as discussões atuais tanto no que diz 

respeito a como o gênero é utilizado como ferramenta no marketing para crianças, assim 

como no debate regulatório sobre a publicidade infantil e, de maneira mais geral, sobre a 

relação entre crianças, consumo e mídia. 
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2. GÊNERO E INFÂNCIA: APROXIMAÇÕES SIMBÓLICAS E MATERIAIS 
 

Pensar em gênero e infância implica pensar nos diversos pontos em que estes 

conceitos se tocam e também nos cruzamentos concretos entre essas duas categorias. Isso 

significa dizer que, ao longo da história, além das aproximações simbólicas que podem haver 

entre as categorias mulher e criança, consideradas o Outro em relação ao sujeito universal, 

existem também relações materiais que se criam a partir do momento em que se define e se 

mantém o cuidado com as crianças como uma tarefa primordialmente feminina. Neste 

sentido, qualquer alteração nas condições das mulheres significa também uma mudança no 

estatuto das crianças e vice-versa.  Além disso, devemos levar em conta a questão central 

deste trabalho: que a infância encontra-se também generificada. Meninos e meninas são 

tratados, representados e pensados de forma diferente muitas vezes mesmo antes do 

nascimento. 

Em um primeiro momento, no subcapítulo 2.1 - O feminino e a infância – entre a 

pureza e a perversão, buscamos traçar, em linhas gerais, as aproximações simbólicas que as 

ideias sobre o feminino e a infância tiveram no pensamento ocidental, especialmente a partir 

do iluminismo até os dias de hoje. Nessa primeira parte, apresentaremos também como essa 

construção narrativa é vista em sua relação com a desigualdade, a partir de teorias sobre 

estereótipo e gênero.  

Em seguida, no subcapítulo 2.2 - Do iluminismo à psicologia do desenvolvimento: o 

nascimento das supermães, focaremos nas consequências materiais que as diferentes 

concepções de interrelações feminino e infância trazem para as vidas cotidianas de mulheres e 

crianças, principalmente através do histórico do conceito de maternidade e da relegação do 

cuidado infantil como uma tarefa essencialmente feminina. Também abordaremos as disputas 

que se dão a partir desse conceito e suas relações com o consumo infantil. 

  No último subcapítulo, 2.3- A infância generificada, trataremos de como as 

construções de gênero acontecem na infância, notando, no entanto, que esses conceitos muitas 

vezes foram vistos como opostos, ou, em outros termos, que a infância já foi, e em alguns 

momentos ainda é, vista como anterior ao gênero. Focaremos na disputa atual por significados 

de gênero na infância que tem no consumo de produtos para crianças uma de suas principais 

arenas. Para isso, apresentaremos algumas das teorias sociais sobre a publicidade e mídia que 

serão usadas nesse trabalho.  
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2.1. O feminino e a infância – entre a pureza e a perversão 

Pureza e perversão parecem ter sido os dois extremos pelos quais pendularam muitas 

vezes as representações tanto da mulher quanto da criança ao longo da história. Vistas como o 

Outro pelo homem adulto que se constitui como o sujeito do pensamento ocidental, a 

alteridade da mulher e da criança é ora vista como aquilo que amedronta, ora como o que 

fascina. 

O pensamento ocidental produz dicotomias não raras vezes irreconciliáveis, como 

mente e corpo, razão e emoção, cultura e natureza. Não é que o dualismo, como por exemplo 

a diferenciação entre “espírito” (alma, mente) e “corpo” não exista em outras sociedades, mas, 

como ressalta Quijano, “em todas elas, ambas estão sempre copresentes, aparecem sempre 

como sendo ativas juntas” (QUIJANO, 2013, p. 49). É a partir da metafísica de Descartes, que 

o “corpo” e “mente” são radicalmente separados, sendo que o primeiro é percebido como 

“objeto”, enquanto à razão é atribuída a condição de “sujeito” (QUIJANO, 2013). 

Esse novo e radical dualismo, que marca a sociedade ocidental até os dias de hoje, 

produz desdobramentos que permitem entender as noções de gênero e de infância, entre 

outras. O “sujeito” pensado pelo iluminismo é, por excelência, homem, adulto, branco e 

burguês. Apesar disso não ser nomeado muitas vezes, essa postura fica clara pela própria 

concepção que se faz da mulher, da criança, dos povos não europeus e das classes populares 

como o “outro”. Esses grupos são vistos como mais próximos à natureza, portanto mais 

ligados ao corpo e às emoções, ocupando assim o lugar de “objetos”. 

A mulher e a criança são vistas assim pela sua “falta” em relação ao homem adulto 

(MOUTIAN, 2013). A diferença passa a ser vista como “defeito”. Na teoria psicanalítica, por 

exemplo, a mulher é vista a partir da falta do falo, que determinaria toda sua “natureza” 

psíquica passiva (BADINTER, 1985). A diferença anatômica entre homem e mulher não é 

vista, portanto, como mera diferença e sim como deficiência; a mulher representa o castrado. 

O mesmo ocorre em diversos discursos sobre a criança, nos quais ela é vista em oposição ao 

adulto como “menor”. Um dos textos que demonstra claramente essa visão da infância como 

“falta” é o artigo do Código de Defesa do Consumidor que trata da publicidade abusiva. Nele, 

se fala da abusividade da publicidade que “se aproveite da deficiência de julgamento e 

experiência da criança” (CDC, art. 37 § 2°, grifo nosso). 

Nos dois casos, o Outro é “reduzido à mesma escala que o mesmo, ocupando o último 

nível dessa escala”. A diferença é traduzida assim como desigualdade. “A alteridade infantil 

não vem, portanto, confrontar, sacudir ou desacomodar o adulto, mas é assimilada em uma 

relação de diferença, ou seja, de assimetria e desigualdade” (HILLESHEIM; GUARESCHI, 
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2007, p. 80). Uma diferença que tem seu espaço “neutro” bem marcado, uma vez que a norma 

é o masculino (falo)3, adulto. Mas é justamente essa diferença que vai dar forma ao sujeito. 

Desta forma, o feminino faz com que o masculino exista, assim como a infância faz com que 

adulto exista – tanto simbólica quanto materialmente. 

Desta lógica decorrem vários estereótipos e representações da mulher. Se por um lado, 

o feminino é visto como a inocência, a salvaguarda da moral, a esfera do privado, do cuidado, 

do lar, da família, que tem na sua função reprodutiva sua centralidade, representada pela 

pureza materna (a virgem Maria). Por outro, paradoxalmente, a mulher é vista como a 

tentação, o pecado, a sexualidade, o incontrolável e o caos, representados pela figura da 

prostituta, a mulher “pública”. Adorno e Horkeheimer (1985, p. 36) apontam essa contradição 

ao analisarem a sociedade burguesa; “como representante da natureza, a mulher tornou-se na 

sociedade burguesa a imagem enigmática da sedução irresistível e da impotência”. 

Para Mary Jackman (1994), os estereótipos funcionariam como um modelo de 

prescrição de comportamento, que recompensaria os subordinados que seguem suas regras, 

enquanto pune os “desviantes” (JACKMAN, 1994, p. 79). Discordando de outras teorias 

sobre os estereótipos, que os colocam como sinal da ignorância ou da falta de contato entre os 

grupos, Jackman os enxerga como ferramentas de controle social e dominação, narrativas que 

justificam contextos de desigualdade e de exploração, mesmo quando existe grande contato e 

intimidade entre os grupos em questão. Para ela, os estereótipos não seriam a causa da 

desigualdade ou do preconceito, mas sim uma narrativa inventada pelos grupos dominantes 

para disfarçar e manter a desigualdade já existente, um enfeite, que funciona algumas vezes 

como substituto e outras como complemento da violência (JACKMAN, 1994, p. 209). 

Freire Filho concorda com essa visão ao colocar que existem duas noções 

normalmente usadas para falar de estereótipos, ambas presentes na obra de Lippman: uma de 

cunho psicológico e outra mais política. A primeira delas define o estereótipo como: 
um modo necessário de processamento de informação, sobretudo em sociedades 
altamente diferenciadas; como uma forma inescapável de criar uma sensação de 
ordem, em meio ao frenesi da vida social e das cidades modernas. (FREIRE 
FILHO, 2005, p. 22) 

 

Freire Filho rejeita essa concepção por considerar que ela acaba por tratar os 

estereótipos como inevitáveis e necessários, “inocentando seus perpetradores, e deixando-nos 

inertes diante do racismo, da xenofobia e da discriminação sexual” (FREIRE FILHO, 2007, p. 

22). Ele prefere a segunda definição dada por Lippman, de ordem mais política, que 
                                                
3 Por que, pergunta Kate Millett, o que é maior seria considerado melhor? Por que a menina não consideraria seu 
corpo como a norma e o pênis como uma excrescência antiestética? (BADINTER, 1985, p. 241) 
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“apresenta os estereótipos como construções simbólicas enviesadas, infensas à ponderação 

racional e resistentes à mudança social” (FREIRE FILHO, 2007, p. 22). 

De fato, a discussão sobre a “ativação automática” de estereótipos foi central durante 

um tempo no campo da psicologia social e muitas pesquisas chegaram à conclusão 

“temerária”, nos termos de Freire Filho, da inocência dos estereótipos. No entanto, essas 

pesquisas não levavam em conta o contexto histórico e cultural em que os estereótipos são 

criados e difundidos, deslocando o debate sobre o preconceito “da arena política das relações 

intergrupais para a arena da clínica dos processos intrapsíquicos” (LIMA; VALA, 2004, p. 

49). Além disso, existem poucos estudos que investigam a automaticidade dos estereótipos 

quando se tratam de grupos dominantes, como homens, brancos ou heterossexuais. Ao que 

tudo indica, os estereótipos só possuem ativação automática quando se trata de grupos 

minoritários, “tanto que parece que apenas os negros possuem raça, as mulheres possuem 

gênero, os grupos culturalmente minoritários possuem etnia” (LIMA; VALA, 2004, p. 50). 

De acordo com a segunda perspectiva, mais crítica, mesmo estereótipos aparentemente 

bons podem servir para justificar situações de opressão:  
Os estereótipos ambicionam impedir qualquer flexibilidade de pensamento na 
apreensão, avaliação ou comunicação de uma realidade ou alteridade, em prol da 
manutenção e da reprodução das relações de poder, desigualdade e exploração; da 
justificação e da racionalização de comportamentos hostis e, in extremis, letais. 
(FREIRE FILHO, 2007, p. 22) 

 
Jackman ainda coloca que as aparentes contradições nas narrativas sobre estereótipos 

nem sempre servem para desestabilizar as crenças, como muitos suporiam. Ela rejeita tratar os 

estereótipos simplesmente por meio de atribuições como “falso” ou “verdadeiro”, vendo-os 

como narrativas flexíveis e “camaleônicas”, quando isto é necessário para manter as relações 

sociais de dominação. A rigidez das “formas fixas” dos estereótipos, como lembra sua raiz 

etimológica 4 , convive harmoniosamente com a mudança e até mesmo a inversão de 

determinadas crenças. 

Barthes parece concordar com essa perspectiva paradoxal quando fala dos mitos 

contemporâneos, que, de acordo com sua visão, também são narrativas. Ele coloca que as 

contradições, longe de invalidar o mito, o fortalecem. “Em matéria de mitos, ajuda recíproca é 

sempre praticada proveitosamente. Por exemplo, a Musa concederá grandiosidade às 

humildes funções domésticas” (BARTHES, 2009, p. 58). 

Desta forma, não é suficiente tratar os estereótipos como resultado da ignorância. Em 

primeiro lugar porque, como veremos, não raro, o próprio discurso científico e intelectual 

                                                
4 Derivado do grego: stereós (“sólido”) + týpos (“molde”, “marca”, “sinal”). 
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pode servir para legitimá-lo; e, em segundo lugar, porque faz parte do caráter da dominação e 

dos estereótipos trabalhar para que produzam “efeitos de verdade”, ou seja, criar discursos e 

estruturas que façam com que muitos indivíduos “se encaixem” nos estereótipos. Por este 

caráter, ao mesmo tempo rígido e generalista, e sua facilidade de difusão e dificuldade de 

modificação, os estereótipos são vistos como elementos-chave para entender a perpetuação de 

uma ideologia (SWEET, 2014). 

Uma visão crítica dos estereótipos corrobora com as teorias dos estudos de gênero, na 

busca de explicações mais culturais que desnaturalizem as diferenças. Nas palavras de 

Lippmann  (2010, p. 95): “até que possamos descontar a diferença de criação, precisamos 

evitar o julgamento sobre as diferenças de natureza”. 

Evidentemente não é possível separar cultura e natureza, como creem os modernos ou 

como sugere a frase de Lippmann. No entanto, como aponta Harding, a força desse 

pensamento dicotômico é ainda tão presente que nos obriga “a pensar e a existir no interior da 

própria dicotomização que criticamos”: 
Devemos persistir na distinção entre cultura e natureza, gênero e sexo 
(principalmente diante do refluxo do determinismo biológico), mesmo que, por 
experiência e análise, possamos perceber que são inseparáveis dos indivíduos e das 
culturas. As dicotomias são empiricamente falsas, mas não podemos descartá-las 
como irrelevantes enquanto elas permanecem estruturando nossas vidas e nossas 
consciências. (HARDING, 1993, p. 26) 
 

Sendo assim, o conceito de gênero criado pelos estudos feministas, apesar de ainda 

carregar essa dicotomia entre fatores culturais e biológicos, é importante em um contexto em 

que o determinismo biológico ainda se faz forte e presente. Trata-se de uma estratégia 

discursiva de evidenciar o rompimento com explicações que coloquem as diferenças de 

gênero apenas como decorrência das diferenças sexuais. Análises históricas e antropológicas, 

bem como experiências distintas de grupos de mulheres em uma mesma sociedade, 

demonstraram que a forma de ser mulher varia tanto de acordo com a cultura e o contexto que 

é impossível se supor que a natureza ou a biologia seriam suficientes para explicar todas as 

diferenças de gênero. 

Nesse trabalho utilizaremos a categoria gênero, embora reconheçamos a 

“instabilidade” dessa categoria, nos termos de Harding, e até mesmo sua limitação em dar 

conta de todos os imbricamentos entre cultura e natureza, negados pelo pensamento ocidental 

por tantos séculos. Por isso, optaremos por pensar o gênero em seu caráter dúbio e 

contraditório, tentando não perder de vista o corpo tratando de não considerá-lo “uma página 

em branco para inscrições sociais, inclusive aquelas do discurso biológico” (HARAWAY, 

1995, p. 35) 
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Scott (2005) usa a figura de linguagem do paradoxo – “uma proposição que não pode 

ser resolvida e que é falsa e verdadeira ao mesmo tempo” (SCOTT, 2005, p. 14) – para 

explicar as tensões entre diferença e desigualdade, que se dão nas arenas públicas de disputas 

por direitos individuais de grupos socialmente marcados, seja pelo gênero, pela raça, religião, 

nacionalidade ou qualquer outro marcador. Ela argumenta que para que a igualdade triunfe 

como princípio é necessário uma escolha a respeito das diferenças que não passa pela sua 

eliminação, mas sim pelo seu reconhecimento e pela decisão de ignorá-la ou não. Desta 

forma, são escolhidas quais diferenças devem ser levadas em conta para o estabelecimento de 

uma igualdade supostamente universal. No caso do iluminismo, utilizado como exemplo pela 

autora, diferenças de nascimento, de posição e de status social entre homens não eram levadas 

em consideração para a determinação da igualdade entre os cidadãos, enquanto diferenças de 

riqueza, cor e gênero excluíam certos grupos da cidadania. Sendo assim, “a noção abstrata de 

indivíduo não era tão universalmente inclusiva como parecia” (SCOTT, 2005, p. 16). 

O problema é ainda colocado em termos de individualidade X pertencimento a grupos 

sociais. Uma vez que o conceito de igualdade pertence a indivíduos, mas a exclusão pertence 

a grupos (SCOTT, 2005, p. 17). Como algumas diferenças, e não outras, são usadas em 

determinados contextos para produzir e justificar a desigualdade social, a exclusão e a 

exploração de alguns grupos, é só a partir de seu reconhecimento enquanto grupo que 

indivíduos socialmente marcados poderão ter seus direitos individuais respeitados. Justamente 

porque nesse casos, a individualidade é negada em nome da categoria, “como objeto de 

discriminação, alguém é transformado em um estereótipo; como membro de um movimento 

de luta, esse alguém encontra apoio e solidariedade” (SCOTT, 2005, p. 17) 

Teresa de Lauretis (1994) sugere que o feminismo deve se apoiar na contradição do 

conceito de gênero, que é tanto “efeito da linguagem ou puro imaginário – não relacionado ao 

real”, como concebem Butler (1990) e o desconstrutivismo, quanto “derivação direta da 

diferença sexual”. Ela sugere, então, pensar o gênero como (uma) representação,  “o que não 

significa que não tenha implicações concretas e reais, tanto sociais quanto subjetivas, na vida 

material das pessoas” (LAURETIS, 1994, p. 209). Lauretis busca então entender os 

mecanismos que levam homens e mulheres a se aproximar (ou se afastar) dos arquétipos 

ideais de homem e mulher – que apesar de mutáveis, tendem a ser representados como único 

modelo possível. A esses mecanismos, que incluem diversas esferas sociais, ela chama 

“tecnologias de gênero”. 

É como “tecnologia de gênero” que encaramos a publicidade, e a mídia como um 

todo, nesse trabalho. No entanto, sem deixar de considerar a outra proposição de Lauretis, que 
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sugere que o gênero é também representado, ou melhor auto-representado, nas práticas da 

vida cotidiana e construído também nos discursos feministas e até mesmo em suas 

desconstruções, ou seja, em qualquer discurso que veja o “gênero apenas como uma 

representação ideológica falsa” (LAURETIS, 1994, p. 2009). 

Pensando nos estereótipos como prescrições de comportamento para mulheres, como 

sugere Jackman (1994), podemos notar que àquelas que não se encaixam no padrão de boa 

feminilidade, ligado à docilidade e à maternidade, é relegado o segundo papel: o da “puta”. 

Sobre isso, é importante ressaltar dois pontos: o primeiro é que justamente por ser uma 

representação, um ideal, um arquétipo, a mulher não é ninguém, ela não existe, como bem 

colocam Haraway (1995) e Butler (1990). Todas as mulheres em algum momento, de uma 

forma ou de outra, irão escapar deste modelo. E é justamente pra isso que servem os 

estereótipos e todas as outras “tecnologias de gênero”: para reconduzir as mulheres ao padrão 

que delas é esperado. 

Outro ponto é que algumas mulheres, por suas condições de raça, classe, orientação 

sexual ou nacionalidade, por exemplo, já estão necessariamente fora deste padrão. É o caso de 

mulheres negras, proletárias, lésbicas, trans ou de países periféricos, que já tem sua 

feminilidade vista como desviante. É importante marcar, portanto, que o padrão feminilidade 

ideal possui raça e classe, assim como veremos no caso da criança genérica. Quando se pensa 

na mulher, especialmente no primeiro modelo descrito, se pensa em uma mulher branca, 

burguesa e heterossexual. Isto não significa que sobre essas outras mulheres também não 

pesem estereótipos e que elas também não busquem em diversos momentos se encaixar nessa 

representação que as exclui. 

Outra dicotomia muito presente, e reforçada pela publicidade, é a do consumo e 

produção, em que normalmente homens são vistos como produtores e mulheres como 

consumidoras. Nesta dicotomia, em primeiro lugar, as duas partes do processo capitalista não 

são vistas como fases de um mesmo processo, mas sim como processos inteiramente 

separados e distintos. Além disso, as mulheres costumam ser vistas como consumidoras por 

excelência. A ideia do lar e do mundo da família é novamente central neste ponto. Os homens 

são vistos como aqueles que trabalham para trazer o sustento à família, enquanto as mulheres 

especializam-se em comprar os melhores itens para o consumo do lar. Esta é a visão ainda 

presente no mundo publicitário, explicitada inclusive em diversos manuais de publicidade. No 

livro “Confissões de um publicitário”, um dos mais reconhecidos publicitários americanos, 

David Ogilvy, utiliza o pronome feminino “she” para se referir ao consumidor e afirma: “o 
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consumidor não é um idiota, ela é sua mulher”5 (OGILVY apud ALMEIDA, 2001, tradução 

minha). 

Obviamente, ele exclui de seu escopo todas as mulheres que sempre precisaram 

trabalhar, assim como aquelas que têm sua capacidade de consumo limitada. Além disso, 

acaba por reforçar o estereótipo da feminilidade ligada à futilidade, uma vez que o consumo é 

tido como uma parte exterior e moralmente questionável da cadeia de produção. Outro ponto 

importante é que essa divisão tem como ponto de partida uma concepção de família e de 

produção especificamente burguesa, o que será retomado no próximo tópico.  

No caso da infância, muitos dos discursos abordados se repetem. Segundo Ariès 

(2012), a infância moderna – tal qual muitas vezes ainda é suscitada no imaginário coletivo 

(marcada pela pureza e inocência) – surgiu aproximadamente em meados do século XVII. No 

entanto, como Prout (2010), Heywood (2004), entre outros autores, Ariès foca em apenas um 

conceito de infância, recusando-se a ver as infâncias no plural. De fato, é este ainda hoje o 

conceito de infância hegemônico e que muitos evocam como único possível. É de acordo com 

esse conceito moderno, foco do estudo de Ariès, que se torna possível dizer, por exemplo, que 

existem crianças sem infância. Esse também é o ponto de partida de teses, como as defendidas 

por Postman (2012) e Meyrowitz (1986), de que a infância tal qual a conhecemos estaria, nos 

dias de hoje, em vias de desaparecer. Retornaremos a essas teses mais adiante, quando 

olharmos para os discursos sobre a infância no debate sobre a publicidade infantil. 

Por ora, nos interessa entender de qual forma, no discurso europeu hegemônico, esse 

conceito de infância, tal qual o de feminilidade, oscilou entre discursos que desprezavam a 

criança e os que a colocavam como centrais, assim como entre a visão da infância, ora como 

inocência,  ora como a imagem da impureza. 

Um dos marcos da concepção da infância como período de inocência é a obra Emílio, 

do filósofo iluminista Jean-Jacques Rousseau (BADINTER, 1995). Nesse livro, ele segue sua 

tese de que o homem é bom por natureza, mas a sociedade o corrompe. Desta forma, a 

educação seria uma forma de salvaguardar o que já existe de naturalmente bom e puro na 

criança. A ideia de natureza como algo positivo, que se repete na visão do autor sobre o “bom 

selvagem”, associada à criança é marcante no pensamento de Rousseau, que influenciou – e 

ainda influencia – grande parte da pedagogia. 

É a natureza que também é invocada pelo autor quando este trata sobre as mulheres. 

Para Rousseau, homens e mulheres são naturalmente distintos, “a mulher tem mais espírito, o 

                                                
5 “The consumer isn’t a moron, she is your wife” (original). 
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homem mais gênio; a mulher observa, o homem raciocina” (ROUSSEAU apud SOUZA, 

2015, p. 153). E é a função reprodutiva da mulher que determina seu temperamento e a 

educação que ela deve receber. 

A visão de Rousseau é posterior ao que Ariès coloca como o nascimento de um 

“sentimento de infância”. Analisando as representações da infância na Europa a partir da 

idade média, Ariès observa que até meados do século XVII ainda não havia nada de 

específico que diferenciasse crianças e adultos: 
Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o sentimento da 
infância não existia ― o que não quer dizer que as crianças fossem negligenciadas, 
abandonadas ou desprezadas. O sentimento da infância não significa o mesmo que 
afeição pelas crianças. Corresponde à consciência da particularidade infantil, essa 
particularidade que distingue essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem. 
Essa consciência não existia. Por essa razão, assim que a criança tinha condição de 
viver sem a solicitude constante de sua mãe ou de sua ama, ela ingressava na 
sociedade dos adultos e não se distinguia mais destes. (ARIÈS, 2012, p. 99) 

 

No entanto, antes do surgimento deste “sentimento de infância”, esta fase não era vista 

só como “um período de transição, logo ultrapassado, cuja lembrança era logo perdida” 

(ARIÈS, 2012, p.18), como escreveu Ariès. Este já foi também, segundo alguns pensadores, 

um período que manchava e perturbava o homem adulto. Antes mesmo da idade média, Santo 

Agostinho considerava a infância como uma época marcada pelo pecado original 

(BADINTER, 1985, p. 55). Ao contrário de Rousseau, Santo Agostinho acreditava que a 

natureza humana se inclina para o mal; a infância seria então “o testemunho de uma 

condenação lançada contra a totalidade dos homens” (BADINTER, 1985, p. 55). Nesta 

concepção, a educação (religiosa) deveria trabalhar para extirpar o pecado original da criança, 

de forma a repreender seus impulsos para permitir livrá-la de seu caráter negativo e 

corrompido. Métodos duros e até violentos na educação encontravam assim justificativa para 

que a criança pudesse se ajustar e se recuperar. 

Apesar de estar separado por mais de dez séculos de Santo Agostinho e de romper 

com seu pensamento escolástico, a visão de Descartes também aproxima a infância do “erro”. 

Desta vez não mais pelo pecado, mas pela fraqueza do espírito. Para o filósofo, a criança 

ainda é totalmente dependente de seu corpo, o que prejudica a sua capacidade de 

entendimento e racionalização. A centralidade do corpo, em oposição à faculdade da razão, 

aparece então como prova da debilidade infantil. Deixando-se guiar pelas sensações de prazer 

e de dor, a alma infantil “está condenada ao erro perpétuo” (BADINTER, 1985, p. 61). 

Portanto, é dever do homem livrar-se da infância como de um mal, assim como, para o autor, 

a ascese do corpo é necessária para a pureza da razão. Mais do que prejudicar apenas as 
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crianças, essa fragilidade inicial marcaria a vida do homem, constituindo-se a causa de todos 

os erros. Descartes escreve: 
porque fomos todos crianças antes de sermos homens... É quase impossível que 
nossos julgamentos sejam tão puros e sólidos quanto o teriam sido se tivéssemos 
tido o pleno uso de nossa razão desde o momento do nascimento (…) 
(DESCARTES apud BADINTER, 1985, p. 62) 

 
Refletindo sobre a concepção moderna de infância, séculos depois, Walter Benjamin 

(2009) questiona essa visão sobre a criança, que pendula entre os extremos da inocência e da 

crueldade. Para ele, a visão moderna da infância tinha razão ao atribuir-lhe um caráter 

específico, entretanto equivocava-se ao desconsiderar a seriedade infantil, que estava presente 

na visão anterior da criança como pequeno adulto. Para ele, “demorou muito tempo até que se 

desse conta que as crianças não são homens ou mulheres em dimensões reduzidas” 

(BENJAMIN, 2009, p. 86), mas o século XX parece ter dado “um passo adiante” e relutou 

“inclusive em aceitá-las como pequenos seres humanos”, ora colocando-as como inocentes – 

em consonância com a visão rosseauniana –, ora como  déspotas (BENJAMIN, 2009, p. 86). 

As observações de Benjamin e Ariès apontam para uma terceira possibilidade de visão 

da infância: o “pequeno adulto”, que só difere em dimensões do adulto. Nessa visão, qualquer 

diferença enquanto tal é negada, de forma análoga aos discursos de gênero que desconsideram 

quaisquer reinvindicações específicas de (grupos de) mulheres ou que, como coloca Haraway 

(1995), desprezam qualquer importância do corpo na constituição de subjetividades. Dessa 

forma,  acaba-se por reforçar um discurso que se pretendia negar. 

Uma quarta visão também muito presente ainda no imaginário social é a proposta por 

John Locke, que enxerga a criança como “tábula rasa”. De acordo com o filósofo, não 

existiriam ideias inatas, tudo seria adquirido pela experiência. Esta visão, apesar de se afastar 

tanto de uma ideia de inocência absoluta quanto de perversidade, pressupõe a criança como 

passiva e sem experiência, algo que pode ser totalmente moldado. 

Levando em conta todos esses discursos é necessário ressaltar, assim como no caso da 

mulher, que:  
A criança normal, o tipo ideal, extraída a partir de pontuações comparativas das 
populações em função de sua idade, é portanto uma ficção ou um mito. Nenhum 
indivíduo ou criança real está na sua base. Ela é uma abstração, uma fantasia, uma 
ficção, uma produção do aparato avaliador que incorpora, que constrói a criança, 
em virtude de sua observação (BURMAN, 2007, p. 22, tradução minha). 

 

Todos esses discursos deixam claro como a infância e a feminilidade se aproximaram 

simbolicamente em diversos momentos da história. Além do mais, ressaltam o caráter 

relacional dos dois termos. Cabe-nos agora ressaltar como essas posições se intersecionam, 
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pois como nos lembra Alanen, “na vida social cotidiana as mulheres e as crianças estão 

socialmente ligadas de diversas maneiras, e compartilham uma quantidade de características 

sociais” (ALANEN, 2001, p. 73). 

 

2.2. Do iluminismo à psicologia do desenvolvimento: o nascimento das supermães 

 Engravidar, parir e amamentar são funções que, na espécie humana, só podem se 

exercidas pela fêmea. Deste mero dado biológico, no entanto, deriva uma série de construções 

sociais, estereótipos e papéis de gênero que reduzem a mulher ao papel de mãe. Um papel 

construído e específico, mas que parece novamente natural, como se parir um bebê e ser mãe 

fossem sinônimos ou consequências naturais. O mito da maternidade é uma das principais 

conexões entre mulheres e crianças. Ideias como: que toda mulher deseja ser mãe; que uma 

mulher só é completa ao ser mãe; e que ela ama e vai sempre amar seu filho, compõem o 

imaginário social sobre maternidade atualmente. 

 Deste imaginário, que é também histórico e alvo de constantes disputas, decorrem 

implicações materiais nas vidas de mulheres e crianças. Não é por acaso que uma das 

principais reivindicações do movimento feminista sempre foi o controle das mulheres sobre 

sua própria reprodução. A pílula contraceptiva é um dos marcos do controle feminino sobre 

seu corpo. O aborto é, ainda hoje, uma das principais bandeiras feministas em países em que 

este ainda não se encontra legalizado, como o Brasil. A licença maternidade e o acesso à 

creche são outras reivindicações que dizem respeito diretamente à condição que terão não 

apenas mulheres-mães, mas também as mulheres em geral, na sociedade. Além disso, estes 

direitos interferem diretamente na visão e na educação que se tem, especialmente, na chamada 

“primeira infância”6. Com este cenário, não é surpresa que toda mudança no status da mulher 

na sociedade representa também uma mudança no status da criança e em como se vê e se 

conduz sua criação e educação. 

Em primeiro lugar é importante destacar que ser mãe, assim como os outros conceitos 

apresentados, não tem o mesmo significado para diferentes mulheres, em diferentes 

sociedades e contextos. A concepção que temos da maternidade ligada ao afeto, ao cuidado, à 

domesticidade e à educação de seus filhos nem sempre vigorou. As mães, assim como as 

mulheres em geral, foram representadas ao longo da história de maneiras contraditórias e 

distorcidas, como destaca Scheper-Hughes: 

                                                
6 Considera-se a primeira infância os primeiros anos de vida de uma criança, o termo está presente em relatórios 
e planos de governo nacionais e internacionais, no entanto, o período abrangido varia, de 0-3 até de 0-8 anos. 
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Elas podem aparecer como maiores que a vida ou invisíveis; como todo-poderosas 
e destruidoras ou como desamparadas e inocentes. Mitos sobre o instinto materno 
competem historicamente com mitos de impulso infanticida universal. 
(SCHEPER-HUGHES apud BURMAN, 2007, p. 129, tradução minha) 

 

Olhando apenas para o contexto francês, a filósofa Elizabeth Badinter (1985) traça um 

histórico da variação do comportamento das mulheres em relação aos seus filhos, bem como 

dos discursos vigentes sobre o papel materno. Mesmo tomando um espaço definido – o 

território francês, principalmente seus centros urbanos – e um período de tempo bem 

delimitado, sua análise já deixa claro o quanto o ser mãe, ou nas suas palavras o sentimento – 

tantas vezes chamado de instinto – do “amor materno”, pode diferir do fato de se ter um filho. 

 A amamentação, por exemplo, nem sempre foi (ou é) um papel desejado e 

desempenhado por grande parte das recém-mães. Badinter demonstra que para as mulheres 

urbanas francesas dos séculos XVII e XVIII, em especial as parisienses das classes mais 

elevadas, amamentar o próprio filho era mais uma exceção do que uma regra. As famílias 

preferiam contratar uma ama de leite para viver em sua casa, caso possuíssem meios para tal, 

ou entregar seus filhos durante alguns anos a mulheres de classes mais baixas, muitas vezes 

camponesas, que, em alguns casos, tinham que dar conta de inúmeras crianças ao mesmo 

tempo – incluindo seus próprios filhos. Esse fenômeno, que se repetia em diversas camadas 

urbanas, tinha como consequência o afastamento das crianças de suas famílias durante muitos 

anos. 

 Badinter questiona a tese de Ariès sobre a mortalidade infantil do período. Para ela, o 

desinteresse das famílias pelas crianças, mais do que consequência, poderia ser também uma 

das causas do alto índice de crianças mortas nos primeiros anos de vida. “Não é exagero falar 

de abandono materno, pois uma vez a criança entregue à ama, os pais se desinteressam de sua 

sorte” (BADINTER, 1989,   p. 126). 

A autora chega a levantar casos de famílias que já haviam perdido três filhos em casas 

de amas e, ainda assim, entregavam mais um filho aos seus cuidados. A hipótese de explicar o 

costume por necessidade financeira da família e da mãe não dá conta de explicar porque 

mulheres de classes mais altas, com condições de amamentar e criar os próprios filhos não o 

faziam. É possível que em alguns casos, como de mulheres de comerciantes que trabalhavam 

com seus maridos, as contingências exigissem das mães entregar os seus bebês a outras 

mulheres. Ainda assim, a decisão não parecia gerar nenhum sentimento de culpa na mulher, 
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que não era julgada por isso, já que o costume fazia parte da cultura da época7. Muitas das 

mães, inclusive, continuavam sem conviver com seus filhos após o retorno das amas de leite, 

isto porque estes eram enviados a instituições de confinamento, como o internato. 

Esse fenômeno, embora circunscrito em uma sociedade específica8, nos permite 

questionar a existência do que se costuma chamar de “instituto materno” ou mesmo a pureza e 

a inexorabilidade de um sentimento de “amor materno”9. Badinter, ao contrário, argumenta 

que narrativas de convencimento para que as mulheres assumissem sua função de cuidado dos 

filhos, o que incluía a amamentação, foram cuidadosamente construídas e reforçadas por 

diferentes discursos que surgem com a valorização da infância e que recorrem a explicações 

sobre a natureza distinta dos sexos para pregar a maternagem como a função feminina por 

excelência10. 

 Rousseau foi um dos maiores defensores desse discurso (BADINTER, 1995; SOUZA, 

2015). Ele pensava o papel da mulher em oposição ao do homem, Emílio – o homem ideal – 

ganha assim o seu par contrário e complementar, Sofia, sua futura esposa. Ela deve receber 

uma educação distinta, voltada para o lar e a maternidade. “Toda a educação das mulheres 

deve ser relativa ao homem” (ROUSSEAU apud SOUZA, 2015, p. 153). A invocação da 

natureza e de uma história primitiva servem como base para seu argumento: 
Uma vez demonstrado que o homem e a mulher não devem ser constituídos da 
mesma maneira, nem de caráter nem de temperamento, segue-se que não devem 
receber a mesma educação. Seguindo as diretrizes da natureza, devem agir de 
acordo, mas não devem fazer as mesmas coisas: o fim dos trabalhos é o mesmo, 

                                                
7 A historiadora brasileira Koutsoukos (2009) coloca que a vontade da mulher burguesa ou aristocrata recém-
mãe nem sempre era considerada ao tomar a decisão pela ama de leite. O costume da época e a pressão da 
família (em especial do marido) muitas vezes falavam mais alto. Entre explicações para esse costume estão a 
crença de que o campo poderia ser mais saudável para recém-nascidos que a cidade, assim como a necessidade 
da mulher engravidar novamente (KOUTSOUKOS, 2009). Assim como observado por Badinter (1985) na 
França, no Brasil também havia casos de mulheres mais pobres, e até negras forras, que adotavam o costume. 
(Koutsoukos, 2009). 
8 No Brasil, como em outros países, também existiu o costume das amas de leite, mas com contornos diferentes 
do caso francês. O contexto de escravidão no país fazia com que as mulheres negras escravizadas cumprissem 
esse papel em um primeiro momento, para depois serem substituídas pelas ditas “amas mercenárias” – mulheres 
livres, negras ou brancas, que vendiam esse serviço. Em todo caso, era mais comum que as amas vivessem na 
casa dos senhores ou da família contratante. Sendo assim, os bebês de classes altas não eram totalmente 
separados de suas mães (KOUTSOUKOS, 2009). 
Similarmente ao caso francês, os filhos das mulheres que serviam como amas e seus destinos pouco importavam 
aos discursos médicos e intelectuais correntes. Também não era levado em conta o sentimento que essas 
mulheres nutriam por eles. A principal preocupação médica então eram as doenças e até mesmo qualidades 
morais ou culturais que as amas poderiam transmitir através do leite (KOUTSOUKOS, 2009). 
9 Badinter (1995) não nega a hipótese de que muitas mulheres tenham sentido afeto e amor pelos seus filhos, 
embora tenham sido levadas pelas circunstâncias a separarem-se deles. No entanto, o que ela questiona é como 
seria alimentado esse sentimento com tão pouco convívio. E, mais que isso, como pode ser observado esse 
sentimento, se a ternura não se manifesta. Para sua análise, ela utiliza a ideia de “amor materno” como um 
constructo social, observável apenas em suas demonstrações e representações, uma vez que o sentimento 
individual de diferentes mulheres é impossível de ser medido. 
10 Por outro lado, o discurso médico higienista demonizava mulheres pobres que serviam como amas de leite, 
colocando-as como fonte de doenças e causa de diversos outros males na infância (KOUTSOUKOS, 2009). 
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mas os trabalhos são diferentes e, por conseguinte, os gostos que o dirigem 
(ROUSSEAU apud SOUZA, 2015, p. 151). 

 

 Rousseau, então, define o homem como independente e a mulher como dependente. 

No entanto, é a própria sujeição da mulher que permite e funda o homem livre e autônomo, 

ela é a “condição de possibilidade da vida democrática rousseauniana”. (SOUZA, 2015, p. 

156). Sem a Sofia doméstica e servil, Emílio não poderia existir. 

 No momento pré-revolucionário, em que Rousseau está redigindo seu pensamento, 

havia mulheres aristocratas e burguesas que participavam da esfera pública de discussões, 

assim como homens filósofos que discutiam sobre o papel da mulher, seus direitos e seu 

acesso à cidadania. Montesquieu, Diderot, Voltaire, D’Alembert e Condorcet advogavam em 

defesa da maior participação da mulher na esfera pública, eles acreditavam que as diferenças 

observadas entre homens e mulheres eram resultado da falta de oportunidades e da educação 

diferenciada que elas recebiam (SOUZA, 2015). Alguns documentos produzidos por mulheres 

no período incluem a “Petição das mulheres do Terceiro Estado”, de 1789, o “Caderno de 

queixas e reclamações das mulheres”, “Petição das damas à Assembleia Nacional”, de 1789, e 

a “Declaração dos direitos da mulher e da cidadã”, de 1791. Entre as mulheres que se 

destacaram nessa época, podemos citar Madame B. de B. e Olympe de Gouges (SOUZA, 

2015; SCOTT, 2005). 

 Rousseau teve contato com essas ideias e até faz referência a essas mulheres em seus 

textos, o que indica que seu pensamento era uma resposta a esse discurso, que apesar de ainda 

minoritário e moderado, estava presente na agenda do iluminismo (GOLDMAN, 2014). O 

filósofo chega até mesmo a criticar Platão, pois em “A República” este considerava que 

homens e mulheres poderiam exercer as mesmas funções (SOUZA, 2015). Isso demonstra 

que Rousseau estava em um embate, do qual suas ideias saíram vencedoras. A defesa da 

maternidade, nesse momento como em outros, serviu assim como justificativa para a exclusão 

das mulheres da política. O que se discutia no período, como ressalta Scott (2005), eram quais 

as diferenças deveriam ser levadas em conta para o estabelecimento da igualdade, como é 

possível verificar nessa passagem do Marquês de Condorcet: 
Por que indivíduos expostos à gravidez e outras indisposições passageiras não 
estariam aptos a exercitarem direitos que ninguém jamais cogitou negar a pessoas 
que sofrem de gota durante o inverno ou pegam resfriados facilmente? 
(CONDORCET apud SCOTT, 2005, p. 16) 
 

 Para a historiadora Wendy Goldman (2014), o embrião feminista da Revolução 

Francesa não prosperou, conquistando “pouco para as mulheres em geral e menos ainda para 

as mulheres pobres”, não apenas pelos esforços persistentes dos homens em excluí-las, mas 
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pela própria falta de organização das mulheres (GOLDMAN, 2014, p. 20). Essa falta de 

organização pode ser explicada pela dinâmica econômica e familiar do período, em que 

grande parte da produção ainda estava concentrada na esfera doméstica. Davis (2005) e 

Goldman (2014) ressaltam que a separação da produção da esfera doméstica ocorre com o 

surgimento do capitalismo e de um modo de vida urbano. Em um contexto rural pré-

capitalista, a produção era realizada majoritariamente por mulheres em uma conjuntura 

familiar e doméstica. Às vésperas da Revolução Francesa, 85% da população era camponesa, 

e, mesmo nas cidades, poucas mulheres não trabalhavam com seus maridos ou famílias 

(GOLDMAN, 2014, p. 19). Isso quer dizer que a maioria das mulheres participava da esfera 

econômica de produção, uma vez que foi só com o avanço industrial que a produção deixou a 

esfera doméstica para ocupar as fábricas. No entanto, a restrição das mulheres aos lares 

dificultava que elas se organizassem politicamente (GOLDMAN, 2014). 

A inserção das mulheres no mercado de trabalho encontrou resistência masculina 

desde seu início, ainda no começo do século XIX. Quando as primeiras mulheres começaram 

a ser contratadas pelas indústrias, elas foram vistas como ameaça aos homens trabalhadores. 

Isto porque elas recebiam salários mais baixos para exercerem as mesmas funções, o que era 

visto como um rebaixamento dos salários em geral e um entrave para que homens 

conseguissem sozinhos sustentar suas famílias. Desta forma, os sindicatos – organizados por 

homens – passaram a exigir a exclusão das mulheres das fábricas e a reivindicar um “salário 

familiar”. Trabalhadores ingleses organizaram greves importantes em 1827 e 1830 para 

excluir as mulheres das fábricas (GOLDMAN, 2014, p. 22). Demorou anos até que o 

movimento dos trabalhadores passasse a ver a questão de outra forma, principalmente a partir 

da consideração da inevitabilidade do trabalho feminino. Essa mudança surgiu não de 

reivindicações feministas liberais do século XIX, mais preocupadas com direitos 

educacionais, civis e políticos, e sim das socialistas (GOLDMAN, 2014). 

O conceito de família burguesa é central para compreensão das divisões dicotômicas 

iluministas. A família reduzida triangular – formada por pai, mãe e filhos – representa no 

ideário iluminista uma “pequena sociedade”. Não é por acaso que a contestação deste modelo 

familiar esteja presente em diversos momentos revolucionários, como nos primeiros anos da 

revolução russa (GOLDMAN, 2014). Para Rousseau, a distinção entre espaço público e 

privado, bem como a divisão sexual do trabalho, se inicia com o surgimento da família: 
(...) se estabeleceu a primeira diferença na maneira de viver dos dois sexos. As 
mulheres tornaram-se mais sedentárias e se acostumaram a guardar a cabana e os 
filhos, enquanto o homem ia procurar a subsistência comum. (ROUSSEAU apud 
SOUZA, 2015, p. 150) 
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 A demografia como ciência surge em meados do século XVII, na França, como forma 

de medir e controlar o tamanho da população (BADINTER, 1985, p. 150). Ao longo da 

história, essa ciência demonstrou ser uma forma de controle sobre os corpos tanto de crianças 

como de mulheres. Em algumas ocasiões, essa ciência serviu para justificar o incentivo à 

natalidade e o foco na preservação das vidas de crianças  - normalmente valorizadas por sua 

capacidade de produção futura. Em outros momentos, a demografia justifica uma contenção 

da natalidade, servindo até mesmo como argumento para esterilização forçada de mulheres 

pobres e de grupos minoritários (DAVIS, 2004). Entre outros efeitos e usos da demografia, 

pode-se citar as variações em políticas públicas de imigração e aposentadoria. 

 No momento de seu surgimento, a demografia aparece como um incentivo à 

natalidade e à “conservação” das crianças. Isso porque a ideia de um Estado forte precisava de 

“braços fortes” para se constituir. Assim, o “desperdício” de crianças, representado pelas altas 

taxas de mortalidade infantil, precisava ser combatido para que a nação pudesse ter mão de 

obra futura para as fábricas e a agricultura, jovens dispostos a lutar pela pátria e povoar as 

colônias (BADINTER, 1995). 

 Um dos representantes dessa linha de pensamento é o fisiocrata Chamousset, que 

propunha que as crianças abandonadas fossem conservadas vivas, através do aperfeiçoamento 

da higiene e do aleitamento artificial, para que no futuro pudessem servir ao exército. 

Preocupado com os gastos que as crianças “expostas” representavam, ele escreve: 
É aflitivo ver que as despesas consideráveis que os asilos são obrigados a fazer 
com as crianças expostas (abandonadas) produzem tão poucas vantagens para o 
Estado. A maioria dessas crianças morre antes de chegar a uma idade em que se 
poderia extrair delas alguma utilidade. Não se encontrará um décimo delas com 20 
anos de idade.. E o que vem a ser esse décimo, tão caro, se lançarmos à conta dos 
que sobrevivem a despesa feita com os que morreram? Um número muito pequeno 
aprende ofícios; os outros, saem dos asilos para serem mendigos e vagabundos, ou 
se transferem para Bicêtre com uma certidão de pobreza. (CHAMOUSSET apud 
BADINTER, 1985, p. 156) 
 

Apesar de suas preocupações serem de cunho meramente econômico, Chamousset 

ficou conhecido como um grande filantropo. Sua proposta incluía que vilas e famílias 

camponesas adotassem crianças abandonadas que seriam futuros soldados, em troca de ter 

seus filhos poupados do serviço militar. Essa solução evitava que braços necessários à 

agricultura fossem perdidos pelas sucessivas guerras (BADINTER, 1985). 

Outros filósofos e economistas também se dedicaram nesse período a pensar na 

questão demográfica, especialmente pelo viés da necessidade de uma grande população para 

se formar uma grande nação. Nem todos, no entanto, concordavam com a prerrogativa de que 

a solução para a questão deveria ser pública ou focada nas crianças abandonadas. Outro foco 
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de atenção recai especificamente sobre as mulheres. 

Multiplicam-se os discursos sobre a negligência feminina como causa das perdas de 

crianças e, em nome da pátria e do “instinto materno”, as mulheres são instadas a 

amamentarem seus filhos e a se dedicar à maternidade. A sobrevivência, assim como a 

felicidade e a educação das crianças passa a ser vista como responsabilidade da mãe: 
Essa nova responsabilidade parental, que já encontrávamos entre os reformadores 
católicos e protestantes do século XVII, não cessará de se acentuar ao longo de 
todo o século XVIII. No século XX, ela alcançará seu apogeu graças a teoria 
psicanalítica. Podemos dizer desde já que se o século XVIII a confirmou, 
acentuando a responsabilidade da mãe, o século XX transformou o conceito de 
responsabilidade materna no de culpa materna (BADINTER, 1985, p. 179) 

 

Quando o cuidado com a criança é visto como uma responsabilidade individual da 

família, o que sempre recai excessivamente sobre a mãe, o peso sobre as mulheres aumenta 

ainda mais. A isso se somam discursos científicos que colocam a importância da mãe para a 

criação de sujeitos seguros e independentes. Entre essas teorias, além das já colocadas, 

destacam-se grandes campos da psicologia, como a psicanálise e a psicologia do 

desenvolvimento, assim como teorias específicas, por exemplo a “teoria do apego”, de 

Bowlby. 

Para Badinter, a psicanálise freudiana foi a primeira a promover a mãe como a “grande 

responsável” pela felicidade de seu filho. Ela descreve assim o percurso da imagem materna 

na cultura francesa (e ocidental, em geral) hegemônica: 
Auxiliar do médico no século XVIII, colaboradora do padre e do professor no 
século XIX, a mãe do século XX arcará com uma última responsabilidade: o 
inconsciente e os desejos do filho (BADINTER, 1985, p. 237). 
 

Apesar de Freud não afirmar diretamente que a mãe era a única responsável pelo 

inconsciente do filho, a psicanálise – especificamente aquela que se propagou popularmente 

pelos meios de comunicação – “não só aumentou a importância atribuída à mãe, como 

‘medicalizou’ o problema da mãe má, sem conseguir anular as posições moralizadoras do 

século” (BADINTER, 1985, p. 296). Para Freud, os processos de formação da psiquê humana 

são distintos entre meninas e meninos, sendo que a família triangular – mãe e pai – constitui 

uma parte essencial desses processos: o complexo de Édipo. O amor pela mãe aparece como 

um componente inicial comum aos dois sexos em sua fase pré-edipiana. No caso masculino, o 

medo da castração representaria um elemento essencial para superação do complexo de Édipo 

e o amadurecimento do indivíduo. 

Já no caso da menina, ela deveria transferir esse amor ao pai em algum momento para 

ter um desenvolvimento normal. Além disso, ela precisa tomar consciência sobre a sua 
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própria castração. Se malsucedido, esse processo pode levar tanto a neurose – que é a inibição 

sexual – quanto ao “complexo de virilidade” – que corresponde a uma sexualidade ativa. Se 

bem-sucedido, esse processo conduzirá à “feminilidade normal”, que substitui o desejo do 

pênis pelo desejo do filho. A mulher “normal” torna-se, então, sinônimo da mãe. Badinter vê 

aproximações deste conceito com a imagem anterior rousseuniana: 
A razão é simples: tomara-se o cuidado de definir a "natureza feminina" de tal 
modo que ela implicasse todas as características da boa mãe. Assim fazem 
Rousseau e Freud, que elaboraram ambos uma imagem da mulher singularmente 
semelhante, com 150 anos a separá-los: sublinham o senso da dedicação e do 
sacrifício que caracteriza, segundo eles, a mulher "normal"(BADINTER, 1985, p. 
239). 

 

Com a popularização de um discurso psicanalítico, o papel da mãe começa então a sair 

do terreno da responsabilidade pelos filhos para adentrar no terreno da culpa. Outros discursos 

também populares da psicologia reforçaram ainda mais esse lugar ao analisar o processo de 

desenvolvimento de bebês e crianças. Ao contrário de Freud, que várias vezes “se eximiu de 

dar conselhos aos pais, argumentando que toda educação resultava num fracasso” 

(BADINTER, 1985, p. 310), seus sucessores foram aos grandes meios de comunicação – 

como o rádio – para promoverem suas recomendações às mães. 

Ainda dentro do campo da psicanálise, outra teoria muito influente e que ganhou 

espaço na mídia em meados do século XX foi a de Donald Winnicott sobre a “mãe 

suficientemente boa”. Essa teoria colocava a figura da mãe orbitando em volta do bebê. De 

acordo com Winnicott, a “mãe suficientemente boa” também deveria deixar seu filho explorar 

o mundo e saber a hora de ausentar. A boa maternagem é assim definida pela capacidade de 

adaptação às necessidades de seu filho (BADINTER, 1985). A amamentação deveria ser feita 

sempre atendendo às demandas do bebê, com horários e duração determinados por ele. A 

falha da mãe em cumprir seu papel durante os primeiros meses poderia ter diversas 

consequências para seus filhos, como tendências antissociais e violentas. Winnicott também 

traça um perfil sobre o que seria o papel de um “bom pai”. Esse, ao contrário da mãe, deveria 

ter uma presença apenas esporádica na educação dos filhos, devido às suas condições 

materiais de trabalho. Winnicott acreditava que também era responsabilidade da mãe 

promover e estimular a relação entre pai e filho, uma vez que admitia que nem todos os pais 

estavam interessados pelos seus bebês (BADINTER, 1985, p. 317). 

A psicologia do desenvolvimento, que tem como principal expoente o biólogo Jean 

Piaget, focou seus estudos na criança e em seus processos de aprendizagem, especialmente no 

que diz respeito a um pensamento lógico e à moral. As principais críticas a essa teoria focam-
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se em seus pressupostos sobre o que deveria ser o “ponto de chegada” do pensamento e da 

cognição, colocando a noção do sujeito adulto racional ou autônomo como o auge do 

desenvolvimento (MATTOS, 2012). Essa concepção tem suas raízes no projeto filosófico da 

modernidade e essa psicologia acaba muitas vezes por enxergar a criança apenas por suas 

limitações em relação ao adulto, apenas por aquilo que ela “ainda não é”. A criança é vista, 

então, como um “ainda não sujeito” ou “ainda não cidadão”. A diferença é vista, por esse 

viés, como limitação. 

Ao colocar a criança como centro de suas investigações Piaget reforçava a noção de 

indivíduo como a principal célula da sociedade, ignorando questões contextuais específicas 

que interferem e formam  as infâncias, como aspectos históricos, geográficos e culturais – de 

gênero, raça, classe, etnia, religião, nacionalidade, entre outros (CASTRO, 1998; 

HILLESHEIM; GUARESCHI, 2007; MATTOS, 2012). Os próprios conceitos de família, 

individualidade, escolarização e espaço privado também não encontram uma única definição 

ou vivência. A crença na ideia de progresso humano contínuo na constituição dos sujeitos, 

fazendo com que a vida seja pensada como etapas predefinidas a serem cumpridas, é outro 

dos aspectos questionados entre os pressupostos da psicologia do desenvolvimento 

(MATTOS, 2012). Por último, os conceitos de moral colocados como medidores do 

desenvolvimento por Piaget são representativos de uma moral específica, liberal e burguesa. 

Os testes conduzidos pelo pesquisador consideravam o amadurecimento moral como uma 

capacidade de se ater a regras predeterminadas de forma individual e conformista, o que casa 

com a teoria do contrato social, defendida por teóricos como Locke e Rousseau (BURMAN, 

2007). 

 Posterior à psicanálise e à psicologia do desenvolvimento, a “teoria do apego” surgiu 

na década de 1950 e teve como um dos seus principais exponentes John Bowlby. Em busca de 

um modelo biológico e científico de maternidade, Bowlby buscou modelos de maternidade 

entre alguns animais. Ele propunha que a separação da mãe era uma experiência sempre 

traumática para o bebê, que deixava sequelas por toda a vida. Essa teoria tinha como foco as 

crianças pequenas, enquanto as mães eram colocadas como “objetos e fontes do afeto infantil” 

(BURMAN, 2007, p. 129). Seu sucesso ou fracasso enquanto mães era medido pelo posterior 

desenvolvimento de seus filhos. Bowlby, que se popularizou através de programas de rádio, 

livros e colunas de jornais e influenciou políticas públicas, colocava que a “boa mãe” deveria 

estar sempre disponível e atenta. Problemas como a criminalidade ou o fracasso escolar eram 

vistos como responsabilidade individual das mães, ignorando todos as outras variáveis 

socioculturais. Além do mais, a teoria não diferenciava a separação breve, regular ou absoluta, 
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desta forma, “creche, separação breve e morte ou divórcio eram tratadas como tendo efeitos e 

significados equivalentes” (BURMAN, 2007, p. 132). 

 Desta forma, o papel da mãe devotada era incompatível com o da mãe trabalhadora. A 

teoria de Bowlby colocava pressões impossíveis de serem atendidas mesmo por mães 

conscientes e privilegiadas (BURMAN, 2007, p. 131). Além disso, as mulheres eram 

colocadas como responsáveis pelos problemas do mundo, o que estabelecia um vínculo com o 

mundo externo à família, do qual elas estavam de alguma forma excluídas. 

Como no caso de Rousseau, essa teoria emerge em um momento de disputa política 

sobre os papéis de gênero. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, foi intensa a 

propaganda para que mulheres retornassem aos lares e às funções domésticas para que os 

homens pudessem voltar a ocupar seus postos de trabalho. Foi também durante esse período 

que se propagaram as ideias de Winnicott. 

A teoria do apego foi posteriormente contestada e superada. No entanto, continuou 

influenciando pesquisas posteriores (BURMAN, 2007). Uma dessas teorias é a do “vínculo 

materno” (bonds), que coloca o laço que a mãe gera (ou não) com o bebê como seu objeto de 

estudo. O estudo de Klaus e Kennell, na década de 1970, levantava hipóteses sobre a 

importância das primeiras 36 horas na relação entre mães e filhos, sugerindo que os laços 

estabelecidos nesse momento poderiam interferir em comportamentos futuros (BURMAN, 

2007). Como na teoria do apego, esses estudos buscavam exemplos na natureza. Animais que 

rejeitavam seus filhotes após um separação pós-parto, como a cabra, foram tomados como 

exemplos (BURMAN, 2007, p. 145). Embora tenha sido posteriormente rejeitada, essa teoria 

teve consequências nos métodos pré-natais e nas práticas de cuidados aos recém-nascidos no 

Reino Unido. Entre tais efeitos, estão o aumento de exames mais caros no pré-natal, visando 

ampliar o vínculo antes do nascimento e o temor da cesariana, vista como um método que 

poderia fazer com que mães perdessem as primeiras horas com seus filhos11 (BURMAN, 

2007, p. 146). 

                                                
11 No Brasil, as práticas de atenção pré-natal e ao parto passam por outras questões, em que se fala mais de 
“epidemia de cesarianas” do que do temor a essa cirurgia. No país o índice de partos via cesariana é de 40% na 
rede pública e 88% na rede particular (ANS, 2014). Isso, em um contexto em que abundam denúncias de práticas 
médicas abusivas. Ainda assim, é possível perceber nas disputas pelo parto normal, discursos com foco em 
modelos biológicos, como o discurso do obstetra francês Michel Odent que abre o trailer do documentário “O 
renascimento do parto” (2013), em que ele associa um sentimento abstrato como o amor (e a capacidade de 
amar) ao hormônio liberado durante o parto normal (ocitocina). “Qual o futuro da humanidade nascida por 
cesarianas ou por ocitocina sintética?”, questiona o médico no documentário, responsabilizando, como nas 
teorias descritas, as mães pelo futuro da humanidade. 
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Essas teorias focam em um modelo “biológico” e “natural” de maternidade, partindo 

da premissa de que toda mulher “normal” deseja ser mãe – sabendo, querendo e podendo 

cuidar de seus filhos “por instinto”. Ao olhar para a natureza, como faz Bowlby, é comum que 

se busquem exemplos entre outras espécies para se reforçar o argumento pretendido. No 

entanto, como ressalta Haraway (1995), esse olhar sempre seleciona os exemplos que 

interessam e desconsidera outros animais para que o pressuposto seja validado. 

Consequentemente, todas as mulheres que não desejam, não querem ou não podem ter e 

cuidar de seus filhos são patologizadas. Além disso, como ressaltam Badinter (1985) e 

Burman (2007), a própria necessidade de se ensinar o que deveria ser “natural” e “instintivo” 

ressalta ainda mais a patologização de todas as mulheres, mesmo das que desejam se encaixar 

no perfil de “boa mãe”. 

O foco no indivíduo – seja ele a mãe ou o filho – e não na relação entre eles é comum 

a essas teorias (BURMAN, 2007). Esse foco desconsidera outros fatores contextuais, muitas 

vezes tratando problemas sociais como se tivessem causas individuais, o que facilita a 

atribuição de culpas e responsabilidades. Elas também ignoram a situação real de inúmeras 

mães que necessitam, por condições materiais ou por escolha pessoal, trabalhar, naturalizando 

assim privilégios culturais e de classe. Além disso, existe a crença de que todos os 

nascimentos são planejados e desejados, o que aumentou com a maior disponibilidade de 

métodos contraceptivos. Essas teorias excluem assim qualquer modelo familiar que não seja o 

modelo triangular e heteronormativo. Situações como adoção e creche, por exemplo, tornam-

se prejudiciais à criança de acordo com essa visão. 

  A creche, nesse sentido, torna-se um ponto-chave dessa discussão. Quando se foca na 

separação da criança e da mãe, esses teóricos “esquecem” que, ao separar-se da mãe, a criança 

também se separa do pai e do restante família. Esse foco reforça toda a divisão de papéis já 

comentada, entre público e privado, masculino e feminino, provedor e cuidadora. Além disso, 

mesmo quando a função de cuidado é exercida fora do lar, ela permanece sendo ocupada 

majoritariamente por mulheres, que normalmente tem seu trabalho desvalorizado apesar do 

peso discursivo que se dá à atenção às crianças. Muitas vezes a defesa desse direito oscila 

entre a defesa de um direito da mulher (a poder trabalhar) ou um direito da criança (a ter 

acesso à educação infantil). Todas essas disputas podem levar a inúmeras consequências para 

a vida de mulheres e crianças: 
O debate sobre creches permanece um campo crucial de disputa entre a pesquisa 
da psicologia do desenvolvimento, movimentos sociais e políticas públicas, com 
enormes implicações na empregabilidade de mulheres. (BURMAN, 2007, p.129, 
tradução minha) 
 



	

 

38	

No discurso neoliberal, a creche costuma aparecer como uma responsabilidade do 

empregador e não do Estado, o que torna ainda mais frágil a situação de mulheres em 

condições informais ou flexíveis de trabalho. O movimento feminista tem se dividido assim 

entre duas tarefas: ao mesmo tempo em que questiona a responsabilidade única da mulher 

sobre as crianças, tem no acesso gratuito e universal à creche uma de suas principais 

demandas (BURMAN, 2007, p.129). 

Esses discursos produzem efeitos reais na vida de mulheres e mães. Eles podem 

reforçar o sentimento de culpa nas mulheres, criando uma expectativa irreal de uma “super-

mãe”. Essa ideia tende a ser reforçada inclusive em muitos discursos que criticam ou 

defendem a publicidade infantil. Para Burman (2007), isso aumenta o peso também sobre a 

própria criança. O mito “super-mãe” contém em si a ideia da “receita de bolo” perfeita que irá 

produzir sujeitos “perfeitos”, indivíduos capazes de autogerir sua vida e o mundo. Mais que 

isso, capazes de “salvar” o mundo. 

 O Uruguai, por exemplo, chegou ao extremo de responsabilização feminina pelos seus 

filhos, permitindo que as mães de menores que cometeram delitos sejam presas no lugar de 

seus filhos, em decisões jurídicas entre 2013 e 2015 (ELPAIS, 2015). A medida demonstra até 

que ponto pode chegar a culpabilização da mulher pelos desvios e falhas em seu papel de 

mãe. De acordo com este pensamento, todo erro do indivíduo é em última instância um erro 

de criação, portanto um erro de sua mãe, um erro de uma mulher. Situações como esta 

também demonstram a importância de se pensar intersecionalmente, tentando evitar que uma 

defesa dos direitos das crianças ocorra em detrimento dos direitos das mulheres, ou vice-

versa. 

No caso do consumo infantil, também existem muitos exemplos de mães, que, 

impossibilitadas de cumprir o papel esperado, revelam-se culpadas, envergonhadas e 

frustradas. Um estudo realizado nas capitais brasileiras pela Confederação Nacional de 

Dirigentes Lojistas (CNDL), em 2015, revelou que cerca de um terço das mães sentiam-se 

culpadas por não estarem tão presentes quanto gostariam na vida dos(as) filhos(as). A 

compensação deste sentimento com a compra de presentes foi vivenciada conscientemente 

por 17% das mães, sendo que os percentuais são ainda mais expressivos entre as mães de 

meninas (20,8%), filhos(as) com idade entre 2 e 5 anos (26,2%) e pertencentes à Classe A/B 

(19,8%) (CNDL, 2015). O percentual mais alto entre crianças menores pode ser um reflexo do 

elevado grau de importância que alguns discursos já citados colocam na primeira infância12. 

                                                
12 A pesquisa em questão não analisou mães de filhos menores de 2 anos. 
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Além disso, a falta de creches e pré-escolas torna mais difícil a vida da mulher que tem um 

filho pequeno. 

O cansaço e a vergonha são outros sentimentos invocados por muitas mães. Diante das 

“birras e chantagens” dos filhos com pedidos de “consumo sem necessidade”, 13,2% 

relataram ceder por cansaço e 6,8% por vergonha. Outras 17,4% admitiram comprar para 

“compensar” a ausência. Olhando por um recorte de classe, é possível perceber que a 

vergonha se fez mais presente nas classes com menor poder aquisitivo em relação as classes 

A/B (8,1% nas classes C/D/E e 5,9% nas classes A/B), enquanto a compensação foi mais forte 

nas classes altas (19,8%, contra 14,2% nas classes C/D/E). Além disso, 17,3% das mães 

revelam que compram mais do que podem por não conseguirem ver seus filhos ou filhas 

tristes e frustrados por coisas que desejam mas não podem ter, o que ainda pode ser 

considerado reflexo da culpa (CNDL, 2015).  

Uma consequência deste cenário é que 23% das mães entrevistadas diz estar 

trabalhado mais do que o necessário para manter o padrão de vida dos(as) filhos(as), o que 

também pode ser uma fonte de stress, angústia e culpa por não estar tão presente na vida 

dos(as) filhos(as) (CNDL, 2015). 

 Temos aí um ponto crucial. Por um lado, é justamente a necessidade de trabalhar, em 

conjunto com as expectativas irreais do que seria uma boa mãe, que faz com que mulheres se 

sintam culpadas por não estarem tão presentes quanto gostariam na vida de seus filhos. Por 

outro, a necessidade de suprir a ausência na vida cotidiana dos filhos com produtos é tanta que 

algumas mães chegam a afirmar que trabalham mais do que o necessário – fazendo bicos e 

horas extras – para manter o padrão de vida dos filhos. Algumas delas (22%) consideram 

inclusive que esse padrão de vida é superior ao do restante da família. Entre este último 

grupo, 72% afirmam estar sempre no vermelho (CNDL, 2015). 

 De alguma forma, essa estrutura trabalha para manter o estado das coisas e a roda do 

mercado girando. A economia capitalista de mercado precisa que as pessoas consumam, cada 

vez mais, para que seu sistema (insustentável) se sustente. Nesse sentido é sintomático que a 

versão brasileira do livro de Juliet Schor, que faz duras críticas ao consumismo infantil, seja 

precedida por uma apresentação escrita pelo especialista em educação e colunista da revista 

Veja, Claudio de Moura Castro, que faz uma defesa da economia de mercado e questiona:  
A economia de mercado se assemelha a uma bicicleta. Enquanto anda, vai tudo 
muito bem. Corrige daqui, corrige dali, e o equilíbrio é mantido. O problema é 
que, se parar, com certeza absoluta, vai desabar, com bicicleteiro e tudo. O sistema 
de mercado não aprendeu a parar. Como a bicicleta, ele funciona quando está 
avançando. Se parar, há quebra-quebra das empresas e desemprego. Dada a sua 
fenomenal eficiência, se as pessoas não comprarem cada vez mais, a produção não 
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terá consumidores. E se sobra produção ou aplicam-se freios nas fábricas, tudo que 
é ruim começa a pipocar. (CASTRO, 2012, p. XVII) 

 
 Castro faz uma defesa do modelo neoliberal “sem freios” nas fábricas. Para ele, este 

modelo funciona perfeitamente, desde que se mantenha o consumo ininterrupto. Mais adiante, 

ele completa, fazendo uma defesa do marketing e do consumismo mesmo em uma sociedade 

já saturada, o que vai de encontro ao proposto pelo livro que ele apresenta:  
É nesse momento que os marqueteiros usam todo o seu talento para arrancar a 
fórceps mais consumo de uma sociedade já saturada do que precisa e do que não 
precisa. (…) Ou são os salvadores do sistema, pois conseguem convencer as 
pessoas de que são seres desprezíveis se não comprarem o tênis tal, o perfume tal 
ou a camisa tal. Irrigada por esse consumo, continua a funcionar a máquina 
produtiva, para contentamento de todos (CASTRO, 2012, p. XVII). 

 
 Esse “contentamento de todos” é questionado por diversos dados e movimentos 

sociais. A exploração de trabalho e a produção de pobreza necessária para que esse modelo 

continue a funcionar, assim como esgotamento do planeta, do meio ambiente e de forma 

alternativas de sociedade são alguns dos “efeitos colaterais” impostos em nome do eterno 

crescimento necessário para que essa “bicicleta” continue a andar. Além disso, como mostram 

os dados acima expostos, em nome do bom funcionamento da economia, também precarizam-

se a vida e as relações humanas. 

   

2.3. A infância generificada 
 Além das relações simbólicas entre gênero e infância e das relações materiais entre 

mulheres adultas e crianças, existe mais uma relação entre essas duas categorias, que é 

justamente o fato da infância também ser generificada. Ou seja, devemos levar em conta 

também que a infância de meninos e meninas é marcada pela categoria gênero, assim como 

outras categorias. Essa categoria, como temos demonstrado, não é estanque e em diferentes 

contextos e períodos o peso e a forma que o gênero é traçado e exigido em crianças variam 

muito. 

 Estudos sobre a história do vestuário de crianças e adultos são uma das pistas para 

pensarmos as variações e interações históricas de gênero na infância. Ariès (2012) aponta a 

separação de trajes entre crianças e adultos como um dos marcos do que ele chamou de 

nascimento de um “sentimento de infância”. Analisando a virada do século XIX para o XX, 

Paoletti (1987) demonstra como o vestuário, principalmente na primeira infância, era quase o 

mesmo para meninos e meninas até que foi sendo gradualmente separado, com ênfase na 

mudança de vestuário masculino. Em quase todo o século XIX:  
Bebês de ambos os sexo vestiam vestidos brancos longos até começarem a andar. 
Meninos e meninas usavam vestidos largos e curtos até dois ou três anos. De aí até 
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a idade de cinco ou seis anos, todas as crianças usavam vestidos ou terno com 
saias curtas, mas diferenças na cor, material e tecido usado distinguiam meninos e 
meninas (PAOLETTI, 1987, p. 138, tradução minha). 

 
 A autora ressalta a proximidade destes trajes com os vestidos usados pelas mulheres 

da mesma época. No entanto, isso não quer dizer que não havia diferenças de vestuário entre 

os gêneros em crianças, apenas que elas eram mais sutis. Uma das explicações encontrada 

pela autora para este fato é que, até então, não era tão importante diferenciar meninos e 

meninas tão cedo. De modo inverso, era muito importante distinguir crianças e adultos. “O 

amadurecimento de uma criança era marcado pela adoção gradual de um vestuário adulto” 

(PAOLETTI, 1987, p. 139, tradução minha). 

 Uma discussão presente em textos de revistas do início de século XX – e que retorna 

nos dias de hoje em fóruns online – é que a distinção precoce de gênero seria uma negação da 

infância enquanto período de inocência. Em 1910, um texto de Charlotte Perkins Gilman 

defendia que a diferenciação de sexo no traje de crianças pequenas era “prematura e 

antinatural”. Um mal que as forçava a pensar nessa distinção, que não existia na “consciência 

da criança” (PAOLETTI, 1987, p. 142, tradução minha). A ideia defendida é que a inocência 

e a “falta de consciência” da criança, em especial da primeira infância, é contrária a qualquer 

coisa que possa remeter a sexo, incluindo a diferenciação por gênero. Paoletti destaca que 

essa ideia não era a mais defendida na época. Pelo contrário, começava a se formar a 

mentalidade de que uma distinção clara de gêneros desde cedo era essencial para o 

desenvolvimento de adultos sadios. 

 Essa mesma oposição entre a inocência infantil e a 

divisão de gêneros em crianças e bebês aparece hoje em 

argumentações contra a distinção por gênero dos 

brinquedos. Um esquema viralizado na rede (Figura 1), 

tanto em inglês quanto em sua versão traduzida para o 

português, ensina a diferenciar brinquedos de meninos e 

meninas. A pergunta “para brincar precisa usar os órgãos 

genitais?” leva a duas possíveis respostas/conclusões: “sim, 

então não é brinquedo de crianças” ou “não, então é para 

ambos os sexos”. A associação entre a inocência infantil 

em relação à sexualidade e a divisão por gêneros está implícita aí. Mas, além disso, não se 

deve deixar de notar uma contestação à própria segmentação por gênero. Quando se coloca 

Figura 1 – Imagem retirada da 
página “Maternidade da depressão”, 
no Facebook. 
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que a diferenciação por gênero não deve ocorrer, ainda que só até determinada idade, está se 

afirmando que esta não é, ou não deveria ser, uma categorização primária. 

 Lauretis destaca o que ela chama de sabedoria popular ao usar o exemplo do emprego 

do pronome possesivo neutro da língua inglesa its para se referir a crianças ou bebês, 

diferenciando o “sexo natural” do gênero enquanto “relação social” (LAURETIS, 1990, p. 

211). O uso do pronome normalmente utilizado para se referir a coisas e animais pode ser 

também visto como um indício da pouca humanidade, ou subjetividade, conferida a bebês e 

crianças pela cultura popular. No entanto, Lauretis admite que o uso da língua no cotidiano 

tem se alterado e a maior parte das pessoas empregue a forma masculina his e algumas usem 

alternadamente os dois gêneros, his ou her. O uso do pronome it permanece principalmente 

em casos de ambiguidade, quando não se sabe tratar-se de um menino ou uma menina. 

 O caráter diferenciado de crianças pequenas em relação ao sexo – que, no caso, é 

sinônimo de gênero – também esteve presente na teoria psicanalítica. Apesar de não acreditar 

em uma “inocência” infantil em relação à sexualidade, Freud considerava que, antes da fase 

edipiana, meninos e meninas passavam por uma fase bissexual, em que os dois sexos 

vivenciavam a libido da mesma maneira. Sendo esta, inclusive, a razão pela qual 

permaneceria um “certo componente feminino (a passividade) no homem, e um componente 

masculino (a atividade) na mulher” (BADINTER, 1985, p. 298). Essa sexualidade comum 

inicial, no entanto, não era exatamente neutra, mas masculina. Assim como permanece 

masculina até hoje a infância pretensamente universal, uma vez que o masculino é ainda o não 

marcado pelo gênero. 

 Atualmente, a generificação começa antes mesmo do nascimento. Com a tecnologia 

que permite descobrir o sexo do feto ainda com poucos meses de gestação, muitas vezes a 

família e a sociedade passam a preparar-se para receber esse novo ser de acordo com padrões 

bem distintos de acordo com seu gênero. As sugestões de decoração do “quarto do bebê”, 

presentes em algumas revistas especializadas, deixam claro como os signos e as expectativas 

que se têm hoje de uma nova criança variam muito de acordo com o seu gênero (SANTOS, 

2004). Evidentemente, apesar de hegemônicas, essas representações não atingem toda 

sociedade brasileira de forma uniforme. Em primeiro lugar, não são todas as mães que 

descobrem o sexo do bebê antes do nascimento, seja por falta de acesso a um pré-natal 

completo ou por opção. Em segundo lugar, a imagem do “quarto do bebê” pressupõe que o 

bebê terá um espaço exclusivo na casa, o que não é a realidade da maioria dos brasileiros. No 

entanto, esse exemplo, entre outros, como as fraldas com personagens para meninos e 
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meninas e outros itens do enxoval do bebê, permite demonstrar o quão cedo a generificação 

pode ocorrer e tem ocorrido em nossa sociedade. 

 Em uma pesquisa com entrevistas sobre expectativas em relação a gênero que pais e 

mães têm para seus filhos, Lamas (2015) comprova a existência dessa visão que necessita 

marcar o gênero ao qual pertencem seus filhos e filhas de maneira explícita desde antes do 

nascimento, sendo objetos de consumo como brinquedos e roupas essenciais para essa 

distinção. Quatro dos cinco entrevistados13 afirmaram ter esperado a descoberta do sexo para 

escolher os motivos e cores de decoração do quarto de bebê, a única exceção foi uma 

faxineira cujos exames não foram precisos sobre o sexo, levando-a a optar por cores 

“neutras”. Essa tendência coexiste com a crença de que bebês são incapazes de entender essa 

categorização. Desta forma, essa permanece uma decisão que parece importar mais aos 

adultos que às crianças. Trata-se da manutenção do que eles encaram como uma “tradição”.  

 A ideia de que o neutro é essencialmente masculino também é perceptível na 

respostas, assim como a constatação de que são signos adicionados aos brinquedos ou roupas 

como estampas e personagens que irão simbolizar sua segmentação por gênero. A fala de um 

dos entrevistados é ilustrativa nesse sentido: 
Brinquedo é unissex, qualquer um serve – tirando esse negócio de boneca. Para 
menino, os brinquedos são do Homem-Aranha, de super-heróis. Mas tem 
brinquedos que são para menina, como boneca, casinha, panelinha. Isso não dá 
[para oferecer a um menino] (LAMAS, 2015, p. 48) 
 

 A conclusão lógica desse raciocínio é de que todos os brinquedos são para meninos, 

exceto aqueles que são “de meninas”. Essa é a lógica que vigora em grande parte do 

pensamento publicitário, inclusive. Um jogo de tabuleiro ou uma bicicleta, por exemplo, são 

considerados neutros e, por isso mesmo, mais próximos de uma masculinidade. Esses 

brinquedos só se tornam femininos quando marcados pelo gênero (normalmente feminino), 

como no caso de um jogo de tabuleiro das Princesas ou de uma bicicleta cor-de-rosa. 

 Outra possibilidade de segmentação por gênero de um brinquedo, também implícita na 

fala acima, é aquela feita por divisões de funções marcadas por gênero. Sendo assim, 

brinquedos e brincadeiras relacionados à casa e ao cuidado são tidos como femininos. Lamas 

(2015) demonstra que alguns pais entrevistados, quando estimulados a falar sobre o assunto, 

relacionaram essa divisão a uma desigualdade de gêneros, que pode ter implicações 

especialmente na vida de mulheres. 

A desigualdade de tratamento e funções desempenhadas por meninas em relação a 

meninos foi tema da pesquisa “Por ser menina no Brasil: crescendo entre direitos e violência”, 
                                                
13 Cada casal entrevistado foi contabilizado como uma unidade. 
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que entrevistou meninas entre 6 e 14 anos, em áreas rurais, urbanas e quilombolas das cincos 

regiões brasileiras. Os dados das entrevistas revelaram que o percentual de meninas 

responsáveis por funções domésticas, como cozinha, limpar a casa e cuidar dos irmãos é 

sempre pelo menos três vezes maior do que os de seus irmãos do sexo masculino 

(PLAN/SOCIALIZARE, 2014). Enquanto 81,4% das meninas arrumam sua própria cama, 

76,8% lavam louça e 65,6% limpam a casa, apenas 11,6% dos seus irmãos homens arrumam a 

sua própria cama, 12,5% dos seus irmãos homens lavam a louça e 11,4% dos seus irmãos 

homens limpam a casa. O trabalho doméstico parece manter assim sua característica 

predominantemente feminina, mesmo na infância. Outros dados revelam ainda recortes 

geográficos e de classe desta divisão de tarefas. Em ambientes rurais, a porcentagem de 

meninas que declaram limpar a casa sobe para 74%, enquanto nos ambiente urbanos varia 

entre 67,6% e 46,6%, entre estudantes de escolas públicas e particulares respectivamente. 

 A conclusão da pesquisa sobre esses dados aponta novamente para uma contraposição 

entre os papéis de gênero e o conceito do que seria a própria infância. O relatório de dados 

afirma: 
A distribuição dos afazeres revela uma desigualdade de gênero no espaço 
doméstico. Simplesmente por ser menina, ela é tratada como a pessoa responsável 
pelas tarefas domésticas, o que tira dela parte de sua infância quanto ao direito 
de brincar, estudar e de não assumir responsabilidades em substituição de 
adultos. (PLAN/SOCIALIZARE, 2014, p. 10, grifos dos autores) 
 

Essa afirmação nos leva a questionamentos que o relatório omite: quem seriam esses 

adultos responsáveis pelas tarefas domésticas? Não teriam eles, ou melhor, elas, gênero e 

classe similares às meninas apontadas no estudo? Será que esse trabalho quando exercido por 

adultos perde seu caráter generificado? 

Dados do comunicado do IPEA, “Trabalho para o mercado e trabalho para casa: 

persistentes desigualdades de gênero”, de 2012, informam que as mulheres gastam em média 

26,6 horas semanais em afazeres doméstico no Brasil, enquanto os homens gastam 10,5 horas 

semanais. Além disso, 92% dos mais de 6 milhões de trabalhadores(as) domésticos(as) no 

país, em 2014, eram mulheres (PNAD, 2014). Destas14, 85% ganham até três salários 

mínimos, sendo a média de rendimento mensal, em 2014, de R$ 693,00 (PNAD, 2014). A 

própria pesquisa “Por ser menina no Brasil” indica que em 76% dos casos a menina 

entrevistada afirmou que a pessoa que cuidava dela no dia a dia era a mãe, enquanto 27% 

                                                
14 A desobediência da norma culta, que nos obriga a usar o masculino no plural caso exista pelo menos um 
elemento masculino, neste caso acontece para ressaltar o caráter feminino desse trabalho. 
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respondeu que o pai se ocupava da mesma função. A diferença, portanto, demonstra ser mais 

marcante por classe e por gênero do que por idade15, nesse caso. 

A questão sobre quem deveria exercer o trabalho doméstico para que ele não fosse um 

fardo para as mulheres esteve presente em diversos momentos nas discussões feministas e 

socialistas. Houve um movimento, nascido na Itália por volta de 1974, que reivindicava a 

remuneração, por parte do governo, da dona de casa para que o trabalho doméstico e, 

consequentemente, as mulheres em geral tivessem seu status valorizado (DAVIS, 2004, p. 

230). Essa argumentação tinha como base a constatação de que o trabalho doméstico 

favorecia não apenas a esfera privada, mas sim a sociedade como um todo e, em uma lógica 

capitalista, especialmente o patrão. Essa proposta, no entanto, não alterava o caráter 

generificado do trabalho doméstico. Além disso, igualava todas as mulheres a donas de casa. 

Por último, essa estratégia não acaba com o caráter explorador do trabalho doméstico: que o 

digam as milhares de mulheres empregadas assalariadas neste setor. 

Visto como um “trabalho invisível, repetitivo, extenuante, improdutivo e nada 

criativo” (DAVIS, 2004, p. 221), o trabalho doméstico deveria ser extinto de acordo com a 

proposta de alguns socialistas16, que buscava emancipar não só as mulheres, mas toda 

humanidade dessas funções. Eliminar seu caráter doméstico, através da socialização e da 

industrialização, seria, então, a melhor forma de acabar com esse problema, liberando as 

mulheres para exercerem funções públicas (GOLDMAN, 2014). De fato, creches e refeitórios 

públicos são algumas respostas importantes ao caráter supostamente privado dos trabalhos 

tidos como femininos e domésticos. No entanto, essa concepção também não desafia a divisão 

de gêneros do trabalho, pois não modifica o status dos homens. Algumas automatizações do 

trabalho doméstico também estiveram presente em avanços capitalistas. No entanto, 

publicidades que ainda vendem facilidades para o lar direcionadas exclusivamente para 

mulheres demonstram que esta automatização não necessariamente retira seu caráter 

feminilizado. A solução de industrialização, automação e socialização do trabalho doméstico 

tampouco desafia a visão dessas funções como inerentemente degradantes. 

Outra proposta feminista considera que o trabalho doméstico deveria ser dividido 

igualmente entre gêneros dentro do mesmo lar. A divisão intra-familiar também pode 

envolver as crianças, e muitas vezes envolve, em casas com filhos. Atividades como arrumar 

a própria cama e lavar a louça não tiram da criança “parte de sua infância”, a não ser que se 
                                                
15 O critério raça, apesar de ser também relevante, não foi considerado por não estar discriminado em nenhuma 
das pesquisas consultadas. 
16 Essa era a proposta em discussão pelos bolcheviques durante os primeiros anos da Revolução Russa 
(GOLDMAN, 2014) e também a de Angela Davis, já na década de 1980 nos Estados Unidos (DAVIS, 2004). 
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mantenha uma visão idílica da infância, que é também marcada por classe. No entanto, se essa 

divisão ocorrer entre diferentes faixas etárias, mas não perder seu caráter feminilizado, como 

demonstra a pesquisa, temos então um indicador importante de desigualdade. 

As respostas da pesquisa “Por ser menina no Brasil” revelam, portanto, uma enorme 

desigualdade intrafamiliar no tratamento de meninas e meninos. Essa desigualdade, no 

entanto, não parece ser percebida como “natural” pelas mesmas meninas. Quando perguntadas 

sobre a divisão de brincadeiras entre meninos e meninas, 65,5% das entrevistadas disseram 

discordar da afirmação de que “meninas só devem brincar de boneca e meninos de carrinho”, 

sendo que 42,1% delas discordaram “totalmente” do enunciado. De forma coerente, 52% das 

meninas não concordam que algumas “brincadeiras de meninos” não devem ser reproduzidas 

pelas meninas. Embora haja quase um equilíbrio entre aquelas que concordam e não 

concordam com essa assertiva, percebe-se que, enquanto 26,4% das meninas discordam 

totalmente dessa ideia, apenas 11,7% concordam totalmente (PLANBRASIL; 

SOCIALIZARE, 2014). 

A linha que divide as brincadeiras tipicamente femininas e masculinas parece se tornar 

cada vez mais tênue. No entanto, 37,3% das meninas nas escolas públicas rurais e 31% nas 

escolas urbanas particulares declaram que as pessoas da família ficariam chateadas se 

quisessem fazer coisas que geralmente os meninos fazem. Isso evidencia, mais uma vez, que 

as discriminações de gênero no âmbito familiar são ainda muito presentes e culturalmente 

persistentes. Outro dado revelador nesse sentido é a resposta à pergunta “você se sente feliz 

por ser menina?”. A essa pergunta, 9,6% do total de meninas respondeu que não, sendo que a 

diferença de contexto chama atenção: 9,8% das meninas de escolas públicas rurais disse não 

gostarem de ser meninas em relação a 2,5% das meninas de escola urbana particular 

(PLANBRASIL; SOCIALIZARE, 2014). 

 É comum que a publicidade justifique a segmentação por gênero como uma demanda 

dos consumidores. Foi o caso do chocolate Kinder Ovo, que, em 2013, após lançar as versões 

“meninos” e “meninas” de seus ovos de Páscoa, com cores e brindes diferenciados, teve que 

responder a inúmeras críticas. O argumento de defesa da empresa baseou-se em pesquisas 

feitas com mães e crianças. Houve também quem defendesse a marca na internet, alegando 

que a distinção na embalagens evitaria “possíveis frustrações” caso a criança viesse a receber 

uma surpresa “não adequada” (LAMAS, 2015). Mesmo após a polêmica, a estratégia não só 

continuou, como se fortaleceu, passando a ser utilizada também nos chocolates regulares da 

marca. 

 No entanto, as respostas das meninas entrevistadas, assim como outras manifestações 



	

 

47	

dão indícios de que existe, pelo menos em parte do público, um desconforto e uma 

insatisfação com tais escolhas de marketing. A própria necessidade de resposta por parte do 

Kinder Ovo pressupõe uma reação dos consumidores. Reação também presente na imagem 

acima, viralizada na internet (Figura 1). 

Igualmente virais são dois vídeos que questionam o sexismo na indústria de 

brinquedos. O primeiro deles mostra uma menina, Riley, na sessão feminina de uma loja de 

brinquedos17. Ela reclama de todos os brinquedos para meninas serem cor-de-rosa e de 

princesas, enquanto os meninos escolhem entre super-heróis. Quando questionada – 

provavelmente pelo pai – sobre porque acha que isso ocorre, ela se arrisca a dizer que as 

companhias tentam “enganar” (em inglês, trick) as meninas para comprarem as coisas rosas 

ao invés das coisas que os meninos querem. O vídeo possui mais de 5 milhões de 

compartilhamentos, somando a versão original em inglês e a legendada em português, com 

maioria de comentários positivos.  

Outro vídeo, intitulado “O que você faria se seu filho escolhesse isso?” (no original: 

How Would You Feel If Your Son Chose This??)18, mostra um pai falando para a câmera 

enquanto está com seu filho em um carro. O “isso” da pergunta do título é uma boneca da 

personagem Ariel, do filme A pequena sereia (1989) da Disney e também uma das 

“princesas” da marca, que foi a escolha da criança como o brinquedo que ainda não tinha. No 

vídeo, que já tem mais de 4 milhões de visualizações (somando a versão original em inglês e a 

legendada em português), pai e filho demonstram estar empolgados com o novo presente.  

“Eu deixo meus meninos escolherem sua vida. É assim que eu e sua mãe somos, apenas 

dizemos: ‘tanto faz’. Dizemos para escolherem: escolha sua expressão, escolha o que você 

gosta, escolha sua sexualidade”, afirmou o pai, completando em seguida que amaria os filhos 

incondicionalmente. 

Tanto a fala do pai como os comentários do vídeo sugerem uma possível ligação entre 

a escolha de brinquedos por crianças e sua sexualidade. Essa constatação também é apontada 

por Lamas: o medo de que os filhos se tornem homossexuais faz com que os pais limitem suas 

escolhas e direcionem seu consumo para produtos marcados por gênero. 

Evidentemente, como demonstram os vídeos, há resistência a essa associação, bem 

como à segmentação por gênero dos brinquedos e à rigidez de papéis de gênero e perpetuação 

de estereótipos que ela representa. No entanto, essa resistência ainda parece ser a exceção. 
                                                
17 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=Lpp4Zt4caZY e https://youtu.be/-CU040Hqbas. Acesso 
em: 18 de nov. de 2015.  
18  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=aT09U1sMoK4 e 
https://www.youtube.com/watch?v=K7rujK0iOJU. Acesso em: 18 de nov. de 2015. 
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Caso não fosse, qual seria a importância de um pai gravar um vídeo sobre um gesto banal? 

Por que o vídeo teria gerado tantas visualizações, compartilhamentos e comentários (alguns 

inclusive contrários)? 

Essas situações demonstram não só que existe resistência e agência por parte dos 

receptores e consumidores, mas principalmente que essas ações acontecem em resposta a 

outra fala que precede esta. Trata-se da fala implícita do mercado e da publicidade, a quem se 

dirigem ou se referem os personagens do vídeo – especialmente a menina Riley. Esse é um 

interlocutor com o qual todos nós, de forma direta ou indireta, estamos “negociando” ou 

“dialogando”, mesmo que seja para contestar ou negar. 

Thompson (2009) propõe três tipos de interação: a interação face-a-face, a interação 

mediada e a quase-interação mediada. Os grande meios de comunicação entrariam nesta 

última categoria. Segundo o autor, neste caso seria mais apropriado falarmos em transmissão 

ou difusão, do que comunicação propriamente dita, uma vez que há um caráter extremamente 

assimétrico que dificulta a existência de um diálogo real, configurando o caráter quase 

monológico desses meios. A institucionalização da produção do conteúdo e o objetivo pelo 

lucro completam o caráter da comunicação publicitária e da televisão comercial. 

Isso não quer dizer que a publicidade crie seus conteúdos a partir do nada ou que não 

escute seus consumidores. Pelo contrário, existe no meio publicitário e nas emissoras e 

programadoras de televisão um interesse em pesquisar e descobrir o que pensa o consumidor 

e o espectador. Por isso essas empresas buscam criar cada vez mais canais de participação do 

público. No entanto, a publicidade escolhe dentre os discursos circulantes aqueles que mais a 

interessam, ou seja, os que são mais vendáveis. Desta forma, podemos pensar a publicidade – 

e outros meio de comunicação de massa – como uma espécie de filtro, que reforça certos 

discursos enquanto rejeita outros. Articulando com a questão de gênero, Heloísa Buarque de 

Almeida escreve: 
Os bens culturais industrializados e distribuídos pela mídia eletrônica têm a 
capacidade de produzir certas construções simbólicas, apropriando-se de 
elementos que já circulam na cultura que produz tais bens, mas os reforçam e 
'normalizam', constituindo um discurso hegemônico sobre o gênero. Os produtores 
dessa indústria pesquisam e buscam elementos culturais que imaginam ser aceitos 
ou até consensuais no seu público, e se utilizam dessas imagens que consideram 
parte da cultura dos públicos-alvo que visam atingir, mas ao fazer isso selecionam 
e reforçam determinados tipos de construção (Almeida, 2007, p. 178). 

 

Este trabalho focará em analisar as representações hegemônicas produzidas pela 

publicidade sem, entretanto, deixar de considerar que essas representações são recebidas em 

contextos específicos distintos, que produzem novas mediações. Thompson (2009) chama 
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atenção para o fato de que, na vida cotidiana, ocorrem os três modos de interação de forma 

híbrida. Sendo assim, deve-se levar em conta que quando se assiste televisão (quase-interação 

mediada), por exemplo, pode-se estar ao mesmo tempo conversando com alguém ao vivo 

(interação face-a-face) ou trocando comentários sobre aquele conteúdo em alguma rede 

social 19 (interação mediada). Da mesma forma, o próprio programa pode ter tipos de 

interações combinadas. Um exemplo é o programa Bom dia & cia, analisado neste trabalho. 

Nele, dois apresentadores se comunicam entre si (interação face-a-face), enquanto recebem 

participações do público via telefone (interação mediada), além de serem transmitidos 

nacionalmente pelo SBT (quase-interação mediada). 

 

  

                                                
19 Thompson não fala da internet e dos novos meios em seu livro, no entanto, nesse caso é possível fazer essa 
inferência. 
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3. A PUBLICIDADE DESCOBRE A CRIANÇA 
 

Na busca por novos mercados, os capitalistas tendem a procurar por novos nichos para 

que possam escoar ou expandir sua produção. Durante o século XX, as crianças foram 

“descobertas” como consumidoras, o que as tornou público-alvo de uma infinidade de 

produtos e anúncios e trouxe consigo toda uma gama de técnicas, conhecimentos e polêmicas 

concernentes às estratégias de marketing das empresas. Nesse capítulo, buscamos apresentar 

alguns desses cenários, destacando o caso brasileiro. 

Quando se discute a publicidade infantil, seus efeitos e implicações, e se propõe uma 

regulamentação ou mesmo o fim da publicidade direcionada às crianças, parte-se do 

pressuposto, amplamente aceito, de que a infância é uma época específica da vida, sendo 

necessário, portanto, protegê-la. Para muitos, as mudanças no cotidiano, trazidas pela 

mudanças sociais e pelas novas mídias, geraram também transformações no que se concebe 

por infância, o que autores como Postman (2012) enxergam inclusive como uma ameaça a sua 

existência. 

Os fatores que permitiram o surgimento de um mercado e uma publicidade infantil 

propriamente ditos são abordados no primeiro subcapítulo, 3.1 – A criança consumidora.  

Em seguida, os conceitos de infância trazidos quando se discute infância e mídia, bem 

como as transformações interrelacionadas nesses dois campos  são discutidos no subcapítulo  

3.2 – Disputa pelas infâncias em um contexto midiático. 

No terceiro subcapítulo, 3.3 – A publicidade infantil em debate no Brasil, 

apresentamos o recente debate brasileiro em torno da publicidade infantil, que tem sido 

marcado por propostas de interdição da prática ou de exigências de maior regulação, 

envolvendo marcos legais, atores e seus argumentos dos dois lados dessa discussão. 

Por último, no subcapítulo 3.4 – Marketing e publicidade infantis: técnicas para se 

conquistar o “pequeno consumidor”, são descritas algumas das estratégias mais utilizadas e 

recomendadas que formam o que se conhece como publicidade infantil, fazendo desta uma 

área específica do marketing.  

 

3.1. A criança consumidora 

 Apesar de sempre ter sido consumidora no sentido antropológico do termo, a criança 

só passou a ser vista como “pequeno consumidor” pela publicidade em meados do século 

passado. Isto quer dizer que embora as crianças sempre tenham sido usuárias de mercadorias, 

algumas até específicas para elas – como fraldas, brinquedos ou mamadeiras –, elas só 
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tiveram seu poder de escolha e de compra reconhecidos e incentivados pela publicidade há 

algumas décadas. Apesar de pela ideologia moderno-ocidental e legislação brasileira atual, as 

crianças não poderem participar legalmente da esfera da produção, através do trabalho – com 

exceção do emprego como modelos e atores no setor midiático20 –, elas são vistas como 

estratégicas pelo marketing das empresas por três motivos. 

O primeiro deles é o aumento do controle direto sobre dinheiro por uma parcela de 

crianças de classes médias e altas, através de práticas como a mesada21 ou presentes de 

parentes em dinheiro. O segundo é a compra por influência, ou a capacidade de influência que 

os filhos têm nas compras dos pais em itens gerais. Por último, o terceiro ponto é a conquista 

de um futuro consumidor, ou seja, os publicitários acreditam que ao fixar as marcas desde 

cedo nas crianças, estariam assim criando um costume de compra e fidelizando clientes em 

longo prazo (BALLVÉ, 2000). 

Os produtos específicos para as crianças existiam pelo menos desde o século XVIII e, 

a partir do século XIX, já havia lojas com setores especializados em crianças (SCHOR, 2009, 

p. 33). Entretanto, foi só a partir da década de 1950, com a popularização da televisão e a 

criação dos programas infantis, que a publicidade passou a se dirigir diretamente e 

ostensivamente ao público infantil. Estratégias anteriores como publicidades em rádio ou 

exibição de produtos infantis em vitrines já existiam, mas elas eram ainda incipientes, tendo o 

mercado infantil ganhado progressiva força ao longo do século XX. A criação do Mickey 

Mouse Club, em 1954, nos Estados Unidos, marca o surgimento tanto de uma programação 

televisiva exclusivamente voltada para o público infantil, quanto de uma publicidade 

específica para esse público (SCHOR, 2009). 

Por ser um meio que não exige grandes habilidades técnicas para sua compreensão, a 

televisão permite que se fale diretamente àqueles que não sabem ler ou até mesmo falar. 

Comparando-a à leitura, Postman (2012, p. 93) observa: “as habilidades exigidas são tão 

elementares que ainda não se ouviu falar de capacidade de ver televisão”. Através dela, as 

crianças podem descobrir e se interar de “segredos” antes restritos aos adultos, como o sexo. 

Esse meio tem, portanto, grande importância na criação de uma comunicação voltada para 

crianças e, em decorrência, de uma publicidade também voltada para elas. Como afirma 

Castro:  
                                                
20 O trabalho infantil artístico ainda não possui regulamentação específica no Brasil, mas está previsto na 
legislação internacional, na resolução 138 da OIT, e nacional, no artigo 149 do ECA e no artigo 406 da CLT, 
sendo permitido mediante autorização judicial. Os projetos de lei 3974/2012 e 4968/2013 tramitam na câmera e 
buscam regulamentar o tema. 
21 Segundo Nogueira (apud BALLVÉ, 2000), aproximadamente 33% das crianças entre 0 e 14 anos recebiam 
mesada no Brasil, em 1996. 



	

 

52	

Para as crianças e adolescentes, a tevê combina o desfrute de uma atividade 
prazerosa e a possibilidade de construção de uma certa inteligibilidade do mundo 
baseada numa determinada configuração de valores e posições subjetivas 
(CASTRO, 1998, p. 53). 
 

Apesar de muitas vezes serem vistas como opostas, as esferas da produção e do 

consumo são complementares e se definem mutuamente. Antes, os anúncios de produtos 

infantis se dirigiam às donas de casa e a venda era feita por intermédio das mães. A mulher 

era vista como consumidora por excelência pelos publicitários. A ideia era que os homens – 

responsáveis pela esfera pública e pelo sustento do lar – produziriam, gerando renda e 

riquezas, enquanto as mulheres ficariam em casa cuidando das crianças e executando as 

tarefas domésticas, o que incluía um conhecimento sobre os melhores produtos a serem 

consumidos pela família (ALMEIDA, 2001)22. Apesar de não ter se alterado por completo, o 

foco da publicidade se diversificou e descobriu nas crianças um excelente meio, 

mercadologicamente falando, tanto de penetrar nas famílias – através do poder de influência 

dos filhos – quanto de criar fidelidade de marcas para futuros consumidores, como afirmam 

Linn (2005) e Schor (2009). 

Além da presença e massificação da televisão, com suas especificidades técnicas e sua 

relação com a infância, outros fatores também foram cruciais para que a publicidade e o 

consumo infantil ganhassem importância para os empresários. Entre eles podemos citar: a 

forma como se organiza a cultura do consumo no capitalismo atual; as alterações nas 

configurações familiares; a consolidação de um modo de vida cada vez mais urbano; além de 

mudanças na forma de se enxergar as crianças. Cada um desses fatores merece um olhar mais 

atento. 

A cultura do consumo interfere no consumo infantil em dois sentidos. O primeiro é a 

constante busca do capitalismo por novos mercados, o que faz com que a publicidade busque 

segmentar seus produtos visando maximizar as vendas e permitir que o consumo dê vazão à 

quantidade de mercadorias produzidas com a crescente automatização da produção. Desta 

forma, o consumo perde sua característica familiar e ganha contornos individuais. A criança 

passa a ter assim shampoo, biscoito ou pasta de dente próprios, desenhados especificamente 

para ela. 

                                                
22 A socióloga Heloísa Buarque de Almeida resume assim a relação entre consumo e o feminino: “Há, na 
construção do gênero, uma feminilização da esfera do consumo, feminilização que também é atribuída aos 
homens quando tratados como consumidores. Não se trata, portanto, de afirmar apenas que a mulher que 
compra, mas sim que esta esfera – do consumo, da decisão de compra – ganhou e manteve seu atributo 
feminino.” (ALMEIDA, 2001, p. 222) 
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Enquanto essa primeira característica se refere à esfera da produção de bens, a segunda 

se refere ao consumo em si. Como na sociedade capitalista, muitas vezes, a criação e a 

comunicação de identidades sociais e a constituição de individualidade têm no consumo sua 

esfera essencial, as crianças também se diferenciam desde cedo através dos bens. “Pelo 

consumo, os objetos diferenciam-se diferenciando, num mesmo gesto e por uma série de 

operações classificatórias, os homens entre si” (ROCHA, 1995, p. 67). Escolhas feitas pelos 

pais ou pelas próprias crianças enviam mensagens sobre o que é ser criança e quem é essa 

criança, sua classe social, seus gostos, seu gênero, entre outras características. 

Desta forma, ser menina é muitas vezes definido por bens de consumo que trazem 

consigo os indicativos de feminilidade e de infância. As possibilidades de ser menina, 

entretanto, são limitadas por um conjunto disponível de bens e representações usados para 

definir essa infância e essa feminilidade em uma determinada época e cultura. 

Embora o uso de bens como forma de mediação das relações sociais e como fator de 

diferenciação não seja exclusividade da sociedade contemporânea (DOUGLAS; 

ISHERWOOD, 2013), existem fatores específicos que caracterizam as relações de consumo 

atuais. Uma delas é a grande velocidade de transformação dos signos, de modas e tendências, 

da cultura do novo, o que inclui, por outro lado, o descarte constante. Essa cultura é 

frequentemente negociada e disputada entre produtores e consumidores. Essa disputa, no 

entanto, não é simétrica como supõe algumas interpretações e pesquisas dos estudos culturais 

ou das teorias da recepção, por exemplo. Estratégias como a obsolescência programada ou 

mesmo a publicidade e as sofisticadas técnicas de marketing – inexistentes em outras 

sociedades – cumprem assim o papel essencial de organizar e controlar a esfera do consumo. 

 Os rearranjos e transformações dos padrões familiares são outro fator que permitiu à 

publicidade se comunicar diretamente com as crianças. Muitas mudanças foram ocasionadas 

pelas conquistas das mulheres ao longo do século XX, dentre as quais podemos citar: a 

consolidação de métodos contraceptivos, que permitiu um planejamento familiar e ampliou a 

possibilidade de redução da taxa de natalidade por mulher; o aumento do número de mulheres 

que trabalham fora e o aumento do número de divórcios e de famílias monoparentais, fazendo 

com que os filhos passassem mais tempo sozinhos ou com outras crianças, como no caso de 

creches e escolas. Muitas dessas mudanças tiveram maior relevância entre as classes médias e 

altas que são o principal foco da publicidade, já que os modelos de família e trabalho que 
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predominavam entre as classes trabalhadoras nem sempre foram os mesmos propagados pelo 

ideal burguês23.  

A redução do número de filhos por famílias permite que os pais gastem mais dinheiro 

com cada um deles. Além disso, a redução de tempo com os filhos é vista por psicólogos e 

publicitários como fator de culpa para muitos pais (SCHOR, 2009) – e especialmente mães, já 

que os novos papéis femininos não significaram uma libertação total dos antigos papéis de 

feminilidade. Isso pode fazer com que eles muitas vezes tentem compensar sua ausência com 

bens materiais ou tenham mais dificuldades em resistir aos apelos consumistas dos filhos 

(CNDL, 2015). 

 O Brasil passou por um intenso processo de urbanização nas últimas décadas. Segundo 

dados do CENSO 2010, 80% do brasileiros já vivem em cidades, sendo que apenas 49 cidades 

com mais de 350 mil habitantes concentram 50% desta população urbana e 65% do PIB do 

país (IBGE, 2010). As cidades cada vez maiores e tidas como mais perigosas também alteram 

a vivência da infância (CASTRO, 1998). Neste contexto, as ruas deixam de ser vistas como 

um lugar de integração e brincadeira para as crianças. O medo da violência e o aumento do 

número de carros faz com que os pais prefiram e se sintam mais seguros com os filhos em 

casa. Assistir televisão torna-se, então, um hábito comum para as crianças que passam mais 

tempo em casa, muitas vezes sozinhas. A expressão em inglês latchkey kid é usada para se 

referir a essas crianças com esse tipo de comportamento midiático, e que são tidas pelos 

publicitários como “consumidoras naturais” para uma infinidade de produtos (LINN, 2005, p. 

130). 

No Brasil, a televisão está presente em 97,2% dos domicílios brasileiros, sendo um 

dos eletrodomésticos mais comuns (PNAD, 2013). A faixa etária entre quatro e onze anos 

assiste em média 5h04min de televisão por dia, sendo o consumo total de televisão maior nas 

classes mais baixas (IBOPE, 2010). Esses dados tornam cada vez mais forte no Brasil o 

debate sobre a presença e a forma com que a mídia e o consumo, através da publicidade, são 

destinados às crianças. 

 Recentemente, novas tecnologias também têm se disseminado entre crianças. A 

internet era utilizada por, em média, 77% da população brasileira entre 10 e 17 anos, em 2013 

(CETIC, 2014). Neste dado, destaca-se a grande variação entre as regiões, enquanto sul, 

sudeste e centro-oeste ultrapassam a média 80% (com 87%, 86% e 81%, respectivamente), 
                                                
23 As mulheres negras e de classes mais baixas muitas vezes tiveram outros modelos familiares, em que o 
casamento não era tão valorizado, se predominava o matriarcado e a família não-nuclear, com muitas gerações 
vivendo na mesma casa. Além disso, essas mulheres já estavam inseridas na esfera do trabalho. (Cf.: LANDES, 
2002). 
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nordeste e, principalmente, o norte do país registram as menores médias (68% e 54%, 

respectivamente). Dentre os usuários de internet, 81% afirmaram acessá-la quase diariamente. 

Além disso, 41,9% das crianças na faixa de 10 a 14 tinham celular próprio em 2011 (PNAD, 

2012). A principal atividade das crianças no celular em 2010 era brincar com joguinhos (84%) 

(CETIC, 2010). Os celulares e tablets têm crescido em importância como dispositivo utilizado 

para acessar a internet, saltando de 53% para 82% e de 16% para 32%, respectivamente, em 

um ano (2013/2014), movimento inverso ao realizado pelos computadores, tanto de mesa 

quanto portáteis, que caíram de 71% para 56% e de 41% para 36%, respectivamente (CETIC, 

2014).  

 Por último, o século XX assistiu o reconhecimento das crianças como “sujeitos de 

direitos”, expressos por códigos como a Declaração dos Direitos das Crianças, de 1959, a 

Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, de 1989, e o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), de 1990, em âmbito nacional. Esse reconhecimento, no entanto, foi 

posterior à sua consideração enquanto sujeitos na esfera do consumo, o que levou alguns 

autores (CASTRO, 1998; BUCKINGHAM, 2003) a concluir que as práticas de consumo 

serviram como um mecanismo de integração social que permitiu que as crianças, ainda que 

tardiamente, pudessem ter seus direitos e sua cidadania reconhecidos.  

 Esses direitos, no entanto, ainda oscilam entre os dois paradigmas que cercam a 

infância, e que estão presentes nas discussões sobre o consumo e a publicidade infantil: o da 

proteção, que traz consigo a ideia de uma vulnerabilidade inerente à infância, e o da 

participação, que reforça a noção da criança enquanto agente competente, isto é, cidadão. 

Essas são as duas noções invocadas quando se debate infância, consumo e mídia 

(BUCKINGHAM, 2003). 

 

3.2. Disputa pelas infâncias em um contexto midiático 

Ainda hoje, na maioria das vezes em que se fala de infância, a perspectiva que se tem 

é ligada à inocência, à ignorância, à falta de autonomia, à fragilidade e à imaturidade. Essa é, 

como comentado no capítulo anterior, a visão moderna da infância, que nem sempre foi a que 

vigorou. Ao longo da história e em países como o Brasil, nem todas as crianças puderam estar 

incluídas nessa infância idílica24. Da mesma forma, nem todos os adultos alcançaram direito à 

                                                
24 De acordo com dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios (PNAD), em 2014, 8,1% do total da 
população de jovens entre 5 e 17 anos trabalham no país (IBGE, 2014). Nossa legislação permite o trabalho de 
jovens apenas a partir de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos (Art. 403, L 10.097, de 
19/12/2000). No entanto, o contexto econômico explica a necessidade de muitas crianças ainda trabalharem. 
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cidadania e à suposta autonomia que esta mesma concepção esperava deles, através, 

principalmente, do acesso à cultura letrada25. 

Em diversas narrativas e conceituações sobre a infância, as mídias são colocadas como 

centrais na elaboração tanto de uma simbologia como de vivências infantis. Observando 

alguns fenômenos recentes da cultura americana, Postman (2012) propõe que a infância tal 

qual conhecemos, como uma época marcada e separada do contexto adulto e com “charme, 

inocência e curiosidade” próprias, estaria em vias de desaparecer completamente na cultura 

ocidental. 

Apesar de muito criticada por seu tom moralista, sua tese nos oferece elementos 

interessantes para se pensar a relação entre infância e comunicação. Para o autor, os meios de 

comunicação desempenharam e desempenham ainda um papel crucial tanto na criação de um 

conceito e de uma cultura da infância, quanto em sua atual fase de esfacelamento. A invenção 

da prensa por Gutenberg, no século XV, teria inaugurado um novo estatuto social, no qual era 

necessário ser alfabetizado para fazer parte. Desta forma, os adultos letrados passaram a fazer 

parte de um mundo ao qual as crianças não possuíam acesso, portanto, era necessário educá-

las para que pudessem um dia tornarem-se adultos. A partir daí começam a surgir estruturas – 

como a escola – e olhares que formam o que consideramos ser a infância, muito marcados 

pela ideia de segredos, que preservariam a pureza atribuída à infância. 

A invenção das telecomunicações, por outro lado, estaria contribuindo para destruir 

aquilo que conhecemos como crianças, dissolvendo as fronteiras entre a idade adulta e a 

infância. Para Postman (2012), a televisão seria o meio com maior influência nessa 

transformação, uma vez que seus códigos estão igualmente acessíveis a todos, despindo, 

assim, os segredos em relação a temas como sexo e violência e desconstruindo a vergonha. 

Sem segredos, seria impossível haver infância, uma vez que esta se basearia na existência 

destes e na noção de vergonha que adultos e crianças mantinham entre si para tratar de temas 

tabu. Entre os indícios do desaparecimento da infância, Postman (2012) aponta: o fim da 

separação de trajes infantis e adultos26; o aumento da criminalidade infanto-juvenil; o uso de 

meninas cada vez mais jovens como modelos pela moda, com sua consequente sexualização 

precoce; o desaparecimento de jogos e brincadeiras; e, o principal deles, o surgimento de uma 
                                                                                                                                                   
Enquanto a renda média mensal domiciliar “per capita real” das pessoas de 5 a 17 anos trabalhando em 2014 foi 
estimada em R$ 647, entre os não ocupados nessa faixa de idade, esse rendimento era de R$ 669. 
25 Em 2013, a taxa de analfabetismo entre a população acima de 15 anos era de 8,5% e, em 2010, os brasileiros 
acima de 25 anos que não completavam o ensino fundamental chegavam a 49,3% (IBGE, 2015). Os dois 
números apresentam queda contínua nas últimas décadas, entretanto ainda são bastante significativos (IBGE, 
2015). 
26 A separação de trajes havia sido apontada anteriormente por Ariès (2012) como um dos principais indícios do 
surgimento da infância. 



	

 

57	

corrente que defende a igualdade legislativa entre crianças e adultos, com propostas como o 

fim da maioridade penal27 e a desescolarização28. 

As ideias de Postman são, com razão, muito criticadas não só por seu essencialismo 

em relação ao conceito de infância, mas também por sua abordagem fortemente 

unidimensional em relação aos efeitos da mídia (BUCKINGHAM, 2003). Ele ignora muitas 

vezes as influências de outros fatores sociais além dos meios de comunicação e, quando os 

considera, usa uma abordagem extremamente conservadora e moralista, apontando para 

questões como o divórcio, o trabalho feminino e a homossexualidade como corresponsáveis 

pela perda de uma época de ouro da infância. Seu livro, no entanto, não foi o único a apontar 

as mudanças no conceito de infância e a flexibilização das fronteiras entre esta e a idade 

adulta, relacionadas às mudanças nas telecomunicações29. 

Em um sentido oposto, surgem narrativas entusiastas que descrevem o papel das novas 

mídias e da cultura do consumo no “empoderamento”30 das novas gerações. As crianças são 

vistas, de acordo com essa retórica, como naturalmente dotadas de um conhecimento sobre as 

novas tecnologias que as tornam mais capazes de reagir e se adaptar às novas línguas e suas 

linguagens (BUCKINGHAM, 2003). Essa é, por exemplo, a defesa de muitos publicitários 

que descrevem as crianças como um público exigente e difícil de ser agradado e enganado ou 

de descrições das nossas gerações – definidas por letras ou cores, como “geração Z” ou 

“cristal” – que já nasceram com um mouse (ou qualquer outra tecnologia mais recente) nas 

mãos (BUCKINGHAM, 2012). 

                                                
27 Postman faz referências as livros como o Escape from Childhood, de John Holt, e Birthrights: A bill of rights 
for children (1974), de Richard Farson. Farson e Holt são representantes de um “movimento de libertação das 
crianças”, que leva às últimas consequências a ideia de autonomia infantil, enxergando o próprio conceito de 
infância como opressor e defendendo que as crianças deveriam ter os mesmo direitos dos adultos no que diz 
respeito a questões como educação, sexualidade, voto e responsabilidade penal. Esse movimento não teve muita 
repercussão fora dos Estados Unidos (SANTOS, 2012). No Brasil, discute-se frequentemente a redução da 
menoridade penal, como na proposta da PEC 171/93, mas o fim dessa fronteira não tem sido uma pauta tão 
presente, sendo defendida apenas retoricamente por alguns deputados da chamada “bancada da bala” (ÉBOLI, 
2015) mas sem nenhuma proposta legal em curso. 
28 A desescolarização a que se refere Postman tem como principal teórico Ivan Illich (Descooling Society, 1971) 
e critica o modelo institucional de escola tradicional, propondo o fim da escolarização compulsória e que as 
crianças tenham mais participação na vida em sociedade. Atualmente, essa corrente possui tanto pessoas que se 
opõem à escolarização compulsória, em favor de uma educação domiciliar ou comunitária, por exemplo, quanto 
pessoas que propõem novos formatos de escola, como a Escola da Ponte (Portugal). 
29 Buckingham (2003) destaca outros três trabalhos que, apesar de diferenças tanto no tom quanto no espectro 
político, também apontam nessa direção: No Sense of Place (‘Sem Noção de Lugar’), de Joshua Meyrowitz, A is 
for Ox (‘A de Boi’), de Barry Sanders e a coletânea Kinder culture (‘Cultura Infantil’) de Shirley Steinberg e Joe 
Kincheloe. 
30	O termo “empoderamento” é grifado aqui, e em outros momentos dessa dissertação, entre aspas pois se refere 
a um discurso do mercado. Para uma discussão sobre a origem do conceito e seus usos por movimentos sociais, 
por organizações internacionais e governamentais e pelo mercado, ver Horochovski e Meirelles (2007).	
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Para Buckingham (2003), essa segunda abordagem, apesar de aparentemente diversa, 

tem muitos pontos em comum com a visão da “morte da infância”. Em primeiro lugar há uma 

visão essencialista e generalista da infância, que ora é vista como um estado natural puro que 

foi destruído ou corrompido pelo mercado, ora como possuidora de características e 

necessidades inatas “reais” que estão finalmente sendo reconhecidas e abordadas pela cultura 

do consumo. Além disso, as duas teorias apontam para um certo determinismo das mídias, 

que seriam vistas como as únicas responsáveis por mudanças conjunturais. Apesar dessas 

ressalvas, o autor não considera que essas teses devam simplesmente ser rejeitadas como 

falsas e sim vistas como indicativos de mudanças reais no cotidiano de crianças – e de adultos 

– e, consequentemente na forma como essas categorias são vistas. Essa mudanças, no entanto, 

seriam mais abrangentes e menos maniqueístas do que supõem essas duas visões, segundo a 

proposta de Buckingham. 

Nos discursos sobre a publicidade e o consumo infantil entrelaçam-se visões múltiplas 

e até opostas sobre o que deveria ser a infância, em que se notam inclusive algumas 

inconsistências e contradições. Entretanto, os posicionamentos não são tão estanques como 

supõe Postman (2012), que separa aqueles que defendem a infância daqueles que advogam 

pelo que o autor chama de “direitos iguais para as crianças”. Na prática, bandeiras colocadas 

por ele como exemplos desses direitos iguais, como a desescolarização e o fim ou a redução 

da maioridade penal, não costumam andar juntas. E o que a maior parte dos grupos que lutam 

pelos direitos das crianças costumam defender é o exercício da cidadania pelas crianças, um 

protagonismo infantil que as reconheça como sujeitos de direitos, ainda que tenham suas 

especificidades. 

Ao defender a criança como consumidora, a publicidade e as empresas acabam muitas 

vezes por reconhecê-la como indivíduo e como sujeito antes que outras esferas o façam. 

Nessa perspectiva, a criança é um sujeito ativo que deve ter o direto ao consumo e o 

protagonismo em suas decisões nessa esfera. Em uma sociedade em que a identidade e o 

pertencimento são moldados também por itens de consumo, a inserção neste ambiente faz 

com que as crianças se sintam ouvidas e pertencentes à sociedade.  

Respeitar a criança enquanto sujeito e indivíduo capaz de fazer suas próprias escolhas 

é importante e tem sido uma batalha travada em diferentes esferas, como no caso de 

movimentos sociais que pensam a criança em sua relação com a cidade ou a política. No 

entanto, o problema deste discurso, no que diz respeito especificamente à publicidade, é que 

iguala consumo à cidadania. Muitas vezes a mídia e a publicidade parecem “dar voz” às 

crianças, colocando-as como atores e interlocutores em sua programação, o que pode ser 



	

 

59	

experimentado como uma “proto-cidadania” por aqueles que não possuem voz em outros 

aspectos da sociedade. Ariès (2012, p. 6) nos lembra que o termo infância originalmente 

significaria “sem fala”. 

Todavia, entre publicitários, anunciantes e programadores de televisão não existem 

crianças. Isso nos leva a questionar de quem são os interesses propagados através dos atores 

mirins, personagens e apresentadores infantis e a constatar que a criança não necessariamente 

representa a si mesma. Representação é aqui utilizada em seu sentido mais amplo, que inclui 

não apenas o seu caráter mimético, mas também político. Conforme define Freire Filho (2005, 

p. 18), “o termo designa, também, o uso dos variados sistemas significantes disponíveis 

(textos, imagens, sons) para 'falar por' ou 'falar sobre' categorias ou grupos sociais, no campo 

de batalha simbólico das artes e das indústrias da cultura”. 

Além disso, apesar de retoricamente defender o direito e a voz das crianças, a 

publicidade muitas vezes se utiliza de conhecimento advindos da própria psicologia do 

desenvolvimento para apoiar suas estratégias e maximizar seus impactos. As teorias de Piaget, 

Erikson e Kohlberg, por exemplo, são utilizadas para segmentar os anúncios de acordo com a 

faixa etária a ser atingida (LINN, 2005). 

Essas críticas também são válidas para muitos daqueles que se posicionam contra a 

publicidade e o consumismo na infância. Buckingham ressalta que discursos sobre o 

fenômeno do consumismo infantil, especialmente os livros popularizados sobre o tema, 

raramente incluem a voz das crianças, o que acaba configurando “um discurso gerado pelos 

pais em nome das crianças” (BUCKINGHAM, 2012, p. 47). De fato, grande parte das vozes 

que se posicionam é de pais, o que faz sentido considerando o contexto de “infância 

privatizada”, que estimula a compreensão de que pais e mães são considerados responsáveis – 

muito mais do que legalmente – por seus filhos. Desta forma, a pressão que publicitários, e a 

cultura do consumo em geral, exercem sobre crianças se reflete em uma pressão – psicológica 

e financeira – sobre pais, e especialmente, mães. 

Além de pais, outros atores importantes desse discurso são os especialistas: o saber 

científico marcado pela autoridade, encarnado na figura de psicólogos, pedagogos, biólogos, 

sociólogos, entre outros (CASTRO, 1998, p. 17). Desta forma, em livros e filmes sobre o 

tema, as crianças aparecem apenas como “objetos” de pesquisa ou sequer aparecem. Em 

muitos casos, os dois discursos convergem na mesma figura. É comum, tanto no caso de 

representantes dos fabricantes e anunciantes quanto em vozes contra a publicidade, que 

especialistas se apresentem também como pais zelosos e preocupados com o bem-estar de 

seus próprios filhos. Essa abordagem fica clara em livros como o de Susan Linn e Peggy 
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Orenstein, que muitas vezes partem de relatos em primeira pessoa. O mesmo ocorreu em 

apresentações como a de Marici Ferreira, presidente da Associação Brasileira de 

Licenciamento (ABRAL), que em um debate sobre publicidade infantil no Fórum Pensar a 

Infância31 abriu sua fala com fotos de seus netos pequenos, em uma estratégia que pode ser 

entendida tanto como de sensibilização da audiência como de legitimação do seu próprio 

discurso. 

A questão da “voz da criança”, no entanto, é problematizada por autores como 

Buckingham (2003), Alanen (2001) e Arendt (2005), levando em conta diferentes aspectos. 

Em uma postura mais conservadora, Arendt questiona a visão das crianças como mais uma 

minoria oprimida que necessita ser libertada pelos adultos (ARENDT, p. 230). Para a autora, 

isso poderia levar a um abandono de autoridade que representaria uma falta de 

responsabilidade dos adultos pelo mundo – já velho – em que colocaram as crianças. Na 

proposta de Arendt apresentar esse mundo às crianças, é a única condição para que algo 

genuinamente novo possa ser criado por elas. Alanen concorda em parte com o argumento de 

Arendt, embora discorde de sua conclusão. Ela ressalta que a diferença fundamental entre os 

Estudos da Infância e seus precursores, como os Estudos Feministas, Étnicos e Negros: não se 

trata de uma autorrepresentação, os Estudos das Crianças são obra de adultos: 
As crianças não estão – e talvez nunca possam estar – posicionadas igualmente com 
os adultos em relação à produção de saber, apesar dos melhores esforços dos 
pesquisadores no sentido de rearranjar o grau de desequilíbrio de poder entre 
crianças e adultos (ALANEN, 2001, p. 89) 

 
Desta forma, os estudos e políticas sobre a infância podem – e devem – aprimorar suas 

metodologias e abrir espaço para a escuta de crianças. No entanto, é possível que, em algum 

grau, essa tarefa nunca seja completamente cumprida. Isso também deve ser mantido em vista 

para que não se ignore a vida e as condições materiais de crianças, criando uma pretensa 

representação, como no caso de alguns discursos publicitários que dizem falar pelas crianças e 

atender a seus desejos genuínos. 

Concordando com a perspectiva de Alanen e indo além, Buckingham ressalta dois 

aspectos importantes. O primeiro deles diz respeito ao binarismo que caracteriza a divisão 

infância e idade adulta, desconsiderando, por exemplo, as diferenças entre as crianças mais 

velhas e as mais novas. No âmbito das pesquisas, assim como no das políticas públicas, 

muitas vezes as crianças e seus direitos e deveres são determinados tendo em conta divisões 

etárias rígidas. A idade fixada pode variar de acordo com a política ou a pesquisa, mas quase 

                                                
31 Apresentação realizada no debate “Publicidade para infância, sim ou não?”, realizado no Oi Futuro Flamengo, 
Rio de Janeiro, no dia 10 de setembro de 2015, com a presença da pesquisadora. 
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sempre configura uma fronteira clara. Desta forma, em alguns casos pode-se considerar 

criança o indivíduo de até 12 anos – como no caso do ECA. Em outros, até 16 ou até 18. 

Além disso, muitos dos dados e pesquisas sobre o uso de mídias por crianças, por exemplo, 

referem-se a grupos etários entre 11 e 17 anos, o que dificilmente poderia ser aplicado para 

crianças pequenas, ou vice-versa. Buckingham, no entanto, procurar olhar para essas 

diferenças e considera que: 
Mesmo os mais ardentes defensores dos direitos das crianças são obrigados a 
reconhecer que as crianças pequenas não possuem as capacidades intelectuais ou o 
conhecimento necessário para tomarem decisões plenamente informadas sobre 
questões políticas. No entanto, é difícil justificar a lógica da negação dos direitos 
políticos aos adolescentes (teenagers) com base nesses argumentos 
(BUCKINGHAM, 2003, p. 111). 

 

Ao abordar os temas relacionados ao consumo e à publicidade infantil, Buckingham 

admite que um fator etário também deve ser considerado. Essa percepção também parece 

fazer parte de um senso comum, uma vez que pais, filhos e crianças entre si negociam de 

acordo com diferenças etárias, o que foi percebido – e enfatizado – pelo próprio marketing. A 

questão das fronteiras etárias não é facilmente resolvida uma vez que, por um lado, se admite 

que elas são fluídas e variam de acordo com indivíduos e com as próprias expectativas e 

relações de poder que se criam quando se traçam essas fronteiras. Por outro, fica o desafio de 

pensar políticas públicas sem fixar parâmetros e normas demasiado rígidas. 

O outro ponto trazido por Buckingham (2012) não diz respeito apenas às crianças, mas 

a noções como “agência”32 e “autonomia”, que podem ser especialmente problematizadas 

quando aplicadas às mídias e à cultura do consumo em geral. Em primeiro lugar, o autor 

distingue qualquer atividade de uma agência. Para ele, o fato de crianças, ou consumidores em 

geral, fazerem escolhas de consumo não quer necessariamente dizer que elas estejam 

exercendo uma agência, no sentido romantizado do termo empregado por alguns acadêmicos, 

inclusive dentro dos Estudos Culturais. O mesmo vale em relação a pensar as mensagens 

midiáticas e publicitárias a partir de termos meramente cognitivos:   
é inteiramente possível que as crianças (ou de fato os adultos) possam ser leitores de 
mídia ativos e sofisticados, mas passíveis mesmo assim de serem influenciados; ou 
que realmente uma ilusão de autonomia e de escolha possa ser um dos pré-requisitos 
da atual cultura do consumidor (Buckingham, 2012, p. 61, grifo do autor) 
 

Muitos pesquisadores, publicitários e profissionais de marketing preferem diminuir 

sua suposta importância e negam teorias de que a publicidade seria capaz convencer as 

                                                
32 O termo “agência” (agency), também traduzido como “ação” ou “atuação” normalmente é utilizado em 
debates das Ciências Sociais em oposição à noção de “estrutura”. Ela serviria, então, para designar a capacidade 
e possibilidade do indivíduo de tomar decisões e atuar independente de determinações sociais “externas”, sendo, 
portanto, um “ator” (PROUT, 2010). 
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pessoas a consumir. Para eles, a única função da publicidade seria fazer com que indivíduos 

escolham determinadas marcas e não outras em um momento em que já se encontram pré-

dispostos a consumir, enquanto o marketing teria como função pesquisar desejos e 

necessidades dos consumidores que novos produtos poderiam suprir. Essa explicação, que 

retira qualquer valor moral da publicidade ou do consumo, falha ao enxergar a publicidade 

como neutra, o que parece pouco convincente quando se leva em conta todo o investimento 

que é colocado nessa atividade, tanto em termos financeiros quanto de conhecimento. 

Ao narrar suas pesquisas de campo entre publicitários, Linn (2005) e Schor  (2009) 

relatam mais de um caso de profissionais que viviam dilemas éticos por trabalharem com 

marketing infantil e serem, ao mesmo tempo, pais preocupados com a educação de seus 

filhos. As autoras ressaltam como, para essas pessoas, as estratégias e técnicas utilizadas em 

seu trabalho diário são contrárias àquilo que desejam para si, seus filhos e sua família. 

Nem todos os argumentos pró-publicidade infantil colocam a criança e seu bem-estar 

como “prioridade absoluta”33. Muitas vezes essa publicidade é vista pelo próprio mercado 

como um “mal necessário” por meio de argumentos que têm como ponto central a economia 

de mercado e a manutenção do status quo vigente, transformando o debate em uma disputa 

entre a infância idílica e prosperidade econômica. 

Desta forma, devem ser levadas em consideração as técnicas cada vez mais pervasivas 

e enganadoras da publicidade – inclusive da publicidade infantil – que se esforçam cada vez 

mais para borrar fronteiras entre o que pode ser percebido como publicidade comercial e 

outros conteúdos. Além disso, no discurso de publicitários e defensores do mercado existem 

contradições claras quanto à visão que se tem da infância, como afirma Buckingham: 
O paradoxo do marketing contemporâneo é que está destinado a montar um 
constructo de crianças como seres ativos, desejosos e autônomos, e em alguns 
aspectos resistindo aos imperativos dos adultos, e ao mesmo tempo tentando fazê-las 
comportarem-se de certas maneiras.(BUCKINGHAM, 2012, p. 61)  

 Por outro lado, uma crítica que se faz normalmente aos que se posicionam contra a 

publicidade infantil, e contra o consumismo em geral, é de que essa visão estaria imbuída de 

uma carga de julgamento moral sobre o consumo, tratando-se majoritariamente de um viés 

elitista sobre o assunto. Essa crítica se aplica em grande medida aos principais discursos que 

                                                
33 O artigo 227 da Constituição Federal estabelece que: “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” (grifo nosso). Fazendo referência a esse artigo, o Instituto Alana, lançou em 2013 o 
projeto “Prioridade absoluta” para dar visibilidade aos direitos das crianças (ALANA, 2015). 
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ganham espaço na arena nacional sobre o tema, como o do Instituto Alana34 e do MILC. As 

discussões desses grupos, bem como dos defensores da publicidade infantil, priorizam uma 

infância localizada socialmente como uma infância urbana e de classes médias. Nas 

publicações destes grupos aparecem temas como uma festa de aniversário “sem 

consumismo”35, sugestões de “faça você mesmo” e invocações de infâncias passadas ou em 

outros contextos – como o rural – como a “verdadeira infância”. 

As representações de infância que encontramos na maior parte dos textos e 

publicidades envolvendo o tema se relacionam ao que Sampaio (2000) denomina de infância e 

adolescência protegidas. Trata-se de um cenário marcado pela presença de uma estrutura 

familiar nuclear (pai, mãe e filhos) e de um cotidiano escolar, além da proteção contra a 

violência e o trabalho. Este grupo corresponde ao conceito descrito anteriormente de infância 

moderna. A “criança genérica”, como denomina a autora (SAMPAIO, 2000, p. 164), é a mais 

representada na mídia. Normalmente pertence às classes mais altas, ela acessa conteúdos 

midiáticos com grande frequência e tem acesso a bens culturais. É a estas crianças que a 

publicidade direciona seu foco e é esse o perfil de grande parte dos consumidores infantis. 

 O uso de justificativas morais para frear o consumo dos filhos é mais presente entre as 

classes A e B – 36% das mães dizem usar o argumento de que o valor das pessoas não está 

nas coisas que usam e sim nas atitudes e no caráter para dissuadirem seus filhos de pedidos, 

enquanto nas classes C e D essa justificativa é usada por 29% das mães (CNDL, 2015). Para 

estas classes, a principal justificativa para se negar um presente ao filho ainda é a falta de 

recursos – 22%, contra 17% das classes A e B (CNDL, 2015). 

 No entanto, considerar o consumo como meramente amoral, como algo presente em 

todas as sociedades e fruto da escolha de indivíduos, ignora, por outro lado, as relações de 

produção que geram as possibilidades de consumo atuais. Esse discurso, embora faça sentido 

em alguns pontos, é extremamente condizente com uma postura neoliberal e toma o mercado 

como uma esfera neutra, onde todos os consumidores têm a mesma capacidade de participar. 

Como coloca Buckingham: “a provisão marketizada de bens e serviços (inclusive na mídia e 

na educação) pode exacerbar as desigualdades existentes” (BUCKINGHAM, 2012, p. 67). 

                                                
34 Guedes (2014) ressalta que a ONG inclusive silencia sobre o que poderia ser considerado seu “teto de vidro”: 
a ligação de seus dirigentes com o Banco Itaú. O banco, inclusive, utiliza crianças em suas publicidades, o que 
pode ser considerado um tipo de publicidade infantil. Apesar desse conflito de interesses, o Alana já denunciou 
algumas ações do grupo Itaú, conforme consta no site do instituto (ALANA, 2015). 
35 “Aniversário livre de consumismo – a festa da minha filha custou 300 reais e foi linda” (MILC, 2015). 
Disponível em <http://milc.net.br/2015/09/aniversario-livre-de-consumismo-a-festa-da-minha-filha-custou-300-
reais-e-foi-linda/ >. Acesso em: 15 de janeiro de 2016. 



	

 

64	

As conclusões de Buckingham o levam a considerar que as dicotomias entre o ativo e 

o passivo, o versado e o inocente, o competente e o incompetente, o poderoso e o impotente 

devem ser descartadas, assim como teorias que apontem a mídia como única culpada por 

questões sociais mais complexas. 

Sua proposta sugere que a solução para os dilemas entre os temas de mídia e infância 

estaria na educação para as mídias, uma espécie de alfabetização que inclui saberes sobre as 

formas de produção e difusão, bem como a produção de conteúdo por crianças. Sua sugestão, 

apesar de rejeitar a proibição completa da publicidade infantil ou da exibição de certos 

conteúdos,  não exclui totalmente formas de regulamentação, como o Children’s Television 

Act (1990), Estados Unidos36. 

Buckingham fala de um contexto distinto do brasileiro, em que a comunicação, 

especificamente a televisão, desenvolveu-se a partir de um modelo público, centrado na BBC. 

Apesar de alguns pontos em comum, como a forte influência da cultura americana e da 

globalização em geral que alteram as vivências das infâncias, o contexto inglês é distinto no 

que se refere a termos socioeconômicos e às leis de comunicação. 

 Deste modo, é preciso entender as particularidades do quadro brasileiro, tanto no que 

diz respeito à legislação vigente sobre o tema, quanto das recentes discussões que se travam 

em torno da proibição ou não da publicidade infantil. 

 

3.3. A publicidade infantil em debate no Brasil 

Considerada muitas vezes nociva ao desenvolvimento infantil e antiética, a 

publicidade infantil há tempos gera polêmica e um intenso debate sobre suas possíveis 

regulamentações e as formas de controle deste cenário normativo. No Brasil, o debate perdura 

há alguns anos. Um dos projetos de lei sobre o tema, PL 5921/2001, que visa proibir 

totalmente a publicidade infantil, tramita na Câmara dos Deputados desde 2001. 

                                                
36 “O Children's Television Act foi aprovado em 1990 e implementado em janeiro de 1992. A lei incorporou os 
limites de tempo publicitário nos programas infantis e encarregou cada emissora de servir à criança no que se 
refere à educação e à informação . O tempo máximo de publicidade nos programas infantis dirigidos aos 
menores de 12 anos é de 10,5 minutos por hora , nos finais de semana ; e 12 minutos durante os dias úteis. [...] 
proibiu a venda de produtos pelos personagens de programas infantis e solicitou uma distinção clara entre 
programas e anúncios publicitários. [...]  
Em 1996, a FCC modificou o Children's Television Act: a lei passou a exigir a exibição de no mínimo 3 horas 
semanais de programação desenvolvida especificamente para servir ao público infantil, atendendo às 
necessidades educativas e informativas dos menores de 16 anos, incluindo os aspectos cognitivos/ intelectuais ou 
sociais / emocionais (as emissoras continuam tendo a liberdade de dirigir os programas a qualquer faixa etária 
abaixo dos 16 anos ). O programa deve ter , ainda , espaço regular na grade de programação , duração mínima de 
30 minutos e exibição no horário das sete às 22 horas” (CAPPARELLI, 2016).  
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O termo “publicidade infantil” pode ter mais de uma definição. Ela pode ser 

considerada a publicidade de produtos voltados para crianças, assim como aquela exibida em 

horários e locais onde o público é majoritariamente infantil. Outra definição, dada pelo 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), considera toda a 

comunicação mercadológica dirigida diretamente à criança, mesmo em casos de produtos não 

considerados infantis (CONANDA, 2014). Além disso, é possível considerar também a 

publicidade que utiliza a representação da criança e da infância como forma de atrair os 

adultos, em uma definição mais ampla (GUEDES, 2014). Em todas essas definições, é 

importante ressaltar a existência de técnicas e canais específicos para se atingir a criança, o 

que permite que essa possa ser identificada como uma área própria do marketing. 

São fortes tanto o lobby dos fabricantes e empresas de comunicação para continuar 

anunciando para as crianças, quanto a pressão de setores – entre pais, educadores e ativistas – 

por uma regulação mais rigorosa. No ano de 2014, com a aprovação de uma resolução pelo 

CONANDA proibindo toda comunicação mercadológica à criança, o debate ganhou novo 

fôlego, chegando a ser tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

A iniciativa pela regulação da publicidade infantil, que abarca vários países, tem como 

um de seus principais argumentos a vulnerabilidade específica da criança em relação à 

publicidade. Esse argumento tem como base pesquisas que indicam que as crianças só 

começam a distinguir os anúncios da programação aproximadamente a partir dos cinco (5) 

anos e percebem efetivamente o intuito de venda de um produto aproximadamente a partir dos 

dez (10) anos37 (SCHOR, 2004, p. 63).  

Outros argumentos utilizados pelos críticos da publicidade infantil incluem o incentivo 

à sexualização precoce, o estímulo à violência, o estímulo ao consumo de alimentos não 

saudáveis e o consequente aumento da obesidade infantil e o estímulo ao consumo de outras 

substâncias consideradas impróprias, como tabaco e bebidas alcoólicas, além de perdas na 

criatividade e no bem-estar infantil acarretadas pela cultura do consumo e o estresse nas 

relações familiares (SCHOR, 2009; LINN, 2005).  

Atualmente, os principais mecanismos de controle da publicidade são o Código de 

Defesa do Consumidor (CDC) e o Código Nacional de Autorregulamentação Publicitária 

(CONAR), gerido pelos próprios publicitários. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e CONANDA possuem resoluções específicas sobre a publicidade para alimentos 

                                                
37  Outras pesquisas indicam idades diferentes, ainda que próximas, para essas mesmas habilidades 
(MOMBERGER, 2002). Buckingham (2003, p. 99) argumenta que, conforme esperado, o método utilizado 
interfere nas estimativas dessas pesquisas. 
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e infantil, entretanto a legitimidade dessas instâncias para regular a publicidade é questionada 

juridicamente. 

O artigo 37 Código de Defesa do Consumidor (L. 8.078/2009), considera abusiva e 

ilegal a publicidade que “se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança”. 

Entretanto, o texto não deixa claro quais critérios permitiriam afirmar que uma publicidade se 

encaixa nesses critérios, o que veio a ser feito pela Resolução aprovada pelo CONANDA em 

2014. 

O CONAR estabelece em seu artigo 37 e no anexo H (Alimentos, refrigerantes, sucos 

e bebidas assemelhadas) algumas restrições à publicidade infantil. Segundo o artigo 37 (seção 

11 – Crianças e Adolescentes), são condenáveis o uso de merchandising e outros tipos de 

publicidade indireta para as crianças, bem como o uso de crianças para anunciar produtos 

inadequados a sua idade, como bebidas alcóolicas. Além disso, nenhum anúncio deve conter 

frases no imperativo voltadas a crianças (como “Peça para o seu pai”) ou alguém dialogando 

diretamente com esse público, o que é chamado de apelo direto. Outras recomendações 

incluem que os anúncios não devem desprezar valores como amizade, respeito à natureza e ao 

ser humano, honestidade, entre outros; estimular comportamentos discriminatórios, inclusive 

por não se possuir o produto divulgado; incentivar situações de risco à saúde; encorajar o 

constrangimento de pais ou responsáveis propiciado pela insistência naquela compra 

(CONAR, 2015). 

O anexo H do mesmo código possui, além de diretrizes equivalentes às do artigo 37, 

como a que desautoriza o apelo direto a esse público, recomendações de que as peças dos 

produtos alimentícios não sugiram consumo exagerado, não os mostrem como substitutos de 

refeições básicas, incentivem, sempre que possível, a prática de exercícios e que utilizem 

personagens do universo infantil e apresentadores de programas infantis em intervalos 

comerciais e não como merchandising. 

A Resolução n.º 24/2010 da Anvisa, sugeria várias restrições à publicidade de 

alimentos e bebidas não alcoólicas com alto teor calórico e/ou baixo valor nutricional voltados 

ao público infantil (refrigerantes, doces, salgadinhos, biscoitos, entre outros). A resolução 

determinava que toda publicidade desses alimentos direcionada para crianças tivesse um 

alerta sobre seus riscos – a exemplo do que ocorre com cigarros – e que este alerta deveria ter 

o mesmo destaque que o restante das informações da peça (ANVISA, 2010). Entretanto, após 

um processo movido pela ABIA (Associação Brasileira das Indústrias da Alimentação), o 

TRF (Tribunal Regional Federal) julgou que a regulação sobre a publicidade de alimentos não 

era competência da agência e sim do legislativo. No entendimento do Tribunal, a questão não 
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era de direito à saúde, mas de direito à informação e, portanto deveria ser tratada por outras 

instâncias (CONSELHO DE JUSTIÇA FEDERAL, 2013). 

Entre as entidades que lutam pelos direitos das crianças e por uma maior regulação da 

publicidade infantil estão o Instituto Alana, o Movimento Infância Livre de Consumismo 

(MILC), a Rede Brasileira Infância e Consumo (REBRINC). 

O Instituto Alana é uma ONG criada em 1994 por pais e profissionais ligados à 

educação e à infância. O Alana tem como missão “honrar a criança”, segundo descrição de 

seu próprio site (ALANA, 2015). A ONG possui uma atuação jurídica forte, movendo 

diversos processos de denúncia contra empresas que promovem publicidade abusiva para 

crianças e adolescentes. Além disso, o instituto, através de seu projeto “Criança e Consumo”, 

reúne publicações acerca do tema, o que o coloca como um dos principais atores do 

movimento contra a publicidade infantil (ALANA, 2015). 

O Movimento Infância Livre de Consumismo é formado por “mães, pais e cidadãos” 

que se juntaram após discordar da postura das associações de mercado em uma discussão 

sobre o tema Consumismo e Publicidade Infantil, no âmbito da campanha “Somos todos 

responsáveis”. Esta campanha, lançada em 2012, pela Associação Brasileira de Agências de 

Publicidade (ABAP), teve como intuito discutir a publicidade infantil na sociedade brasileira, 

buscando “discussões equilibradas, livre de radicalismos” (SOMOS TODOS 

RESPONSÁVEIS, 2015). 

A ABAP, uma associação empresarial, entende que o Brasil já possui legislação 

suficiente para lidar com o tema e que a questão é de conscientização e educação da 

sociedade. Entretanto, os fundadores do MILC, surgido também em 2012, entenderam que a 

proposta da campanha era parcial e na verdade buscava defender a autorregulamentação como 

único controle efetivo para a publicidade infantil e colocar os pais como os únicos 

responsáveis por filtrar essa comunicação (GUEDES, 2014). O grupo então decidiu se 

organizar para atuar ativamente no tema, em posição contrária à defendida pela ABAP, 

utilizando a internet como sua principal plataforma de atuação (MILC, 2015).  

Criada em 2013, a Rede Brasileira de Infância e Consumo busca reunir e articular 

pessoas físicas, instituições e movimentos de todo o país interessados no tema, através de uma 

rede horizontal e colaborativa, que se reúne virtual e presencialmente. Em maio de 2015, 40 

grupos, instituições e movimentos integravam a rede, entre eles os já citados Alana e MILC 

(REBRINC, 2015). 

A pressão dessas e de outras entidades levou o CONANDA a aprovar a resolução 163, 

em 13 de março de 2014, tendo como base o já citado artigo do CDC, que considera abusiva e 
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ilegal a publicidade que “se aproveite da deficiência de julgamento e experiência da criança”. 

Estariam assim proibidas, em todo território nacional, qualquer tipo de comunicação 

mercadológica voltada ao público infantil – o que inclui, além da publicidade, a distribuição 

de brindes, as embalagens atrativas e as promoções. A resolução não proíbe a publicidade de 

determinados produtos e sim a forma como essa publicidade é apresentada. Desta forma, 

brinquedos e outros produtos podem continuar a ser anunciados, mas devem ser direcionados 

a adultos, o que voltaria a colocar o adulto como um intermediário da ação de consumo 

(ALANA, 2015). 

As especificações da resolução detalham algumas técnicas citadas anteriormente de 

marketing infantil. De acordo com o texto, é abusivo: o uso de linguagem infantil, com efeitos 

especiais e o excesso de cores; as trilhas sonoras de músicas infantis ou cantadas por vozes de 

criança; a participação de celebridades e personagens com apelo ao público infantil; a 

representação de crianças; a distribuição de brindes colecionáveis com apelo ao público 

infantil e a publicidade ou comunicação mercadológica em creches e escolas do ensino 

infantil e fundamental (CONANDA, 2014). 

A força de lei da resolução, entretanto, é alvo de controvérsias. Os advogados do 

CONANDA garantem que a resolução só veio complementar a legislação já existente sobre o 

tema, detalhando quando a publicidade utilizaria a falta de discernimento da criança, algo para 

o qual o órgão já era consultado anteriormente (OAB, 2014). Até o momento, no entanto, 

nenhuma das sanções previstas no Código de Defesa para o Consumidor aos que não estão de 

acordo com a resolução foi aplicada e ela tem sido encarada mais como uma recomendação38. 

Apesar de os publicitários continuarem a usar grande parte das técnicas descritas na 

resolução, como veremos nos comerciais analisados, sua aprovação pelo CONANDA tem 

alimentado o debate sobre o tema. 

Entidades representantes do mercado publicitário e de comunicação se pronunciaram 

em nota pública39 contra a resolução, em que “reconhecem o Poder Legislativo, exercido pelo 

Congresso Nacional, como o único foro com legitimidade constitucional para legislar sobre 

publicidade comercial” e reiteraram sua posição de que “a autorregulamentação exercida pelo 

CONAR é o melhor e mais eficiente caminho para o controle de práticas abusivas em matéria 
                                                
38 Isso se deve ao forte lobby do setor, bem como a falta de julgamentos em última instância, que geraria 
jurisprudência. O Instituto Alana tem apresentado algumas denúncias, o que pode alterar esse quadro no futuro, 
conforme as decisões dos julgamentos. 
39 Assinam a nota: 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. 
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de publicidade comercial” (ABERT, 2014). O projeto de lei 1460/2014, que visa sustar os 

efeitos da resolução do CONANDA também tramita na câmara dos deputados. 

A autorregulamentação, defendida pelos publicitários, permite que anúncios 

considerados abusivos sejam denunciados por consumidores ou entidades como o Ministério 

Público e as fundações de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON) e, caso a denúncia 

seja julgada como procedente, o anúncio pode ser suspenso ou sofrer alterações. No entanto, 

críticos desse modelo o consideram ineficiente. Entre os motivos apontados estão a falta de 

poder para sansões; a demora de atuação, que faz com que um anúncio fique meses no ar 

antes de ser julgado; a atuação restrita do CONAR, que só tem controle sobre anunciantes 

ligados às entidades que o formam e concentra grande parte de sua atuação no eixo Rio-São 

Paulo (GUEDES, 2014); e a postura abertamente pró-anunciantes adotada pelo órgão, que 

decide pelo arquivamento da maior parte das denúncias e chega a utilizar ironia e deboche 

contra alguns denunciantes40 (ALANA, 2015). 

Os argumentos contrários à resolução do CONANDA apontam tanto para aspectos 

econômicos – as perdas do setor publicitário e de produtos infantis –, como para questões de 

liberdade de expressão, soberania dos pais sobre a educação e para o atrelamento entre os 

produtos culturais destinados ao público infantil e a existência de uma publicidade também 

voltada para esse público. Entre os defensores deste ponto de vista encontram-se associações 

de anunciantes, de veículos de comunicação e de publicitários, como a Associação Brasileira 

de Agências de Publicidade (ABAP) e a Maurício de Souza Produções, que tem se colocado 

publicamente contra a regulamentação. Entretanto, todos esses argumentos citados são 

rebatidos e relativizados pelos críticos da publicidade infantil e merecem um olhar mais 

aprofundado. 

O grupo Maurício de Souza, do cartunista criador da Turma de Mônica, tem se 

colocado como um porta-voz na defesa da publicidade para crianças e chegou a encomendar 

um estudo sobre os efeitos econômicos que a proibição total da publicidade infantil poderia 

gerar no país. O estudo, realizado pela empresa de consultoria multidisciplinar GO 

Associados, estimou prejuízos da ordem de R$ 33 bilhões em produção, e perda de mais de 

                                                
40 Em um parecer de denúncia feita pelo Instituto Alana, o relator do CONAR, Enio Basílio Rodrigues, chamou a 
ONG de “bruxa Alana, que odeia criancinhas”. No mesmo parecer, o relator escrevia: “Da mesma forma que 
Suécia e Dinamarca tem por base evitar que suas crianças de olhos azuis fiquem gordinhas, o Brasil tem por base 
acabar com a desnutrição dos nossos meninos moreninhos” (Cf. “Conar: Caças às ‘bruxas’”, disponível em: 
<http://www.consumismoeinfancia.com/29/06/2011/conar-caca-bruxas/> . Acesso em 15 de janeiro de 2016. Em 
dois anúncios do próprio Conar, o órgão satirizou  os consumidores que apresentam denúncias (Cf. “Conar 
critica politicamente correto, sofre reclamação e vai se autojulgar”, disponível em: 
<http://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/04/11/consumidores-reclamam-e-conar-vai-julgar-anuncio-
feito-pelo-proprio-orgao.htm>. Acesso em 15 de janeiro de 2016. 
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728 mil empregos, R$ 6,4 bilhões em salários e R$ 2,2 bilhões em tributos. Entretanto, o 

resultado, que favorece o discurso empresarial, decorre de um método que não foi 

devidamente justificado no documento (GO Associados, 2014). 

Ao começar seus cálculos e simulações, os autores do estudo afirmam estar fazendo 

um “exercício” para calcular os efeitos diretos e indiretos da proibição da publicidade infantil, 

entretanto os números resultantes deste cálculo são amplamente divulgados como as 

estimativas de prejuízo na economia brasileira. Não são apresentadas as justificativas para, 

por exemplo, a estimativa de que 50% do que é consumido atualmente em produtos agrícolas 

da Turma da Mônica simplesmente deixe de ser consumido, sem migração para outros 

produtos do mesmo setor. Abaixo alguns trechos do estudo que demonstram essas escolhas:  
Primeiramente, a título de ilustração [grifo nosso], simulou-se uma redução de R$ 
100 milhões na produção de cada um dos 13 setores afetados. A produção do 
segmento será reduzida em resposta ao decréscimo no consumo das famílias do bem 
ou serviço em questão (GO ASSOCIADOS, 2014, p. 43).  
 
O impacto que a Resolução teria sobre o faturamento da indústria de brinquedos 
pode ser maior ou menor do que 50%. Este valor foi considerado arbitrariamente 
[grifo nosso] para realização do exercício sem prejuízo para os resultados dele 
derivados” (GO ASSOCIADOS, 2014, p. 47). 
 

Tanto o estudo quanto a Maurício de Souza produções parecem aderir enfaticamente a 

um discurso neoliberal. Essa posição é constatada tanto nos argumentos usados no estudo e 

nas entrevistas dadas pela diretora da empresa, Mônica Souza, como através de conteúdos de 

algumas histórias em quadrinhos produzidas pelo grupo. Destaca-se, nesse caso, o gibi 

“Turma da Mônica em Cidadania” (Figura 2), encomendado e distribuído pelo Instituto 

Liberal e financiado por bancos privados (FOLHA, 15/03/1994).  

 

1

Figura 2 - Trecho da tirinha "Turma da Mônica em Cidadania", em que a inflação aparece como um 
monstro alimentado pelo governo. 

2
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Os ideais neoliberais aparecem em diversos argumentos, como: a supervalorização de 

aspectos econômicos; a defesa da liberdade de expressão atrelada à não regulamentação da 

publicidade; a crença de serem apenas os pais os responsáveis pela educação de seus filhos; e 

a apresentação de um modelo de comunicação pautado exclusivamente em fins comerciais 

como o único possível. Esses argumentos parecem ter como pano de fundo a valorização do 

individualismo, da livre iniciativa e do Estado mínimo. Entretanto, a defesa desses ideais, bem 

como das posições contrárias a eles, esbarra na própria concepção que se tem de infância, 

conforme foi abordado no início deste capítulo. 

Em primeiro lugar, liberdade de expressão como princípio máximo da democracia 

encontra obstáculos em outras leis e na própria Constituição Federal. Mesmo aqueles que 

defendem retoricamente esse argumento encontram limites para ela. Um exemplo disso é a 

legislação dos direitos autorais, que limita a reprodução não autorizada de personagens em 

produtos ou em sátiras. É essa legislação que permite os lucros com o licenciamento, uma das 

principais técnicas da publicidade infantil. São inúmeros os exemplos de defesa do direito do 

autor, em contraposição à supremacia da liberdade de expressão, pelas empresas de produtos 

voltados às crianças. 

A Mattel, por exemplo, já moveu inúmeros processos contra aqueles que veiculam 

uma imagem de seus produtos que não é a desejada pela empresa. O relatório Toys of misery 

(NATIONAL LABOR COMMITTEE, 2007) estima que um processo seja iniciado pela 

empresa a cada mês para proteger a Barbie e outras marcas da empresa. Sob o pretexto da 

defesa de sua marca registrada, a Mattel proíbe qualquer representação que envolva o nome 

da marca em algum sentido pejorativo, inclusive tenta censurar o trabalho de diversos artistas, 

como a banda dinamarquesa Aqua, responsável pela música “I’m a Barbie girl”, e o artista 

Paul Hansen, criador de versões da boneca como a “Barbie Exorcista” e a “Barbie Drag 

Queen”. (ROVERI, 2008). 

A própria lei que rege os direitos autorais nos Estados Unidos da América - EUA, e 

consequentemente em boa parte do mundo, é apelidada de “Lei Mickey Mouse”41, uma 

referência ao principal personagem da Walt Disney Company, que sempre faz lobby para que 

o “rato mais famoso do mundo” não caia em domínio público, estendendo assim o prazo de 

vigência do direito autoral (LESSIG, 2001). 

Além do mais, incluir a publicidade comercial dentro do direito de informação parece 

trabalhar para diluir cada vez mais a fronteira entre o jornalismo e a publicidade, entre uma 

                                                
41 A lei, aprovada pelo congresso americano em 1998, estendia a vigência do direito autoral de todas as obras 
que não haviam caído em domínio público até 1998 por mais 20 anos (LESSIG, 2001). 



	

 

72	

comunicação que tem como objetivo declarado informar e outra que tem por finalidade 

persuadir. Essa diluição de fronteiras da publicidade que busca se disfarçar já é uma realidade 

na prática em campos não só jornalísticos como também em eventos culturais e esportivos. 

Entretanto, não são poucas as críticas que este modelo expansivo da publicidade recebe, uma 

vez que submete todas as outras manifestações à lógica e aos interesses do capital. Às técnicas 

de branding, como o uso de licenciamento e de seus bonecos-personagens, unem-se ao uso 

intensivo de patrocínio como estratégia de marketing, o que no caso brasileiro, é ainda mais 

controverso devido aos altos incentivos fiscais em vigor42.  

No jornalismo, a publicidade deixa cada vez mais o seu papel de coadjuvante 

financiadora e passa tanto a ditar matérias quanto a produzir seus próprios veículos (KLEIN, 

2001). O native advertising (ou publicidade nativa), por exemplo, é uma técnica que vem 

sendo utilizada por publicitários americanos e brasileiros. Ela consiste na sugestão e 

confecção de pautas por anunciantes, sempre relacionadas aos seus produtos. Essas matérias 

diferenciam-se das outras pautas do jornal apenas por uma pequena barra que alerta sobre seu 

conteúdo publicitário. Segundo pesquisa do Interactive Advertising Bureau (IAB) e da 

Edelman Berland, isso o que faz com que menos de 41% do público geral dos jornais perceba 

que se trata de publicidade (IAB, 2014). 

Por último, a noção de que cabe aos pais, e somente a eles, a educação das crianças 

também remete aos princípios liberais comentados anteriormente, calcado no individualismo e 

na centralidade da família tradicional. Entretanto, essa concepção não é a adotada pela 

legislação brasileira, que considera em sua Constituição Federal a criança como 

responsabilidade dos pais, assim como da sociedade e do Estado (Art. 227). 

Apesar de não serem poucos os exemplos em que os Estado e a sociedade falham em 

sua tarefa de proteger a criança, essa responsabilidade está expressa em diversas leis e 

mecanismos, como a escolarização obrigatória (Constituição Federal, Art. 208), as 

classificações etárias e toda a atuação do Conselho Tutelar (Art. 131, L. 8.069/1990). 

 Cabe destacar que o estudo da GO Associados, citado anteriormente, chama atenção 

para as externalidades positivas43 das atividades do grupo Maurício de Souza. Essas estariam 

relacionadas à aprendizagem e à educação: 

                                                
42 O valor do incentivo pela lei Rouanet (Lei 8.313, 23/12/1991) pode chegar a 100% de abatimento no valor   
destinado (artigo 18). Nesses casos, o dinheiro do patrocínio é 100% público, apesar da decisão sobre em qual 
projeto investir ser privada. A empresa pode assim usar esse incentivo para fazer marketing gratuito, enquanto a 
cultura fica subordinada aos interesses do mercado. 
43 Em economia, externalidades são os efeitos para terceiros que uma determinada ação gera. De acordo com o 
próprio documento: "a externalidade positiva ocorre quando o retorno social supera o retorno privado. Quando 
uma atividade apresenta externalidade positiva, a política pública deveria, em princípio, estimular o aumento do 
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A elevada qualidade do conteúdo produzido pela MSP gera externalidades positivas 
à sociedade, dado que os personagens da Turma da Mônica são vistos como 
exemplo de comportamento e de padrão de conduta a serem seguidos por crianças e 
adolescentes que consomem os produtos licenciados. (GO ASSOCIADOS, 2014, p. 
25) 

 
Desta forma, a empresa atuaria como uma "educadora informal", papel este que, ainda 

segundo o estudo, lhe seria retirado caso a publicidade infantil fosse completamente banida. 

Neste ponto o estudo está de acordo com diversos teóricos e críticos de mídia que apontam na 

publicidade e na mídia uma pedagogia implícita. Castro (1998, p. 7), por exemplo, afirma:  

Uma outra pedagogia se instala: a da televisão, que por meio da imagem e do som, 
da sedução estética, da provocação e da estimulação sensitiva, bate e rebate em 
temas de relevância atual: a violência, o amor, a sexualidade, a amizade, a traição, o 
desejo, a ganância, o sucesso 

 

Entretanto, nestas análises as externalidades geradas nem sempre são consideradas 

positivas e é justamente por isso que elas merecem ser foco de estudos e discussões. 

 

3.4. Marketing e publicidade infantis: técnicas para se conquistar o “pequeno 

consumidor” 

Para se comunicar com o consumidor infantil, a publicidade e o marketing passaram a 

criar técnicas específicas que se adequariam melhor ao contexto da infância. Apesar de nem 

todas essas técnicas serem exclusivas do marketing infantil, elas são muito usadas por esse 

nicho da publicidade. 

 A “brinquedorização” é uma dessa técnicas. Trata-se da ação de transformar qualquer 

objeto em brinquedo, aumentando assim sua atratividade para as crianças. Desta forma, uma 

embalagem de xampu ou um relógio podem se tornar um brinquedo através do design e da 

publicidade (SCHOR, 2009). 

A distribuição de brindes ou o uso destes atrelados aos produtos é outra tática 

utilizada. Consiste na inserção de brindes, em especial brinquedos, em produtos de todo tipo, 

como alimentos e vestuário, de modo a torná-los mais atraentes para crianças. Para as 

associações contra a publicidade infantil, esta técnica é muitas vezes venda casada, em que a 

compra de um produto está condicionada à aquisição de outro. Desta forma, o produto 

anunciado passa a ser apenas um entreposto para aquisição do brinde, que é muitas vezes 

                                                                                                                                                   
nível de produção até o ponto em que o custo marginal igual o benefício social marginal" (GO Associados, 2014, 
p. 25). 
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colecionável. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada em seu artigo 39, 

por considerá-la uma prática abusiva (CDC, 2015). 

A diferença entre um brinde e a venda casada, de acordo com a advogada do Instituto 

Alana, Tamara Amoroso Gonçalves, seria que o primeiro “é um atrativo, um chamariz, mas 

que não pode se sobrepor ao produto que está sendo vendido. Seu valor deve ser 

insignificante em relação ao valor do bem principal” (REBRINC, 2015). Um levantamento do 

MILC, sobre os preços dos ovos de páscoa em 2015, constatou que ovos com brindes chegam 

a custar 60% a mais que ovos dos mesmos fabricantes sem brindes. Isto comprovaria que, 

nestes casos, não se trata de apenas um brinde mas sim de uma venda casada (MILC, 2015). 

Outros exemplos clássicos dessa ação são o chocolate Kinder Ovo e o Mc Lanche Feliz da 

rede de fast food Mc Donalds44 (SCHOR, 2009).  

A Associação Brasileira de Licenciamento (ABRAL) descreve a técnica de 

licenciamento como “o direito contratual de utilização de determinada marca, imagem ou 

propriedade intelectual e artística registrada, que pertença ou seja controlada por terceiros, em 

um produto, um serviço ou uma peça de comunicação promocional ou publicitária” (ABRAL, 

2015). Apesar de não ser exclusiva do marketing infantil, como algumas outras das técnicas 

aqui apresentadas, ela é muito usada para crianças, pois permite atrelar personagens queridos 

por elas a produtos de todo tipo. O estudo encomendado pela Maurício de Souza Produções 

destaca que a Turma da Mônica está em produtos de mais de 13 segmentos, entre eles itens 

alimentícios, brinquedos, casa e decoração, material escolar, artigos para festas, papelaria, 

higiene e pet shop (GO ASSOCIADOS, 2014).  

O licenciamento atua em mão dupla, favorecendo tanto a marca licenciada, quanto o 

produto a ela associado. Desta maneira, os produtos licenciados favorecem a escolha de 

crianças e pais por determinada marca, mas também podem apresentar para muitas crianças 

determinados personagens e produtos culturais pela primeira vez. Em um estudo com crianças 

de cinco (5) anos, em média, em três escolas do interior de São Paulo, a antropóloga Michele 

Escoura notou que, na maior parte das vezes, as meninas entram em contato com os 

personagens e a marca das princesas da Disney e seus significados de feminilidade antes 

mesmo de verem os filmes em que elas aparecem. São os produtos licenciados, ao exporem as 

                                                
44 O Mc Donalds alega que não se trata de venda casada pois é possível comprar o brinde separadamente. No 
entanto os produtos são anunciados conjuntamente – o brinquedo é a principal atração do combo na publicidade 
– e existe grande variação de preço caso se compre apenas o brinde. A rede foi alvo de uma ação do Instituto 
Alana no Procon-SP, quando foi multada por mais de R$ 3 milhões, mas recorreu, em seguida, e conseguiu 
suspender a decisão (UOL, 2013). 
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princesas no material escolar, nas vestimentas e acessórios, próprios ou de colegas, que 

disseminam essas personagens (ESCOURA, 2012). 

Além disso, antecipando e se apropriando da estratégia do licenciamento, os setores de 

marketing de empresas muitas vezes criam os produtos culturais que servirão de impulso para 

suas vendas de brinquedos e outros produtos, o que pode ser incluído como estratégia de 

criação de conteúdo ou branded content. A Mattel, uma das principais fabricantes de 

brinquedo, por exemplo, tem desenhos animados, filmes e/ou webseries para quase todos os 

seus bonecos-personagens45, entre eles Barbie, Polly Pocket, Max Steel e Monster High. 

Assim, a publicidade não se restringe aos intervalos da programação de televisão, fazendo 

parte também da própria lógica de confecção dos programas, o que alguns autores consideram 

um “comercial de meia hora” (SOUZA, 2014) ou “infomercial” (BUCKINGHAM, 2012). 

A criação de mascotes que representam a marca é outra estratégia que costuma ser 

usada para atrair crianças. Os mascotes são personagens que buscam humanizar a marca e 

criar laços afetivos com o consumidor, inserindo a marca no cotidiano. Eles podem ser tanto 

animais, como o caso do tigre Tony do Sucrilhos, quanto objetos que remetam ao produto, 

como no caso dos chocolates M&M e do Toddynho, ou até mesmo representações humanas, 

como a menina Ana Maria que representa a marca de bolinhos de mesmo nome. Para o 

especialista de marketing infantil Arnaldo Rabelo, eles são “o porta-voz ideal da empresa para 

a criança”, devido ao seu desenho simples e de fácil reconhecimento, com cores vivas e 

expressividade de emoções (RABELO, 2015). 

A expansão da marca, como decisão de branding, muitas vezes torna difícil distinguir 

um só setor ao qual ela pertence. Desta forma, a Disney não é apenas uma produtora de 

cinema, mas uma “fábrica de sonhos” com diversos parques temáticos e hotéis espalhados 

pelo mundo, canais de televisão e uma linha de produtos de todos os seus personagens, que 

vai desde bonecos a canecas. A empresa foi eleita recentemente a décima segunda (12o) marca 

mais poderosa do mundo em 2015 (BARBOSA, 2015). O primeiro lugar dessa mesma lista 

foi ocupado por uma marca também conhecida do universo infantil, a fabricante de 

brinquedos dinamarquesa Lego, que recentemente lançou seu primeiro filme, “Uma aventura 

Lego”, em 2014, e também possui parques temáticos e jogos de eletrônicos. 

Dentro dessa estratégia, podemos incluir também ações pontuais de marketing de 

experiência, como a imersão no conteúdo. O canal por assinatura Gloob, por exemplo, 

                                                
45 Para um estudo mais aprofundado sobre a história e a interação de crianças com os bonecos-personagens 
(charactertoys), cf.: KLEIN, Stephen. Out of the garden: Toys, TV and Children’s Culture in the Age of 
Marketing. 
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promove em shoppings center espaços como o “Gloob para brincar”, o “Natal Gloob” e o 

“Mundo Gloob”46. Neles, as crianças podem, gratuitamente, interagir com os cenários e atores 

de atrações do canal, em brincadeiras e jogos que se relacionam com os programas. Estratégia 

similar foi utilizada pela Ri Happy no dia das crianças de 2015. A loja instalou uma caixa de 

presente gigante, com 6 metros de altura no Parque Villa Lobos, em São Paulo. A instalação 

abrigou durante os meses de setembro e outubro atrações como estações de brinquedos, 

encontros e shows com personagens como Peppa Pig, Playmobil, Tartarujas Ninja, Dora 

Aventureira e Turma da Mônica. A ação fazia parte da divulgação da promoção “O maior 

presente do mundo”, que sorteou vales compras com valores entre R$ 20.000,00 e R$ 

1.000,00 reais entre consumidores que gastassem pelo menos R$ 60,00 na loja. Esta última 

parte da ação foi denunciada pelo Instituto Alana como prática de publicidade abusiva, em 

representação enviada à Promotoria de Justiça de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos 

da Infância (SP) e Juventude da Capital, à Promotoria de Justiça de Habitação e Urbanismo da 

Capital (SP) e à Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente da Capital (SP) 

(ALANA, 2015). 

A transmidiação também perpassa cada vez mais a estratégia de marketing de 

produtos midiáticos e brinquedos, aumentando a chamada “experiência de consumo”. Novos 

produtos buscam criar também conteúdos para novas mídias, como jogos (também chamados 

de advergames) e vídeos para internet e aplicativos para celular e tablets. Com isso, a 

televisão, cinema ou brinquedo tornam-se apenas um dos canais de contato das crianças com 

o conteúdo, que também extrapola por outras plataformas, buscando maior interação e 

penetração no cotidiano infantil. 

O “nag factor” ou fator persistência é outra técnica utilizada. Trata-se do estímulo à 

insistência da criança com os pais para que comprem o produto desejado. Os publicitários 

perceberam que era mais difícil para os pais dizer não a um pedido realizado repetidamente e 

que a insistência aumentava em até 46% as chances de compra de um determinado produto. 

Eles passaram, então a ensinar e incentivar as crianças a insistirem com os pais para adquirir 

determinados produtos (LINN, 2005). 

As escolas, por reunirem grande quantidade de crianças ao mesmo tempo e não 

contarem com a presença dos pais na maior parte do tempo, se tornaram o lugar ideal de 

penetração para muitos anunciantes. Muitas vezes, esse marketing é feito disfarçado de 

atividade educativa ou cultural, como um show ou teatro infantil feito por personagens ou 

                                                
46 Mais informações sobre estas atividades podem ser encontradas na área de “Eventos” do site do canal.  
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mascotes de marcas. A publicidade também está presente nas cantinas e, no caso americano, 

existem estádios escolares ou escolas inteiras patrocinadas (SCHOR, 2009). No Brasil houve 

tentativas, por parte de governos municipais e estaduais, de incluir publicidade nos uniformes 

escolares da rede pública, visando incrementar a verba para a educação (GOMES, 2011).  

A técnica do uso do cool consiste na valorização da cultura jovem, já intensamente 

cultuada por nossa sociedade. Tal tática visa fazer com que pessoas de diferentes faixas 

etárias queiram parecer jovens (RIBEIRO, 2010). A juventude é associada a ideias como 

rebeldia, independência e modernidade. O conceito de cool resume essa tendência (SCHOR, 

2009; KLEIN, 2001). No caso das crianças, ser cool é associado a se parecer mais velho do 

que se é. Os publicitários, dessa forma, se utilizam do que chamam de uma tendência natural 

das crianças de querer crescer rápido e anunciam os produtos utilizando-se continuamente 

referenciais de crianças e adolescentes mais velhos que seu público alvo. Os críticos da 

publicidade infantil associam a esta técnica o fenômeno chamado pelos próprios publicitários 

de closet kid – a criança que tem vergonha de ser criança publicamente e prefere brincar 

sozinha e escondida (LINN, 2004). 

Por meio de pesquisa de mercado e do agenciamento da criança, publicitários tentam 

entrar cada vez mais no cotidiano infantil, visando compreender o comportamento do 

consumidor infantil, o que alguns consideram “epistemologias comerciais” (BUCKINGHAM, 

2012). Profissionais de áreas como psicologia e antropologia são convocados para analisarem 

o comportamento infantil visando maximizar as vendas e os lucros de empresas, o que é 

considerado por algumas entidades representantes dessas profissões como uma deturpação 

ética de sua função (LINN, 2004).  

As novas “epistemologias” incluem a inserção de pesquisadores em ambientes antes 

restritos, como é o caso da escola e a própria casa, muitas vezes sem o conhecimento dos 

responsáveis ou explicações claras dos objetivos das pesquisa. Exemplos levantados por 

Schor (2009), incluem a filmagem de crianças em situações íntimas e cotidianas, como as 

refeições, as brincadeiras e o banho, que permitem descobrir comportamentos que as crianças 

não revelariam em entrevistas, como brincar com brinquedos que consideram ultrapassados 

para sua idade. Por meio dessas técnicas, pesquisadores podem propor novos produtos, como 

no caso de uma nova embalagem para shampoo que foi pensada a partir da observação de 

crianças brincando com frascos vazios durante o banho (SCHOR, 2009). Em 2015, a Mattel 

anunciou uma boneca interativa – a Hello Barbie – capaz de gravar as conversas das crianças 

e enviar os dados para a empresa, o que gerou desconfiança de pais e associações. 
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Em alguns casos, os publicitários rastreiam crianças populares e influentes entre as 

outras de seu meio social para pesquisar tendências, em uma tática conhecida como cool 

hunting.  Algumas crianças e adolescentes inclusive se tornam consultores de anúncios e 

produtos ou representantes internos das marcas entre seus grupos, em uma tática chamada 

peer-to-peer marketing (BUCKINGHAM, 2012). O conteúdo gerado pelo usuário é a técnica 

de recrutar consumidores (ou mesmo disfarçar-se de consumidores comuns) para criar blogs, 

fotos ou vídeos para as marcas. 

Por não serem profissionais do meio e pelo próprio status das crianças em relação ao 

mercado de trabalho, que as deixa à margem da economia em geral, esses trabalhos são 

remunerados com quantias ínfimas quando comparados aos valores normalmente empregados 

pelo mercado publicitário. Muitas vezes o próprio produto é a recompensa por esse trabalho. 

Buckingham (2012) considera que a própria onipresença de logotipos – cada vez maiores – 

em roupas pode ser vista como uma forma “mais suave de peer-to-peer marketing”. 

A fidelização da marca remete à ideia de que uma marca deve conquistar o cliente “do 

berço ao túmulo” (LINN, 2005). Para isso, quanto antes se começar, melhor. As marcas se 

inserem assim no cotidiano e nas brincadeiras infantis desde cedo. Um exemplo são os jogos 

infantis clássicos como Jogo da Vida ou Banco Imobiliário – eles mesmo já sintomas dessa 

sociedade de consumo47 – que passaram em suas versões “super” a apresentar logomarcas em 

seus tabuleiros48. 

No Super Banco Imobiliário é possível comprar ações de empresas como a 

automobilística Fiat49, a de cosmético Nivea, o banco Itaú ou a distribuidora de combustível 

Ipiranga, tudo isso pagando com o cartão de crédito da Mastercard. Já no Super Jogo da Vida, 

o jogador se locomove em um automóvel Fiat Uno, enquanto pode investir em ações de 

empresas ao longo do percurso50. Marcas famosas de vestuário, como Ralph Lauren, Gap e 

até mesmo o segmento de roupas da montadora de motos Harley Davidson, também passaram 

a produzir linhas infantis e de bebê. A famosa revista de moda Vogue também tem sua versão 

infantil, a Vogue Kids. O alcance da moda em crianças e bebês gerou um fenômeno 

conhecido como It Babies – bebês estilosos que fazem sucesso em redes sociais, como o 

                                                
47 O Banco Imobiliário tem como objetivo “tornar-se um milionário investindo em imóveis”, de acordo com a 
capa do produto. Já no Jogo da Vida ganha quem “chegar ao final com a maior quantidade de dinheiro e bens”. 
48  O jogo também está disponível nas versões Júnior, Disney, Princesas, Luxo e Sustentável. 
49 A montadora de carros possui uma linha inteira de brinquedos e jogos para adultos e crianças, denominada 
“Fiat Toys”, que, segundo o site da companhia, tem por objetivo aumentar “a interação com o consumidor final 
não só pelos meios tradicionais de comunicação, físicos ou eletrônicos, mas também em momentos diversos do 
seu cotidiano, entre eles, o lazer e a convivência social, nas suas mais diferentes possibilidades” (FIAT, 2015). 
50 O Instituto Alana apresentou queixas no Ministério Público contra a fabricante Estrela nos dois casos, por 
publicidade abusiva (ALANA, 2015). 
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Instagram, e “ditam moda” (DALE, 18/08/2013). Em São Paulo, foi inaugurada em 2014 uma 

“cidade para crianças” – a KidZania, filial de uma rede mexicana que funciona em um 

shopping center. Lá, as crianças podem simular atividades adultas, como trabalhar nas 52 

profissões disponíveis ou fazer compras, com o seu próprio dinheiro fictício, o kidZo, mas 

com marcas de verdade exibidas em todos os estabelecimentos (MOLINERO, 2014). 

Todos esses exemplos demonstram a infiltração das marcas cada vez mais cedo na 

vida das crianças, nem sempre visando o consumo imediato e direto, mas a fixação das 

marcas na mente de futuros consumidores e poder de influência em seus pais. Em casos como 

o dos jogos de tabuleiro e da KidZania, o argumento do uso da publicidade como forma de 

patrocínio que dá acesso a produtos culturais, como shows gratuitos ou da televisão aberta, 

não se sustenta. Os produtos em questão são pagos e não tiveram seu preço diminuído devido 

às inserções publicitárias. A matéria da Veja SP ressalta os preços “salgados”, como um dos 

pontos fracos da cidade para crianças51 (ÖBERG, 2015). Já o “Super Jogo da Vida” custa 

entre R$147,00 e R$169,90, o “Super Banco Imobiliário” sai entre R$ 161,40 e R$ 169,9052. 

Os anúncios televisivos destinados às crianças também devem obedecer a certas 

recomendações para atrair mais público. É aconselhável reduzir a quantidade de elementos na 

mensagem; preferir elementos em movimento a estáticos; ampliar o tempo de visualização do 

produto e de texto; mesclar animação com live action (uso de atores); adotar efeitos especiais, 

especialmente em comerciais para meninos; e incluir crianças, celebridades e personagens 

conhecidos pelas crianças no comercial. No caso de comerciais para meninas, o uso de cores é 

mais recomendado (RABELO, 2015). 

O uso de crianças em comerciais também é destacado por Sampaio como um atributo 

valorizado entre os publicitários, que consideram seu forte apelo emocional tanto diante de 

outras crianças como de adultos, colaborando assim para o rejuvenescimento das marcas e 

facilitando sua aprovação pelos anunciantes (SAMPAIO, 2009, p. 15). Um exemplo de 

anúncio que usa esse apelo da infância de forma clara é o da reedição da marca “Meu 

primeiro Gradiente”, originalmente gravador de fita cassete que ganhou em 2012 novas 

versões: tablet, câmera, reprodutor de DVD e fone de ouvido. O comercial de um minuto em 

tom altamente emocional mostra um menino recuperando o antigo brinquedo da mãe, 

enquanto a música em inglês ecoa “Do you remember the good times? Now they are back! 

(Você se lembra dos velhos tempos? Agora eles voltaram). No final do comercial, a mãe pode 

ouvir, através da velha tecnologia, o agradecimento de seu filho pelo novo presente com um 

                                                
51 Os ingressos custam entre R$100 a R$120 para crianças e R$50 para adultos acompanhantes. 
52 De acordo com o site de pesquisa de preços na internet, Buscapé, consultado em 10 de março de 2015. 
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“eu te amo”, o narrador encerra o comercial com o slogan: “você sabe quanto o seu filho vai 

gostar”. O apelo à memória afetiva da infância dos pais é o mote principal para convencê-los 

a comprar os novos produtos para seus filhos. 

No caso de comercias que se direcionem diretamente ao público infantil, restringir a 

participação de adultos, utilizando apenas modelos ou representações de crianças, é tida como 

uma estratégia eficaz, pois cria um ambiente em que elas se sentem entre pares, sem serem 

vigiadas ou terem regras a seguir. Essa estratégia é denominada antiadultismo, por 

Buckingham (2012) e Schor (2009) e pode ser encontrada, por exemplo, em todo 

posicionamento do canal infantil Nickelodeon, que se coloca como um mundo sem adultos. 

Essa técnica se relaciona com a ideia da criança esperta e “empoderada” presente nos 

discursos mercadológico, mas, por outro lado, ela parece ser também uma estratégia de 

resposta e compensação à falta de poder real das crianças em diversas esferas da vida 

cotidiana. 

Muitas vezes para atingir pais e filhos um mesmo produto usa estratégias 

diferenciadas, o que Schor denomina de “dualidade da mensagem” (SCHOR, 2009). É o caso 

de alimentos que utilizam-se de apelos nutricionais em alguns anúncios para atrair mães, 

enquanto se direcionam à criança utilizando outras técnicas aqui descritas, incluindo o nag 

fator e o antiadultismo. A Barbie tem utilizado essa estratégia de dualidade da mensagem 

recentemente, direcionando às mães vídeos mais longos na internet, em que se posiciona 

como pró-diversidade e até mesmo feminista53, enquanto na televisão a boneca continua a ser 

vendida em um mundo cor-de-rosa. 

A segmentação de público também tem sido uma estratégia muito adotada, tanto no 

marketing quanto na publicidade, para vender produtos infantis. Para Buckingham (2012), a 

segmentação surge como uma estratégia de gerenciamento de risco, tendo como vantagem o 

maior índice de acerto em um mercado tão incerto quanto o infantil. Por outro lado, ela tende 

a encolher seu público-alvo. A esse problema, as grande empresas normalmente respondem 

com a mundialização dos seus produtos, diminuindo assim critérios locais e nacionais como 

formas de segmentação. Desta forma, as maneiras mais comuns de segmentação são através 

principalmente de duas categorias: idade e gênero, com a segunda ganhando cada vez mais 

destaque. 

                                                
53 The Barbie Project, disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=kmlPhxiWV2I>  e Imagine the 
possibilities, disponível em< https://www.youtube.com/watch?v=l1vnsqbnAkk>. Acesso em 18 de janeiro de 
2016. 
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Concordando com Linn (2004) e Schor (2009), Buckingham (2012) vê o marketing 

infantil como um dos responsáveis pela “construção progressiva de novas categorias definidas 

por idade, tais como, ‘crianças pequenas’, ‘adolescentes’ e, mais recentemente, ‘pré-

adolescentes’” (BUCKINGHAM, 2012, p. 52). Essas categorias novas, apesar da vantagem 

de diferenciarem as infâncias e desafiarem uma visão binária de infância e idade adulta, 

acabam por construir novas formas de ser e generalizações pautadas principalmente no 

consumo. 

Os consultores de marketing Arnaldo Rabelo e Fernando José da Silva baseiam-se na 

teoria de Piaget para aconselhar uma segmentação do público infantil por faixa etária. Para 

ele, produtos para crianças devem ser desenvolvidos considerando três estágios principais de 

desenvolvimento. Para crianças de zero (0) a dois (2) anos, estágio de “dependência total”, os 

produtos e brinquedos devem fornecer estímulos às crianças, “o importante é desenvolver 

produtos simples e divertidos de se tocar” (RABELO; SILVA, 2005). No caso de crianças de 

três (3) a sete (7) anos, estágio de “autonomia emergente”, o apelo fantasioso dos brinquedos 

e os efeitos de transformação destes chamam atenção das crianças. Já de oito (8) a doze (12) 

anos, estágio de “regras e papéis”, o apelo mais realista é mais indicado e a colecionabilidade 

dos itens é um atrativo, devido à atenção maior aos detalhes (RABELO; SILVA, 2005). 

Os autores ainda fizeram outras divisões, levando em conta aspectos como a fase 

média de aprendizagem de cada habilidade – como segurar um lápis ou tocar instrumentos 

musicais – e características psicológicas, para estabelecer novas categorias e tecer conselhos 

publicitários. 

 Em alguns casos, a estratégia publicitária de associar determinados produtos com fases 

da vida ou com rituais de crescimento é explícita. É o caso do comercial clássico “Meu 

primeiro sutiã”54, que associava a puberdade à aquisição de um sutiã, ou do recente “Meu 

primeiro 4G” da Vivo55, que mostra a negociação entre pai e filho sobre ser ou não ser ainda 

criança, no qual o marco da passagem da infância para a idade adulta é a aquisição de internet 

para o telefone celular. 

A segmentação por gênero aparece não apenas nos comerciais em si, como 

recomendado por Rabelo, mas também na própria confecção do produto, muitas vezes através 

do licenciamento, e na forma de exposição. As prateleiras de brinquedos costumam ser 

organizadas por idade até a faixa etária de um ano ou um pouco mais, após isso elas passam a 

ser dividas por gênero (FREITAS, 2014). Com essa estratégia, os profissionais de marketing 

                                                
54 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yQGGrDjdFuM>. Acesso em: 05 de janeiro de 2016. 
55 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=YdeB09chESs>. Acesso em: 05 de janeiro de 2016. 
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acreditam que venderão mais, porque o mesmo brinquedo não servirá mais para dois filhos de 

sexo diferente, por exemplo. A aposta é que os pais comprariam um produto rosa para a 

menina e um azul para o menino (ORENSTEIN, 2012). 

A divisão explícita dos brindes de meninos e meninas também tem sido outra 

estratégia adotada, assim como a divisão por cores. Entretanto, se faz necessário lembrar aqui 

a crítica feita por alguns internautas e expressa por Freitas em seu trabalho. Afirma a autora 

que não se trata de o brinquedo em si possuir qualquer atributo que o “caracterize como 

exclusivamente de meninas ou de meninos” (FREITAS, 2015, p. 9). O fato é que essa 

atribuição como exclusivamente para meninos ou meninas, ou para ambos, é feita a partir de 

sua inserção em um comercial – ou outro dispositivo midiático. 

Buckingham (2012) acredita que a segmentação é um fator-chave para evitar riscos 

por parte dos mercadólogos, que acabam por evitar “cruzar a linha” e atrair os dois grupos. 

“Evitar possíveis decepções de crianças” foi uma das justificativas utilizadas por aqueles que 

defenderam a já comentada divisão do Kinder Ovo “meninos” e “meninas” (LAMAS, 2015). 

Essa estratégia, no entanto, é relativamente recente e vem ganhando força nos últimos 

anos. Um estudo sobre os brinquedos americanos ao longo das últimas décadas constatou que 

atualmente nos Estados Unidos os brinquedos estão mais segregados por gênero do que na 

década de 1970, na contramão da luta feminista e das mudanças sociais em busca de maior 

igualdade de gênero na sociedade americana (SWEET, 2014). Para Sweet (2014), essa 

tendência da indústria de brinquedos de diferenciar cada vez mais brinquedos de femininos e 

masculinos está associada à desregulamentação da publicidade infantil nos Estados Unidos, 

aprovada por Reagan em 1984. 

Antes de se adotar segmentação por gênero de forma ostensiva, os publicitários e 

profissionais de marketing partiam do pressuposto, ainda presente em menor medida, de que 

os meninos eram o público a ser conquistado (SWEET, 2004; BUCKINGHAM, 2012). A 

crença geral é que as meninas provavelmente comprariam produtos direcionados para 

meninos, enquanto meninos resistiriam a itens considerados “de meninas”. Até hoje, existe a 

recomendação entre publicitários e roteiristas para crianças de que um anúncio, filme ou 

programa, para ser considerado “neutro” do ponto de vista de gênero, deve ter uma proporção 

maior de meninos em relação a meninas (SCHOR, 2009). 

Apesar da separação por gênero baseada em estereótipos e papéis de gênero ter 

precedentes, principalmente na década de 1950, alguns pontos da segmentação atual por 

gênero são novidades. O primeiro deles é a segmentação do mesmo produto. Segundo Sweet 

(2014), antes havia maior distinção entre os brinquedos oferecidos para cada gênero e as 
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funções sociais que eles representavam. Os brinquedos estavam em grande medida ligados a 

representações de trabalho e funções adultas. Desta forma, vigorava durante o pós-guerra o 

clássico carrinho para menino e boneca para menina. Atualmente, um mesmo brinquedo pode 

ser para menino e menina, desde que venha com cores ou estampas específicas (SWEET, 

2014). Outra mudança constatada a partir da década de 1980 é o aumento de personagens de 

universos fantásticos entre os brinquedos, como super-heróis e princesas que substituem em 

certa medida os papéis tradicionais de adultos (SWEET, 2014).  

Há indícios de que as análises e conclusões de Sweet (2014) sobre a variabilidade da 

generificação dos brinquedos e seus anúncios ao longo do tempo, principalmente no que diz 

respeito ao alto grau dessa segmentação, guarde similaridade com os processos ocorridos no 

Brasil nas últimas décadas. Apesar das especificidades do contexto nacional americano, a 

pesquisa de Sweet trabalha com variáveis que são comuns aos dois países, como a difusão de 

produtos e marcas internacionalmente. 

A autora, diferentemente de Buckingham, busca explicações ideológicas, além das 

apenas mercadológicas, para esse fenômeno. Como discutido anteriormente, considerar o 

gênero como uma distinção primária e absoluta não é de forma alguma natural ou imutável. 

Essa é uma decisão que só faz sentido enquanto encontra eco no ideário dos consumidores. 

Uma das explicações encontradas por Sweet (2014) está na própria organização da cadeia de 

produção de brinquedos em que, como em outras áreas, os postos de comando são altamente 

dominados por homens. Apesar de algumas exceções, a grande maioria dos executivos, 

designers e publicitários do ramo de brinquedos são homens. Entre 1999 e 2002, a 

multinacional de origem norte americana Hasbro não teve nenhuma executiva mulher no seu 

quadro diretor, enquanto a Mattel teve menos de 10% de mulheres entre seus executivos. 

Normalmente, as executivas mulheres nas duas gigantes do setor estavam justamente 

posicionadas nas linhas de produtos destinadas para meninas (SWEET, 2014). 

Além disso, a explicação para a aceitação do público dessa maior segmentação – que 

embora não tenha sido claramente desejada, não encontrou resistência em termos de venda – 

está no que foi considerado por algumas feministas americanas como um retrocesso na luta 

por igualdade de direitos na década de 1980, após a chamada segunda onda feminista. Por 

retrocesso, entende-se um movimento não orquestrado que, embora não desafiasse 

frontalmente a ideia de igualdade de gênero, reforçava as diferenças ditas inatas: “‘diferente e 

inferior’ foi reformulado no mantra ‘diferente porém igual’” (SWEET, 2014, p. 218). 

Durante a década de 1980, a academia viu crescer as pesquisas que buscavam 

explicações para as diferenças de gênero na genética, na neurologia ou na evolução, o que, 
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embora fosse controverso entre os pesquisadores, sempre foi apresentado sem grande debate 

pela mídia (SWEET, 2014, p. 167). Também cresciam na mídia debates sobre se as mulheres 

poderiam “ter tudo” (“have it all”), além de estereótipos sobre as feministas, assim como as 

expectativas sobre a maternidade. Esse conjunto de fatores levou a uma nova representação 

cultural que combinava crenças essencialistas sobre gênero com um discurso igualitário. O 

foco passou a ser em escolhas individuais de mulheres, ao invés de políticas sociais, práticas 

sociais e sistemas culturais que limitavam as opções dessas mulheres (SWEET, 2014). 

Discursos sobre uma nova feminilidade eclodiram, assim como correntes do que 

Orenstein (2012) chama de “girlie feminism” ou “girl power”, que equacionava poder 

feminino a papéis tradicionais, com foco especial em modelos de beleza e consumo. A autora 

inclui nessa corrente modelos de feminilidade como as Spice Girls e as bonecas Bratz. Nesses 

casos, o “empoderamento” era colocado como o poder de comprar e os velhos estereótipos, 

como a sensualidade, apareciam como a fonte, e não um impedimento, à obtenção de 

liberação feminina (ORENSTEIN, 2012, p. 155) 

Essas explicações dizem respeito ao cenário dos Estados Unidos, mas como se referem 

majoritariamente a pesquisas sobre representações midiáticas e pesquisas acadêmicas – 

campos em que a cultura americana tem enorme influência no Brasil – podemos usá-las como 

ponto de partida para entendermos o comportamento do contexto brasileiro. 
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4. ANÁLISE EMPÍRICA 

4.1. Programação infantil na televisão brasileira 

No Brasil, a programação infantil na televisão teve seu auge nas décadas de 1980 e 

1990, o que chegou a ser chamado da “síndrome do infantil” (SAMPAIO, 2000, p. 147). 

Apesar de existirem programas anteriores dedicados a esse público, eles eram mais pontuais, 

chegando a ser considerados “tapa-buracos” na programação (SAMPAIO, 2000, p. 147). Foi 

nessa época que surgiram as apresentadoras infantis Xuxa, Angélica, Eliana, Mara Maravilha 

e os publicitários brasileiros atentaram para o potencial de consumo das crianças. 

Os programas e apresentadores infantis eram grandes chamariz de vendas, 

principalmente, através do licenciamento. Dados de venda indicam que Xuxa foi responsável 

pela venda de 10 milhões de bonecas, 15 milhões de sandálias, 4 mil animais de pelúcia e 5 

mil lancheiras, de 1987 a 1997. Enquanto, sua “concorrente” Angélica tinha, no início de 

1997, 350 produtos em seu nome, estimulando a venda de 500 mil sandálias e 1,2 milhões de 

caixas de cereais por mês (IDEC, 2004). 

O período sucede a desregulamentação da publicidade infantil nos Estados Unidos, em 

1984, que diminuiu as restrições à prática e aumentou a voracidade do marketing para as 

crianças e a oferta e a segmentação do mercado americano de produtos infantis (SWEET, 

2014). Em meio a outras ações neoliberais, o governo de Ronald Reagan reduziu ao mínimo a 

participação do Estado na supervisão do setor de telecomunicações nos Estados Unidos, 

cedendo a pressões de empresários. Na visão de Reagan, qualquer tipo de regulamentação de 

conteúdo era uma barreira à livre concorrência entre as emissoras. Uma das regras derrubadas 

por essa nova política era a proibição de exibição de programas que misturavam publicidade e 

conteúdo, que estava em vigor desde 1969 (CAPPARELLI, 2016). Posteriormente, a pressão 

do público fez com que algumas novas medidas de regulação fossem adotadas, como o já 

citado Children’s Television Act (1990). A separação entre conteúdo e publicidade, no 

entanto, não voltou a vigorar. 

É durante esse período que se intensifica o que Kline (1995) chama de 

internacionalização da cultura infantil, alavancada pela criação dos “bonecos personagens” e 

de desenhos animados altamente rentáveis. Kline (1995) ressalta que em meados dos anos 

1980 o mercado de brinquedos dos Estados Unidos já se encontrava saturado, representando 

70% do consumo mundial do setor, o que fez com que as empresas americanas buscassem se 

expandir para outros mercados. A desregulamentação permitia que os programas fossem 

testados internamente antes de serem lançados mundialmente, o que diminuía os riscos e só 

podia ser feito por gigantes do setor, como a precursora Disney e as fabricantes de brinquedos 
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Mattel e Hasbro. Em 1985, todos os brinquedos presentes na lista dos dez (10) mais vendidos 

possuíam sua próprio desenho animado (SWEET, 2014).  

No entanto, mais do que uma americanização da cultura infantil, ocorre uma 

internacionalização desse processo, uma vez que outros países também se destacam nessa 

cadeia. O Japão, por exemplo, é também uma referência em desenhos animados e jogos 

digitais, enquanto países do sudeste asiático e China concentram boa parte da produção de 

brinquedos, em sua maioria de marcas multinacionais, e a Europa representa um importante 

mercado consumidor. O Brasil e a América Latina também se destacam como importantes 

mercados consumidores. Segundo a gerente de marketing da Lego no Brasil, o país ocupa o 

sétimo lugar no mercado consumidor de brinquedos. A indústria nacional também produz 

pouco mais da metade dos brinquedos vendidos internamente. Em 2014, foram vendidos R$ 

2,7 bilhões em brinquedos brasileiros e R$ 2,4 bilhões de importados (ABRINQ, 2015). 

Os enredos dos produtos culturais também reforçam o caráter mundializado da cultura 

infantil, mesclando referências de diversas partes do mundo em um mesmo filme ou desenho, 

a exemplo do que ocorre com a cultura adulta globalizada. Kline (1995) e Buckingham (2003) 

destacam que, ao contrário do que preveem as teses sobre a morte da infância, a televisão cria 

e reforça uma nova cultura infantil, através da existência de programas e até mesmo canais 

específicos para esse público. Esse fenômeno se relaciona diretamente com a existência de 

uma publicidade infantil, uma vez que são nos horários e canais destinados as crianças que se 

espera ter uma audiência predominantemente infantil. 

O modelo de comunicação que encontramos no Brasil, especialmente a televisão 

brasileira, é quase totalmente comercial e sustentado pela publicidade. As concessões públicas 

de televisão para emissoras privadas56 dominam – em audiência e alcance – a televisão hoje 

em dia. Este modelo se aproxima do modelo estadunidense de telecomunicações, que difere 

do modelo de grande parte dos países europeus, em que a TV pública foi a referência inicial 

para a definição de programação (SAMPAIO, 2000, p. 148). Isso é determinante no que diz 

respeitos aos interesses que regem a programação. Com fraca regulamentação, as emissoras 

privadas constroem suas programações baseadas em índices de audiência e aceitação no 

mercado publicitário (ALMEIDA, 2001). Este modelo de telecomunicações encontra-se de tal 

maneira naturalizado e aceito no Brasil, que a relação entre programação infantil e comércio 

se tornou, nos termos de Sampaio (2000, p. 148), uma “obviedade” ou “banalidade”. 

                                                
56 O espectro eletromagnético no Brasil é público. O governo, no caso da televisão, concede faixas desse 
espectro para emissoras privadas, através de contratos de concessão de pública.  
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Essa configuração leva ao questionamento de qual é de fato o produto ofertado por 

essas empresas de mídia. Almeida (2001) sugere que o produto seja o próprio público, que 

não paga para ver os programas pois é ele mesmo vendido para às agências de publicidade 

sob a forma de índices e perfis de audiência. Desta forma, o mercado publicitário e as 

emissoras mantêm uma relação de dependência mútua, em que “a publicidade sustenta os 

custos de produção e distribuição de mídia, e a mídia oferece uma audiência pronta para os 

anúncios” (ALMEIDA, 2001). Quanto mais eficaz em conquistar e manter uma boa audiência 

– capaz de comprar os produtos anunciados – mais caro um canal pode cobrar por seu espaço 

publicitário.  

No que diz respeito à relação mídia e infância e adolescência, além da resolução 163 

do CONANDA, a única regulamentação que existe na televisão brasileira é a classificação 

indicativa dos programas, realizada pela Coordenação de Classificação Indicativa (COCIND) 

do Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação (DeJus), ligada ao 

Ministério de Justiça. Obras destinadas ao cinema, jogos eletrônicos e de interpretação de 

personagens estão sujeitos a análise prévia da COCIND, já obras para televisão aberta, jogos 

para meio digital, festivais e vídeos por demanda devem fazer uma autoclassificação, segundo 

parâmetros estabelecidos pelo DeJus (Portaria n. 368/2014). De acordo com esse sistema, as 

obras podem ser classificadas como “livre” ou “não recomendadas para menores de 10, 12, 

14, 16 ou 18 anos”, a partir de critérios como cenas de sexo, uso de drogas e violência, tendo 

então que respeitar as faixas de horário determinadas para cada público. No entanto, a 

publicidade, bem como a TV fechada, estão fora desse sistema de classificação. 

 Atualmente, a programação infantil na televisão aberta no Brasil perdeu espaço e 

importância na grade das emissoras. A maior emissora do país, a Rede Globo, retirou de sua 

programação diária os desenhos animados e os programas infantis – mantendo apenas o TV 

Globinho aos sábados – e se dedicou exclusivamente ao seu canal infantil pago, o Gloob. 

Outras emissoras também diminuíram o espaço dedicado à programação infantil recentemente 

e a única que mantém o horário da manhã dedicado às crianças é o SBT, com o Bom dia e cia. 

A TV Cultura, uma emissora pública de televisão, administrada pela Fundação Padre 

Anchieta, ligada ao governo do estado de São Paulo, ainda mantém grande parte de sua 

programação voltada para o público infantil, com grande foco em programas educativos. A 

também pública, TV Brasil, pertencente à Empresa Brasileira de Comunicação, vinculada ao 

governo federal, destina grande parte de seu horário à programação infantil, composta 

majoritariamente por conteúdo nacional, com forte viés educativo. 
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 A redução do espaço dedicado à criança na televisão aberta é atribuída a diversos 

fatores como o crescimento da televisão paga, que permite maior segmentação por nichos. 

Segundo o diretor-geral da Globo, Carlos Henrique Schroder, “é uma tendência mundial levar 

o infantil para o cabo” (TERRA, 18/05/2013). Além da maior segmentação, também explicam 

essa tendência, o maior poder aquisitivo dos consumidores do cabo, o aumento do consumo 

de outras mídias, como a internet e os tablets, a queda de audiência dos programas infantis57 e 

a maior regulação da publicidade dirigida às crianças – que tornaria os canais fechados mais 

viáveis na medida em que eles podem ter outras fontes de renda e não depender 

exclusivamente da verba publicitária. 

No entanto, este último argumento não deve ser colocado como o principal 

responsável por nessa tendência, como querem sugerir alguns dos defensores da publicidade 

infantil. Dados do IBOPE demonstram que em 2013 – portanto antes da resolução do 

CONANDA – o segmento infantil não figurava entre os 12 primeiros em investimentos 

publicitários na TV aberta. Já na TV paga, ao contrário, o segmento só crescia, alcançando o 

terceiro lugar em investimentos com 12% do total (IBOPE, 2014). A regulamentação da 

publicidade, válida tanto para canais abertos como fechados, portanto, não explica 

completamente, como sugerem alguns críticos, o desinteresse das emissoras privadas de canal 

aberto pelo segmento infantil. 

 Em agosto de 2015, a TV por assinatura estava presente em 3129,5 dos domicílios 

brasileiros (ANATEL, 2015). O número de assinatura ultrapassou 19 milhões, em 2014, o que 

significa uma abrangência de cerca de 61 milhões de espectadores (ABTA, 2015). Essas 

assinaturas estão concentradas, em sua maioria, em estados das regiões Sul e Sudeste, com 

maior número de ofertas e assinaturas nos grandes centros urbanos. Enquanto no Sudeste – 

região com maior índice – a TV por assinatura está presente em 41,7% dos domicílios, no 

Nordeste – região com menor índice – apenas 13,5% dos domicílios tem acesso ao serviço 

(ANATEL, 2015). 

Em 2015, eram ofertados ao todo nos planos das principais prestadoras de serviço de 

TV por assinatura – SKY, Oi TV, Net e Vivo TV – 13 canais classificados como infantis: 

Discovery Kids, Gloob, Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon, TV Rá Tim Bum!, Disney 

XD, Disney Junior, Nick Jr., Boomerang, Tooncast, Zoomoo (exclusivo SKY) e Baby TV 
                                                
57 Diversos estudos constatam que crianças também assistem, e muitas vezes preferem, programas que não são 
necessariamente desenhados para elas, como o caso de novelas. Entretanto, dados do IBOPE, reunidos no estudo 
da GO Associados sobre publicidade infantil, demonstram que os programas infantis do SBT, Bom dia e cia e 
Sábado Animado apresentam média de audiência próxima a outros programas da emissora – 2,44 e 2,07 pontos, 
respectivamente. A média geral da emissora é de 2,51, sendo que esta média sobe ainda mais quando se 
considera apenas o público infantil (GOASSOCIADOS, 2014). 
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(exclusivo Oi)58. A maior parte desses canais é composta por filiais nacionais de grandes 

conglomerados de mídia estrangeiros, como Disney, Nickelodeon, Turner International, 

Discovery Channel e Fox. Os únicos canais brasileiros são o Gloob – pertencente às 

organizações Globo – e a TV Rá Tim Bum! – pertencente a Fundação Padre Anchieta, que 

também é dona da TV Cultura. O canal Zoomoo, especializado em temáticas ligadas à 

natureza e aos animais, pertence a duas produtoras internacionais, a Beach House Pictures, de 

Cingapura, e a NHNZ, da Nova Zelândia59. 

Os canais infantis são líderes nos rankings de audiência das TVs por assinatura. Em 

2014, entre os quinze canais mais assistidos, quatro eram de conteúdo exclusivamente infantil. 

São eles: Discovery Kids, Cartoon, Disney Channel e Nickelodeon. Outro dado importante, é 

que mesmo entre os espectadores de televisão por assinatura, os canais abertos continuam 

líderes de audiência. Globo, Record e SBT, nesta ordem, lideram o ranking de audiência entre 

assinantes (VIVAQUA, 2015). 

Esses dados deixam claro não apenas a grande penetração da televisão por assinatura 

nos lares brasileiros e, dentro deste meio, a importância da programação infantil, mas também 

o forte recorte geográfico e de classe que esse meio possui. Além do valor das assinaturas, 

que começam a partir de 54,90 por mês60, funciona como limitante do acesso à própria oferta 

da rede que tem infraestruturas concentradas em áreas urbanas, em especial em bairros 

privilegiados dos grandes centros. Enquanto isso, a televisão aberta chega à quase totalidade 

dos municípios brasileiros, com a Rede Globo presente em 98,6% dos municípios e o SBT em 

85,7% (INTERVOZES, 2015). Quando se leva em conta os domicílios com televisão, a 

penetração do SBT sobe para 92,2% (MÍDIA DADOS BRASIL, 2015). Portanto, os dois 

canais escolhidos para análise neste trabalho – SBT e Gloob – possuem perfis distintos, no 

que se refere ao tipo de canal, público e alcance. 

 

4.2. Os canais e programas analisados 

 

4.2.1. SBT e Bom dia & cia 

 O SBT – Sistema Brasileiro de Televisão – é uma emissora criada pelo empresário e 

principal apresentador do canal Silvio Santos, na década de 1980. O canal sempre teve como 

                                                
58 Lista desenvolvida a partir da programação dos sites das prestadoras de serviço - SKY, Oi TV, Net, GVT e 
Vivo TV. 
59 A maior parte das prestadoras não oferece todos os canais infantis em seus planos básicos. 
60 Valor do plano pré-pago da SKY, com fidelidade de 12 meses. Esse era o plano mais barato entre as cinco 
principais operadoras, de acordo com consulta feita em 13 de novembro de 2015. 
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posicionamento um apelo mais popular em relação à líder do setor Rede Globo, tendo como 

foco o público das classes C e D (MIRA, 2010). Apesar da dificuldade inicial para ganhar a 

confiança dos anunciantes, a emissora se mantem há mais de 30 anos como uma das líderes de 

audiência na TV aberta. 

Entre janeiro e março de 2012, o SBT teve audiência média entre crianças (04 – 11 

anos) de 2,04 pontos na classe chamada de C2, definida como “a nova classe média, com 

renda média familiar de R$ 933”, a audiência subia para 5,65, confirmando a vocação popular 

da emissora (GOASSOCIADOS, 2014). Para fins de comparação, a média da Rede Globo no 

mesmo período e na mesma faixa etária foi de 5,33 pontos, sendo que entre as classes ABC 

essa média era de 3,22 pontos e entre a classe C2, de 5,6 pontos (GOASSOCIADOS, 2014).  

A emissora é responsável pela exibição de alguns dos clássicos da programação 

infantil, como Chaves61, Chiquititas62, Carrossel63 e Bom dia & cia. Segundo o diretor do 

SBT, Fernando Pelégio, a emissora opta por manter a programação não apenas infantil, mas 

“para toda família”, porque isso gera audiência e é rentável. Pelégio, presente no 7º Fórum 

Pensar a Infância64, afirmou que, ao contrário do que afirmam previsões, como as presentes 

no relatório da GO Associados, o SBT não pretende acabar com esse tipo de programação. 

 O programa Bom dia & cia é exibido diariamente (de segunda a sexta) há mais de 20 

anos nas manhãs do SBT. O programa intercala apresentadores com a exibição de desenhos 

animados e, ao longo do tempo, já passou por inúmeras reformulações, tanto no formato, 

como nos apresentadores e desenhos apresentados. 

De janeiro a março de 2012, o programa apresentava audiência média de 2,44. No 

entanto, entre a chamada classe C2 esse índice crescia para 10,1 (GOASSOCIADOS, 2014). 

Nos últimos anos, o Bom Dia & cia aumentou sua audiência. Em 2015, o programa alcançou 

uma média de 5,6 na grande São Paulo em 2015, o que o deixou na vice-liderança do horário 

(RAIZER, 2016). 

Quando foram feitas as gravações utilizadas para nossa análise, o programa contava 

com dois apresentadores mirins, uma menina e um menino. Além de apresentar os desenhos, 

os dois eram responsáveis pela condução de brincadeiras competitivas pelo telefone. Ao final, 

                                                
61 Série mexicana exibida desde 1984 pelo SBT. 
62 Novela originalmente argentina que já teve duas versões brasileiras produzidas e exibidas pelo SBT, uma de 
1997 e outra de 2013 a 2015 (informações retiradas do site do programa). 
63 Telenovela mexicana exibida originalmente pelo canal entre 1991 e 1992 e posteriormente reprisada três 
vezes, em 1993, 1995 e 1996. Em 2012, a novelo foi regravada no Brasil e exibida pelo SBT (STEFFEN, 2012). 
64 Debate: “Quem investe no audiovisual para crianças?”, painel TV, realizado no Oi Futuro Flamengo, no Rio 
de Janeiro, no dia 10 de setembro de 2015. 
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o vencedor da brincadeira ganhava o prêmio sorteado de acordo com a roleta rosa ou azul, 

escolhida de acordo com seu gênero. 

 Antes de ser multado pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor 

(DPDC) do Ministério da Justiça, em 2011, pelo uso de merchandising disfarçado em 

programas infantis, os prêmios das roletas rosa e azul variavam bastante e representavam, 

mais que um brinquedo genérico, uma marca, como por exemplo Playstation, Max Steel ou 

Barbie (SIMON, 2011). Enquanto itens como bicicleta, patins e eletrônicos (tablet, notebook, 

mp3 ou computador) se repetiam nas duas roletas, outros, como bonecas ou veículos de 

brinquedo, estavam disponíveis para apenas um dos gêneros. Essa diferenciação já demonstra 

uma divisão entre brinquedos de meninos, de meninas e neutros. Tal divisão pode ser mutável 

mas é ao mesmo tempo constante, ou seja, os itens podem variar de roleta ou mesmo estar nas 

duas ao mesmo tempo, no entanto, a divisão das roletas permanece. 

 Quando o programa foi gravado, as duas roletas ofereciam exatamente os mesmos 

prêmios: notebook, tablet, vídeo game e prêmios em dinheiro (entre 200 e mil reais). É 

possível notar também a mudança no padrão e no valor dos prêmios. Não há mais brinquedos 

“tradicionais” disponíveis, como bicicleta, bonecos e patins. Todos os brinquedos ofertados 

são eletrônicos e para serem utilizados em ambientes fechados. Os prêmios em dinheiro são o 

destaque e chamam atenção pelo valor, que chega a R$ 1000,00, ultrapassando o valor mensal 

de um salário mínimo65. Isso demonstra a tese de Schor de que a cultura de consumo infantil 

deixou de ser uma cultura barata para se tornar um consumo quase de luxo (SCHOR, 2009). 

 Além dos impedimentos jurídicos, outra coisa que provavelmente influenciou a 

configuração atual da roleta foi a própria percepção e “torcida” das crianças, que quando 

podiam optar, escolhiam quase sempre os prêmios de maior valor: vídeos no YouTube 

mostram cenas de crianças torcendo pelo vídeo game Play Station, esse fato influenciou 

inclusive a música do programa “Funk do Yudi”66, em que um ex-apresentador do programa 

canta: 
Aaaaaaaaaaaalô 
Você tá me escutando? 
Você quer ganhar o quê? 
Playstation 2 
4002-8922 
É o funk do Yudi que vai dar playstation 2 
O 4002-8922 é o funk do Yudi que vai dar playstation 2 

 

                                                
65  Em 2014, quando foram feitas as gravações, o valor do salário mínimo no Brasil era de R$ 724,00. Em 2016, 
esse valor subiu para R$ 880,00. 
66 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xBzSblZ1ZkY. Acesso em: 15 de dezembro de 2015. 



	

 

92	

 Ainda durante essa pesquisa, a configuração do programa sofreu novas alterações. No 

dia 15 de julho de 2015, uma decisão judicial proibiu que as crianças Ana Julia Souza e 

Matheus Ueta continuassem a frente do programa. A decisão tinha como base o horário da 

atração, que era transmitida ao vivo entre 9h e 13h30. Com o veto, o programa passou a ser 

apresentado pela filha do dono da emissora, Silvia Abravanel. O sucesso da nova 

apresentadora fez com que ela continuasse no posto, mesmo depois da liberação das crianças, 

após liminar favorável à emissora em 24 de julho de 2015 (SERRA, 2015). 

 Atualmente, a faixa de horário da manhã do SBT está dividida em três programas: 

Carrossel Animado, Mundo Disney e Bom dia & Cia. A antiga dupla de apresentadores do 

Bom dia & cia está agora à frente do Carrossel Animado, que reúne alguns desenhos saídos da 

grade do Bom dia & cia, entre eles: Monster High, Ever After High, Polly e Barbie. 

 A nova divisão de desenhos entre a grade do Carrossel Animado e do Bom dia & cia 

parecem reforçar uma segmentação por gênero, reunindo no primeiro aqueles programas com 

foco nas meninas, enquanto o Bom dia & cia reúne desenhos como Tartarugas Ninja e Scoob 

Doo. 

O Mundo Disney é uma faixa de horário comprada pelo conglomerado internacional 

para exibir seus desenhos, aumentando assim o reconhecimento de seus produtos e a venda de 

seus licenciados. Apesar de ser contrária à lógica de concessão pública (Lei nº 8.987/1995)67, 

a venda de horário foi anunciada sem escândalo pelo diretor de conteúdo do SBT Fernando 

Pelégio durante o Fórum Pensar a Infância. Em nota para o site “Na telinha”, do UOL, o 

jornalista Fabrício Falcheti, explica os termos do negócio: 
A parceria entre as partes será de arrendamento. Ou seja, a Disney adquire o 
horário, monta o bloco e entrega ao SBT, que exibe o conteúdo. Além disso, tudo 
que a faixa de duas horas diárias faturar irá para os cofres da Disney. Para a rede 
de Silvio Santos, fica a qualidade e o prestígio ao exibir produtos da maior 
produtora infantil do mundo. (FALCHETI, 2015) 
 

O relatório do Coletivo Intervozes sobre ilegalidades no rádio e na TV no Brasil 

esclarece alguns pontos sobre a prática de arrendamento, muito comum na televisão aberta 

brasileira. De acordo com a publicação, mesmo com a fraca regulamentação no setor de 

telecomunicações, a prática já pode ser enquadrada como ilegal, uma vez que seria uma forma 

de burlar os contratos de licitação das concessões públicas de televisão. O relatório afirma: 
Ao contrário do que temos visto, essa prática [o arrendamento] pode ser combatida 
pelos mecanismos já previstos em lei e considerada nula, pois se baseia na 
negociação de um bem público sem prévia licitação. Além disso, ela não obedece 
aos princípios da impessoalidade e do tratamento isonômico na disputa por 

                                                
67 O artigo 26 da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995) estabelece que a subconcessão só é admitida quando 
expressamente autorizada pelo poder concedente, devendo ser precedida de concorrência. 
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contratos públicos (art. 37 da Constituição e art. 3o da Lei no 8.666/1993). Ao 
terceirizar parte da programação, o concessionário escolhe e, assim, beneficia um 
terceiro que não participou da competição pela licença, mas que vai ocupar um 
espaço público. (INTERVOZES, 2015, p. 28) 
 

No entanto, o Ministério das Comunicações alega, por meio de uma nota informativa 

de 2012, que a prática ainda não se encontra regulamentada e, portanto, não é possível atuar 

em relação a esses contratos irregulares68 (INTERVOZES, 2015). A conivência do poder 

público e de grande parte dos profissionais do meio, bem como a falta de informação da 

sociedade sobre o tema, é o que permite que práticas ilegais continuem não só sendo feitas 

dentro do campo das telecomunicações, como anunciadas sem constrangimentos pelos 

executivos de empresas de comunicação e recebidas sem alarde pela sociedade. Em casos 

como este, é importante que se questione, antes mesmo de qualquer avaliação sobre a 

qualidade dessa programação e sobre sua recepção por parte da audiência, quais os 

mecanismos e interesses por trás dessas empresas. 

Por outro lado, episódios como esse servem para atestar a relevância que a televisão 

aberta ainda possui em termos de público e mercado, como destacado na fala de Pelégio. O 

interesse da Disney por este meio ocorre, mesmo quando o conglomerado internacional de 

comunicação já possui três canais por assinatura no Brasil (Disney Channel, Disney XD e 

Disney Kids), além de ampla distribuição de seus filmes em cinemas e meios digitais. 

A força do licenciamento fica clara nesta decisão. Para a Disney é importante que seus 

produtos televisivos sejam exibidos para que os produtos derivados sejam vendidos, de forma 

análoga à estratégia da Mattel de fazer desenhos animados para seus bonecos. Em contratos 

anteriores com outras emissoras, como a Rede Globo, os desenhos da Disney não estavam 

sendo exibidos com destaque (FALCHETI, 2015). 

O SBT é uma emissora com sede em São Paulo69  que  possui outras redes afiliadas e 

retransmissoras. Ainda assim, cerca de 90% dos conteúdos veiculados pelas afiliadas são 

produzidos pela “cabeça-de-rede”70 (INTERVOZES, 2015). De acordo com relatório de 

ilegalidades do Intervozes, essa prática é proibida, uma vez que o artigo 12,§7o, do Decreto-

Lei 236/1967 restringe a formação de “cadeias ou associações”. 

Essa prática de concentração da produção de conteúdo tem como consequência a 
                                                
68 O judiciário brasileiro, no entanto, já teve entendimento distinto do Ministério das Comunicações, como no 
caso da suspensão dos serviços de radiodifusão da RádioVida por parte da Justiça Federal (INTERVOZES, 
2015). 
69 O CDT, centro de produção do SBT, está localizado na Rodovia Anhanguera, em Osasco-SP, região da grande 
São Paulo (informações retiradas do site da emissora). 
70 “Cabeça-de-rede” é a emissora líder, que produz o conteúdo e gera o sinal que será retransmitido pelas 
afiliadas ou participantes da rede. A TV Globo Rio de Janeiro, por exemplo, é a “cabeça-de-rede” da Rede 
Globo. 
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redução da diversidade nas telas. São paulistas os apresentadores do programa Bom dia & cia, 

tanto a atual Silvia Abravanel, quanto os anteriores Mateus Uêta e Ana Julia Souza (e 

praticamente todos os que já passaram pela função). A única diversidade de sotaques no 

programa é entre o interior e a capital paulista. Além disso, a grande maiores os 

apresentadores são brancos, com alguns de ascendência asiática como a única exceção. 

Os desenhos exibidos são todos importados, majoritariamente dos Estados Unidos. 

Fernando Pelégio justifica essa escolha pela qualidade dos desenhos, chegando a afirmar que 

se uma produção brasileira tiver o mesmo nível dos desenhos de Hanna-Barbera71, poderá ser 

exibido no programa 72 . Outros profissionais da área, no entanto, assumem que é 

financeiramente mais seguro e conveniente apostar em produções que já se pagaram em seus 

países de origem, além de já terem sido testadas pela audiência internacional. 

O Brasil não possui uma indústria audiovisual muito consolidada no campo da 

animação, apesar do crescimento dos últimos anos e de existirem muitos profissionais e 

produtoras independentes competentes. Produzir uma série da animação nacional ainda é um 

investimento caro e arriscado que poucos canais estão dispostos a bancar. 

Na televisão por assinatura, os incentivos governamentais aumentaram a oferta de 

animações nacionais. A lei 12.485/2011 garantiu a reserva de 3 horas e meia por semana no 

horário nobre dos canais qualificados73, enquanto o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) criou uma linha de financiamento específica para o setor 

audiovisual e o Ministério da Cultura e a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 

Investimentos (Apex) passou a apoiar o setor (DALMAZO, 2009). Esses mecanismos 

contribuíram para que séries como “Peixonauta”74 e “Meu amigãozão”75 pudessem não 

apenas ser produzidas e exibidas, como também exportadas (DALMAZO, 2009).   

 

4.2.2. Gloob e DPA 

 O canal Gloob foi lançado pela Globosat em junho de 2012 e tem como 

posicionamento ser um canal brasileiro, com grande porcentagem de produção nacional, de 

                                                
71 Produtora americana especializada em desenhos animados responsável por clássicos como Os Flinstones, Os 
Jetsons, Tom e Jerry e Scooby-Doo. 
72 Declaração feita durante o 7º Fórum Pensar a Infância, realizado no Oi Futuro Flamengo, no Rio de Janeiro, 
no dia 10 de setembro de 2015. 
73 Canais que exibem predominantemente filmes, séries, animação e documentários. Canais de esporte e 
jornalismo não são considerados pela lei. (ANCINE, 2016). 
74 Produzida pela produtora TV Pinguim, de São Paulo, e exibida pelo Discovery Channel, a séria já foi vendida 
para mais de 60 países (DALMAZO, 2009). 
75 Produzida pela produtora brasileira 2D Lab em conjunto com a canadense Breakthrough Animation e exibida 
pelo Discovery Channel (informações retiradas do site do programa: www.meuamigaozao.com.br). 
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acordo com o diretor do canal Paulo Marinho, um dos herdeiros do Grupo Globo 

(MARINHO, 2014). Além disso, o canal, que já era um projeto antigo da organização que 

buscava completar sua grade de ofertas na televisão por assinatura. Seu surgimento marcou o 

fim definitivo da programação infantil no canal aberto da Globo, que já vinha substituindo sua 

programação infantil pelas manhãs por programas para donas-de-casa, como o Encontro com 

Fátima Bernardes. 

O Gloob contou com pesquisas de mercado para estabelecer como seu público alvo o 

“irmão do meio”, crianças entre cinco e oito anos. Em matéria feita pouco antes de seu 

lançamento, em 2012, para o programa Reclame, do canal Multishow (também da Globosat), 

os diretores do canal relataram que notaram um gap nos canais infantis de TV paga no Brasil. 

A pesquisa de mercado encomendada pela Globo percebeu que enquanto Discovery Kids, 

Disney Jr. e Nick Jr. se direcionavam a crianças muito pequenas, canais como Nickelodeon, 

Cartoon Network, Boomerang e Disney XD focavam em crianças mais velhas, ou pré-

adolescentes. Em seu anúncio de estreia76, o Gloob já deixava claro que buscava atingir 

crianças que estavam “perdendo o dente de leite, mas já sabiam ler e escrever”. 

 O canal também buscou se posicionar entre os pais como um espaço seguro para seus 

filhos verem televisão, sem um conteúdo considerado “mais pesado” – como desenhos 

violentos – e, segundo Paulo Marinho, sem branded content e merchandising. Uma forma de 

atrair a atenção dos pais em um primeiro momento foi a inclusão de uma faixa “retrô”, a partir 

de 22h, com programas conhecidos pelos pais, como “Smurfs”, “Popeye”, “He-Man”, 

“Caverna do Dragão” e “Sítio do Picapau Amarelo” (MARINHO, 2014). “Trabalhamos assim 

a memória afetiva dos pais. Foi uma estratégia de conteúdo para atrair os pais e com isso os 

filhos. Deu certo”, afirmou o diretor do canal (MARINHO, 2014). 

 Por outro lado, o canal também se coloca como um “mundo das crianças”, tanto que 

muitas vezes se refere a si mesmo como o Mundo Gloob. De acordo com a fala do 

coordenador de arte da Globosat, Ricardo Moyano, em entrevista para o programa Reclame77, 

o Gloob é das crianças, elas estão construindo o canal. Desta forma, o canal se coloca como 

híbrido entre uma infância protegida, um ideal moderno, e uma infância ativa, como colocam 

as propostas teóricas mais recentes. Isso se dá através de uma estratégia combinada que busca 

atrair pais e filhos com apelos distintos. 

                                                
76 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=UbYeC3DyG2A. Acesso em: 05 de janeiro de 2016. 
77  Programa da Multishow, também pertencente à Globosat. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=9soV8bNsJYk. Acesso em: 05 de janeiro de 2016. 
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 O Gloob não obteve o sucesso esperado nos primeiros meses após a sua estreia, no 

entanto, ao longo dos últimos anos, o canal tem consolidado sua audiência, ganhando a 

confiança dos anunciantes. Em 2013, o canal cresceu 70% em audiência no horário nobre, 

andando 13 posições no ranking e assumindo a terceira posição entre os canais infantis que 

têm maior tempo de permanência das crianças na TV por assinatura (MARINHO, 2014). 

Desde seu lançamento, o canal tem aumentado seu market share78 cerca de 50% ao ano 

(MARINHO, 2015). Em 2015, o canal estava presente em 70% da base das operadoras, o que, 

segundo Paulo Marinho, significa atingir 14 milhões de lares brasileiros, número similar ao 

dos seus concorrentes. 

Outro diferencial do canal, em relação ao SBT nesse caso, é sua proposta 

transmidiática. Como ressalta a diretora de conteúdo do canal, Paula Taborda, em entrevista 

para o programa Reclame, o Gloob se interessa por produtos completos, isso quer dizer que 

muito além do audiovisual a atração deve já oferecer um aplicativo, jogo ou opções de 

produtos a serem licenciados. Além disso, o canal aposta em marketing de imersão, em que o 

consumidor pode “vivenciar” a experiência da marca. É o caso de eventos temáticos em 

shoppings centers – principalmente da região sudeste79 (Figura 3). Por seu perfil mais 

interativo e por ser um canal da TV paga, o Gloob apresenta um público-alvo mais elitizado 

que o SBT. 

Seguindo a tendência de concentração regional também presente na televisão aberta, o 

Gloob mantém sua sede e a maior parte de suas produções próprias no Rio de Janeiro, sendo o 

programa Buuu – Um chamado para aventura!80 – filmado em São Paulo – a única exceção. 

                                                
78 Quota de participação da empresa no seu ramo de atuação. 
79 Descrevendo o marketing realizado para a série Gaby Estrella em 2015, Paulo Marinho comentou: “Em 
agosto, a marca realizou várias ações diferenciadas. Por exemplo, a circulação, pelo Rio de Janeiro e por São 
Paulo, do ônibus interativo da turnê da personagem. Também tivemos o lançamento de duas webséries 
exclusivas com personagens da novelinha, a criação de uma página especial, além da ação #CantAiPraGente. 
Ainda veiculamos anúncios em revistas e jornais. Na TV, além da divulgação na programação do próprio canal, 
teve chamadas nos canais Telecine, Off, Sportv, Multishow, GNT, Bis e Globosat +, além dos cinemas das redes 
Cinemark e Kinoplex”. (PROPMARK, 2015) 
80 Série de live action ambientada no Instituto Butantan, na capital paulista (GLOOB, 2015). 

Figura 3 - Maquetes de ações de marketing do Gloob em shoppings centers. Fonte: mundogloob.com 
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Ainda assim, ele se apresenta em seu site, na área para anunciantes, como um canal brasileiro, 

que “valoriza a cultura, linguagem e os diferentes sotaques do nosso país” (GLOOB, 2015). 

 O programa escolhido para ser utilizado em nossa análise foi o Detetives do Prédio 

Azul, ou DPA. Primeira produção nacional do canal, o programa alavancou a audiência, se 

firmando desde seu lançamento, em 2012, como um dos carros-chefes da programação da 

emissora. Trata-se de uma série em live action, produzida pela Conspiração Filmes, com 

episódios de 15 minutos cada. Os episódios são exibidos em blocos de quatro, totalizando 

uma hora no horário nobre do canal, de 18h30 às 19h30, de segunda a sexta, horário em que 

foram realizadas as gravações para o presente trabalho. O programa ainda é exibido às 11h45, 

7h45, 21h30 e aos sábados. Até 2015, já haviam sido produzidos e exibidos 144 episódios do 

programa, em seis temporadas. Em 2016, a série passará por uma renovação, já que os atores 

cresceram e serão substituídos. Além disso, os episódios passarão a ter o dobro de duração. 

 O enredo da trama gira em torno de três crianças, Tom, Mila e Capim, que moram em 

um mesmo prédio, na cidade do Rio de Janeiro. Juntos, eles resolvem os mistérios do 

condomínio em seu clubinho secreto. A síndica do prédio, Dona Leocádia, é uma bruxa e a 

vilã da série. Os outros personagens são o porteiro do prédio, pai de Capim, e o pai de Mila e 

a mãe de Tom. 

 A renda do Gloob – e do programa – vem de três fontes: receitas das assinaturas, 

publicidade e, mais recentemente, licenciamento. O DPA está entre os programas que foram 

inicialmente licenciados, através da empresa Kasmanas Licensing. Os produtos da linha DPA 

incluem jogos, DVDs, livros, material escolar e kit para festas. Segundo Paulo Marinho, essa 

era uma demanda do público, que envia diariamente pedidos para o canal. Ainda é cedo para 

saber sobre os resultados financeiros do licenciamento, entretanto, o anúncio de lançamento 

de produtos da linha DPA na página de Facebook “Mundo Gloob” recebeu quase mil 

“curtidas”, além de 31 compartilhamentos e diversos comentários positivos, alguns deles 

inclusive sugeriam novos produtos, como casacos dos detetives (Figura 4). Além do retorno 

direto em receita, o licenciamento ainda tem a vantagem de apresentar, aproximar e fixar a 

marca na mente do consumidor.  
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4.3. Metodologia de análise dos comerciais 

A análise desse trabalho utiliza duas metodologias distintas. Em um primeiro 

momento, para uma visão mais ampla do quadro, utiliza-se a análise de conteúdo, que tem por 

objetivo ser uma descrição mais objetiva, sistemática e quantitativa (GIL, 1995). Na leitura 

dos comerciais, em seguida, utiliza-se a semiologia, tendo como referência principal as 

análises de Barthes sobre a publicidade. 

Segundo Gil (1995), a análise de conteúdo se desenvolve em três fases: pré-análise, 

exploração do material e tratamentos dos dados, inferência e interpretação. No decorrer dessa 

pesquisa, as três fases da análise de conteúdo estiveram presentes. 

Na pré-análise, foram escolhidos os canais e programas a serem pesquisados, assim 

como o melhor período para observação. Nessa fase, foram gravados alguns programas não 

utilizados diretamente neste estudo para fins de exploração da programação e dos anúncios. 

Entre eles estão os seguintes: Bom dia & cia, do SBT, em 26 de setembro de 2014, e Ben 10, 

da Discovery Channel; Bob Esponja, da Nickelodeon; Hora da aventura, do Cartoon Network; 

e  Detetives do Prédio Azul, do Gloob, todos na semana anterior à Páscoa. O programa do 

SBT foi escolhido por ser um dos únicos que permanece na televisão aberta com intenção 

clara de atingir o público infantil. Já o Detetives do Prédio Azul (DPA), do Gloob, foi 

escolhido tanto pelo posicionamento do canal como nacional, quanto pelo direcionamento do 

Figura 4 - Publicação do Facebook do Mundo Gloob anuncia produtos licenciados do DPA. 
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programa a ambos os gêneros e à grade diferenciada de anunciantes, quando comparada ao 

SBT e aos outros canais pagos81. 

Dessa forma, foram gravados comerciais do programa Bom dia & cia, do SBT, 

durante três dias na semana do Dia das Crianças de 2014 (06 a 08 de outubro) e os comerciais 

do programa DPA, durante cinco dias na semana do Dia das Crianças de 2015 (05 a 09 de 

outubro). Os programas foram gravados digitalmente por agendamento82. A intenção original 

era gravar a mesma quantidade de dias dos dois programas, mas devido a problemas técnicos 

dois dias do SBT foram perdidos. No entanto, a pouca variedade de anúncios, observada entre 

os dias gravados  indica que esse problema não afetou substancialmente a amostra. 

Em seguida, a exploração do material foi feita após a gravação dos programas e 

anúncios, quando todos os anúncios foram transcritos e divididos de acordo com critérios 

considerados relevantes para essa pesquisa, como público-alvo a que se destinavam, o 

produtos e as marcas anunciados, a presença de atores e as técnicas utilizadas. Por fim, o 

tratamento dos dados, inferência e interpretação foram feitos, por escrito, nesta dissertação. 

No SBT, as gravações duraram 2 horas e 50 minutos por dia, nas quais foram exibidos 

seis blocos de intervalo com duração de 6 minutos e 30 segundos cada. Isso totaliza cerca de 

39 minutos de anúncios por dia. No Gloob, os comerciais eram mais curtos, durando entre 3 

minutos e 2 minutos e meio, com quatro blocos de comerciais a cada bloco de uma hora de 

programa, com quatro episódios cada. No total, eram exibidos cerca de 12 minutos de 

comercial por dia durante os intervalos da edição de 18h30 do DPA. 

Após as gravações, todo o material foi filtrado de acordo com alguns critérios. Em 

primeiro lugar, levou-se em consideração o público-alvo do anúncio; se eram as crianças em 

si ou os pais. Apesar de todos os comerciais estarem em canais e horários destinados a 

crianças, alguns deles – pela linguagem utilizada ou pelo produto anunciado – foram 

excluídos dessa análise. Levou-se em conta as técnicas descritas por consultores de marketing 

infantil e pela resolução do CONANDA para a discriminação entre o que seria linguagem 

infantil. Desse modo, foram incluídos anúncios que apresentavam em sua linguagem músicas, 

efeitos especiais, crianças ou representações de crianças como modelos (especialmente sem a 

presença de adultos), além de produtos claramente infantis, como brinquedos. Chamadas de 

programas das próprias emissoras não foram levados em conta na análise. No caso do SBT, 

                                                
81 Nos outros programas gravados durante a semana da Páscoa, notou-se maior repetição dos produtos e 
anunciante já anteriormente observados no SBT. 
82 Serviço disponível em alguns aparelhos e planos das operadoras de televisão por assinatura. 
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isso incluía chamadas para o jornal da hora do almoço da emissora, o SBT Brasil, com 

notícias sobre crimes e acidentes, e propagandas do governo83. 

Após a filtragem de quais comerciais seriam analisados, todos foram transcritos e 

tabelados segundo critérios como o segmento e a marca do produto anunciado, o uso ou não 

de licenciamento e a segmentação por gênero do comercial (ver Anexos I e II). Esses critérios 

foram criados a partir da observação do próprio material, que demonstrava grande 

concentração dos anúncios em determinadas marcas licenciadas e fabricantes, além da 

predominância do segmento de brinquedos, o que sugere que este deve ser um campo de 

destaque para análise. 

Apesar da repetição de conteúdo ser uma característica marcante dos intervalos, 

havendo casos de repetição até no mesmo bloco, cada comercial só foi considerado uma vez 

na transcrição. Além disso, haviam publicidades resumo, que duravam 10 segundos ou menos 

e apenas lembravam trechos dos jingles e slogans dos produtos ou linhas de produtos. Esses 

também foram desconsiderados. Tais escolhas devem-se à priorização de uma análise 

qualitativa dos comerciais. 

Levando-se em conta a segmentação por gênero, os anúncios foram divididos entre 

aqueles voltados para o público feminino, os para o público masculino e os que não eram 

segmentados por gênero ou se dirigiam a ambos os gêneros. Nessa divisão, são considerados 

tanto critérios visuais, quanto sonoros, verbais e não verbais e também o contexto e histórico 

dos produtos e personagens anunciados. A presença de atores de apenas um gênero no 

comercial, bem como frases com vocativos apenas no masculino ou no feminino são 

indicativos de uma segmentação por gênero. Outros indicativos podem ser dados pelos 

personagens utilizados na publicidade. Neste caso, a segmentação por gênero é anterior, feita 

em durante toda a produção e enredo do desenho animado ou filme. 

Outros indicativos são dados pelos próprios publicitários e suas recomendações nos 

direcionamentos dos anúncios para meninas e meninos. Rabelo (2015) sugere que 

publicidades para meninos, na faixa de 4 a 14 anos, apresentem elementos ligados à 

tecnologia e aos efeitos especiais, enquanto para meninas da mesma faixa etária recomenda-se 

a utilização de elementos relacionados a pessoas e à socialização, bem como o uso de músicas 

e cores. 

                                                
83 Como o dia das crianças coincidiu com o período eleitoral em 2014, as propagandas oficiais eram do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), principalmente contra a venda de votos. 
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Depois de divididos por gênero a que se destinam, as mensagens, representações e 

estereótipos de gênero foram analisadas. A primeira parte, sobre o perfil da amostra, se foca 

em um panorama quantitativo do material analisado, a partir da análise de conteúdo. 

Já a segunda parte faz uma análise qualitativa sobre as representações de gênero 

presentes nos comerciais gravados, utilizando-se da teoria de Barthes (1990) para 

interpretação das mensagens. Ao analisar semiologicaticamente as imagens, Barthes (1990) se 

detém na imagem publicitária, devido à clareza de sua intenção. A publicidade quer sempre 

vender algum produto a alguém. Para ele, uma imagem pode ser composta de três mensagens: 

uma denotativa, uma conotativa e outra linguística. 

Desta forma, a mensagem linguística – oral e escrita – é apenas uma parte do conteúdo 

publicitário. Essa parte serve como guia para orientar a leitura da imagem, que por natureza é 

polissêmica. O verbal tem por função, na publicidade, limitar os significados possíveis da 

imagem – o que é essencial para seu intuito de venda, já que a mensagem deve ser clara. 

Os outros dois níveis de mensagem seriam imagéticos: o denotativo, ligado aos 

elementos da imagem em si, a mensagem literal; o outro, conotativo, que seria um plano 

simbólico dado pelos conhecimentos relacionados a uma certa cultura. Este segundo nível é 

antropológico e pode variar conforme os códigos da época e local em que a imagem está 

inserida. Na publicidade, a imagem seria sempre simbólica. “A imagem denotada naturaliza a 

mensagem simbólica, inocenta o artifício semântico, muito denso (sobretudo em publicidade) 

da conotação” (BARTHES, 1990, p. 37) 

As duas mensagens da imagem, entretanto, não são lidas separadamente, e sim ao 

mesmo tempo. Como todo homem já nasce imerso em uma cultura e está nela inserido em 

todos os aspectos de sua vida cotidiana, é impossível separar a natureza da cultura no 

momento em que se lê uma imagem. Os símbolos, o saber antropológico e os campos 

semânticos relacionados a uma imagem já são ativados no momento em que se olha para ela. 

Por esse motivo, também são trazidos outros estudos e reportagens sobre o tema para melhor 

contextualizá-lo. 

O recurso das nuvens de palavras, criadas a partir da contagem de palavras, foi 

utilizado com fins ilustrativos, assim como as imagens de alguns anúncios que também 

colaboram para compor essa observação. 

 

4.4. Perfil da amostra 

Nos três dias de gravação do Bom dia & cia, foram exibidos um total de 63 comerciais 

direcionados às crianças e/ou que fazem uso de uma linguagem infantil. Oito publicidades não 
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foram consideradas infantis, sendo elas: Hipoglós, Tele Sena, Casas Bahia 84 , Caixa 

Econômica (Super X Cap e Seguro Funeral), Jequiti (Usher e Isabela Fiorentini) e Ourocard. 

Entre os 63 comerciais, os de brinquedos representaram a grande maioria (40), 

seguidos pelos de vestuário (6), alimentos (5) e entretenimento85 (7). Os outros cinco anúncios 

que fizeram parte da análise foram de lojas, como a loja de brinquedos Ri Happy, e de 

produtos normalmente voltados para o público adulto que tinham, no entanto, algum apelo 

infantil, como as publicidades e promoções de Dia das crianças do jornal Extra, das Casas 

Bahia e da loja Riachuelo86 e um comercial geral de todos os produtos (entre CDs, brinquedos 

e vestuário) relacionados ao programa Chiquititas, da emissora. 

Foram ao todo 20 comerciais focados em meninos e 21 em meninas. Os comerciais 

voltados para meninos eram majoritariamente de bonecos de luta, carrinhos e pistas de carros 

e armas de brinquedos, sendo as principais marcas anunciadas Max Steel e Hot Wheel. Já os 

comerciais para meninas anunciavam principalmente bonecas, que representam tanto bebês 

como mulheres adultas, e sandálias com brindes, como mochilas, relógios e acessórios para 

cabelo. 

Uma observação do quadro geral de anúncios do SBT permite considerar que muito 

pouco mudou nas táticas utilizadas por publicitários para atingir o público infantil, no que se 

refere à distinção por gênero, desde a década de 1950, quando este segmento nos Estados 

Unidos era descrito como: 
uma área represada que usava apenas formas padronizadas de propaganda. Os 
anúncios dirigidos aos meninos traziam locutores falando em voz alta, colisões de 
veículos e algumas animações. As garotas recebiam comerciais mais animados, 
suaves e ‘cor-de-rosa’ (SCHOR, 2009, p. 34). 
 

No caso do Gloob, totalizaram-se 34 comerciais em cinco dias, excluindo-se 

novamente chamadas do próprio canal e repetições do mesmo comercial. Nenhum deles foi 

desconsiderado, pois mesmo os que não pareciam ter como foco principal as crianças, como o 

do Resort Club Med, empresa do ramo de hotelaria, possuíam um apelo para a família, o que 

incluía sempre crianças. Os comerciais de viagens foram um diferencial do canal de TV 

fechada. A presença desse tipo de produto entre os anunciados reforça o foco do canal e de 

seus anunciantes em classes de maior poder aquisitivo. 

                                                
84 As Casas Bahia tiveram dois anúncios diferentes, um direcionado às crianças, com a temática do Dia das 
Crianças, e outra para adultos. Apenas a peça para crianças entrou na amostragem analisada. 
85 A categoria “entretenimento” inclui comerciais de filmes, peças de teatro, DVDs, etc. 
86 Para Schor (2009), isso se deve ao que ela chama de “mercado de influência”, que representa o crescente poder 
de influenciar as compras da família exercidos pelas crianças. Anúncios de produtos adultos, como carros e 
móveis, passariam então a se dirigir às crianças. 
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O parque aquático Beach Park direcionava diretamente seu apelo às crianças, usando 

um menino branco entediado no banco de trás de um carro engarrafado no trânsito como 

protagonista, o comercial sugeria: “Vai umas férias aí? Então é Beach Park!”, em seguida, a 

atmosfera mudava para cenas de crianças e famílias se divertindo no parque e uma música 

completava:  
Minha mente boa só quer viajar, quero ser criança, quero só brincar, num paraíso 
onde o horizonte é absurdo, onde o corpo todo se arrepia num segundo. Vai com 
tudo, vai com tudo. Só no Beach Park. Vem aí o maior tornado do mundo, vai com 
tudo. Beach Park! 

 
Já os resorts Club Bourbon e Club Med mostravam imagens de famílias – sempre 

brancas, jovens e formadas por casais heterossexuais com filhos crianças, de preferência um 

menino e uma menina – com uma trilha sonora em inglês ao fundo. Os dois resorts usavam o 

mote da “diversão em família” verbalmente, por meio de texto escrito ou falado. Enquanto o 

Club Med buscava vender um pacote de férias na neve, o Club Bourbon usava como apelo a 

Turma da Mônica, que possui espaço licenciado em duas unidades da rede de resorts deste 

último grupo. 

Dos outros 31 comerciais do Gloob, mais da metade era de brinquedos (17) e 2 de 

lojas de brinquedos, demonstrando novamente a importância desse setor no consumo infantil. 

Em seguida, vinham os comerciais de lojas de vestuário (3) e de peças de vestuário (2), de 

entretenimento (2), de alimentos (2) e três comerciais da mesma campanha das Lojas 

Americanas. 

A segmentação por gênero era bem menos marcada nos anúncios do Gloob. Apenas 

um terço dos anúncios era direcionado para somente um gênero, sendo a maioria para 

meninas, com oito (8) anúncios contra três (3) direcionados a meninos. Os outros anúncios 

eram direcionados ou claramente para ambos os gêneros – em alguns casos, como no de 

vestuários ou brindes, inclusive com pequenas diferenciações – ou para uma criança genérica, 

geralmente um menino branco, sempre de uma classe média urbana. Nesse caso, os atributos 

ressaltados eram de uma infância idílica em que ser criança era associado a ações como 

correr, pular e brincar, a exemplo do comercial do Beach Park. 

Quase todos os anúncios segmentados por gênero no Gloob eram de brinquedos, com 

exceção do comercial da bolsa que muda de cor Color Change Bag e de dois anúncios das 

Lojas Americanas, cada um deles focado em um gênero – o de meninas com tema Frozen e o 

de meninos com o tema Super-Heróis. Nesse último caso, no entanto, a segmentação por 

gênero é implícita. Como não há modelos, nem representações de crianças, a segmentação 
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pode ser inferida pelo apelo dos produtos licenciados, assim como pela existência de dois 

anúncios distintos. 

Em geral, os comerciais do Gloob tinham a segmentação por gênero colocada de 

forma mais implícita. Os outros dois anúncios que foram considerados como voltados para o 

público masculino também não tinham marcas diretas da generificação. O primeiro deles é da 

linha bombeiros dos bonecos “Playmobil” e o outro dos carrinhos e pistas da linha “Pequenos 

motoristas”, da Dican. Em nenhum dos dois apareciam modelos ou representações de 

crianças. Sua categorização como voltados para meninos ocorre apenas devido aos produtos 

anunciados serem historicamente considerados masculinos e por não haver nada de contra-

estereotípico no comercial. 

Essa diferença em relação ao SBT, fez com que a segmentação por gênero fosse mais 

difícil de ser identificada no canal pago. No caso, dos oito anúncios para meninas muitas 

vezes o direcionamento era mais marcado, com elenco composto só por meninas e uso de 

palavras no feminino. Entretanto, muitos anúncios colocados como “não-generificados” 

possuíam um só ator ou a maioria dos atores masculinos, seguindo assim as recomendações 

de manuais publicitários que recomendam que meninas podem gostar de coisas de meninos, 

mas não o contrário. Essa configuração reforça a ideia do masculino como o gênero neutro. 

Não é possível dizer que essa seja uma diferença entre a TV paga e a TV aberta, uma 

vez que gravações feitas durante a semana da Páscoa em diversos canais fechados mostraram 

que muitos dos programas e anúncios exibidos na TV por assinatura eram exatamente os 

mesmos do SBT. As diferenças nas grades de anunciantes parecem ser uma explicação mais 

plausível para as estratégias diferentes. 

Nos dois canais, haviam comerciais claramente 

contraestereotípicos como no caso da linha “Kids chef”, 

da empresa Multikids, que mostrava meninos e meninas 

juntos usando brinquedos que representam utensílios de 

cozinha nos anúncios da sorveteria (Figura 5) e da 

máquina de Frosty Fruit da mesma marca (Figura 6). 

Em um desses anúncios, um menino branco é o 

protagonista e aparece com duas meninas brancas; no 

outro uma menina negra é a protagonista e aparece com 

mais duas meninas e um menino, todos brancos.  

As meninas ainda são maioria nesses anúncios, 

no entanto, a simples presença de homens nessas funções, historicamente delegadas às 

Figuras 5 e 6 - Imagens dos anúncios da 
Multikids mostram meninos e meninas 
brincando juntos com utensílios de 
cozinha. 
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mulheres, já pode ser considerado um elemento contraestereotípico, do mesmo modo que 

havia sido notado por Sweet (2014) em anúncios americanos na década de 1970. O próprio 

canal Gloob possui um programa, o "Tem Criança na Cozinha", em que dois meninos e uma 

menina apresentam receitas. A estratégia de marketing do Multikids, todavia, não é a mesma 

em outros meios. No site da marca87, a linha “Kids chef” aparece listada dentro da categoria 

meninas e no site de compras da loja Ri Happy88 a descrição da sorveteria, que vem com uma 

menina estampada na embalagem, afirma que é um brinquedo “para as meninas se divertirem 

brincando com as suas amiguinhas”. 

No SBT, comerciais do tênis Grendene e do suco Ades mostraram meninas em 

atividades mais radicais, andando de skate, correndo e pulando muro. O primeiro comercial, 

no entanto, mantinha a diferenciação por gênero no momento em que mostrava o produto 

anunciado, um tênis para andar de skate – o masculino tinha na estampa a temática da linha de 

carrinhos e pistas Hot Wheels, enquanto no feminino a temática eram as bonecas-personagens 

da série da Mattel Monster High. Além disso, os skates masculinos eram representados pela 

cor azul, enquanto os femininos eram cor-de-rosa. 

Já o comercial do suco Ades não possuía nenhuma clara distinção entre os gêneros. 

Nele, dois meninos e uma menina corriam pelos corredores da escola, fugindo do inspetor, 

após beber o suco anunciado. Como na maioria dos comerciais analisados, o produto estava 

associado a um personagem: o leão Max, do desenho Max Magilika. Esse é uma criação das 

marcas Kibon de sorvetes e Ades de suco, pertencentes à multinacional de cosméticos e 

alimentos Unilever, em uma técnica de criação de conteúdo que se antecipa ao mero 

licenciamento. A única fala do anúncio traz consigo a ideia de força e aventura: “O mundo de 

Max no seu Ades, agora com Soy Force. Muito mais aventuras”. No entanto, o comercial 

permanece na lógica de utilizar a maioria dos modelos masculinos para apresentar um produto 

neutro. Além disso, no desenho que dá origem aos personagens. Max é o protagonista e 

Liona, a leoa que também aparece no comercial, é sua melhor amiga, descrita no site da 

atração como “graciosa, inteligente e compassiva”. 

Uma possível explicação para esses comerciais utilizarem representações mais 

abrangentes de feminilidade estaria em uma constatação feita por Schor, após entrevistar 

dezenas de profissionais de marketing e publicitários. Estes assumiam que garotas e garotos 

preferem produtos diferentes e demandam estratégias diferentes de marketing. Entretanto, 

segundo esses mesmos entrevistados, meninas estariam mais suscetíveis a representações 

                                                
87 Disponível em: <http://www.lojamultikids.com.br/>. Acesso em 15 de fevereiro de 2016. 
88 Disponível em: <http://www.rihappy.com.br/>. Acesso em 15 de fevereiro de 2016. 
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ligadas a coisas que seriam normalmente tidas como de menino do que o contrário. Portanto, 

um comercial que busca atingir tanto meninos como meninas deve apresentar um maior 

número de meninos, como no caso do anúncio do Ades (SCHOR, 2009). 

Este fenômeno pode ter duas explicações. A primeira delas é que as conquistas 

feministas levaram a uma ampliação das possibilidades para as mulheres, enquanto os homens 

permaneceram estagnados em suas velhas posições. Outra possibilidade é que a hierarquia 

simbólica faz com que a feminilidade seja vista como inferior, de modo que brincar com algo 

de menina pode ser degradante para um menino, enquanto o oposto pode ser libertador para 

uma menina. Aparentemente divergentes, essas duas argumentações têm em comum a 

valorização dos ideais ligados à masculinidade em detrimento daqueles ligados à 

feminilidade. 

A forte presença do licenciamento, que atua em mão dupla – tanto os desenhos 

animados que geram brinquedos, como os brinquedos que geram desenhos animados – 

também é uma tônica nos anúncios analisados, demonstrando a intensa penetração dessa 

técnica de marketing no universo infantil. Dezenove (19) produtos anunciados no SBT e nove 

no Gloob eram diretamente licenciados, mais onze (11) anúncios nos dois canais mostravam 

produtos licenciados, como no caso de estampas de roupas ou brindes das lojas, o que resulta 

em um percentual de 40% dos anúncios. Como observa Escoura (2013), esses produtos 

tendem a ser mais caros, ao passo que a enorme diversidade de itens desse tipo disponíveis no 

mercado permite atingir crianças de todas as classes sociais: 
ao invés de uma mochila da Cinderela, que custa por volta de 139,90 a 169,00

 

reais, uma criança de baixo poder aquisitivo pode consumir, por exemplo, uma 
etiqueta adesiva, estampada com a mesma princesa e vendida por um baixo custo 
em qualquer loja de material escolar. (ESCOURA, 2013, p. 119) 

 Barbie, Polly Pocket, Max Steel são exemplos de bonecas que se transformaram em 

personagens. Os desenhos animados desses personagens são atrações do programa Bom dia & 

cia, assim como de diversos outros programas, cujos produtos licenciados são anunciados em 

seus intervalos. Outras bonecas que aparecem nos comerciais e que também têm suas séries 

de desenhos exibidas pelo programa do SBT são Monster High e Ever After High. As duas 

últimas são criações da Mattel, o que mostra o licenciamento atuando em outro sentido: o 

próprio desenho é criado como forma de promoção das bonecas. A marca de brinquedos 

também é responsável pelos carinhos Hot Wheels, que como os outros produtos da empresa, 
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também se expandiu, transformando-se em séries de TV e internet, filmes e estampado 

diversos produtos89. 

Essa técnica, chamada de “infomerciais” (BUCKINGHAM, 2012) ou comerciais de 

meia-hora (SOUZA, 2014), faz com que todo o programa se torne uma “vitrine” para os 

produtos, principalmente, de multinacionais de brinquedos, tornando impossível distinguir 

marketing de conteúdo. Já em 1985, todos os dez brinquedos mais vendidos tinham seu 

próprio programa de TV (SWEET, 2014).  

O merchandising é proibido em programas infantis no Brasil, de acordo com o artigo 

37 do código do CONAR: 
III - Este Código 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 específico, 
qualquer que seja o veículo utilizado. 
IV - Nos conteúdos segmentados, criados, produzidos ou programados 
especificamente para o público infantil, qualquer que seja o veículo utilizado, a 
publicidade de produtos e serviços destinados exclusivamente a esse público estará 
restrita aos intervalos e espaços comerciais. 

 
Esse tipo de conteúdo – que pode ser considerado uma forma de branded content ou 

marketing de conteúdo –, no entanto, não é entendido como publicidade, não só pelas 

crianças, mas também pela sociedade em geral. 

Por seu alto custo e risco, a criação de programas atrelados a brinquedos só pode ser 

executado por grandes companhias, o que acaba por aumentar ainda mais o poder de grandes 

multinacionais do setor, como Mattel, Hasbro e Disney, uniformizando os produtos ofertados 

e as estratégias de promoção (SWEET, 2014). As duas primeiras empresas citadas estão entre 

as principais anunciantes do Bom dia & cia, com vinte e três (23) e nove (9) anúncios 

respectivamente. Em terceiro lugar está a brasileira Candide, com oito (8) anúncios. No 

Gloob, a principal anunciante era a importadora Sunny, com seis (6) produtos anunciados, 

seguida pela brasileira Estrela, com cinco (5) anúncios, pela Multikids, com três (3) anúncios, 

e pela Intek, com dois (2) anúncios. As duas últimas são o braço de brinquedos de empresas 

de tecnologia, a brasileira Multilaser, no caso da Multikids, e a americana Intek. Todas as 

empresas fazem uso de licenciamento, utilizando-os em mais da metade dos brinquedos 

anunciados. 

A internacionalização da produção é outro fator importante do setor de brinquedos. De 

acordo com laudo encomendado pela Estrela, a China produz atualmente 85% de todos os 

brinquedos do mundo e domina 70% do mercado brasileiro. A empresa brasileira, que já foi a 

                                                
89 Todos esses produtos figuram entre os campeões de venda da empresa. 
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maior do setor e ainda é referência nacional em brinquedos, acumula dívidas há um década e 

em 2015 fechou seu capital (VALOR, 2015).  

Um dos motivos apontados pelo laudo para as dificuldades encontradas pela Estrela é 

justamente a dificuldade de concorrer com os produtos fabricados na China, onde as 

multinacionais, como a Mattel, mantém suas fábricas90. As ONGs China Labor Watch e 

Global Labour Rights denunciam há mais de uma década as violações da indústria de 

brinquedos na China, que incluem a exploração do trabalho infantil, condições insalubres nas 

fábricas, jornadas de mais de 11 horas, descumprimento de legislações trabalhistas, maus-

tratos, além de pagamentos baixíssimos e poluição (o que inclui o uso de produtos tóxicos na 

confecção dos brinquedos). Relatório de 2007 do National Labour Commitee revela que um 

trabalhador chinês tem apenas 17,49 minutos para montar uma guitarra da Barbie, pela qual 

ele recebe 19 centavos de dólar, menos de 0,5% do valor final do brinquedo nos Estados 

Unidos - US$ 39,99 (TOYS OF MISERY, 2007). O mesmo produto, no entanto, gasta 24 

vezes mais em publicidade - US$ 4,60 - do que paga ao trabalhador da linha de produção  

(TOYS OF MISERY, 2007). 

A observação desses fatores da produção é fundamental para que se entenda onde e 

como são produzidos e pensados os brinquedos e estratégias de marketing presentes no 

mercado nacional. O Brasil já é, segundo fala do diretor da Mattel, o segundo mercado dessa 

empresa, atrás apenas dos Estados Unidos. A discriminação por gênero não pode ser vista, 

assim, apenas como uma estratégia publicitária, mas também como uma política dessas 

empresas, que se repete no desrespeito às trabalhadoras grávidas ou mães e também na quase 

ausência de mulheres nos quadros diretores. 

Também chama atenção nos comerciais analisados a quase total ausência de negros 

representados, tanto entre os bonecos como entre os atores-mirins que são mostrados. A 

maioria das bonecas é branca e loira, assim como grande parte das crianças, reafirmando uma 

hegemonia de um padrão de beleza eurocêntrico. Em todos os comerciais do SBT, entre mais 

de uma centena de bonecos e atores, foram contados apenas 13 negros ou pardos, sendo que 

apenas um apareceu, durante poucos segundos, em primeiro plano. Além disso, nenhum deles 

ocupava o papel de protagonista, nem nos anúncios, nem nos desenhos. 

No Gloob, a pouca representatividade de negros e outras etnias também é notória. No 

programa DPA, existe um (1) negro no trio de crianças, o personagem Capim. No entanto, ele 
                                                
90 O modelo de negócios da Mattel permite também que ela terceirize a produção dos seus produtos, através 
principalmente do licenciamento. É isso que faz com que o diretor de operações da empresa no Brasil, Ricardo 
Ibarra, afirme que metade dos 200 milhões de itens vendidos pela Mattel no Brasil são fabricados aqui 
(ISTOÉDINHEIRO, 2013). 
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interpreta o filho do porteiro, que, na série, é branco. Nos comerciais do programa, além do já 

citado comercial da Kids Chef Sorveteria, que tinha uma menina negra como protagonista, 

outros cinco anúncios tinham negros em seu elenco com algum destaque, sendo mais da 

metade meninas. Mesmo assim, os negros ainda apareciam sempre em minoria. Os comerciais 

com muitas crianças em cena, como o da Ri Happy, da C&A e da Malwee, deixam clara que 

essa estratégia de inclusão ainda é minoritária, com uso de uma proporção pequena de negros 

e às vezes alguns asiáticos. Essa é mais uma forma de evitar críticas do que um enfrentamento 

de estereótipos, sendo chamada de “politicamente correta”: 
a propaganda politicamente correta no seu discurso não enfrenta as crenças sociais 
tentando mudá-las, apenas expõe nos seus cenários algo que a sociedade aceita 
sem contestar, tendo em vista as normativas conquistadas pelas forças sociais. 
Pode-se dizer que a propaganda politicamente correta expressa apenas o direito de 
igualdade imposto pelas diretrizes sociais sem nenhum estímulo à reflexão 
(LEITE; BATISTA, 2009, p. 9). 

 

Entre os fatores que levam essa inclusão, que não era observada há alguns anos atrás, 

Strozenberg (2005) cita o crescimento de um mercado consumidor negro na sociedade 

brasileira, bem como as posições e reivindicações das organizações do Movimento Negro. 

Além disso, existe nesse posicionamento “politicamente correto” uma tentativa de agradar 

também aos consumidores brancos, ao transparecer uma imagem de “empresa cidadã”, 

socialmente responsável, atenta à pluralidade e à diversidade. Essa atitude estaria na base do 

marketing social (STROZENBERG, 2005). 

Ainda que existam alguns negros representados, eles possuem normalmente a pele 

mais clara e traços característicos da branquitude: nariz afilado, cabelos no máximo ondulados 

e olhos castanhos claros, quase verdes (FREITAS, 2012). Para Strozenberg (2005), a estética 

em vigor na publicidade brasileira é, desta forma, híbrida, combinando “traços negros” e 

“estética branca”, valorizando assim uma mestiçagem. Essa característica faz com que muitas 

vezes seja difícil inclusive determinar se um boneco ou personagem é ou não negro. Para fins 

dessa análise, as bonecas com as características acima descritas foram incluídas na contagem 

como negras. 

Sueli Carneiro (2003) considera a questão da representação, ou melhor, da sub-

representação e das distorções da imagem da mulher negra nos meios de comunicação como 

formas de exclusão simbólica violentas, tão dolorosas, cruéis e prejudiciais que poderiam ser 

tratadas no âmbito dos direitos humanos (QUINTÃO apud CARNEIRO, p. 125): 
Nesse sentido, racismo também superlativa os gêneros por meio de privilégios que 
advêm da exploração e exclusão dos gêneros subalternos. Institui para os gêneros 
hegemônicos padrões que seriam inalcançáveis numa competição igualitária. A 
recorrência abusiva, a inflação de mulheres loiras, ou da “loirização”, na televisão 
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brasileira, é um exemplo dessa disparidade. (CARNEIRO, 2003, p. 119) 
 

Por essas razões, existe inclusive uma dificuldade de se incluir a questão racial na 

análise, uma vez que ela está quase invisibilizada, tanto nas publicidades, como nos 

programas e brinquedos. 

 

4.4.1. Comerciais para meninos 

Nos comerciais destinados aos meninos, os valores ressaltados são ligados a um 

espírito de aventura, com uma retórica da violência muito presente. O arquétipo mais presente 

é o do herói, que nos comerciais aparece tanto salvando o mundo de uma invasão de zumbis 

com suas armas, como libertando a cidade de seus inimigos e, ainda, sobrevivendo a uma 

pista cheia de desafios e inimigos. O slogan do boneco Max Steel, “o herói está em você”, 

resume essa ideia. A ideia do herói combatente necessita de inimigos e também do uso da 

violência para sair vencedor. Outra qualidade muito valorizada nos comerciais para meninos é 

a velocidade. O slogan das pistas de carros Hot Wheels enfatiza: “acelera”. Outro comercial – 

de armas de brinquedos – destaca: “velocidade, precisão e potência, isso é Nerf ou nada”. As 

características ligadas que aqui são valorizadas e ligadas a masculinidade são a de força, 

potência, agilidade, velocidade, as quais conduzem a um ideal de vencedor. 

Para fins ilustrativos, as transcrições dos comerciais do SBT foram transformadas em 

nuvens de palavras, pois permitem visualizar as palavras mais usadas em maior tamanho. A 

primeira nuvem de palavra inclui os nomes das marcas, os nomes próprios e os termos em 

inglês (Figura 7). Na segunda nuvem, esses termos foram retirados para que as qualidades, 

expressas em adjetivos e verbos, valorizadas pela publicidade, fossem destacadas (Figura 8). 

 

 



	

 

111	

 

As imagens dos comerciais para meninos mostram em sua maioria meninos brincando 

com os brinquedos anunciados, enquanto a voz off do narrador descreve a história por trás da 

brincadeira. Esse é o caso dos anúncios da Hot Wheels, da Imaginext e da Nerf. 

A linha de carrinhos de controle remoto Garagem SA., da marca Candide, mostra os 

meninos como executivos de uma montadora. O terno e gravata simbolizam o mundo adulto, 

assim como o mundo dos negócios. Em todos os anúncios, a narrativa segue a mesma linha. 

Em uma mesa de reunião, é apresentado um novo “desafio” que os executivos e engenheiros 

da empresa devem solucionar. Após algum tempo, o desafio é cumprido com a criação de um 

novo e inovador carro da linha Garagem SA. Os desafios ou demandas podem ser dados pelas 

próprias crianças, que representam a diretoria da empresa, ou por adultos que representariam 

os clientes. Um deles, um piloto de corrida, pede por carros mais resistentes. Em outro 

anúncio, o desafio ecológico é trazido à cena e a resposta para “um futuro mais verde” é dada 

por meio de baterias recarregáveis. Um terceiro comercial apresenta drones como a “melhor 

tecnologia em exploração”. Os carros têm nomes de fenômenos naturais como Terremoto, 

Avalanche, Tufão e Tornado, que remetem sempre à ideia de força incontrolável e arrasadora. 

Quando os produtos em si são mostrados, a publicidade recorre ao uso de animação via 

computação gráfica para representar os carros lutando contra forças da natureza, destruindo 

pedras, sobrevivendo a ventos, larva vulcânica e situações glaciais.  

Figura 7 – Nuvem de palavras dos anúncios direcionados a meninos com todos os termos da transcrição. 
Figura 8 – Nuvem de palavras dos anúncios direcionados a meninos sem os termos em inglês e nomes de 
marcas. Desenvolvidas pelo site: http://www.wordle.net/ . 
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Outro produto que também recorre ao uso de animação via computação gráfica é o 

boneco Max Steel. A cada anúncio, o boneco deve vencer um novo inimigo – que também é 

um boneco à venda. O boneco representa um homem adulto, forte e musculoso, e cada nova 

versão apresenta armaduras e acessórios, alguns irremovíveis91. 

Para críticos da publicidade infantil, o uso de efeitos especiais que mostram bonecos 

se movimentando sozinhos e com superpoderes serve para iludir a criança, levando-a a 

acreditar que o brinquedo faz muito mais do que ele de fato faz. De acordo com a resolução 

do CONANDA, esses efeitos estariam proibidos. No entanto, continuam sendo muito usados, 

muitas vezes apenas com um aviso pequeno na tela advertindo que aqueles são efeitos 

gerados por computador. O uso desse tipo de recurso fez com que estes comerciais da 

Candide fossem denunciados ao Procon do Ceará por parte do Instituto Alana, em função de 

serem vistos como publicidade abusiva e ilegal pelo denunciante (ALANA, 2016). A 

denúncia também fazia referência ao uso de jogos de simulação no site da empresa como 

parte da estratégia de marketing. 

Completam os comerciais para meninos do SBT os anúncios dos Transformers, carros 

que “escondem” robôs, e dos veículos Ben 10. Este último também faz uso de computação 

gráfica para mostrar os brinquedos se movimentando sozinhos. Nele, os carrinhos anunciados 

são exibidos como método de fuga do personagem Ben 10 – desenho animado exibido no 

Bom dia & cia. Os anúncios dos Transformers alternam entre o uso de cenários e imagens 

animadas dos filmes e representações de crianças brincando com os bonecos. 

No Gloob, os anúncios tinham o seu direcionamento para meninos mais implícito, 

sendo que nenhum deles utiliza atores. Os três comerciais que foram considerados como 

voltados para esse público foram o da pista de carrinhos Dican, o dos bonecos Playmobil 

Bombeiros e o comercial das Lojas Americanas que anunciava os super-heróis da Marvel. 

Como os outros anúncios de carrinhos, o foco da Dican também é na velocidade, com 

frases como “é dia de corrida”, “vamos acelerar”, “Na sua marca: vai, rápido, mais rápido”. 

No entanto, o tom do anúncio é bem mais calmo do que os da linha Hot Wheels ou Garagem 

SA. Além disso, outras frases do comercial destacam a prudência, como “mas antes tem que 

abastecer”, “Oh não, emergência. Ah, ambulância” e “Ufa! Está tudo bem. Já para oficina”. A 

velocidade dos carrinhos também é menor e o anúncio não utiliza efeitos especiais. Essas 

diferenças provavelmente se devam ao posicionamento da marca, voltando-se para crianças 

menores, o que fica claro pelo nome da linha: “Pequenos motoristas”. 

                                                
91 Os acessórios irremovíveis ajudam a incentivar o consumo de novos bonecos, uma vez que impedem a troca 
de acessórios e personagens (ROVERI, 2008). 
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 No anúncio do Playmobil, o apelo também é por aventura e desafio, com referências 

aos trabalhos dos bombeiros em situações de incêndio. Entretanto, assim como no caso da 

Dican, o anúncio não utiliza efeitos especiais e também apresenta um tom mais calmo e mais 

devagar, quando comparados aos anúncios do SBT. 

A Playmobil, importada pela Sunny, também anunciou a sua linha de brinquedos para 

bebê: Playmobil 1, 2, 3. O anúncio era dirigido às mães, no entanto, apresentava também um 

menino de cerca de 2 anos como ator e todas as frases colocavam a criança no masculino, 

usando alguns aumentativos: “Eu dou 3 segundos para o seu filho abrir um sorrisão”, “Agora 

os pequenos também podem ter seu Playmobil” e “Não dou três segundos para você se 

orgulhar do seu filhão”. Mas como o apelo do comercial estava na interatividade do bebê com 

os bonecos e do bebê com a mãe, ele não foi considerado como direcionado para meninos. 

O comercial das Lojas Americanas direcionado a meninos apresentou rapidamente 

diversos brinquedos licenciados de super-heróis que podiam ser encontrados na loja, na 

ocasião do Dia das Crianças. Seus apelos resumem os de comerciais de bonecos, como Max 

Steel, invocando sempre a ideia de confronto (“Prontos para batalha”) e de que o próprio 

menino pode se tornar o herói, nesse caso através de máscaras. 

 

4.4.2. Comerciais para meninas 

Os anúncios do SBT direcionados para meninas chamam atenção, em primeiro lugar, 

por sua palheta de cores bem definida: o rosa domina grande parte dos anúncios, incluindo 

cenários, brinquedos e acessórios. Outra cor que apareceu com certa frequência é o roxo. Ele 

indica uma tendência relacionada a produtos culturais específicos, com uma conotação de 

rebeldia – que pode inclusive aparecer juntamente com as cores que juntas dão origem a ele: o 

rosa e o preto. O uso dessas cores parece indicar dois conceitos distintos, porém relacionados, 

de feminilidade para as crianças. 

 Em um “mundo cor de rosa” figuram anúncios de produtos como as bonecas Barbie, 

Polly Pocket e Baby Alive. As duas primeiras representam mulheres adultas, enquanto a 

última é a representação de um bebê. As bonecas Baby Alive estão disponíveis em três 

modelos: bons sonhos, meu lanchinho e hora de comer. Todas as versões permitem que a 

menina exercite o cuidado a um bebê, o que inclui alimentar, escovar os dentes, trocar a 

fralda, entre outros. A maternidade e o cuidado são características historicamente ligadas ao 

feminino, percepção que permanece nos dias de hoje. Bonecas como as anunciadas já 

existiam em 1956, ano em que foi escrito o “Mitologias”, no qual Barthes descreve: 
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Existem, por exemplo, bonecas que urinam: possuem um esôfago e, se tomam 
mamadeira, molham as fraldas; sem dúvida, brevemente, o leite se transformará em 
água em seus ventres. Pode-se, dessa forma, preparar a menininha para a causalidade 
doméstica, ‘condicioná-la’ para a sua futura função de mãe. (BARTHES, 2009, p. 
60) 

 A representação de cuidado ligado à feminilidade também aparece em um dos 

anúncios da Barbie, em que a boneca é representada cuidando de seus bichos de estimação. 

Entretanto, a boneca distingue-se da tradicional brincadeira de “mamãe e filhinha”. A Barbie 

representa uma mulher adulta e serve como projeção para a menina, que passa a vestir e 

adornar a boneca. 
Barbie foi pensada para ser a primeira boneca a ter uma coleção de trajes que 
pudessem ser adquiridos separadamente, fazendo da troca de roupas a essência da 
brincadeira. A menina que brinca com Barbie é instigada a renovar e colecionar 
roupas e acessórios, pois sem uma variedade deles se acredita não ser possível 
simular personalidades e funções diferentes para a boneca. (ROVERI, 2008, p. 22) 

 
 A terceira boneca que apareceu em um mundo “cor-de-rosa” é Polly Pocket. Similar 

em estilo e aparência à Barbie – ambas representam mulheres adultas, loiras, de olhos claros e 

sempre na moda -, Polly diferencia-se pelo seu tamanho reduzido. Esse tamanho menor, 

sugerido já no nome Pocket, permite uma maior colecionabidade da boneca e de seus itens 

relacionados. Como os anúncios sugerem, a menina pode recriar a cidade da Polly: 

“Pollyville, o melhor lugar do mundo”, onde todos os dias são o “melhor dia de todos”. 

 Anunciadas tanto no SBT como no Gloob, as princesas Disney, em sua maioria, 

também se encaixam nessa primeira representação mais tradicional de feminilidade, apesar de 

apresentarem (no caso específico dos vestidos das bonecas) uma palheta de cores um pouco 

mais diversa que apenas tons de rosa. As princesas Disney são uma marca surgida em 2000, 

criada pelo empresário Andy Mooney a partir da conjunção de personagens de diferentes 

filmes em uma mesma marca (ORENSTEIN, 2012). Essa manobra de marketing, inédita na 

Disney, foi considerada de risco na época e inclusive causou divisão na diretoria da empresa, 

o herdeiro Roy Disney considerava uma “heresia” misturar personagens de histórias 

diferentes. Segundo Orenstein, essa discordância é o motivo de, até hoje, as princesas nunca 

fazerem contato visual quando aparecem juntas em um mesmo produto. A autora também 

esclarece que não existe nada de específico que defina uma princesa, nem todas têm em suas 

histórias alguma ascendência real, por exemplo, e, originalmente, até a fada Sininho (de Peter 

Pan) foi considerada uma princesa92, embora por pouco tempo. Como admite o próprio 

Mooney, parte da genialidade da marca princesas é que seu significado é tão extenso que na 

verdade não há significado algum (ORENSTEIN, 2012). 
                                                
92 Também já entraram e saíram da franquia personagens como Alice (de Alice no País das Maravilhas), 
Esmeralda (de O corcunda de Notre Dame) e Mégara (de Hércules). 
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As personagens que formam o clube das princesas sofreram alterações com o tempo. 

Em seu livro, Orenstein considera que estão realmente no panteão: Cinderella (de Cinderella, 

1950), Aurora (de A Bela Adormecida, 1959), Ariel (de A Pequena Sereia, 1989) e Bela (de 

A Bela e Fera, 1991). São essas as princesas que estampam a maior parte dos produtos 

licenciados, enquanto Branca de Neve (de Branca de Neve, 1937) e Jasmine (de Aladdin, 

1992) ocupam uma posição um pouco menos privilegiada, aparecendo em alguns produtos. 

Oficialmente consideradas princesas pela Disney, Pocahontas (de Pocahontas, 1995) e 

Mulan (de Mulan, 1998) quase nunca aparecem em produtos. Não coincidentemente, elas são 

as personagens que apresentam etnias e trajetórias distintas das princesas clássicas. 

Pocahontas é uma indígena norte-americana e Mulan é chinesa. Antes delas, a única princesa 

não-branca da Disney havia sido a árabe Jasmine do filme Aladdin, que gerou acusações de 

racismo. Além disso, Pocahontas e Mulan são consideradas personagens menos submissas ou 

mesmos “rebeldes” e suas histórias não incluem belos vestidos e casamentos com príncipes 

encantados (ESCOURA, 2010). 

Recentemente, Tiana (de A princesa e o sapo, 2009), Rapunzel (de Enrolados, 2010) e 

Merida (de Valente, 2012) foram incorporadas ao grupo de princesas. Tiana foi louvada como 

a primeira princesa negra da franquia, enquanto Merida chamou atenção por não se encaixar 

no perfil “princesa em apuros” e nem estar em busca de um casamento. Além disso, a nova 

princesa não era tão magra quanto suas antecessoras e se apresentava com os cabelos 

despenteados, o que foi bem-recebido por muitas mães como uma alternativa aos padrões de 

feminilidade das princesas tradicionais. No entanto, Tiana e Merida também parecem fazer 

parte de um segundo escalão das princesas, com relativamente pouca infiltração no mercado 

de licenciados. 

Figura 9 -	Todas as princesas oficiais da Disney reunidas. Da esquerda para a direita: Jasmin, 
Rapunzel, Branca de Neve, Mulan, Aurora, Cinderella, Pocahontas, Tiana, Bela, Ariel e Merida. 
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Tentativas de mudar o visual de algumas princesas, como o clareamento da pele de 

Jasmin e Pocahontas, e o emagrecimento de Merida, além da sensualização de todas as 

princesas também geram polêmicas entre as pais e mães. O direcionamento para meninas de 2 

a 6 anos, assim como os números impressionantes da franquia, que possui mais de 26 mil 

produtos licenciados em todo mundo e um faturamento bilionário (ORENSTEIN, 2012), 

justificam a preocupação que se cria em torno da marca.  

O que as escolhas da Disney demonstram é que ser princesa está ligado a um ideal de 

beleza eurocêntrico, bem como a uma feminilidade traduzida em belos vestidos, penteados e 

um casamento no final feliz. Estudos como de Escoura (2013) e Orenstein (2012) 

demonstram, inclusive, que crianças têm até dificuldade de reconhecer como princesas, as 

personagens que não se encaixam nesse padrão, como Tiana e Mulan93. Isso, no entanto, não 

pode ser atribuído a uma dificuldade cognitiva das crianças e a possíveis falhas na recepção 

de conteúdo, mas principalmente no posicionamento histórico da marca em consonância com 

outras representações hegemônicas circulantes. 

Durante o período observado nos anúncios do Gloob e SBT, as Princesas Disney 

apareceram em dois produtos. Neles foram representadas as personagens Bela, Branca de 

Neve, Aurora e Cinderella – no caso das bonecas cupcakes surpresa da Estrela, anunciadas no 

Gloob – e essas mesmas princesas somadas a Ariel e Rapunzel – no caso das princesas 

brilhantes, da Mattel, anunciadas no SBT (Figura 11). Essas são justamente as princesas que 

seguem o padrão de beleza “tradicional” – branco e magro – da franquia, demonstrando a 

pertinência de muitas críticas. Nos dois anúncios, meninas são mostradas brincando com as 

                                                
93 Orenstein relata que sua filha pensava que a princesa de “A princesa e o sapo” era na verdade a melhor amiga 
de Tiana, Lotte, uma vez que esta era a personagem loira, que se vestia de rosa e ficava a espera do príncipe 
encantado, enquanto Tiana passava mais da metade do filme em forma de sapo. Já Escoura conta que enquanto 
as crianças que participaram de sua pesquisa não tiveram nenhuma discordância em reconhecer Cinderella como 
uma princesa, o mesmo não ocorreu com Mulan, que só era considera princesa por aqueles que entendiam que 
ela era “muito linda” e que se casava no final. Uma das crianças, inclusive, chegou a desenhar a personagem 
com cabelos amarelos. 

Figura 10 – Site brasileiro das Princesas Disney exclui Mulan, Tiana e Pocahontas da imagem 
principal. Fonte: Disney.com.br. Acesso em 31 de janeiro de 2016. 
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bonecas. Todas as modelos que aparecem são também brancas e estão vestidas como 

princesas, simbolizando que mais do que possuir uma princesa, elas desejam representar esse 

ideal. 

A marca Princesas Disney é um marco tão 

grande na cultura infantil feminina que outras 

empresas tiveram que acompanhar o fenômeno. A 

Barbie, por exemplo, tem suas versões de princesa, 

entre elas a dos produtos anunciados no SBT: 

“Barbie e o portal secreto”. Chamadas gravadas 

durante a pesquisa exploratória, realizada na 

semana da Páscoa em diversos canais infantis pagos, mostravam a "negociação" do conceito 

de princesa. O canal Cartoon Network, conhecido por sua veia mais humorística, escolheu 

abril como o “Mês das princesas” e a cada intervalo apresentava uma chamada que 

demonstrava qualidades diferentes para uma princesa e terminava com “Somos todas 

princesas!”. A chamada de apresentação da temática94 deixava claro que as princesas do 

Cartoon eram diferentes das princesas clássicas, “algumas eram rock and roll”, mas 

“nenhuma estava em perigo”. 

Em 2016, a Mattel perdeu a sua franquia das bonecas da Disney para a Hasbro, em um 

negócio que só em 2014 vendeu 722 milhões de dólares. Entre as razões da troca da licença 

está a pouca atenção dada às princesas pela Mattel, que estava concentrando seus esforços em 

recuperar a popularidade da Barbie – cujas vendas vêm caindo desde 2012 – e também havia 

lançado suas próprias versões de bonecas de contos-de-fadas - da série “Ever after high”, da 

qual falaremos a seguir (SADDATH, 2015). 

A Hasbro, que já tinha longa parceria com a Disney desde Star Wars (1977), 

desenvolveu então pesquisas para entender o que as meninas queriam e como brincavam. A 

empresa costuma utilizar, além de entrevistas, um quarto espelhado pelo qual os criadores 

observam crianças brincando. Os resultados das pesquisas demonstraram que mais do que 

príncipes encantados, roupas e finais-felizes, as meninas (especialmente as mais novas) 

estavam interessadas em valores como amizade. Além disso, a própria brincadeira dá sentidos 

diferentes às princesas. As meninas podem se sentir atraídas por um vestido ou um príncipe, 

mas também pelas habilidades de uma princesa, como no caso dos meninos com os super-

heróis (SADDATH, 2015). Essa descoberta deve levar a mudanças futuras na forma de 

                                                
94 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Y4kftXORGwM>. Acesso em 03 de fevereiro de 2016. 

Figura 11- Meninas brincam vestidas com 
tiaras em anúncio das bonecas Princesas 
Disney Brilhantes. 
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anunciar as bonecas, que respondem a grande parte das críticas por elas recebidas: as bonecas 

não-brancas devem ganhar espaço e o foco deve passar de donzelas a heroínas, dando 

destaque para as habilidades das princesas (SADDATH, 2015). 

Outra personagem que apareceu com destaque em diversos produtos dos anúncios do 

Gloob é a boneca Elsa, também da Disney. Do filme Frozen (2013), as irmãs Elsa e Ana e o 

boneco de neve Olaf estampavam bonecas, abajures e kits de beleza nos anúncios. Em alguns 

deles, as modelos que anunciavam os produtos estavam também fantasiadas das personagens 

do filme. A franquia também teve um comercial das Lojas Americanas, só com seus produtos 

licenciados destinados às meninas. Apesar de não ser oficialmente uma princesa Disney, Elsa 

vez ou outra é apresentada junto ao grupo. Como as princesas de sucesso, Elsa é branca e 

loira. Mas ao contrário da maioria delas, a protagonista de Frozen é uma rainha com 

superpoderes e sua história não tem como foco um príncipe e sim sua amizade com sua irmã, 

Ana, indo ao encontro das recomendações indicadas na pesquisa da Hasbro e das expectativas 

de muitos pais e mães. Sozinho, o filme já rendeu mais de 531 milhões de dólares em 

licenciamento (SADDATH, 2015). As cores dos produtos destoam um pouco da tradicional 

palheta de rosas, com alguns tons de roxo, apesar de essas cores estarem também presentes. É 

o azul claro a cor predominante de Frozen, que remete ao gelo, mas também que já foi uma 

cor clássica para representar a feminilidade infantil, sendo usada nos vestidos de princesas 

tradicionais como Cinderella e Bela Adormecida95. 

Representando uma feminilidade mais rebelde, estão duas linhas de fashion dolls da 

Mattel, elas costumam ser direcionadas para meninas um pouco mais velhas – de 5 a 10 anos 

– do que as bonecas anteriores, embora também possam ser vistas como concorrentes diretas 

em algumas idades. Monster High retrata o cotidiano de uma escola para filhos de monstros96, 

enquanto Ever After High se passa em uma escola destinada aos filhos dos personagens de 

clássicos de contos de fada, sendo essa linha de bonecas uma das causas do fim da parceria 

Mattel e Princesas Disney. Em comum, elas possuem o forte apelo adolescente e fashion, 

combinado a tradicionais personagens do universo infantil. 

No caso de Ever After High, o conflito adolescente é potencializado pela trama, que 

opõe Royals a Rebels. Os primeiros, liderados pela filha Branca de Neve (Apple White), são 

aqueles que querem seguir seu destino e repetir as histórias de seus pais. Já os Rebels, 

                                                
95 A cor original do vestido da Bela Adormecida só foi alterada para rosa na ocasião do lançamento da marca 
princesas, como parte de uma estratégia para diferenciá-las de Cinderella (SADDATH, 2015). 
96 “Filhas dos monstros mais famosos do mundo, como Lobisomem, Drácula, entre outros, essas garotas passam 
por problemas clássicos de toda adolescente, além dos seus problemas de monstros” (sinopse do desenho 
fornecida pela página do programa Bom dia e cia, consultada em 10 de dezembro de 2014). 
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liderados pela filha da Rainha Má (Raven Queen), são aqueles que se recusam a seguir um 

destino já traçado e preferem se arriscar a criar seu próprio destino. As personagens Royals 

são normalmente representadas por uma palheta de cores com tons mais claros e muito rosa, 

enquanto as personagens Rebels, costumam ter cores mais escuras, como o roxo e o preto. 

A ideia de rebeldia é muito associada à própria noção de adolescência. Para Schor 

(2009), o uso de crianças mais velhas no anúncio, e mesmo de personagens mais velhos do 

que o público alvo, permite identificá-lo como cool, um dos conceitos mais valorizados pela 

cultura e o marketing infantil atual. 
O mercado adolescente é importante, pois é seguido pelo mercado infantil, ditando 
estilos e tendências que migram para idades menores. Os adolescentes tornaram-se 
um indicador do comportamento futuro dos pré-adolescentes e das crianças.” 
(SCHOR, 2009, p. 18).  
 

Cool é, desta forma, associado a parecer/se comportar como mais velho do que se é. 

 Entretanto, apesar de serem filhas de monstros e de personagens de contos de fadas e 

de terem super-poderes (universos normalmente associados à infância), o mais importante, 

como diz a música de um de seus anúncios, é que essas bonecas são descoladas e lançam 

moda. A música de um dos anúncios diz: “Monstrinhas descoladas, que aventura de cinema, à 

procura da rainha dos vampiros, we are Monster High”. Em outro, a narração diz: 

“Duplamente assustadoras e as novidades não param, tem monstrinhas lançando moda”. A 

música final então completa: “Essas monstrinhas vão inovar e outros looks irão criar, we are 

Monster High”.  

A beleza e a moda perpassam todas as quatro linhas de bonecas. Apontando para um 

segundo ideal de feminilidade, mais moderno. Ser jovem, bonita e estilosa passou a ser 

símbolo de uma mulher bem-sucedida. Mesmo no caso das bonecas, o consumo de outros 

itens é condição para que este ideal de feminilidade seja atingido. Entre os produtos 

anunciados, estão tatuagem para cabelos e babyliss (para cachear os cabelos) para Barbie, 

casa de praia da Barbie, caixa registradora da Barbie e iate que se transforma em ilha tropical 

da Polly. 

Observando comparativamente publicidades exibidas em 2000 de 2010 para crianças 

no Brasil, Patrícia de Freitas também constatou “uma diminuição muito expressiva dos 

anúncios de brinquedos ligados aos cuidados maternais e uma elevação proporcional daquelas 

que apontam para o universo da beleza.” (FREITAS, 2014, p. 214). Para a autora, a 

publicidade infantil está deslocando a imagem de feminilidade do papel da “mãe cuidadora” 

para o de “linda mulher” ou “do cuidado dos outros” para o “cuidado de si”. 
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 A beleza aqui é claramente demarcada dentro de um padrão bastante restrito. Todas as 

bonecas anunciadas são jovens e magras. No caso da Barbie, sua magreza já foi inclusive 

objeto de análises que demonstraram que se a boneca realmente existisse, não caberiam todos 

os órgãos humanos em seu diminuto abdômen (NORTON, 1996). Além disso, a grande 

maioria delas tem uma aparência de super maquiada, o que faz com que recebam críticas por 

seu apelo sensual. A quase ausência de bonecas negras ou de outras etnias, contrastada com o 

número excessivo de bonecas loiras e de olhos azuis, também é motivo de críticas, como já 

apontado. A beleza dessa forma torna-se um imperativo para meninas, mas um imperativo que 

tem raça, idade e medidas determinadas. 

 A importância da beleza para meninas é sentida até mesmo em espaços que se 

pretendem críticos, como na pesquisa “Por ser menina no Brasil”97 que incluía a questão: 

“Você se considera bonita?”. Essa pergunta está incluída na sessão “bem-estar” do relatório 

da pesquisa e indica a centralidade que se espera que a aparência exerça sobre a auto-estima 

de meninas. É improvável que uma pesquisa feita com meninos incluísse esse tipo de 

pergunta, uma vez que a beleza não é considerada um atributo constitutivo do gênero 

masculino. 

Aparentemente opostas, essas duas representações de feminilidade, na verdade 

convergem em diversos momentos. Observamos, por exemplo, que as bonecas Barbie e 

princesas da Disney representam os dois conceitos de feminilidade: tanto o tradicional, dócil 

voltado para o lar, o matrimônio e a maternidade; quanto o ideal de beleza, juventude e estilo. 

Esses dois conceitos passam então a representar um só ideal que pode ser concebido como 

uma "super-mulher" (ALMEIDA, 2007). Orenstein (2012) concorda com essa visão e sugere 

que as meninas estejam sendo pressionadas para ser tudo ao mesmo tempo: Cinderela e 

mulher-maravilha, inteligente e linda, agressiva e agradável. Resumindo, para serem perfeitas. 

Para a autora isso poderia ser – e é – um sinal de novas oportunidades para meninas e 

mulheres, mas, por outro lado, cada vez mais meninas parecem estar estressadas e adoecidas 

por essa pressão98. 

Para alguns críticos, o aumento dessa representação estaria ligado a uma tentativa de 

freio das conquistas feministas, uma vez que esse ideal ganhou força ao mesmo tempo e nos 

                                                
97 Para mais dados do relatório ver Capítulo 2. 
98 Orenstein (2012) apresenta dados sobre o ciberbullying contra meninas: 40% das meninas americanas entre 15 
e 17 anos já sofreram essa prática, em contraste com 29% dos meninos. A autora constata também o aumento de 
preocupações com o próprio peso entre meninas, bem como o uso crescente de cirurgias plásticas em 
adolescentes e o aumento de casos de distúrbios alimentares, depressão e ansiedade. 
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mesmos lugares (principalmente Estados Unidos e Europa) em que as mulheres conquistavam 

mais espaços e direitos. Para a feminista americana, Naomi Wolf:  
Retratar em massa a mulher moderna como uma "beldade'' é uma contradição. 
Enquanto a mulher moderna está crescendo, mudando e exprimindo sua 
individualidade, como o próprio mito sustenta, a "beleza" é por definição inerte, 
atemporal e genérica (WOLF, 1992, p. 20). 
 

Barthes defende que o mito em nossa sociedade burguesa age como uma “fala 

despolitizada”, no sentido de transformar “uma intenção histórica em natureza, uma 

eventualidade em eternidade” (BARTHES, 2009, p. 234). Apesar de os conceitos do que é 

belo e do que é feminino terem sofrido enormes variações ao longo da história, o “mito da 

beleza” prega a ideia de que a “beleza” é um atributo essencialmente feminino, universal e 

imutável. Essas contradições, longe de invalidar o mito, pelo contrário o fortalecem. “[...] Em 

matéria de mitos, ajuda recíproca é sempre praticada proveitosamente. Por exemplo, a Musa 

concederá grandiosidade às humildes funções domésticas” (BARTHES, 2009, p. 58). 

Outras bonecas que também foram anunciadas incluem a linha Equestria Girls e My 

little Pony, da mesma franquia de filmes e desenhos, criados originalmente pela Hasbro em 

1983 e relançados em 2010. Elas seguem a mesma linha das anteriormente citadas. A linha 

Equestria se aproxima de versões adolescentes “rebeldes”, como um grupo de bonecas 

formando uma banda de rock. Os valores destacados pelos anúncios enaltecem sobretudo a 

amizade, sempre através de músicas, como “Minha grande amiga, Pony, nossa amizade é pra 

valer, pentear e te abraçar, para sempre amigas vamos ser” ou “Somos equestria girls e vamos 

cantar, a magia da amizade sempre vai brilhar”. 

Completando os anúncios para meninas no SBT estão as sandálias da Minnie, Hello 

Kitty e Monster High, que repetem o uso de músicas, presente em grande parte dos comerciais 

para meninas, assim como a ideia de estilo e moda associada aos produtos e o uso de 

licenciamento de personagens consagrados. Todas as sandálias eram da Grendene Kids e 

possuíam algum item, também licenciado, como brinde: uma mochila, um relógio ou um 

espelho e enfeite de cabelo. 

No Gloob, completam os comerciais direcionados para meninas, dois de produtos 

“faça você mesmo”: uma máquina de costura, My Style Ateliê de Costura da Multikids, e uma 

fábrica de pulseiras, da Estrela, além uma bolsa que muda de cor. A bolsa Color change bag, 

apesar de ter sido incluída na categoria vestuário é produzida por uma fabricante de 

brinquedos e tecnologia, a Intek, o que demonstra a “brinquedorização” descrita por Schor 

(2009). Como nos produtos anteriores, a música está presente em dois dos três comerciais e o 

apelo principal é pela beleza e estilo. No caso da Color change bag ainda há uma associação 
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com a magia (“É só aproximar, apertar e como mágica ela se transforma, fantástica”), 

enquanto no My Style Ateliê de Costura existe também o apelo da amizade (“você pode 

desfilar com as amigas e brincar de top model”). 

Repetindo o mesmo método utilizado com os comerciais para meninos, temos as duas 

nuvens de palavras abaixo (Figuras 12 e 13): 

 

4.5. Resistências, negociações e adaptações: questionamentos de consumidores e 

respostas nas estratégias de marketing 

As críticas que recaem sobre a representação de gênero na infância, especialmente no 

caso das meninas, têm aumentado significativamente no mundo todo. No Reino Unido, a 

campanha “Let Toys be Toys” tem pressionado pelo fim da segregação por gênero nos 

Figura 12 - Nuvem de palavras dos anúncios direcionados a meninas com todos os termos da transcrição. 
Figura 13 – Nuvem de palavras dos anúncios direcionados a meninas sem os termos em inglês e nomes de 
marcas. Desenvolvidas pelo site: http://www.wordle.net/ . 
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brinquedos e livros infantis, com algumas vitórias. Nos Estados Unidos, além de pesquisas 

acadêmicas sobre o tema, como a de Elizabeth Sweet, e de best-sellers, como o de Peggy 

Orenstein, existe uma pressão exercida por fundações como o Instituto Geena Davis on 

Gender and Media. No Brasil, grupos contra o consumismo infantil e coletivos feministas 

também têm levantado essas questões. Isso faz com que algumas empresas comecem a mudar 

suas estratégias para atrair esses pais, mães e ativistas insatisfeitos, uma vez que se entende 

que são eles quem possuem os recursos para as compras. 

 Considerada atualmente a maior empresa de brinquedos do mundo e eleita em 2015 a 

marca mais poderosa do mundo, a Lego viveu uma polêmica em 2013 após o lançamento da 

linha Lego Friends para meninas. A linha possuía tons pastéis e incluía cinco personagens 

mulheres e cenários como salão de beleza, carro conversível e piscina, com muito menos 

possibilidades de encaixe que as linhas destinadas aos meninos. Duas cartas de consumidores 

à empresa foram divulgadas na internet com reclamações à empresa. Uma delas era de uma 

menina de sete anos, Charlotte Benjamin, que reclamava da falta de personagens femininos 

nos brinquedos Lego e que tudo que cada uma delas fazia era “ficar sentada em casa, ir à praia 

e comprar”, enquanto os meninos “iam a aventuras, trabalhavam, salvavam pessoas, tinham 

emprego e até nadavam com tubarões” (GANDER, 2014). 

Em outra carta, a mãe de um menino reclama de uma promoção da mesma linha que 

enviava adesivos pelo correio “para meninas” que se cadastrassem no site. Seu filho teria que 

mentir sobre seu gênero para poder receber os adesivos que desejava. Na carta, Heather E. 

Ash argumentava que, em primeiro lugar, não queria ensinar seu filho a mentir para conseguir 

o que queria e, em segundo lugar, temia que ao aceitar essa distinção de gênero poderia 

reforçar a noção de que algumas coisas são apenas para meninas, o que acabaria por dar razão 

às pessoas que se preocupam por seu filho usar rosa (CAPARICA, 2013). 

A Lego respondeu publicamente as duas cartas, dando razão às suas remetentes e 

prometendo mudanças. Em 2014, a empresa lançou a linha Research Institute com 

personagens mulheres cientistas. O lançamento foi muito elogiado e os brinquedos esgotaram 

em uma semana. A polêmica, no entanto, fez com que ressurgissem relatos sobre como era 

feito marketing da empresa nas décadas de 1970 e 1980, quando os anúncios incluíam 

meninos e meninas brincando e construindo coisas novas com os tijolos simples originais e 

havia inclusive uma carta endereçada aos pais no interior de algumas caixas de Lego que os 

incitava a deixarem seus filhos brincarem livremente: 
O impulso de criar é igualmente forte em todas as crianças. Meninos e meninas. É 
a imaginação que conta. Não a habilidade. Você pode construir qualquer coisa que 
surja na sua cabeça, da forma que quiser. Uma cama ou um caminhão. Uma casa 
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de bonecas ou uma nave espacial. Muitos meninos gostam de casas de bonecas. 
Elas são mais humanas do que espaçonaves. Muitas meninas preferem 
espaçonaves. Elas são mais empolgantes do que casas de bonecas. O mais 
importante é colocar o material certo em suas mãos e deixá-los criar o que 
quiserem (OGLOBO, 2014). 
 

A mudança de posicionamento é explicada novamente pelo aprimoramento das 

técnicas de marketing, que fazem do licenciamento quase a regra. David Robertson, ex-

funcionário da Lego, justifica que a patente do brinquedo estava para se expirar no final da 

década de 1990 e havia um medo entre os executivos da empresa que o brinquedo se tornasse 

obsoleto, levando a empresa à falência (CASTELLA, 2014). 

Desta forma, o posicionamento atual da Lego em prol da igualdade de gênero pode ser 

lido de duas formas. Por um lado, as respostas públicas e a criação de personagens femininos 

contraestereotípicos são uma resposta direta às críticas que a empresa vinha recebendo e uma 

tentativa de conter possíveis prejuízos à sua imagem. Por outro, essas mesmas ações se 

tornam impulsionadoras de uma imagem da marca como promotora da igualdade de gêneros, 

um diferencial em um mercado dominado pela oposição entre rosa e azul. Esse 

posicionamento, entretanto, não implica em abandonar a segmentação por gênero adotada 

pela empresa. 

Outras empresas também vêm notando que é mais vantajoso posicionar como neutra 

em relação a gênero, ou mesmo como incentivadora de uma igualdade de gêneros ou de um 

“empoderamento” para meninas, para alavancar vendas. Normalmente, esse posicionamento 

não ocorre de forma silenciosa e naturalizada. Ao contrário, a necessidade de se alardear o 

fato é em si uma estratégia de marketing, como no caso do Lego. 

Mesmo sem lançar um comunicado oficial sobre o assunto, a Amazon causou 

repercussão positiva em jornais, blogs e redes sociais ao deixar de separar seus brinquedos nas 

categorias “meninos” e “meninas” em seu site (OGLOBO, 2015). Toda a mídia gerada foi 

aparentemente espontânea, o que é ainda mais valorizado em termos de imagem.  

A empresa Goldie Blox se posiciona como uma empresa que busca oferecer às 

meninas a possibilidade de brincarem de construção com o objetivo de formar futuras 

engenheiras. Para tanto, ela se direciona exclusivamente a elas, usando o slogan “More than 

princess”. Apesar de se posicionar como anti-mundo cor-de-rosa e anti-princesas, a marca 

utiliza bastante as cores rosa e tons de roxo em seus brinquedos e embalagens e tem como 

personagem principal de suas histórias uma menina loira de olhos verdes que leva o nome da 
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marca e estampa a maior parte dos brinquedos99. Outras personagens são Ruby, uma menina 

negra, Val, uma menina latina, e Li, um menino asiático. Como no caso das bonecas Disney e 

mesmo da Barbie, outras etnias são incluídas em um discurso de diversidade, mas essas 

personagens têm muito menos destaque na comunicação da marca, o que muitas vezes acaba 

por reforçar o padrão loiro, branco e eurocêntrico como a regra ao colocar todo o resto como 

coadjuvante e até mesmo exótico. 

Após muitas críticas, polêmicas e impactos seguidos nas vendas, até mesmo a Barbie 

ganhou um anúncio que foi considerado feminista em 2015100  (MARCONDES, 2015), 

divulgado inicialmente no Youtube e posteriormente em diversos blogs e perfis públicos e 

privados de redes sociais. Nele, meninas de aproximadamente cinco anos aparecem no lugar 

de diversas profissionais, como professoras, veterinárias, arqueólogas e treinadoras de futebol. 

Segundo descrição e formato do vídeo, os adultos que presenciam a cena estão nos cenários 

originais e não esperavam por aquela intervenção, tendo assim uma reação espontânea. Ao 

final da peça, um letreiro diz: “quando uma menina brinca com a Barbie, ela imagina que 

pode ser qualquer coisa”. Como no caso da Goldie Blox, as futuras profissões que desafiam 

estereótipos são o apelo para convencer mães e pais a continuarem presenteando suas filhas 

com a “boneca mais famosa do mundo”. 

Esses comerciais, no entanto, parecem se aproveitar da polêmica e da disputa para 

ganhar nichos pouco explorados de mercado mais do que desafiar de fato a segmentação e os 

estereótipos de gênero. Além disso, no caso da Barbie especificamente, fica claro que essa 

estratégia diferenciada é direcionada aos adultos usuários de redes sociais, enquanto na 

televisão e nas lojas de brinquedos a estratégia tradicional da boneca permanece quase 

inalterada. 

No dia 28 de janeiro de 2016, a Mattel anunciou, em reportagem de capa da revista 

americana Time, a nova linha “Barbie fashionista”, que pela primeira vez apresenta três novos 

corpos, além de uma variedade de tons de pele, cores de olho e penteados para a boneca, que 

agora deve manter o nome Barbie para todas as versões (DOCKTERMAN, 2016). A mudança 

representa mais um passo na busca por responder às críticas sofridas e se adequar ao novos 

tempos. 

Por um lado, a notícia foi recebida com entusiasmo por alguns grupos feministas e por 

pais e mães que finalmente viram “mulheres reais” representadas nas bonecas. A jornalista 

                                                
99 Além de acompanharem os brinquedos, as aventuras de Goldie Blox são exibidas em desenho no Youtube e 
iTunes. 
100 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=l1vnsqbnAkk. Acesso em: 15 de janeiro de 2016. 
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Belinda Luscombe, também da Time, escreveu sentir-se aliviada por finalmente poder acabar 

com seu pesadelo materno: o boicote à Barbie. Ao descrever a onipresença da boneca e seu 

apelo a meninas, ela compara sua tentativa de boicotar a Barbie à tentativa do jogador de 

futebol americano Peyton Manning de se defender dos seus rivais. “Você precisa de todo um 

time e um plano de jogo com diagramas. É um ataque devastador” (LUSCOMBE, 2016)101. 

Por outro lado, as mudanças geraram desconfiança. Em primeiro lugar, o próprio 

nome da linha e sua apresentação indicam que a boneca continua a representar uma modelo, 

um ícone da moda e do consumo. Além disso, existem muitas dúvidas sobre a recepção das 

novas bonecas. É possível que a empresa consiga desfazer a imagem que vinha propagando há 

57 anos? As crianças aceitarão as novas bonecas como a Barbie? 

Indicações levantadas pela própria pesquisa da Mattel e descritas na reportagem da 

Times deixam dúvidas quanto a isso. Uma mãe revela que sua filha não reconheceria uma 

boneca negra como a personagem Barbie se fosse a um evento da marca. Meninas, ao serem 

apresentadas para a “Curvy Barbie” (versão “com curvas” da boneca), hesitaram em falar 

abertamente que aquela era a Barbie gorda, apesar de demonstrarem que era isso que 

consideravam (DOCKTERMAN, 2016).  

A manutenção da “Barbie clássica” faz com que ela permaneça como padrão que 

permite que as outras bonecas sejam identificadas como pequenas, altas ou com curvas. Ela 

continua a régua pela qual a normalidade é medida. A “Curvy Barbie”, por exemplo, que vêm 

sendo considerada “gorda” não apenas por crianças mas também por artigos na internet 

(AWAD, 2016), tem na verdade um corpo mais próximo de dimensões possíveis, o que não é 

o caso da Barbie original (e suas versões mais alta e mais baixa). Esse fato evidencia o quão 

distante estão os ideias de beleza das mulheres reais e como, mesmo ao mudar, a Barbie 

continua representando um modelo de feminilidade. 

Além disso, é difícil prever como a estratégia de múltiplas bonecas representando a 

Barbie (e não mais suas amigas) irá se refletir em estratégias de marketing antes adotadas. 

Qual das bonecas “interpretará” a Barbie nos novos filmes e séries da marca? Qual delas 

estampará produtos licenciados, como material escolar e roupas? Qual será a oferta das novas 

Barbie e suas roupas em novos tamanhos? Por enquanto, elas só estão disponíveis para 

compra pela internet e ainda não é possível fazer o pedido do Brasil. 

Outro ponto em que incidiram as críticas se relaciona à evolução do marketing, que 
                                                
101 No original: “Trying to avoid oncoming Barbies when you have a daughter is like trying to avoid defensive 
ends when you are a Peyton Manning. You need a whole team and a game plan with diagrams. It’s an 
onslaught”. 
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cada vez mais busca “engajar” o consumidor para atingir seu objetivo. Para Patrícia Burrowes 

(2014), a estratégia de aderir a uma causa tem sido uma eficiente estratégia publicitária para 

provocar reações e respostas dos consumidores. A publicidade deixa de ser algo incômodo do 

qual se quer fugir para tornar-se portadora de uma causa a qual se deseja aderir. 

Adesão a uma causa pressupõe identificação, assumir para si aquela causa, e mais que 

isso, uma ação: “quer seja por meio de um clique de mouse diante do computador, quer seja 

diante da prateleira, ao escolher o produto da marca” (BURROWES, 2014, p. 1256). A 

Mattel, desse modo, busca se associar à causa feminista, afirmando claramente que a Barbie 

sempre foi feminista, a “personificação” de uma nova mulher, e que essas mudanças servem 

apenas para deixar isso evidente para o público que não consegue mais vê-la assim 

(DOCKTERMAN, 2016). 

Os novos modelos da boneca Barbie sequer necessitaram de uma ampla divulgação via 

canais publicitários tradicionais, uma vez que a mudança da boneca conquistou a capa (e 

muitos artigos) de uma das principais revistas do mundo e espalhou-se rapidamente pela 

internet, via compartilhamentos e curtidas de consumidores. Para Burrowes (2014), essa 

forma de divulgação pode ser vista como uma “apropriação do tempo livre pelo trabalho 

voluntário”, ainda que o trabalho não passe de um “reles clique”.  

Todos esses exemplos fazem parte de estratégias constantes de grandes marcas que 

precisam sempre negociar feminilidades, buscando se adaptar às mudanças e anseios da 

sociedade e, principalmente, de seus consumidores. Como aponta Strozenberg (2005, p. 217), 

os profissionais do mercado funcionam como “antenas sensíveis” que “detectam uma 

diversidade de visões de mundo que circulam na sociedade”, para posteriormente selecioná-

las e rearticulá-las, “emprestando-lhes ênfases próprias”. Desse modo, os publicitários são 

unânimes em afirmar que o mercado e a publicidade não criam valores ou necessidades novas, 

tampouco são meros “reprodutores de uma realidade social preexistente e já estabelecida” 

(STROZENBERG, 2005, p. 217). Apesar de se apresentar como eterna e imutável, a Barbie 

oscilou muitas ao longo dos seus sessenta anos de existência entre as atividades domésticas e 

a imagem da mulher sexualmente livre profissionalmente bem-sucedida, variando de acordo 

do momento histórico e dos anseios de pais e mães – sempre medidos através de pesquisas de 

mercado. As princesas Disney também estão sempre em busca de atualizações, como já 

demonstrado. 

Essas atualizações muitas vezes tendem a agregar novos significados, sem no entanto 

descartar os anteriores, além de manter intacta a estratégia de segmentação por gênero. Desta 

forma, essas novas estratégias podem reforçar as pressões já descritas para uma “super-
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mulher”. Esse novo estereótipo da mulher moderna, bem resolvida, capaz de alcançar tudo o 

que quiser, no que diz respeito à carreira e à vida pessoal, sem deixar no entanto de ser bonita, 

estar na moda e, principalmente, continuar consumista é o que mais chama atenção. 

 Outro ponto que deve ser pensado é a ideia repetida por grande parte do mercado de 

que as crianças estão sendo “empoderadas” devido à crescente atenção dirigida a elas, o que 

nos leva a alguns questionamentos. Em primeiro lugar, quais as crianças que realmente têm 

poder para consumir? Em segundo lugar, essa própria noção de poder não possuiria contornos 

de gênero distintos? 

Escoura (2013) observa que os produtos licenciados funcionavam como um fator 

diferenciador entre as crianças, funcionando como uma forma de organização de poder e 

hierarquização de classe e gênero entre pares nas brincadeiras. Isso acontecia principalmente 

na escola pública, uma vez que na escola particular todas as crianças possuíam mais ou menos 

os mesmos itens. Além disso, possuir ou não itens licenciados era tido como um critério que 

legitimava ou não uma criança a imitar uma personagem. Essa brincadeira foi uma ação 

recorrente, observada pela autora em todas as escolas, independente de maior ou menor 

acesso aos bens de consumo. Kline (1995) concorda com essa colocação e afirma que os 

personagens licenciados influenciam no brincar em todo mundo, criando brincadeiras 

relacionadas às histórias dos filmes e desenhos. 

Por outro lado, é verdadeira também a afirmação de que as crianças também podem 

criar no seu brincar, reinventando possibilidades muito além do que as colocadas pelos 

brinquedos e anúncios. Como ressalta Benjamin, os brinquedos são “um mudo diálogo entre 

as crianças em seu povo”, representando sempre confronto, “não tanto da criança com os 

adultos, mas destes com a criança” (BENJAMIN, 2002, p. 96). Dessa forma, são os mais 

velhos que criam e impõem os brinquedos às crianças, cabendo a elas reinventá-los. Para o 

pensador alemão, é este o “trabalho” da criança resignificar o mundo “velho” que lhe é 

apresentado, enquanto este mesmo mundo tenta se impor a ela. 

Essa segunda visão não passa despercebida pela publicidade e seus defensores. Pelo 

contrário é ressaltada e reforçada por eles em um discurso paradoxal que busca diminuir a 

própria importância. Mais uma vez as campanhas lançadas na internet pela Mattel para a 

Barbie são um bom exemplo. 

Em uma série de vídeos que compõe o “Barbie Project”, meninas são filmadas 

interagindo com suas bonecas Barbies, em imagens intercaladas com entrevistas dos pais. 

Chamados pela empresa de documentários, os vídeos se propõem a responder perguntas 

como: “Por que alguns pais proíbem a Barbie?”, “A Barbie limita a criatividade?”, “As 
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crianças conseguem sonhar alto com a Barbie?”, “A Barbie é uma tradição que mereça ser 

compartilhada?”, “Quando a Barbie é mais que uma boneca?”, “A Barbie é só sobre moda e 

beleza?”. A resposta é dada pelas brincadeiras criativas das meninas, em que a boneca é 

mostrada como disparadora da imaginação infantil, incentivadora de grandes ambições e elo 

entre pais e filhas. 

Como em outras campanhas, principalmente nas que se voltam para os adultos, o 

discurso da diversidade também está presente no “Barbie Project”. Esse discurso acontece por 

meio da inclusão de um casal de lésbicas com uma filha e de um “pai-solteiro” entre os 

entrevistados, e também da apresentação de algumas das participantes por trás do projeto 

como negras e hispânicas em sua descrição no site da campanha. Ainda assim, quase todas as 

crianças e bonecas nos filmes são brancas (e loiras). 

 A capacidade das crianças de subverterem e inverterem a lógica pensada para elas 

através de suas práticas e brincadeiras não é deixada de lado por este trabalho. Todavia, o que 

se questiona é justamente o que ela é capaz de entender dessas mensagens, o caráter imitativo 

e repetitivo de todo jogo e brincadeira, como também coloca Benjamin (2002). É aí que 

voltamos ao segundo ponto levantado sobre a questão do “empoderamento” das crianças que 

é o caráter generificado pelo qual a própria noção de poder é apresentada em suas 

representações publicitárias.  

Para meninos, o poder parece estar muito mais associado à força física, velocidade e 

até mesmo violência, como nos super-heróis. Ser poderoso, como dizem alguns anúncios, 

quer dizer ser destruidor. Em uma pesquisa sobre recepção de desenhos animados em escolas, 

Fernandes (2012) notou que a violência era um importante definidor da masculinidade entre 

crianças de 9 e 10 anos de idade. Para eles, gostar de desenhos animados mais violentos, com 

lutas prolongadas era “coisa de menino”. Os meninos associavam, assim, ação e aventura à 

velocidade e lutas. 

Enquanto para as meninas o poder, quando invocado pelos anúncios, é associado ora à 

magia, ao sobrenatural, em um universo que remete aos contos de fadas, ora à beleza e à 

sedução. Ser poderosa para as meninas quer dizer transformar as coisas em um passe de 

mágica ou ainda o que Orenstein (2012) denomina de “girl power”, em que o 

“empoderamento” feminino é colocado como poder de comprar e estar bonita e sedutora, 

sempre tendo como parâmetro o olhar masculino. Assim poder iguala-se a ostentar ser notada. 

Ainda há outro ponto mais problemático no que diz respeito à segmentação por gênero 

que é a barreira imensa criada entre coisas de meninos e de meninas, reforçando um 

essencialismo rígido e intransponível. Em seu relato, Orenstein (2012) comenta o momento 
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em que sua filha abandonou a “fase das princesas”, um pouco antes de suas colegas, cedendo 

finalmente aos apelos da mãe. O que surpreendeu sua mãe, no entanto, foi que, ao rejeitar as 

princesas e o combo cor-de-rosa normalmente relegado às meninas, sua filha passou também 

a rejeitar – e ser rejeitada por – outras meninas. 

Essa observação de Orenstein (2012) confirma a tese da Jackman (1994) dos 

estereótipos como um código de conduta que premia aqueles que se encaixam, enquanto pune 

e exclui os que de alguma forma os desafiam. Essa é a mesma observação presente na carta de 

Heather E. Ash a Lego, em que a mãe descreve os constrangimentos sofridos pelo filho (e, 

consequentemente, por ela) por escolhas consideradas inapropriadas para um menino nesta 

sociedade, como um tênis com brilho ou esmalte para as unhas (CAPARICA, 2013). 

Além disso, a hierarquia entre gêneros fica evidente nessas situações. De certa forma, 

a rejeição dos símbolos hegemônicos de feminilidade da infância, marcado por bens de 

consumo, ou a adesão a símbolos de consumo masculinos – como desenhos de luta – pode ser 

visto como “sinal de prestígio” para meninas entre os meninos (FERNANDES, 2012). Assim 

como o inverso pode ser problemático para esses últimos.  Essas duas posturas acabam por 

reforçar a ideia de que “de menina” (ou “de menininha”) é um atributo pejorativo de algo, 

além de possuírem um viés claramente heteronormativo. 

Nesse ponto vale lembrar que a grande maioria dos brinquedos anunciados representa 

miniaturas do mundo adulto, indicando a continuação de uma tendência já criticada por 

Benjamin (2002) e Barthes (2009) décadas antes. Para os autores, o brinquedo como mera 

imitação não só limita a brincadeira e a criatividade infantil, mas também prepara a criança 

para aceitar o mundo tal qual está, como forma pronta, em que parecem sempre ter existido 

iates, robôs, drones e submarinos102. A publicidade atua, assim, na perspectiva do que Barthes 

chama de mito contemporâneo, transformando sentidos históricos em natureza, em fala 

despolitizada. Desta forma, o sentido histórico do gênero, da própria infância e seus 

brinquedos, é apresentado pela publicidade infantil como uno e natural. 

 
  

                                                
102 Para citar alguns dos produtos anunciados no período analisado. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Acredito que essa dissertação seja um fotograma de um processo ainda em curso. Ao 

longo da pesquisa, novos caminhos e possibilidades vão surgindo e o tempo curto e limitado 

de um mestrado não permite que todas sejam exploradas. É difícil tratar de um tema que está 

em constante transformação e debate. Por mais de uma vez, ao longo dos últimos anos, e 

mesmo nos meses finais de escrita, novos fatos vieram a alterar partes do que eu já havia 

escrito. A discussão, principalmente a legislativa em torno da publicidade infantil, está sempre 

se atualizando. Isto também quer dizer que, sobretudo neste ponto, este trabalho encontra-se 

datado. É possível que mesmo entre a data de entrega e a de defesa alguma novidade tenha 

surgido neste campo.  

 Por outro lado, acredito que esse trabalho possa contribuir em diversos pontos para 

discussões em curso sobre a regulação da publicidade infantil e, principalmente, sobre como o 

gênero vem sendo utilizado como uma ferramenta de marketing que, conforme acreditam os 

profissionais do mercado publicitário, potencializa as vendas. É dessa crença que decorre a 

persistência de velhos estereótipos bem como o surgimento novos estereótipos, como o da 

“super-mulher”. Apesar de pequena, a amostra utilizada nessa pesquisa, dá indícios do alto 

grau de segmentação dos anúncios e produtos para crianças, com cerca de dois terços do 

anúncios totalmente segmentados, no caso do SBT, e um terço, no caso do Gloob. No entanto, 

é necessário também olhar para a recepção do público – crianças e adultos – para entender 

melhor como essas mensagens são absorvidas e resignificadas no cotidiano e o porquê do 

sucesso de vendas de produtos segmentados. 

 É evidente que no aspecto da segmentação por gênero existem outros fatores que 

interferem além da mera regulação. As questões de gênero parecem, mais uma vez, emergir 

neste momento como um campo de disputas em aberto. A publicidade continua a exercer uma 

posição bastante conservadora, apesar do discurso de criativa e inovadora que perpassa grande 

parte da indústria. 

A resistência a essa tendência de segmentação, responsável pela propagação de 

estereótipos, tem ganhado força. Reações contra esse posicionamento publicitário já são 

observadas em outras mídias, especialmente na internet. Novas posturas de consumidores, 

empresas e publicitários merecem mais atenção e estudos, que analisem como o jogo de 

forças vem sendo desenhado. Alguns poucos casos de respostas por parte dos publicitários 

ganham até repercussão, como o comercial para internet da Barbie e a empresa Goldie Blox. 

Esses comerciais, no entanto, parecem aproveitar-se da polêmica e da disputa para ganhar 
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nichos pouco explorados de mercado mais do que desafiar de fato a segmentação e os 

estereótipos de gênero. Além disso, no caso da Barbie especificamente, fica claro que essa 

estratégia diferenciada é direcionada aos adultos usuários de redes sociais, enquanto na 

televisão e nas lojas de brinquedos a estratégia tradicional da boneca permanece quase 

inalterada. Talvez, após o anúncio de novos corpos da boneca, essa realidade se altere um 

pouco. Ainda é cedo para se chegar a conclusões concretas sobre essas mudanças em curso. 

Outro ponto interessante para se continuar a pensar é que a masculinidade não parece 

estar tão em disputa quanto a feminilidade no contexto da infância. Os trabalhos e debates que 

dizem respeito à cultura das princesas e de um “mundo cor-de-rosa” (ORENSTEIN, 2012; 

ESCOURA, 2012), bem como discussões sobre a sexualização precoce têm como foco 

meninas e são fortes o suficiente para exigirem respostas por parte das empresas, embora nem 

sempre satisfatórias. No entanto, a masculinidade que se apresenta é também bastante 

problemática e mereceria mais estudos e atenção por parte da sociedade, do poder público e 

de acadêmicos. A persistência de uma retórica da violência, com pouco espaço para o afeto e 

as relações, fomentam velhos estereótipos sobre a masculinidade e interferem também na vida 

de meninas e mulheres, não só porque gênero é relacional, mas também porque convivemos 

nos mesmos espaços, homens e mulheres. 

O debate sobre o tema da publicidade infantil no Brasil parece não se mover para além 

da temática da regulação e das propostas de regulamentação. As discussões quase sempre 

partem de pressupostos tidos como dados, como uma definição de infância dependente e 

idealizada ou o modelo comunicacional brasileiro marcadamente comercial, em que a 

produção cultural para crianças fica dependente do interesse de empresas. 

No 7º Fórum Pensar a Infância, por exemplo, o painel sobre publicidade infantil – que 

estava sob o guarda-chuva de políticas do audiovisual para infância – sequer chegou a discutir 

possíveis estratégias e saídas para lidar com o impasse sobre a publicidade infantil, apesar de 

todos os presentes em certa medida concordarem com o exagero ou abuso de certas práticas 

mercadológicas. O debate centrou-se no binarismo contido no título do painel – “Publicidade 

infantil: sim ou não?” – o que inviabilizou que se pudesse, por exemplo, discutir outras saídas. 

Apenas uma das participantes chegou a lembrar que as telecomunicações são no Brasil uma 

concessão pública. Mesmo os participantes com atuação reconhecida na TV pública foram 

incapazes de questionar o atual estado dessas TVs. O caso da TV Cultura, no que diz respeito 

à programação infantil da década de 90, é sempre lembrado como uma referência de sucesso 

no passado, tanto em fóruns quanto em discussões acadêmicas, entretanto pouco se fala sobre 

quais os fatores permitiram tanto o sucesso da década de 90 quanto sua posterior “falência”. 
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Além disso, a própria discussão sobre a infiltração da publicidade na vida cotidiana 

parece não dar conta da evolução das novas técnicas de marketing. Enquanto o merchandising 

é visto como um vilão, o licenciamento é apontado como a solução mais ética ou menos 

nociva nesses espaços de discussão – mesmo que seja uma forma de trazer a publicidade para 

dentro do conteúdo. 

Nos fóruns de cultura sobre o tema da infância, esta última ainda aparece como a 

infância de classe alta e média urbana. Outras infâncias surgem apenas em questões pontuais 

ou como salvaguarda para defender visões de mercado. É o caso da defesa, por parte de 

representantes de canais e produtoras, da publicidade infantil como meio para garantir que 

crianças de classes mais baixas tenham acesso a conteúdo audiovisual de qualidade. Nesse 

caso, as “leis de mercado” aparecem como defensoras do bem estar dos menos favorecidos, 

um meio de democratização da mídia. Ainda que sejam justamente esses, que não têm acesso 

aos canais fechados ou outros meios de acesso a conteúdos audiovisual, os mesmos que têm 

menos acesso a muitos produtos anunciados. 

Uma reserva de horário não seria sem precedentes e estaria de acordo com o que rege 

a Constituição. O Código Brasileiro de Telecomunicações já possui indicações sobre o tempo 

que deve ser dedicado a programações específicas e determina que as emissoras de 

radiodifusão destinem um mínimo de 5% de seu tempo para transmissão de serviço noticioso 

e reservem 5 horas para programas educacionais por semana (INTERVOZES, 2015, p. 55). 

Além do mais, não é a possível falta de cognição das crianças o que mais preocupa no 

caso da publicidade, mas sim sua capacidade de entender perfeitamente mensagens 

estereotipadas que ligam o ser menina ou ser menino, e consequentemente ser mulher ou ser 

homem, a determinados produtos e representações limitantes. E, embora possa concordar com 

argumentos de que a publicidade não é percebida grande parte das vezes pelas crianças, é 

necessário também questionar se ela é percebida enquanto tal pelo adultos, em um contexto 

em que, cada vez mais, ela busca se disfarçar. 

Neste ponto é preciso entender a publicidade além de seus suportes tradicionais mas 

como toda a linguagem mercadológica. Por publicidade se compreende a publicidade 

comercial, comunicação com intuito de persuasão para a venda. Essa linguagem publicitária 

pode inclusive estar presente dentro de programas ou no jornalismo, por exemplo. 

Como pensar política públicas – não apenas impeditivas – que deem conta desta 

realidade em que conteúdo e publicidade parecem estar cada vez mais indistinguíveis? A 

criação de mecanismos de fomento para produção cultural, especialmente para crianças, que 
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não dependa exclusivamente de publicidade parece ser tão ou mais importante que a 

regulação e regulamentação desta. 

 Além do mais, o cenário atual demonstra o quanto a globalização chegou à cultura 

infantil. Desenhos animados, filmes, brinquedos e até comerciais são produzidos para serem 

distribuídos em escala transnacional. As grandes empresas do setor são, em sua maioria, 

multinacionais. Como sugerem pesquisas como a de Sweet (2014) e Orenstein (2012), 

mudanças regulatórias nos Estados Unidos podem ter tido reflexo na forma que os produtos 

são anunciados para todo o mundo, incluindo a segmentação por gênero. Portanto, é 

necessário que esta dimensão esteja em vista ao se abordar o assunto. 

Neste contexto, discutir políticas públicas em um país periférico se torna ainda mais 

complexo. O debate no Brasil precisa avançar levando em conta as questões acima e também 

as próprias condições de produção e consumo capitalista. Como se esperar que pais vigiem e 

protejam seus filhos se são obrigados a trabalhar e passar a maior parte do tempo longe. De 

que pais se espera essa atuação?  

Além disso, é vital pensar também no campo da educação, conforme sugere 

Buckingham (2003). Uma educação para a mídia que envolva o contexto de produção atual e 

também as torne produtoras de conteúdo, assim como uma educação que discuta gênero. Para 

que as crianças possam debater esses temas e estar preparadas para lidar com os diversos 

estímulos e informações a que estão expostas. 

 Ações desse tipo podem contribuir para que os dilemas que envolvem a infância hoje 

sejam abordadas para além de uma oposição entre uma infância inocente romantizada e uma 

infância antenada e emancipada. Para que possamos cada vez mais pensar em uma 

participação efetiva das crianças, que vá além do discurso e do campo do consumo. 

Possibilitando assim que se entre realmente no campo da cidadania e da atuação infantis. 
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Tabela anúncios SBT   

Tipo produto	 Produto	 Licenciado (se 
sim, qual?)	 Marca	 Gênero	 Usa modelos 

humanos	
Se sim, gênero e 

raça	 Animações	 Música	 Observações	

Alimento	 Picolé Max Algodão Doce	 Max Magilika	 Kibon	 F/M	 Não	 Não	 Sim	 Não	 	

Alimento	 Danoninho Camadinha	 Não	 Danone	N	 Sim	
1 mulher adulta 
branca e uma 
menina branca	

Não	 Não	 	

Alimento	 Dolly	 Não	 Dolly	 N	 Não	 Não	 Sim	 Sim	
4 crianças na animação, 
1 menina negra (sem 
destaque)	

Alimento	 Danoninho Meio A Meio	 Não	 Danone	N	 Não	 Não	 Não	 Não	 	

Alimento	 Suco Ades	 Max Magilika	 Ades	 F/M	 Sim	 2 meninos e uma 
menina brancos	 Não*	 Não	

No comercial, as 
crianças se 
"transformam" nos 
personagens em 
animação	

Brinquedo	 Diário E Bonecas	 Ever After High	 Mattel	 F	 Sim	 1 menina branca	 Não*	 Não	
Começa com o roteiro 
desenho, passa pra 
modelo	

Brinquedo	 Casa De Férias Barbie (e 
Barbie)	 Barbie	 Mattel	 F	 Não (só mãos)	 Não	 Não	 Não	 	

Brinquedo	 Max Steel Tempestade de 
Areia	 Max Steel	 Mattel	 M	 Não	 Não	 Sim	 Não	 	

Brinquedo	 Bonecas Filme Monstros, 
Câmera, Ação	 Monster High	 Mattel	 F	 Não (só mãos)	 Não	 Não*	 Sim	 	

Brinquedo	 Pistas (Desafio Duplo e 
Dino Ataque)	 Hot Wheels	 Mattel	 M	 Sim	 2 meninos 

brancos	 Não	 Não	 	

Brinquedo	 Bonecas Barbie Portal 
Secreto	 Barbie	 Mattel	 F	 Não (só mãos)	 Não	 Não*	 Sim	 	

Brinquedo	 Iate Da Polly	 Polly	 Mattel	 F	 Não*	 Ver obs.	 Não* 
(Abertura E Sim	 2 meninas brancas (em 

meio animação) - 
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Final)	 poucos segundos e 
canto da tela	

Brinquedo	 Hot Wheels Fúria Do 
Dragão	 Hot Wheels	 Mattel	 M	 Sim	 2 meninos 

brancos	 Não*	 Não	 	

Brinquedo	 Imaginext (Bonecos E 
Acessórios)	 Batman	 Mattel	 M	 Sim	 2 meninos 

brancos	 Não	 Não	 	

Brinquedo	 Castelo E Bonecos Barbie 
Portal Secreto	 Barbie	 Mattel	 F	 Não	 Não	 Não	 Não	 	

Brinquedo	 Max Steel Turbo 
Destruidor	 Max Steel	 Mattel	 M	 Não (só mãos)	 Não	 Sim	 Não	 	

Brinquedo	 Diário	 Monster High	 Mattel	 F	 Sim	
1 menina e 2 
meninos - 
brancos	

Não	 Sim	 	

Brinquedo	 Pista Ataque Do Tubarão	 Hot Wheels	 Mattel	 M	 Sim	 2 meninos 
brancos	 	 Não	 	

Brinquedo	 Barbie Cabelos Cacheados	 Barbie	 Mattel	 F	 Não (só mãos)	 Não	 Não	 Não	 	
Brinquedo	 Bonecas Monster Fusion	 Monster High	 Mattel	 F	 Não (só mãos)	 Não	 	 Sim	 	
Brinquedo	 Bichinhos Barbie	 Barbie	 Mattel	 F	 Não	 Não	 Não*	 Sim	 	

Brinquedo	 Imaginext 
(Aeroporto+Navio)	 Não	 Mattel	 M	 Sim	 2 meninos 

brancos	 Não	 Não	 	

Brinquedo	 Bonecos/Carro 
(Dinossauro/Escavação)	 Transformers	 Hasbro	 M	 Sim	 1 menino branco	Sim	 Não	 Ambiente escavação	

Brinquedo	 Baby Alive Bons Sonhos	 Não	 Hasbro	 F	 Sim	 1 menina branca	 Não	 Não*	 	

Brinquedo	 My Little Pony	 My Little Pony	 Hasbro	 F	 Sim	 2 meninas 
brancas	 Não	 Sim	 	

Brinquedo	 Baby Alive Meu 
Lanchinho	 Não	 Hasbro	 F	 Sim	 1 menina branca	 Não	 Não*	 	

Brinquedo	 Max Steel Ameaça Tripla	 Max Steel	 Mattel	 M	 Não	 Não	 Sim	 Não	 	

Brinquedo	 Carrinhos Terremoto e 
Avalanche Garagem Sa	 Não	 Candide	M	 Sim	

2 meninos 
brancos e 1 
homem adulto 
branco	

Sim	 Não	 	
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Brinquedo	 Max Steel Turbo Area	 Max Steel	 Mattel	 M	 Não	 Não	 Sim	 Não	 	
Brinquedo	 Barbie Hair Tattoo	 Barbie	 Mattel	 F	 Sim	 1 menina branca	 Não	 Não	 	

Brinquedo	 Boneca Princesa Brilhante	 Disney	 Mattel	 F	 Sim	 3 meninas 
brancas	 Não	 Sim	 	

Brinquedo	 Polly Ville City	 Polly	 Mattel	 F	 Não	 Não	 Não*	 Sim	 Polly narra	

Brinquedo	 Pista Mutant Machines	 Hot Wheels	 Mattel	 M	 Sim	 1 menino branco	Não	 Não	
Cenas em camera lenta 
com aviso peq. 
Embaixo	

Brinquedo	 Arma Nerf Zombie Strike	 Não	 Hasbro	 M	 Sim	
3 meninos 
brancos (um 
talvez negro)	

Sim	 Não	 	

Brinquedo	 Bonecas	 Equestria Girls	 Hasbro	 F	 Sim	
6 meninas, sendo 
1 negra sem 
destaque	

Não*	 Sim	

No comercial, as 
bonecas se 
"transformam" em 
meninas e depois em 
animação	

Brinquedo	 Bonecos/Carro (Cidade)	 Transformers	 Hasbro	 M	 Sim	 1 menino branco	Sim	 Não	 Ambiente escavação	

Brinquedo	 Tablet Xuxa	 Xuxa	 Candide	F?	 Sim	
2 mulheres 
brancas adultas e 
uma menina 
branca	

Não	 Não	 Usa baixinhos, mas 
muito rosa	

Brinquedo	 Carrinhos Extreme E 
Dragon Garagem Sa	 Não	 Candide	M	 Sim	 5 meninos 

brancos	 Sim	 Não	 	

Brinquedo	 Arma Nerf Ou Nada	 Não	 Hasbro	 M	 Sim	 4 meninos 
brancos	 	 	 	

Brinquedo	 Carrinhos Tornado E Tufão 
Garagem Sa	 Não	 Candide	M	 Não (só mãos)	 Não	 Sim	 Não	 	

Brinquedo	 Baby Alive Hora De 
Comer	 Não	 Hasbro	 F	 Sim	 1 menina branca	 Não	 Não*	 Obs.: uma boneca negra	

Brinquedo	 Spock (Cachorro De 
Pelúcia)	 Não	 Candide	N	 Sim	

4 meninos e 2 
meninas e uma 
mulher (todos 
brancos)	

Não	 Não	 Diz o preço na 
propaganda	
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Brinquedo	 Carrinhos (Batmóvel)	 Batman	 Candide	M	 Sim	

2 meninos 
brancos e 2 
adultos homens 
brancos	

Não	 Não	 	

Brinquedo	 Drone Garagem Sa	 Não	 Candide	M	 Sim	

3 meninos 
brancos e 2 
adultos homens 
brancos	

Sim	 Não	 	

Brinquedo	 Veículos Ben 10	 Ben 10	 Candide	M	 Não	 Não	 Sim	 Não	 	

Brinquedo 
(loja)	 Ri Happy	 Não*	 Ri 

Happy	 F/M	 Sim	
10 (meninos e 
meninas, só 2 
negros)	

Sim 
(Mascote)	 Sim	

Aparecem muitas 
crianças (mais de 10), 
só dois negros sem 
destaque e meninas 
brincam com meninas e 
meninos com meninos	

Entretenimento	Netflix	 Não*	 Netflix	 N	 Não	 Não	 Não*	

Não 
(Nem 
Narrado
r)	

Peixonauta, Monster 
High, Hugo, 
Princesinha Sofia, Meu 
Malvado Favorito 
(filmes de criança)	

Entretenimento	Teatro (Magico De Oz)	 Não*	 (Apoio 
SBT)	 N	 Sim	 Adultos (atores 

brancos)	 Não	 Não	 	

Entretenimento	Filme (A Lenda De Oz)	 Não*	 Paris 
Filmes	 N	 	 Não	 	 Não	 	

Entretenimento	Filme Festa No Céu	 Não	 Fox 
Filmes	 N	 Não	 Não	 Não*	 Não	 	

Entretenimento	Dvd Chiquititas	 Sim	 Chiquiti
tas	 F?	 Não	 Não	 Não	 Não	 Fala você, não usa 

gênero no vocativo	

Entretenimento	UCI - Festa	 Não	 UCI	 N	 Sim	 2 meninos e 2 
meninas brancas	 Não	 Não	 	

Entretenimento	Cd Patrulha Salvadora	 Patrulha 
Salvadora	 SBT	 N	 Não	 Não	 Não	 Não	 	

Jornal	 Jornal + Brinde Dinossauro	Não	 Meia 
hora	 M?	 Não	 Não	 Não	 Não	 Não usam meninos, só 

crianças	
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Legenda: F: direcionado para meninas; M: direcionado para meninos; F/M: direcionado para ambos os gêneros; N: neutro (na análise, as peças consideradas direcionadas para 
ambos os gênero ao mesmo tempo e as neutras foram tomadas como equivalentes) 

Loja de 
Departamento	 Casas Bahia	 Não*	 Casas 

Bahia	 F/M	 Não	 Não	 Não	 Não	 Bicicleta que vai 
mudando de "cor"	

Outros	

Produtos Chiquititas 
(Bubble, Fogãozinho e Kit 
Comprinha, Cds e 
Alimentos)	

Chiquititas	 SBT	 F?	 Não	 Não	 Não	 Não	

Obs. Narradora 
feminina, produtos 
"femininos" e no 
diminutivo 	

Vestuário	 Picadilly For Girls	 Não	 Picadill
y	 F	 Sim	 3 meninas (+-9) 

brancas	 Não	 Não	 	

Vestuário	 Tenis Com Skate	 Monster High e 
Hot Wheels	

Grende
ne Kids	 F/M	 Sim	

1 menino e uma 
menina brancos 
(+-9-11)	

Não	 Não	 	

Vestuário	 Sandália + Acessórios	 Minnie	 Grende
ne Kids	 F	 Sim	 4 meninas (+-6), 

sendo 1 negra	 Não	 Sim	 	

Vestuário	 Trick Nick	 Não**	 Trick 
Nick	 F/M	 Sim	 1 menino e 1 

menina brancos	 Não	 Não	

Crianças 
(apresentadores do 
programa) falando 
diretamente com as 
crianças "participe, 
mostre, faça"	

Vestuário	 Sandália + Relógio	 Monster High	 Grende
ne Kids	 F	 Sim	

Muitas meninas 
(1 negra entre 3 
em destaque)	

Não	 Sim	 	

Vestuário	 Sandália + Bolsa	 Hello Kit	 Grende
ne Kids	 F	 Sim	

2 meninas 
brancas 
(principais) + 1 
negra e uma 
branca	

Não	 Não	 	

Vestuário (loja)	Riachuelo	 Talvez 
(referência)	

Riachue
lo	 N	 Não	 Não	 Sim	 Não	

Duplo direcionamento: 
"Você ganha" (biscoito 
da sorte). e, "você que é 
pai, mãe, avô, avó" 	
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Tabela anúncios Gloob 

Tipo produto	 Produto	 Licenciado (se sim, qual?)	 Marca	 Gênero	Usa modelos 
humanos	 Se sim, gênero e raça	 Animações	 Música	

Alimento	 Chocolate Coloretti	 Não	 Coloretti	 N	 Sim	 Um menino e dois 
adultos brancos	 Não	 Não	

Alimento	 Chocolate + Bicho 
de Pelúcia	 Não	 Cacau 

show	 N	 Sim	 1 homem adulto	 Não	 Não	

Brinquedo	 Caixa Registradora	 Barbie	 Intek	 F	 Sim	 Duas meninas brancas	 Não	 Não	

Brinquedo	 Jogo Certo Errado	 Não	 Estrela	 F/M	 Sim	
Dois meninos brancos e 
uma menina negra 
(adolescentes)	

Não	 Não	

Brinquedo	
Maquina de sorvete 
(Kids Chef Frosty 
Fruit)	

Não	 Multikids	 F/M	 Sim	 2 meninas e 1 menino 
brancos	 Não	 Não	

Brinquedo	 Bonecos e Pelúcias	 Divertidamente (Disney)	 Sunny	 F?	 Sim	 1 menina branca	 Não	 Não	
Brinquedo	 Carrinhos e Pista	 Não	 Dican	 M	 Não	 Não	 Sim	 Não	

Brinquedo	 Máquina de Costura	Não	 Multikids	 F	 Sim	 4 meninas mais velhas 
(adolescentes)	 Não	 Não	

Brinquedo	 Bonecos Playmobil 
Bombeiros	 Playmobil	 Sunny	 M	 Não	 Não	 Não	 Não	

Brinquedo	 Bonecos Playmobil 
1,2,3	 	 Sunny	 N	 Sim	 Mãe e filho brancos	 Não	 Não	

Brinquedo	 Boneca + Kit de 
Beleza	 Frozen	 Sunny	 F	 Sim	 Uma menina branca	 Não	 Não	

Brinquedo	 Fábrica de Pulseiras	Não	 Estrela	 F	 Sim	 2 meninas brancas	 Não	 Não	
Brinquedo	 Bonecos	 Patrulha Canina	 Sunny	 Ambos	 Sim	 1 menino e 1 menina	 	 	

Brinquedo	 Jogo da Mesada	 Não	 Estrela	 Ambos	 Sim	 2 meninos e 1 menina	 Não	 Não	
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	Brinquedo	 Kids Chef 
Sorveteria	 Não	 Multikids	 Ambos	 Sim	 3 meninas (1 negra em 

destaque) e 1 menino	 Não	 Não	

Brinquedo	 Super Massa	 Não	 Estrela	 Ambos	 Não	 Não	 Não	 Não	

Brinquedo	 Dino Zoomer	 Não	 Multikids/ 
PB Kids	 Ambos	 Sim	 2 meninos e 1 menina 

brancos	 Não	 Não	

Brinquedo	 Boneca Elsa 
Cantante	 Frozen	 Sunny	 F	 Sim	 2 meninas brancas	 	 	

Brinquedo	 Bonecas Cup Cake	 Princesas Disney	 Estrela	 F	 Sim	 Menina branca	 	 	

Brinquedo (loja)	 Loja de brinquedos	 Não ** brinquedos sim	 Ri Happy	 F/M	 Sim, mas em 
animação	

Várias, um negro com 
destaque final	 Sim	 Sim	

Brinquedo (loja)	 Loja de brinquedos	 Não ** brinquedos sim	 PB Kids	 F/M	 Não	 Não	 Sim	 Não	

Entretenimento	 Filme Peter Pan	 Não	 Warner 
Bros	 N	 Não	 -	 -	 -	

Entretenimento	 Cd Gaby Estrella	 Gaby Estrella	 Gloob	 F?	 -	 -	 -	 -	
Loja de 
Departamento	

Lojas Americanas 
(1)	 Frozen	 Lojas 

Americanas	F	 Não	 Não	 Não	 Sim	

Loja de 
Departamento	

Lojas americanas 
(2)	 Super-Heróis Marvel	 Lojas 

americanas	 M	 Não	 Não	 Não	 Sim	

Loja de 
Departamento	

Lojas Americanas 
(3)	 Sim vários	 Lojas 

Americanas	F/M	 Não	 Não	 Não	 Sim	

Vestuário	 Bolsa Color Change	Não	 Intek	 F	 Sim	 3 meninas - 1 negra	 Não	 Sim	
Vestuário	 Tênis	 Não	 Skechers	 N	 	 	 	 	

Vestuário (loja)	 Renner	 Não ** brindes sim	 Renner	 F/M	 Sim	 2 meninas, 1 menino e 
mãe brancos	 Não	 Não	

Vestuário (loja)	 C&A	 Não	 C&A	 F/M	 Sim	 Vários, 2 negros (um 
menino e uma menina)	 Não 	 Sim	

Vestuário (loja)	 Malwee	 Não	 Malwee	 F/M	 Sim	
3 meninas (branca, 
negra e asiática) e 2 
meninos	

Não	 Não	


