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RESUMO 

Esta dissertação, que tem como tema “infância, comunicação e consumo” com foco no valor 

simbólico da mercadoria, apresenta um estudo sobre as relações entre a recepção de 

publicidade e o consumo de alimentos por crianças de classes populares e, desta maneira, 

enriquece o debate sobre o consumo e a comunicação dirigida para crianças, na atual 

sociedade brasileira. O objetivo deste trabalho é analisar processos de significação 

realizados pelas crianças em relação aos apelos midiáticos (em especial a publicidade) para 

o consumo de produtos alimentícios. Com base nos Estudos Culturais britânicos e nas 

teorias da comunicação, da cultura do consumo e da infância; e através de uma metodologia 

que incluiu pesquisa de campo de caráter etnográfico com observação do bairro e moradia, 

identificação da programação televisiva assistida pelas crianças (Ibope), observação dos 

intervalos comerciais dos programas de maior audiência pelo público infantil, e identificação 

dos movimentos pela proibição da publicidade para crianças, este estudo de recepção com 

crianças de classe popular discute também questões relativas à regulamentação da 

publicidade voltada para o público infantil. 

 

Palavras-chave: comunicação e consumo, criança, classe popular, publicidade. 
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ABSTRACT 

The theme of this dissertation is “childhood, communication and consumption.” With a focus 

on the symbolic value of merchandise, it presents a study on the relationship between the 

exposure to advertising and consumption of food by children in working class families, thus 

enriching the debate about consumption directed at children in modern Brazilian society. The 

purpose of the study is to analyze meaning processes made by children in relation to 

appeals by the media (especially advertising) for the consumption of food products. Based 

on British Cultural Studies and on theories of communication, consumption culture and 

childhood culture; and using a methodology that includes field research of an ethnographic 

nature with observation of neighborhood and housing, identification of the television 

programming watched by the children, observation of commercial breaks most watched by 

children and identification of movements to prohibit advertising aimed at children, this study 

on exposure of working class children also examines questions related to regulation of 

advertising aimed at children. 

 

Key words: communication and consumption, children, working class, publicity. 
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 INTRODUÇÃO 

O Brasil vem crescendo nos últimos anos. No início dos anos 2000, as taxas de crescimento 

econômico chegaram a dois dígitos, mas mesmo agora, no início da década de 2010, 

apesar da crise econômica sentida em todo mundo, inclusive em nações ditas 

desenvolvidas, a economia brasileira ainda cresce. 

Com este crescimento econômico ocorrido no país, com a melhora na distribuição de renda 

brasileira – o rendimento dos mais pobres cresce a taxas três vezes maiores que o dos mais 

ricos – e com o crescimento do emprego formal – que pode também ser uma consequência 

do aumento nos anos de escolaridade –, a classe C “engordou”, incorporando cerca de 29 

milhões de pessoas somente entre 2003 e 2009 (NERI, 2010) e despontou como a maior 

massa populacional do país, já representando mais de 50% da população brasileira, 

tornando-se também a maior do ponto de vista econômico, com 46,2% do poder de compra 

nacional (contra 44% das classes A e B). 

O aprofundamento desta questão requer tempo para compreender se essa grande 

expansão se perpetuará, e todas as consequências que isso acarretará. Assim, estudar as 

mudanças recentes ocorridas no Brasil nos últimos anos, em especial a expansão da classe 

média, no que tange a renda, escolaridade, crescimento econômico, distribuição de renda, é 

muito importante para o entendimento do crescimento da cultura do consumo no país, e 

muito relevante para compreender se houve também mudanças no comportamento de 

consumo das crianças dessa classe social.  

Há diversos estudos sobre as classes populares que oferecem subsídios para analisarmos 

as recentes alterações no contexto brasileiro, no entanto, há uma carência de estudos de 

recepção e consumo junto ao público infantil, mais especificamente o de classe popular, e 

que, de modo compreensivo e qualitativo, apontem as maneiras como as crianças percebem 

os processos midiáticos – o que pensam, como interagem e como respondem aos apelos da 

mídia. 

Deste modo, partindo dessa ampliação do consumo entre as classes populares no Brasil, 

como problema a ser verificado nesse trabalho, almejamos entender quais as relações entre 

o imaginário, o repertório publicitário e o consumo de alimentos pelas das crianças destas 

classes. 

Inserido no campo de pesquisa denominado “Comunicação, Consumo e Infância”, na linha 

“Processos de recepção e contextos socioculturais articulados ao consumo”, este estudo 

quer contribuir para esse novo campo em construção, ao focar o público infantil de classes 
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populares e o consumo, através de uma abordagem singular, que busca analisar a relação 

entre a recepção de publicidade e o consumo de alimentos por este público, sendo o 

consumo observado não como mera atividade de compra ou como ato “consumista”, mas 

como prática sociocultural. 

Partimos da hipótese de que o repertório infantil não é determinado somente pela circulação 

de publicidade, considerando que o contexto sócio-histórico e cultural da criança define 

diferentes modos de consumo cultural e material. 

O objeto desta pesquisa fixa-se nas relações entre o repertório de escolhas de produtos 

alimentícios e seus vínculos com a publicidade no imaginário de crianças de classes 

populares. 

Seu principal objetivo é enriquecer o debate sobre o consumo e a comunicação dirigida para 

crianças, através de um estudo, de abordagem etnográfica, que problematiza os processos 

de simbologia e significação construídas pelo público infantil, em relação aos apelos 

midiáticos (em especial a publicidade) para o consumo de produtos alimentícios, na atual 

sociedade.  

Como objetivos secundários, que nos auxiliarão a atingir o objetivo principal, queremos 

observar as ligações das crianças de classes populares com as mercadorias, especialmente 

os alimentos; problematizar as relações entre os apelos da publicidade para o consumo de 

alimentos e as apropriações realizadas pelas crianças; identificar o que estas crianças estão 

vendo na televisão e compreender se fazem alguma relação entre o que recebem como 

material comunicacional e aquilo que consomem; e mapear e problematizar diferentes 

posições de atores sociais no debate sobre mídia, publicidade e infância. Frente a esse 

panorama, outro aspecto a destacar é a discussão sobre a regulamentação – e até uma 

eventual proibição – de publicidade voltada para o público infantil, sobre o qual também nos 

posicionamos. 

É importante ressaltar que esta pesquisa trabalhou com o desafio de olhar através da 

perspectiva da criança, ouvindo-a com relação ao que consome e ao que vê na mídia. 

Estamos olhando a criança como cidadã, com direitos frente ao consumo – direito à 

informação, direito à orientação, direito à participação, direito à responsabilidade social das 

empresas, direito à educação para conviver na sociedade do consumo. A criança que vive 

nesta sociedade, sofre influências não apenas do mercado, mas também das outras 

diversas instituições sociais com as quais convive, tais como a escola, a família, a mídia, a 

cultura como um todo. 
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E por fim, delimitar o consumo de materialidades nos alimentos nos permitiu observar uma 

atividade cotidiana inerente a todas as famílias, não apenas da classe pesquisada, mas de 

todas as classes sociais. 

Para dar conta deste trabalho, dividimos o estudo em dois eixos teóricos: o eixo da 

comunicação e o eixo do consumo, sempre considerando as teorias dos Estudos Culturais 

britânicos, estudos dedicados à recepção que levam em conta o estudo do cotidiano 

considerando as diversas formas de atividade do receptor, que sofre influência do ambiente 

em que vive. Além disso, conectando os dois eixos, está localizado o público infantil, e 

assim, lançaremos mão de teorias que tratam do tema da infância. 

Dos autores que trabalham o tema da infância, David Buckingham foi o mais relevante em 

nossa pesquisa, ainda que tenhamos levado em conta a perspectiva de vários outros 

autores, tais como Philippe Ariès, Isabel Orofino e Sonia Livingstone. Ao falar da criança, 

David Buckingham a considera, tanto quanto os adultos, vinculada à cultura do consumo, 

que expressa suas necessidades através de suas relações com as mercadorias e pelos 

textos midiáticos que permeiam sua vida, e defende que precisamos encontrar maneiras de 

preparar as crianças para lidar com o mundo do consumo e não apenas mantê-las ao largo 

desse ambiente. 

Mary Douglas, Baron Isherwood, Néstor García Canclini e Everardo Rocha são os principais 

autores que direcionaram o trabalho na temática do consumo. Douglas e Isherwood, ao 

trazerem uma visão antropológica do consumo, nos mostraram como as escolhas de um 

consumidor podem nos falar sobre seu universo e que os bens adquiridos, por serem 

usados como um meio de se comunicar, são capazes de estabelecer relações sociais. 

García Canclini complementa essa visão ao evidenciar que o consumo é exercício de 

cidadania, pois tem reflexo nas relações do indivíduo com os outros. E por último, Everardo 

Rocha traz à tona questionamentos sobre a cultura do consumo, nos mostrando que este é 

um tema que deve ser estudado a fundo, pois o evidencia como fenômeno da cultura 

“moderno-industrial-capitalista” e principalmente como “um fenômeno-chave para 

compreender a sociedade contemporânea”. (2005, p.135). 

E “costurando” estes temas está a perspectiva do sujeito ativo e crítico dos Estudos 

Culturais, evidenciados em minha pesquisa através principalmente do trabalho de Stuart 

Hall, e na América Latina, dos textos de Jesús Martín-Barbero e Guillermo Orozco Gómez. 

Os procedimentos metodológicos que adotamos, visando ampliar essa discussão sobre o 

consumo de alimentos e as posições simbólicas escolhidas e vividas pelo público infantil, 
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foram, primeiramente, uma pesquisa bibliográfica sobre os temas Comunicação, Consumo e 

Recepção, vinculados aos Estudos Culturais britânicos e à Teoria latino-americana das 

mediações, com objetivo de definir conceitos (comunicação, consumo, criança e classe 

social). 

A segunda etapa foi a pesquisa de campo, de “caráter etnográfico”, com observação do 

bairro e moradia, documentada por fotografias 1e entrevistas através de um roteiro 

semiestruturado aplicado a dez crianças de classe C com idades entre 8 a 10 anos, dez 

questionários e entrevistas semiestruturadas com suas mães 2. Para efeito de grupo de 

controle e comparação de dados, quatro entrevistas com crianças de classe A da mesma 

faixa etária do grupo anterior e também com suas mães. 

Depois, identificamos a programação mais assistida pelas crianças (através da medição 

Ibope de audiência) e a observação dos intervalos comerciais dos programas de maior 

audiência pelo público infantil de classe popular. 

E por último, a análise interpretativa dos dados colhidos na pesquisa empírica, à luz dos 

eixos teóricos acima expostos, e exposição dos resultados, onde, a partir das categorias 

teóricas, buscamos entender não apenas o que elas estão consumindo, mas principalmente 

interpretar as significações realizadas por elas neste processo, considerando os modos de 

mediação social pelos quais passam essas crianças. 

 

  

                                                
1 As fotografias das crianças não serão apresentadas neste trabalho, porque sua exposição não fora 
expressamente autorizada por seus pais, e também porque não encontramos código de conduta 
definido, que discorra sobre a exposição de crianças em trabalhos acadêmicos. 
2 Procuramos para as entrevistas, pais, mães ou responsáveis pelas crianças entrevistadas, mas em 
todas as nossas entrevistas, as mães foram as responsáveis respondentes. 
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1 CAPÍTULO 1 - ESTUDOS SOBRE INFÂNCIA, COMUNICAÇÃO E CONSUMO 

1.1 PONTO DE PARTIDA 

Nessa dissertação buscamos evidenciar algumas relações existentes entre o consumo de 

alimentos por crianças de classes populares – faixa econômico-social essa que vem, nos 

últimos anos, crescendo e aumentando seu poder de compra no país – com seu repertório 

cultural e publicitário (especialmente da publicidade de gêneros alimentícios), partindo da 

hipótese de que o contexto social e familiar em que vive a criança também influencia em 

suas escolhas e que seu imaginário não é determinado apenas pela comunicação midiática. 

E neste primeiro capítulo pretendemos apresentar a reflexão teórica que nos orientou nesta 

investigação, dividida entre os eixos teóricos da Comunicação e do Consumo, interligados 

pela teoria que discorre sobre o tema da infância. 

Embora este não seja um estudo antropológico, a antropologia social permeia esse trabalho, 

pois de alguma maneira queremos analisar o relacionamento de seres humanos, 

especialmente as crianças e suas famílias, com os símbolos e valores que atravessam a 

sociedade do consumo, expandindo o contexto do consumo, de uma compra que supre uma 

necessidade isolada (alimentar-se, por exemplo), para uma aquisição que supre uma 

necessidade simbólica (levar para a escola um chocolate para ser consumido no recreio, 

que possa ser compartilhado com um colega, por exemplo). Queremos observar essas 

crianças que escolhemos, conforme definições de Everardo Rocha, através de um olhar de 

“estranheza”, com um “senso agudo da observação”, colocando “aquilo que está 

automatizado em suspensão” (1995, p.23), nos mostrando que podemos pensar a 

publicidade como algo que está presente no cotidiano das crianças não apenas como um 

mecanismo que quer vender produtos, mas também como um fenômeno que registra o 

cotidiano e negocia “sensações”, “estilos de vida”, “sistemas de classificação”, “emoções” 

(1995, p.27). 

Douglas e Isherwood, ao trazerem uma visão antropológica do consumo, nos mostraram 

que as pessoas não compram bens apenas para suprir suas necessidades biológicas, mas 

que como estes bens têm uma função comunicativa, eles podem ser usados como um meio 

de estabelecer relações sociais, e que o “consumo é o processo de transformar mercadorias 

em bem-estar” (DOUGLAS, 2007, p. 26).  

García Canclini (2009, p.114) vai complementar essa visão ao mostrar que se deve 

considerar as mediações do bairro, da família e de outros grupos quando se trata de 
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interpretar uma mensagem pelos meios de comunicação, e que o consumo de certos bens 

gera distinção.  

Mesma perspectiva adotada pela Teoria das Mediações latino-americana, que defende que 

“o eixo do debate deve se deslocar dos meios para as mediações, isto é, para as 

articulações entre práticas de comunicação e movimentos sociais.” (MARTÍN-BARBERO, 

1997, p. 258). 

A perspectiva que os Estudos Culturais britânicos nos colocaram, através principalmente do 

texto de Stuart Hall (2003) nos evidencia que uma mensagem codificada pelo emissor 

poderá ser decodificada de diversas maneiras, interpretada de acordo com o os signos que 

circulam no ambiente do receptor, e não há razões para crer que isso também não ocorra 

com as crianças.  

A inteligência e a reflexividade infantil se manifestam desde os 
primeiros momentos da vida e a teoria social é profundamente carente 
de aportes que valorizem este ponto de vista: o lugar de fala da 
criança e as linguagens que estas utilizam para se fazer compreender 
pelos adultos. (OROFINO, 2011, p.5). 

Se as crianças “dialogam” com seus pais e outros adultos, demonstram seus quereres e 

não-quereres, manifestam seus gostos, já desde os primeiros dias, através do choro, o que 

dizer das crianças de hoje, que estão cada vez mais expostas às dinâmicas comunicativas 

de ordem global, sejam elas de massa ou interativas? E há que se considerar também que 

as crianças e jovens de hoje podem conectar-se a mais de um meio ao mesmo tempo, o 

que influenciará na maneira como suas identidades passarão a ser construídas. 

E por fim, o consumo também é algo cotidiano na vida das crianças, ainda que muito do que 

consomem seja comprado por suas famílias, elas têm influência na seleção daquilo que 

usam, que vestem, que comem, e essas suas escolhas as ajudarão a definir seu papel em 

seu grupo social, as auxiliarão a fazer parte desta sociedade, que, para alguns autores, é 

uma sociedade de consumo. 

 

1.2 AS INFÂNCIAS 

Na sociedade medieval, (...) 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 
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essencialmente a criança do adulto, mesmo jovem. Essa consciência 
não existia. (ARIÈS, 2011, p. 99). 

Conforme nos demonstra a citação de Philippe Ariès, no ocidente, e em especial na Europa, 

a infância não foi sempre percebida como uma idade particular. Na Idade Média, a criança, 

assim que podia viver sem a constante observação de sua mãe ou de sua ama, passava 

diretamente ao mundo adulto. A partir do século XVI, a criança começou a assumir uma 

função dentro do espaço residencial, a de distrair e relaxar aos adultos da casa, o que Ariès 

(2011, p. 100) descreve como “paparicação”; e já no final do século XVII, as crianças 

passaram a ocupar ainda mais espaço na casa, a chamar atenção por suas brincadeiras ou 

“tatibitates”. A partir do século XVIII, com uma grande preocupação com a higiene, a saúde 

e a educação das crianças, estas foram alçadas a um lugar central dentro do núcleo familiar, 

e a partir daí, “a família começou (...) a se organizar em torno da criança e a lhe dar uma tal 

importância, que a criança saiu de seu antigo anonimato” (ARIÈS, 2011, p. xi). 

A família deixou de ser apenas uma instituição do direito privado para 
a transmissão dos bens e do nome, e assumiu uma função moral e 
espiritual, passando a formar os corpos e as almas. (ARIÈS, 2011, p. 
194). 

Se na Idade Média o conceito de infância não existia, e restringia-se ao número de anos da 

criança, na Idade Moderna a infância é concebida como um “resultado de processos 

sociais”. A criança ocupa lugar de destaque dentro da família, que por sua vez exerce papel 

fundamental nessa “construção social”. (BUCKINGHAM, 2007, p. 19 e 20). 

Daniel Miller também percebeu, em sua pesquisa sobre os sujeitos e objetos de devoção 3, 

“a ascensão da criança como objeto de devoção contemporânea” (2002, p. 137), e a grande 

evidência disso foi a importância que as mães de classe média entrevistadas em seu 

trabalho deram ao que compravam (e o que proibiam) para seus filhos. 

Já no Brasil, para os “pobres” 4, conforme observação de Cynthia Sarti (2011, p. 52 e 53), a 

família tem papel ainda mais relevante, pois as instituições públicas oferecem serviços 

precários no que tange a educação, saúde e amparo à velhice e à infância e então, a família 

                                                
3 Em seu livro “Teoria das Compras”, em que Daniel Miller discorre sobre o que orienta as escolhas e 
o consumo dos consumidores, o autor trata sobre objetos e sujeitos de devoção. O autor observou 
como dentro das famílias dedica-se imenso amor às crianças, e dentre outras coisas, conclui que 
aquilo que se compra em um lar também tem a intenção de que aqueles que o frequentam gostem 
daquilo que está sendo comprado. 
4 Cynthia Sarti define como “pobres”, um segmento da sociedade brasileira, especificamente os 
moradores da periferia da cidade de São Paulo entrevistados em sua pesquisa de campo no início da 
década de 1990. “Pobre” para a pesquisadora é uma “categoria moral, o que abre caminho para que 
a condição de pobre comporte valores positivos, numa sociedade marcada por valores (riqueza, 
poder e prestígio) aos quais os ‘pobres’ não têm acesso.” (2011, p.12). 
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assume esse papel de mediador com a vida cotidiana, não apenas funcional, mas torna-se 

principalmente uma referência no mundo. 

A família não é apenas o elo afetivo mais forte dos pobres, o núcleo de 
sua sobrevivência material e espiritual, o instrumento através do qual 
viabilizam seu modo de vida, mas é o próprio substrato de sua 
identidade social. (SARTI, 2011, p. 52 e 53). 

Além disso, a pesquisadora também nos mostra que a concepção de família para os 

“pobres” inclui necessariamente a presença de filhos, sendo composta de “três peças: o 

casamento (o homem e a mulher), a casa e os filhos”. (SARTI, 2011, p. 72). 

Partindo dessa importância que a criança assume na família e também na sociedade é que 

queremos iniciar uma discussão sobre a comunicação e o consumo entre as crianças, 

porém antes é necessário explicar o que, neste estudo, entendemos por infância. 

Como se definir criança? Se usarmos a definição da Convenção dos Direitos da Criança da 

Organização das Nações Unidas (ONU), estaríamos falando de todo ser humano menor de 

18 anos, que tem direito à vida, à sobrevivência, ao desenvolvimento, a um nome e uma 

nacionalidade, a uma família, à educação, à proteção, com direito assegurado de acesso à 

informação e que pode exprimir livremente a sua opinião e seus pontos de vista sobre 

questões que lhe digam respeito e de ver essa opinião tomada em consideração. Se 

trabalharmos sob a ótica do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança é aquela de até 

12 anos, que tem assegurado, com prioridade, os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à 

educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, por sua família, sua comunidade, pela 

sociedade em geral e pelo poder público. 

O conceito de infância no ocidente passou por várias mudanças, transformando-se ao longo 

da história, mas neste estudo, vamos considerar a conceituação de criança usada por David 

Buckingham, que considera três campos: sua família, sua experiência educacional e o uso 

que fazem de seu tempo de lazer, a fim de tentar preencher a “lacuna” a que as crianças 

foram submetidas historicamente, já que  

(...) as estatísticas oficiais ainda tendem a usar os pais ou a família, 
em vez das crianças, como unidades básicas de contabilidade. E o 
que é mais fundamental, a categoria ‘criança’ permanece 
extremamente escorregadia. A pergunta sobre quando termina a 
infância e quando começam a juventude ou a idade adulta recebe 
respostas muito diferentes (...). E é claro que não podemos falar sobre 
as crianças enquanto uma categoria homogênea: o que a infância 
significa e como ela é vivida obviamente dependem de outros fatores 
sociais tais como gênero, ‘raça’ ou etnicidade, classe social, 
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localização geográfica e assim por diante. (BUCKINGHAM, 2007, p. 93 
e 94). 

Vamos considerar a criança não apenas como um conceito universal ou natural, 

determinada apenas pela biologia, mas como “uma construção social”, em cuja vida também 

fazem parte suas realidades materiais. Enquanto a criança é um estágio biológico da vida 

pelo qual todos passamos, o conceito de infância aqui adotado considera cada sujeito com 

sua particularidade, portanto, infâncias, no plural. As infâncias são o resultado de processos 

sociais e discursivos, que por sua vez são “codificadas em leis e políticas, e se materializam 

em (...) práticas sociais e institucionais”. (BUCKINGHAM, 2007, p. 20). 

“Infância” é (...) um termo mutável e relacional, cujo sentido se define 
principalmente por sua oposição a uma outra expressão mutável, 
‘idade adulta’. (...) Assim, a idade em que a infância termina 
legalmente é definida de forma primária em termos da exclusão das 
crianças de práticas definidas como propriamente ‘adultas’, sendo as 
mais óbvias o emprego remunerado, o sexo, o consumo de álcool e o 
voto. (BUCKINGHAM, 2007, p. 21). 

Mas apesar das leis, muitas vezes as “crianças de verdade” iniciam-se nessas atividades 

consideradas “adultas” muito antes de terem permissão legal.  

A infância, ainda que parcialmente definida como construção social, é ainda um conceito em 

desenvolvimento. Buckingham (2007, p. 25) defende que nenhuma ideia de infância pode 

ser neutra, sempre considera uma ideologia, seja ela “progressista”, ou “reacionária” – a 

criança nem é aquele ser puro e inocente que precisa ser protegido de tudo e controlado, 

como também não é aquele ser que pode tomar todas as decisões acerca do que lhe diz 

respeito. Mesmo pais e professores, representando a família e a escola, são muitas vezes 

contraditórios, pois ao mesmo tempo em que dizem às crianças que elas deveriam crescer, 

ao pedir que sejam responsáveis, por outro lado negam às crianças atividades a que elas 

supostamente não têm idade para fazê-lo, impróprios para crianças, como quando ao dizer 

que “isso não é coisa para criança”, “saia da sala pois isso não é para sua idade”. 

Ao falar da criança, a percebemos, tanto quanto os adultos, vinculada à cultura do consumo, 

que expressa suas necessidades através de suas relações com os produtos que consome e 

pelos discursos midiáticos que permeiam sua vida.  

Em todos os discursos sobre a infância, sejam os produzidos por adultos para adultos, tais 

como nos textos acadêmicos ou literatura e programas televisivos alusivos ao tema, ou nos 

discursos produzidos por adultos para as crianças, como na literatura ou mídia eletrônica 

infantil, a impressão que se tem é que o público infantil está definido, mas na verdade é 

ainda um objeto em construção, e por isso precisamos analisar as crianças de diferentes 
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maneiras, observando-as, ouvindo-as, dando-lhes voz, “uma vez que as crianças raramente 

são consideradas ou ouvidas a respeito de questões que dizem respeito a elas” (OROFINO, 

2011, p.5), e pouco se percebe a presença das crianças na produção dos discursos sobre si 

mesmas.  

Nesta pesquisa, optamos por escutar as crianças, especificamente as de idade entre 8 a 10 

anos, da periferia da zona sul de São Paulo, por entender que nesta faixa etária as crianças 

já se encontram em um estágio de autonomia que permite maior articulação para nos contar 

mais detalhes de seu dia a dia. 

 

1.3 OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO NO COTIDIANO DAS CRIANÇAS 

No cotidiano das crianças, e nos centros urbanos, o que é o nosso caso, os pais não são as 

únicas referências de comportamento, e a escola e o livro não são os únicos lugares onde 

se pode buscar conhecimento. 

Assim, não é novidade para pais, professores, ou outras pessoas que têm alguma relação 

com crianças, que estas têm cada vez mais contato com as mídias eletrônicas e interativas 

– televisão, rádio, internet, jogos virtuais, redes sociais, celular. E todos que convivem com 

crianças já perceberam como elas dialogam muito mais facilmente, e também com muito 

mais frequência, com os meios digitais e interativos de comunicação. Se pedirmos a uma 

criança, independente da faixa etária ou da classe social, para descrever um dia seu, como 

o que fizemos nesta pesquisa, a descrição deve passar por assistir desenhos, ver 

telenovelas com a família, e mais comumente nas classes sociais mais favorecidas, jogar no 

computador, no tablet ou no celular, conversar com os amigos no messenger ou na rede 

social, muitas vezes em mais de uma dessas atividades ao mesmo tempo (observando-se 

os bens de que dispõe cada uma das crianças, o que não necessariamente significa que 

não ter computador em casa, não se possa ter acesso à rede, por exemplo).  

Pois a mídia é, se nada mais, cotidiana, uma presença constante em 
nossa vida diária, enquanto ligamos e desligamos, indo de um espaço, 
de uma conexão midiática, para outro. Do rádio para o jornal, para o 
telefone. Da televisão para o aparelho de som, para a Internet. Em 
público e privadamente, sozinhos e com os outros. (SILVERSTONE, 
2005, p. 20). 

Caroline, uma das entrevistadas de classe popular deste estudo, de 8 anos, quando 

perguntada sobre sua rotina, mostra como a mídia faz parte de seu cotidiano: “volto pra 

casa (da escola), almoço e vou para o computador ou para a TV assistir Bob Esponja.  
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Depois descanso por uma hora, faço o dever, e janto quando a minha mãe chega em casa 

do trabalho.” 

E, além disso, as experiências estão cada vez mais globalizadas – veem-se os mesmos 

filmes aqui no Brasil e na Europa, desenhos produzidos no Japão estão nos televisores de 

toda parte do mundo, muitos dos fenômenos musicais norte-americanos estão tocando nas 

rádios nacionais e tem até música brasileira estourando nas paradas mundiais, como o hit 

de Michel Teló “Ai se eu te pego”, para ficar em alguns poucos exemplos. 

O depoimento do Carlos Eduardo, outro dos entrevistados desta pesquisa, de 10 anos, pode 

ilustrar esse comportamento. Ao ser perguntado que programas ele costumava assistir, 

declarou: “eu gosto de Cartoon Network, porque passa os desenhos que eu gosto”. E ao lhe 

perguntar quais eram esses desenhos, ele responde: “Ben-10, Supremacia Alienígena, 

Drama Total e A vingança da ilha”, todos estes, conteúdos produzidos fora do Brasil, o que 

não impede que sua brincadeira favorita, como ele mesmo declarou, seja o tradicional 

“pega-pega” durante o recreio escolar. 

Esse conteúdo globalizado é uma das razões para que muitos críticos acreditem que as 

mídias estão ofertando uma cultura homogênea e sem fronteira às crianças, e estas 

estariam perdendo as tradicionais diferenças culturais, e correriam o risco de tornarem-se 

iguais por todo o globo. Mas assim como as culturas locais não desapareceram frente a 

estímulos globalizados, apesar de sofrerem sua influência, não há evidências de que ao 

crescer sob os signos do mercado global, como McDonald’s, Disney, Facebook, Playstation, 

Cartoon Network, entre outros, a cultura infantil local irá mesmo desaparecer, parece mais 

provável que as crianças irão, através da observação dessa cultura global, reinterpretar 

essa cultura localmente, e poderíamos até supor que estas novas mídias eletrônicas podem 

estar possibilitando às crianças contato com coisas, pessoas, idiomas, lugares, culturas que 

elas não conseguiriam ver tão facilmente, proporcionando viagens virtuais, o que poderia 

torná-las mais curiosas, mais criativas, mais comunicativas, mais interessadas e até mais 

realizadas. Ao entrar em contato com uma cultura diferente da sua, a criança sofrerá alguma 

influência dessa outra cultura, ao invés de simplesmente copiá-la sem alterações. 

O processo de globalização que agora vivemos (...) é ao mesmo 
tempo um movimento de potencialização da diferença (grifo do autor) 
e de exposição constante de cada cultura às outras, de minha 
identidade àquela do outro. (MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 3). 

O que podemos observar é que, nos últimos anos, os próprios pais (em particular, os 

urbanos e mais favorecidos economicamente), com o intuito de preparar melhor os filhos 

para os desafios do mundo atual e de protegê-los da violência urbana, mudaram a rotina de 
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lazer de suas crianças, preenchendo seu o tempo livre, que era vivido entre brincadeiras de 

rua e no ambiente externo, com cursos extracurriculares de idiomas, reforços de 

matemática, aulas de esporte, ou seja, eles mesmos tiraram as crianças da rua e as 

colocaram em um ambiente controlado – pelos adultos, claro –, e teoricamente mais seguro. 

E estando a criança dentro de casa, qual seria a diversão mais óbvia se não a televisão, o 

videogame ou o computador? 

Como no exemplo de Bárbara, nossa entrevistada de classe alta de 10 anos, que tem 

agenda repleta. Ela nos contou que após as aulas de toda manhã, faz inglês às segundas e 

quartas, aula de dança street jazz às segundas após a aula de inglês, tênis às terças e 

quintas, e tem apenas as sextas-feiras “livres para assistir TV e brincar com as amigas do 

condomínio”. 

Ou Simone, mãe da entrevistada de classe popular Caroline, de 8 anos, que é um exemplo 

de alguém que coloca a vida da filha em primeiro plano, pois contou que a pequena estuda 

em escola particular, com período estendido e com mais recursos, como aula de 

computação e inglês, paga pelo escritório onde trabalha, e que isso é motivo para que ela 

nem sequer pense em procurar outro emprego. 

A televisão, que desde quando surgiu, e ainda hoje, mas agora em companhia do 

computador, são percebidos apenas como meios prejudiciais à vida social e familiar, pois 

teriam potencial viciante e reduziriam o contato humano. Grande parte dos estudos de 

psicologia social que examinam a mídia e a infância, e outros autores críticos da cultura do 

consumidor, tais como o Instituto Alana (Projeto Criança e Consumo) 5 no Brasil e também 

outros, como Susan Linn, autora de “Crianças do consumo. A infância roubada” ou Juliet 

Schor, autora de “Nascida para Comprar”, compreendem a criança de maneira passiva e 

linear, com uma visão parcial e não avaliam a relação da criança com a mídia, não 

reconhecem a influência das outras experiências vividas na infância, não percebem que as 

mensagens recebidas podem sim afetar o comportamento da criança, mas que esse 

comportamento não será necessariamente um mero reflexo do que passou na tela ou 

através do monitor. Eles veem as crianças como seres frágeis, e até mesmo também os 

adultos, como manipuláveis, que, seduzidas, simplesmente repetiriam e reagiriam ao que 

passa na televisão. As mídias têm sido condenadas por explorar a inocência das crianças, 

por transformá-las em consumidoras, mas seria possível nos dias de hoje manter a criança 

longe dos monitores ou de fora da sociedade de consumo? Não seria ela uma cidadã, não 

apenas com necessidades, mas também com desejos e quereres, que algumas vezes 

                                                
5 Entidade sem fins lucrativos, que atua em um amplo espectro em busca de garantir condições para 
a vivência plena da infância, fase essencial na formação humana. (www.alana.org.br) 
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poderão ser atendidos, e outras não, com direito a sucessos e frustrações, tal qual aos 

adultos? Será mesmo que tudo que é transmitido pelos meios de comunicação tem a 

intenção de persuadir as mentes infantis? 

Não estamos aqui tentando provar que as mensagens distribuídas pela mídia não atinjam as 

crianças, pois se assim fosse, as empresas não gastariam milhões em publicidade, as 

novelas e filmes não seriam imitados, mas sim evidenciar que o computador hoje, e antes a 

televisão, propiciaram uma nova visão do mundo, e que eles podem sim proporcionar novas 

experiências e ajudar na educação. Nem os adultos, e tampouco as crianças são meros 

consumidores–espectadores passivos, totalmente influenciáveis, narcotizados pelo poder da 

mídia. As crianças são capazes de interpretar uma mensagem e muitas até podem perceber 

que a publicidade tenta persuadi-las, isso quando elas dão importância ao que veem na 

televisão, pois algumas pesquisas 6 já apontam que a propaganda não é significativa fonte 

de informação para as crianças, que buscam muito mais a opinião de seus pais, de 

familiares e de amigos. A mídia não se mostra como fator determinante, mas como 

coadjuvante nos processos sociais. E a influência do exemplo dos que estão mais perto, 

como familiares, igreja, professores, colegas, não pode ser ignorada, pois pode até ser mais 

contundente que a influência midiática. As crianças, sim, reagem às mensagens televisivas, 

porém agregam a elas suas experiências. 

Ficou claro em nossas 14 entrevistas com as crianças que nenhuma delas teve problemas 

em nos nomear seus programas preferidos da televisão, nem tampouco nenhuma 

dificuldade em compreender o que era uma propaganda, quando lhes perguntamos sobre o 

assunto. Assim como ficou claro na pesquisa de Rita Ribes Pereira e Katia Bizzo, sobre as 

crianças e as telenovelas, que “as crianças que participaram da pesquisa, de modo geral, 

tinham clareza de que a novela apresenta uma história em ficção.” (2009, p.230). 

Sendo assim, fazendo um paralelo com o que disse Silverstone sobre as brincadeiras, de 

que “sabemos, mesmo durante a infância, quando estamos brincando e quando não” (2005, 

                                                
6 David Buckingham (2007) levanta algumas pesquisas do campo da psicologia cognitivista ou 
construtivista e também sobre a pesquisa de “efeitos” norte-americana que já compreendem o público 
infantil como “processadores ativos de significados” e que leva em consideração as “diferenças 
individuais” entre os espectadores e que tem contestado a visão das crianças como “vítimas passivas 
dos artifícios sedutores dos ‘persuasores ocultos’”. (p. 154 e 155) 

Também destaca algumas pesquisas sobre comportamento do consumidor que evidenciam que “a 
propaganda pode influenciar a escolha dos consumidores sobre as marcas, mas que ela raramente 
os estimula a comprar uma quantidade maior de um produto, qualquer que seja ele” e que “para as 
crianças em geral, a propaganda é menos significativa como parte de informação do que outras 
fontes, como os familiares, os amigos ou as visitas às lojas”. (p. 217) 
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p.126), cremos que as crianças também sabem discernir o que é programação e o que é 

propaganda, separando o que é realidade e o que é ficção.  

 

1.4 O PROCESSO COMUNICACIONAL 

O que os processos e práticas de comunicação coletiva põem em jogo não são 
unicamente os deslocamentos do capital e as inovações tecnológicas, mas sim 
profundas transformações na cultura cotidiana das maiorias: nos modos de se 
estar junto e tecer laços sociais, nas identidades que plasmam tais mudanças e 
nos discursos que socialmente os expressam e legitimam. (MARTÍN-BARBERO, 
2003, p. 4). 

 

Para dar início a esta reflexão, destaco a contribuição de Vera França, que define a 

comunicação como um “componente básico da vida social, experiência permanente do 

homem” (2010, p. 44), ato constante na vida do indivíduo, um aprendizado que se inicia nos 

primeiros dias de vida. E Hohlfeldt complementa que a comunicação é troca de mensagens, 

uma habilidade, que se pode aprender, ou “um fenômeno social, porque se dá através da 

linguagem e implica um número maior de elementos que uma só pessoa.” (2010, p. 61 e 

62). 

Várias disciplinas, dentro das ciências sociais ou não, interessaram-se pelo estudo da 

comunicação – a filosofia, as ciências políticas e humanas, e também a economia, a biologia 

ou a psicologia. É um tema plural, pois transita, conforme palavras de Mattelart, “entre o 

biológico e o social, a natureza e a cultura, os dispositivos técnicos e o discurso, a economia 

e a cultura, (...) o local e o global, o ator e o sistema, o indivíduo e a sociedade”. (2011, p. 

10). As primeiras concepções de uma “ciência da comunicação”, datadas do final do século 

XIX, tratava a comunicação como fator integrador das sociedades humanas, principalmente 

na sociedade industrial, no entanto, estes primeiros estudos consideravam uma hierarquia – 

o que era irradiado pelo centro, ou das altas classes sociais, era o que chegaria à periferia, 

à grande massa populacional. A partir do início do século XX os estudos do social passam a 

considerar não apenas as “estruturas”, tais como a escola, a família, o Estado, as igrejas, as 

corporações, os grupos, mas também as pequenas atividades cotidianas. 

É por esta época que os estudos de comunicação deixam de focar apenas na questão da 

emissão da mensagem, passando a olhar também para a maneira como ela era recebida 

(recepção), pois enfim percebeu-se que ao considerar a comunicação como um processo de 

mão única, considerando apenas a mensagem enviada e não como ela foi recebida, o 

processo estava incompleto. No cotidiano da sociedade atual, como evidenciou Baccega 
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(2007, p. 79 e 80), os discursos se inter-relacionam, dialogam com outras falas, se anulam e 

se complementam, podendo assim dar forma a novos discursos, ressignificar novas falas. 

Nestes discursos o receptor não é passivo, ao contrário, está inundado por sua condição 

sócio-histórica. O sujeito é ativo e crítico, posto que todo indivíduo lê e reelabora as 

mensagens que recebe do emissor, e produz outros, que também serão reelaborados e 

interpretados a partir dos signos da sociedade por onde se propagam esses discursos, 

signos que são referência em seu próprio universo. A mediação ocorrida na comunicação, 

entre a mídia e seu espectador, sempre será uma circulação e uma transformação de 

significados, ou conforme Paulo Freire, “a leitura do mundo precede a leitura da palavra” 

(1983, p.11), texto e contexto se inter-relacionam de maneira inseparável. 

Segundo os autores consultados, os Estudos Culturais britânicos, caracterizados por sua 

dimensão multidisciplinar, a partir da segunda metade do século XX, renovaram as Ciências 

da Comunicação ao mostrar que, embora se relacionem em um mesmo processo de 

comunicação, a codificação e a decodificação da mensagem são práticas diferentes. A 

comunicação passa então a ser estudada de uma maneira mais complexa, evidenciando 

que não se trata de um processo linear, onde a mensagem enviada chega ao destino sem 

nenhuma distorção, em que há participação ativa apenas do locutor, mas que o interlocutor 

também tem papel na compreensão da mensagem. Os estudos realizados no CCCS (Centre 

for Contemporary Cultural Studies) de Birmingham passaram a considerar a recepção como 

parte do processo comunicacional, considerando a maneira como os significados são 

gerados nos ambientes em que os sujeitos vivem e se inter-relacionam, incluindo as 

influências das experiências vividas pelos indivíduos, declarando que o cotidiano precisa ser 

estudado para que se possa compreender os sujeitos. Para os Estudos Culturais, a cultura 

não é formada apenas por um apanhado de “experiências passivas”, mas por “intervenções 

ativas” (AGGER, apud ESCOSTEGUY, 2010, p. 156). Estes estudos dedicados à recepção 

propõem pensar as conexões entre os meios e os sujeitos. 

Quando, em 1980, publica seu artigo Codificação / Decodificação, Stuart Hall instaura uma 

polêmica ao se opor à unidirecionalidade do modelo de comunicação vigente, um processo 

comunicativo desenhado como um circuito linear em que o emissor origina a mensagem que 

o receptor vai receber (emissor � mensagem � receptor), e este modelo não era capaz de 

prever que o receptor não necessariamente captaria a mensagem com o mesmo significado 

com que fora enviado pelo emissor, afinal, o receptor, ao receber esta mensagem, irá 

traduzi-la de acordo com os signos que apreendeu de seu universo. Além disso, os 

significados não são fixos, o sentido é algo formado a partir de várias referências, que pode 

ser modificado com a interação com outros signos circulantes. Produzir uma mensagem é, 

na verdade, um ato bastante complexo, pois a recepção não é algo que simplesmente 
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“acontece na outra ponta da cadeia de comunicação.” (HALL, 2003, p. 354). A comunicação 

não acontece em uma direção única. 

O modelo de Codificação / Decodificação foi uma tentativa de Hall de falar da mídia de uma 

maneira diferente, ainda que a codificação seja uma prática que difira da decodificação, elas 

interagem entre si, se relacionam, fazem parte de um mesmo circuito. O objetivo era 

esclarecer que a mensagem não tem um significado único e fixo, e que portanto, não 

poderia haver uma leitura única e fixa desta mensagem. É claro que aquele que a envia 

espera ter uma “leitura preferencial”, como se quisesse dizer “leia-me desta forma”, mas 

nunca conseguirá colocar no texto todas as suas possíveis leituras – alguém da audiência 

sempre conseguirá ler, ou decodificar, o discurso de uma outra maneira, diferente daquela 

que o emissor imaginou ou preferia. A leitura de toda mensagem sempre será uma atividade 

social, que, por sua vez, estará relacionada com o modo em que o sujeito está inserido no 

mundo. (HALL, 2003, p. 366) 

E seguindo esse argumento, Alonso (2005, p. 24 e 25) chama a atenção para o poder 

limitado das mensagens comerciais, pois por mais que os publicitários queiram, estamos 

longe de viver em um modelo “estímulo-reflexo”, na cultura de consumo os sujeitos 

receptores decodificam a mensagem segundo referências multidimensionais.  

E para aprofundar-se na pesquisa de recepção, Martín-Barbero (apud ESCOSTEGUY, 

2005) observa que é necessário investigar a vida cotidiana, a estética, o consumo e a 

história social e cultural dos sujeitos. A recepção compreende a comunicação como um 

movimento de diálogo, que se constrói com o tempo, e sob influência dos signos que 

circulam no meio social. E foi principalmente através dos estudos de, e sobre a, televisão 

que se pode comprovar empiricamente como se dá a atividade de recepção, onde se 

evidenciou o receptor como um sujeito que realiza esta atividade de formas variadas. Este 

importante meio de comunicação de massa influencia o telespectador, pois há um 

relacionamento, tanto emocional quanto racional, estabelecido ao longo do tempo e cativado 

pela programação diversificada. A televisão assume um papel sociocultural muito mais 

amplo do que a simples busca do emissor por audiência.  

Deste modo, o ato de assistir televisão passou, de maneira contundente, a ser considerado 

um processo ativo e social – “as pessoas não absorvem passivamente, inputs subliminares 

da tela”. (HALL, 1990, p.8 – tradução minha) 7.  Ver televisão torna-se uma atividade de 

relacionamento social, ainda que dentro do ambiente familiar. A televisão passou a ser, para 

muitas famílias, um instrumento ao redor do qual se constituíam muitas das relações 

                                                
7 No original “People don’t passively absorb subliminal ‘inputs’ from the screen” 
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domésticas, e os programas não eram apenas vistos, mas principalmente comentados, 

debatidos, discutidos, questionados, ou seja, permeados de outras atividades e falas, que 

na maioria das vezes não se tratavam de mera repetição de conteúdo. E da mesma maneira 

que as pessoas se alimentam do conteúdo midiático e são influenciadas por ele, a 

comunicação midiática também sofre influência do que falam as pessoas sobre o seu 

conteúdo, e se retroalimenta destas influências para continuar produzindo conteúdo. 

A instituição que produz a mensagem está reproduzindo uma ideologia, mas mesmo essa 

ideologia dominante não é capaz de se fazer onipresente. “As instituições não produzem 

significados. Elas os oferecem”, defende Roger Silverstone. (2005, p. 18). A mídia tentará 

reproduzir os signos que já foram antes trabalhados, o que auxiliará para que toda fala seja 

compreendida com base em um sentido já conhecido, aquele sentido familiar e reconhecido 

pelo receptor, porém sem nenhuma garantia de que seja compreendido na íntegra com o 

mesmo significado emitido pelo emissor. Bons exemplos disso podem ser trazidos do 

mercado publicitário, afinal as propagandas não mostram os padrões ideais dominantes por 

mero acaso: ao mostrar uma família, ela o faz com pais jovens, saudáveis, cheios de 

energia e com filhos felizes, porque essa é a convenção de família feliz; ou ainda, não 

coloca em um anúncio de viagem aeromoças bonitas e bem-humoradas senão com a 

intenção de vender quão agradável e revigorante pode ser a viagem das merecidas férias; e 

tampouco mostraria bolhas nos pés em um comercial de sapatos, mas apenas expõe como 

as mulheres sentem-se lindas, femininas e atraentes sobre saltos altíssimos. A mesma 

dinâmica ocorre no jornalismo, um repórter que faz uma matéria não consegue permanecer 

isento (quantas vezes já presenciamos sustos ou emoções em noticiários da TV?), vai 

colocar no texto que estiver produzindo referências daquilo que já tenha vivido, ou então, 

visando a maior audiência, vai buscar algo que seja mais facilmente aceito pela sociedade. 

E mesmo as matérias escritas e anúncios impressos, sempre virão carregados de 

significados do mundo daqueles que os escrevem. Também as telenovelas, que apesar de 

ao longo dos anos terem trazido novos padrões e levando tabus a serem discutidos, trazem 

referências de família, de como vivem os ricos e os pobres, do padrão de felicidade do 

“casal protagonista” ou padrão de castigo aos vilões. Se, tanto a peça publicitária, quanto o 

noticiário, ou a teleficção, não fizerem sentido para a audiência, essa não apreenderá o seu 

conteúdo, tornando-o inócuo, e mesmo que a mídia chame a atenção da audiência, isso não 

garantirá que o sentido apreendido será aquele intencionado pelo emissor. 

Com estes exemplos fica claro que a codificação não surge de maneira espontânea e 

totalmente sem referências, toda produção de conteúdo é gerada em decorrência do 

universo discursivo daquele que o produz e da mesma maneira, a decodificação não é 

automática, a mensagem será recebida de acordo com os sentidos familiares ao receptor. A 
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comunicação é um processo de mediação, de circulação de significados, que implica 

movimentação de um discurso para outro, de remodelação de sentidos, e isso colabora para 

a produção de novos signos, novos discursos.  

Pode parecer curioso, mas se ficarmos algumas horas em frente à televisão, observando 

como a propaganda retrata seus personagens, quais temas são abordados nos programas 

semanais, como as novelas posicionam suas tramas e quais os destaques dos noticiários, 

conseguiremos entender muitos estereótipos de uma sociedade. Uma cultura pode ser lida 

através da comunicação, especialmente aquela que ocorre nos meios de comunicação de 

massa. Por isso, a mídia precisa ser estudada sob a ótica de que é bastante presente em 

nosso dia a dia, e este fato simplesmente não pode ser ignorado, pois representa o 

“ordinário e o contínuo” (SILVERSTONE, 2005, p.12), nos oferece a cultura cotidiana de 

bandeja (ainda que o significado dessa cultura cotidiana dependa do espectador ter sido 

capaz de notá-la ou de ter sido tocado, atraído ou repugnado por ela), estejamos sozinhos 

ou em público. 

Quero mostrar que é por ser tão fundamental para nossa vida 
cotidiana que devemos estudar a mídia. Estudá-la como dimensão 
social e cultural, mas também política e econômica, do mundo 
moderno. Estudar sua onipresença e sua complexidade. Estudá-la 
como algo que contribui para nossa variável capacidade de 
compreender o mundo, de produzir e partilhar seus significados. 
Quero mostrar que deveríamos estudar a mídia como parte (...) 
daqueles aspectos da experiência que tratamos como corriqueiros e 
que devem subsistir para vivermos e nos comunicarmos uns com os 
outros. (SILVERSTONE, 2005, p. 13). 

Esta comunicação midiática, que contribui para nosso entendimento do mundo e nos 

fornece bagagem para nos comunicarmos com os outros, tem se tornado cada vez mais 

onipresente em nosso cotidiano, e cada vez mais complexa também. Os meios de 

comunicação produzem e ofertam, diariamente em nossa vida cotidiana, os sentidos mais 

diversos. Através de suas representações, a mídia filtra e modela as realidades do dia a dia, 

nos oferece palavras e ideias que podem ser expressas para que possamos interagir e nos 

sentirmos parte de nosso grupo. 

Durante o século XX, não só a televisão, mas também o telefone, o rádio, o cinema, 

deixaram de ser apenas bens de consumo, para tornarem-se, principalmente, instrumentos 

indispensáveis para a vida cotidiana, e o crescimento da internet e da presença dos 

celulares do tipo smartphone, promete intensificar ainda mais a presença da cultura 

midiática, já que abre a possibilidade de sermos acessados a qualquer tempo e em qualquer 

lugar. As redes são hoje ponto de encontro de milhares de pessoas, que se agrupam de 

acordo com suas afinidades, por algumas de suas características em comum, ou em 
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decorrência de objetos e serviços que costumam consumir. As redes constituem uma nova 

realidade na cultura midiática sobre a qual vamos tratar a seguir. 

 

1.5 A EMERGÊNCIA DA SOCIEDADE EM REDES NOS DIAS DE HOJE 

Assim como os estudos de comunicação, os próprios meios de comunicação e a publicidade 

se transformaram muito nas últimas décadas principalmente com o crescimento da internet, 

da interatividade e da globalização dos conteúdos, até mesmo o rádio e a televisão se 

renderam ao ganho de relevância da rede mundial de computadores, aos conteúdos 

transnacionais, à diversificação de audiências, à comunicação interativa, isso tudo puxado 

pelas novas demandas da comunicação mercadológica. 

a mídia, de maneira geral, passa pelo mesmo processo (de 
transformação), haja vista que é o mercado publicitário quem assegura 
grande parte dos recursos disponíveis para certa ordenação do 
espaço midiático. (FONTENELLE, 2009, p. 17). 

Nos anos 1980 e 1990 a televisão e a mídia impressa prevaleceram como mídias de massa. 

Mas a partir daí, as redes de computador e as telecomunicações exploraram rapidamente o 

potencial da digitalização e do software livre com o objetivo de gerar novas formas de 

comunicação interativa, seja local ou globalmente.  (CASTELLS, 2009, p. 58 – tradução 

minha). 8  

O processo de globalização, definido por Muniz Sodré (2002, p. 11 e 12) como a 

“teledistribuição mundial de pessoas e coisas”, que passou a deslocar capital e informação 

ao redor do mundo em alta velocidade, que integrou e uniu comunidades, organizações, 

nações, transformou o mundo em uma experiência interconectada, e desde seu surgimento, 

a sociedade deixou de ser delimitada pelas fronteiras dos países. As cidades, 

principalmente as grandes, abrigam gente de todos os cantos do globo, e assumem 

características de várias localidades – como a China Town em plena Nova Iorque, onde se 

fala chinês, apesar de se localizar nos Estados Unidos. Na União Europeia, onde todos 

usam a mesma moeda e os cidadãos dos países circulam livremente, mas que, no entanto 

não deixam de falar seus idiomas e nem de ter seus governos autônomos. Ou então a 

maneira que os negócios passaram a ser feitos: um carro cujo design pode ter sido 

originado na Itália, será produzido no México, testado nos Estados Unidos e enviado para o 

                                                
8 Do original “Throughout the 1980s and 1990s, (...) broadcasting and the print press remained, by 
and large, mass media. By contrast, computer networking and telecommunications rapidly exploited 
the potential of digitalization and open source software to generate new forms of local / global 
interactive communication.” 
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trânsito Argentino; ou então um fabricante de brinquedos no Brasil, olhando para o 

divertimento das crianças brasileiras, encomenda um determinado brinquedo, cujo molde 

pode ter sido feito nos Estados Unidos e posteriormente será enviado à China para que de 

lá saiam os produtos finais, que poderão finalmente ser embalados no Brasil seguindo a 

legislação local. 

Quanto mais a vida social se torna mediada pelo mercado global de 
estilos, lugares e imagens, pelas viagens internacionais, pelas 
imagens da mídia e pelos sistemas de comunicação globalmente 
interligados, mais as identidades se tornam desvinculadas (...) de 
tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem “flutuar 
livremente”. Somos confrontados por uma gama de diferentes 
identidades, dentre as quais se parece possível fazer uma escolha. Foi 
a difusão do consumismo (...) que contribuiu para esse efeito de 
‘supermercado cultural’. (HALL, 2006, p.75). 

Apesar de alguns acharem que as identidades foram homogeneizadas pela globalização, 

não é possível deixar de olhar para o “local” – e não faltam bons exemplos disso: ainda se 

usam sáris na Índia, os franceses ainda receiam em comer fast food, na região dos pampas 

brasileiros o chimarrão ainda é uma tradição, os negros norte-americanos têm um jeito 

específico de falar o idioma inglês, e as crianças brasileiras, apesar de toda influência 

midiática americana, continuam preferindo o futebol ao beisebol ou ao rugby. Deste modo, 

nem houve o triunfo do “global” e nem a persistência do velho nacionalismo “local”, o que 

fica é um híbrido dos dois mundos, uma sociedade “glocal”. 

Neste mundo cada vez mais globalizado e com meios de comunicação cada vez mais 

acessíveis, a televisão permanece como um importante retrato da sociedade local como 

divulgador de identidade cultural e como uma relevante fonte de informação, não só de 

adultos, mas também de crianças. A cultura popular não se rende ao poder das empresas 

internacionais de mídia, continua dando vazão a seus interesses, mesmo que de maneira 

um pouco modificada pela cultura dominante da sociedade em que vive. Desse modo, 

estudar o popular, a cultura de massa, o cotidiano é, portanto, uma maneira de estudar os 

usos, de sairmos do etnocentrismo dos meios, da produção, e nos movermos “para o lugar 

onde é produzido o seu sentido: para os movimentos sociais”, e enxergarmos o ciclo 

completo da comunicação. E é nas relações sociais que essa comunicação acontece. 

(MARTIN-BARBERO, 1997, p. 269). 

Hoje, a comunicação da sociedade é global e em rede, pode acontecer a qualquer hora, 

com apenas uma pessoa ou com muitas ao mesmo tempo, nos meios de comunicação 

tradicionais, nos locais de circulação social, em eventos, no trabalho, em casa, e claro, na 

internet. Manuel Castells (2009) separa a comunicação dos dias de hoje em três formas que 
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coexistem, interagem e se complementam: a comunicação interpessoal, a comunicação de 

massa e a comunicação interpessoal de massa (mass self-communication, no termo original 

cunhado pelo autor). A primeira é a comunicação de interação ‘um-a-um’, ou a conversa 

entre duas pessoas. A segunda é a comunicação ‘social’, aquela onde o conteúdo pode ser 

difundido em toda a sociedade, ou seja, a comunicação de massa, em que a mensagem é 

enviada de um para vários, como na comunicação massiva tradicional (rádio, televisão, 

jornal, livro, etc.), que pode também ser interativa. Já a terceira é aquela que surge com a 

expansão da internet. A mass self-communication é capaz de enviar mensagens de muitos 

para muitos, em tempo real, ou em uma data pré-determinada, e com a possibilidade de 

usar comunicação ponto-a-ponto. Este tipo de comunicação é de massa, porque pode 

atingir uma audiência global, mas é ao mesmo tempo interpessoal porque é gerada por um 

único emissor e porque o receptor é escolhido, direcionado. (CASTELLS, 2009, p. 54 e 55). 

A partir da década de 1990, as fronteiras entre os meios de comunicação de massa e as 

outras formas de comunicação ficaram cada vez mais nebulosas. Mídias não-tradicionais 

como as mídias sociais, a comunicação sem fio e a rede de computadores assumiram um 

uso muito diverso, sendo utilizadas no trabalho, para as conexões pessoais, para 

networking, para informar-nos, para entreter, para buscar serviços públicos, para política, 

para religião, além de também serem usadas para se acessar os tradicionais meios de 

comunicação de massa, como televisão, rádio, jornais, transformando, assim, também 

esses meios. Não que as mídias tradicionais estejam se tornando obsoletas e sendo 

totalmente substituídas pelas novas, mas estas últimas com certeza estão mudando o modo 

como as primeiras são usadas. E apesar da televisão continuar sendo o maior meio de 

comunicação de massa, sua programação vem sendo transformada a partir da repercussão 

imediata de seu conteúdo e sua recepção vem se tornando individualizada, afinal a cada dia 

aumenta o contingente de espectadores que assiste a sua programação não de acordo com 

a grade das emissoras, mas em suas telas de computador, ou mais recentemente, em seus 

tablets. O mesmo acontece com a mídia impressa, os jornais são hoje bastante lidos em 

suas versões online, mais de uma vez ao dia e comentados imediatamente, e ainda que o 

jornal continue sendo um meio de massa, ele mudou a maneira de difundir sua mensagem. 

Ou seja, até mesmo a comunicação de massa é baseada na internet, tanto na produção de 

seu conteúdo quanto na recepção deste conteúdo, pois a população que usa internet, 

praticamente “vive” com ela. (CASTELLS, 2009). 

Fica evidente que a tecnologia promoveu importantes alterações no dia a dia das pessoas. 

As mudanças da mídia podem ser percebidas, primeiro pela grande proliferação, seja de 

número de canais, seja da própria penetração dos meios, que praticamente se tornaram 

itens de primeira necessidade mundo afora, e pelo aumento do acesso, devido à redução 
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dos custos, ao computador doméstico, à televisão a cabo, às câmeras digitais, aos 

smartphones. E em segundo lugar, cada vez mais a comunicação tem convergido com a 

informação – a TV digital, a exibição de filmes pela internet, as compras on-line, a exibição 

paga de filmes e programas, reduziram drasticamente a diferença entre a difusão 

convencional e a televisão interativa. 

Há também uma importante mudança no tempo e no espaço, ocasionada por todas as 

novidades midiáticas e tecnológicas apresentadas à sociedade, podemos ser acessíveis de 

qualquer parte do mundo e de maneira imediata, os meios de comunicação tornaram-se 

interativos, virtuais e on-line. E não só a mídia tem ganhado mais penetração, mas aquilo 

que se relaciona a ela também está cada vez mais abrangente, especialmente quando 

estamos falando da criança como público-alvo. 

os programas de TV não são apenas programas de TV: eles são 
também filmes, discos, histórias em quadrinhos, jogos de computador 
e brinquedos – sem falar em camisetas, pôsteres, lancheiras, bebidas, 
álbuns de figurinhas, comidas e uma miríade de outros produtos. A 
cultura midiática infantil cada vez mais atravessa as fronteiras entre 
textos e entre formas midiáticas tradicionais. (BUCKINGHAM, 2007, p. 
131). 

E quais as mudanças que a sociedade em redes traz para as infâncias, especialmente para 

as crianças nascidas nos últimos anos? Estas crianças já nasceram com a internet presente 

em suas vidas (mesmo que o acesso à rede ainda esteja engatinhando no Brasil e que de 

fato apenas as crianças de elite tenham acesso permanente à internet, as lan houses vêm 

popularizando, socializando e difundindo o meio). Muitas nem sequer têm os movimentos 

firmes, mas já sabem mexer em celulares e tablets ou no mouse do computador, porque 

isso lhes dá acesso a brincadeiras e a filminhos. 

Como já mencionamos, aparelhos como o telefone, o rádio, a televisão e o computador 

passaram da categoria de bens de consumo para a condição de ferramentas do cotidiano, e 

a internet cada vez mais disponível e acessível promete aumentar ainda mais a importância 

da cultura midiática no dia a dia. 

Hoje essas redes não são unicamente o espaço no qual circulam o 
capital, as finanças, mas também um ‘lugar de encontro’ de multidões 
de minorias e comunidades marginalizadas ou de coletividades. 
(MARTÍN-BARBERO, 2003, p. 2). 

E com essa passagem da comunicação centralizada para a interatividade, os meios de 

comunicação nos oferecem diariamente novos significados. A mídia nos apresenta 

referências para a vida cotidiana por meio de suas representações, cria meios de nos 

expressarmos para que possamos interagir e pertencer, e também contribui para a mudança 
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do mundo atual, incluindo novos meios (como a internet) e novas maneiras de se relacionar, 

porém ainda continua estruturando o cotidiano dos espectadores. 

Claudia, mãe da entrevista Bruna, de 10 anos e de classe alta, costuma, todas as noites, 

preparar seus compromissos do dia seguinte no computador após o jantar: “a gente janta, 

então ajudo na lição das crianças, coloco as crianças no banho, e vou para o computador 

organizar os compromissos e pagamentos do dia seguinte e ler as notícias do dia”. 

E os meios de comunicação, em especial a publicidade, auxiliam na transmissão dos 

códigos do consumo para a sociedade globalizada, participando das transformações das 

identidades culturais, de acordo com as novas conexões que são estabelecidas. A 

publicidade nos mostra um mundo  

que é parecido com a vida e, no entanto, completamente diferente, 
posto que sempre bem-sucedido. Onde o cotidiano se forma em 
pequenos quadros de felicidade absoluta e impossível. (...) mundo 
nem enganoso nem verdadeiro, simplesmente porque seu registro é o 
da mágica. Pode-se, então, através da publicidade, levantar os olhos 
para um universo de significações. (ROCHA, 1995, p. 25). 

É um mundo onde o que pode ser visto, a exterioridade assume grande importância, mas na 

verdade o que realmente se almeja é apenas ser reconhecido. O sujeito de hoje exerce 

diversos papeis sociais, dependendo, por exemplo, se está atuando como profissional, como 

pai, como filho, como amigo, ou como alguma combinação desses papeis. Ou seja, não 

importa se os integrantes de um grupo são muito diferentes em termos de etnia ou classe 

social, haverá um dispositivo discursivo, um código identitário formado por símbolos e 

representações, capaz de uni-los. E há um cardápio de identidades oferecido pelo mercado 

através de produtos e serviços, uma série de pacotes subjetivantes ofertados nas mídias 

para serem consumidos e descartados rapidamente: “identidades globalizadas flexíveis, que 

mudam ao sabor dos movimentos do mercado e com igual velocidade”. (SIBÍLIA, 2002). 

Este é um movimento ambíguo, pois ao mesmo tempo em que o sujeito quer integrar-se a 

um grupo, ele quer novas identidades para distinguir-se. 

 

1.6 O CONSUMO COMO ATIVIDADE SOCIAL 

Podemos até pensar que o que menos se consome num anúncio é o 
produto. Em cada anúncio ‘vendem-se’ ‘estilos de vida’, ‘sensações’, 
‘emoções’, ‘visões de mundo’, ‘relações humanas’, ‘sistemas de 
classificação’, ‘hierarquia’ em quantidades significativamente maiores 
que geladeiras, roupas ou cigarros. Um produto vende-se para quem 
pode comprar, um anúncio distribui-se indistintamente. (ROCHA, 1995, 
p. 27). 
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Por muito tempo o consumo foi tema de menor importância, em parte em decorrência do 

viés moralista predominante, que sempre privilegiou o estudo da produção e também do 

viés hedonista, que vê o consumo apenas como consumismo 9. Não que a produção não 

tenha sua relevância e é claro que os estudos iniciados por Marx foram importantes para a 

pesquisa crítica da modernidade, ao revelar as várias dimensões do mundo (social, política, 

histórica e cultural), no entanto, ao tratar também dos usos e apropriações dos bens 

materiais e simbólicos, os estudos de comunicação evidenciam que não haverá produção se 

não houver o consumo. 10  

Esta foi outra discussão levantada pelo artigo de Hall (2003), propondo uma nova leitura aos 

textos de Marx, quebrando a leitura predominante de uma produção central e determinista. 

O que Hall (op. cit.) tenta elucidar é que Marx privilegia o momento produtivo em seu 

modelo, ao iniciar o circuito do capital pelo processo de produção, porém ele também 

evidencia que é o consumo que vai fixar a produção, da mesma maneira que a produção vai 

estabelecer o consumo. García Canclini (2009) complementa essa visão ao indicar que o 

consumo é a prática que completa o ciclo econômico de produção.  

A sociedade capitalista necessita dos consumidores, que são úteis não apenas porque 

oferecem seus ganhos e suas economias, mas principalmente pelo consumo dos bens 

produzidos. E o consumo não é apenas parte do sistema onde a indústria produz, o varejo 

vende e o consumidor final compra, mas sim processo cotidiano, parte de todo o sistema 

social, pois refere-se à maneira que as pessoas vivem em sociedade. 

Podemos afirmar que em nossa sociedade a produção, o consumo e 
os meios de comunicação compõem um todo de partes indissociáveis 
e interdependentes, que rege a subjetividade e a formação das 
identidades. (CASTRO, 2010, p. 97). 

Alonso (2005) esclarece que a sociedade de consumo atingiu tamanha maturidade e 

complexidade, que se torna inútil e insuficiente defender as posições mais tradicionalistas, 

onde o consumo é sinônimo de alienação e manipulação da sociedade, mas também a 

                                                
9 A palavra consumismo neste estudo é considerada como uma patologia, ato compulsivo de 
comprar, o excesso, o vício, o desvio de uma prática intrínseca à vida cotidiana. 
10 Everardo Rocha (2005) levantou quatro categorias de consumo presentes no senso comum: 
hedonista, moralista, naturalista e utilitária. Na primeira, o consumismo frenético seria o caminho para 
a felicidade e para a realização pessoal. Na segunda categoria, a moralista, o consumo seria o 
responsável por diversas mazelas da sociedade e a produção seria superior ao consumo. Na 
categoria naturalista, consumir seria algo natural ou o ato necessário para satisfazer alguma 
necessidade fisiológica. E por fim, a categoria utilitária é aquela onde o estudo do consumo é visto 
como uma maneira de se vender sempre mais. 
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posição oposta, que o apresenta como soberano e símbolo de liberdade total, pois em 

ambas as visões o sujeito social não tem espaço. 

Mas é fato que o consumo ocupa lugar central no cotidiano da sociedade atual. E por isso é 

muito importante esclarecer que ao falar de consumo não estamos nos referindo a 

consumismo. Estamos nos referindo ao consumo através do qual as pessoas buscam suprir 

suas necessidades, não apenas as biológicas, mas principalmente as simbólicas, aquelas 

construídas pela cultura. O consumo não é, nesta pesquisa, entendido apenas como o ato 

de compra, mas como prática sociocultural, considerado como uma ferramenta social, que 

serve para enviar e receber mensagens. O consumo é atividade relevante no dia a dia das 

pessoas, que através dele buscam suprir suas necessidades mais subjetivas, aquelas de 

pertencimento, de identificação com seus semelhantes. Os objetos e serviços adquiridos e 

consumidos podem distinguir ou aproximar um sujeito de outro, tornando-o, ou não, parte de 

um determinado grupo 11. 

Pelo consumo, os objetos diferenciam-se diferenciando, num mesmo 
gesto e por uma série de operações classificatórias, os homens entre 
si. O consumo é (...) o palco das diferenças. O que consumimos são 
marcas. Objetos que fazem a presença e/ou ausência de identidade, 
visões de mundo, estilos de vida. (...) Eles trazem um universo de 
distinções. (ROCHA, 1995, p. 67). 

No entanto, o consumo vem constantemente sendo confundido com consumismo e 

frequentemente associado ao discurso da felicidade, como se só o que fosse passível de ser 

comprado, pudesse trazer bem-estar, como se apenas o que se encontra nas lojas 

trouxesse alívio para a ansiedade, como se todo conforto e alegria pudesse ser mensurado 

e adquirido por um cartão de crédito ou parcelado em vezes: quanto mais dinheiro eu tenho, 

mais eu posso comprar, e por isso mais feliz eu poderia ser. 

Muitos discursos sobre o consumo passam pela busca do homem pela felicidade e pela 

satisfação de suas necessidades, e alguns pesquisadores, baseados no pensamento de 

Marx, encontram explicação na utilidade dos bens, mas em contrapartida há outros que 

falam em motivação sociocultural. O ser humano consome bens com o objetivo de satisfazer 

suas necessidades, mas não o fará sem critério, a maneira que fará suas escolhas refletirá o 

sistema de valores em que está socialmente inserido. 

O próprio Marx sofreu continuamente ataques, durante sua vida, por 
argumentar que as mercadorias eram consumidas de acordo com seu 

                                                
11 A distinção é aqui trabalhada segundo conceito de Pierre Bourdieu, em que todo consumo é 
distintivo no sentido de uma diferença reconhecida entre os agentes sociais, e cuja busca “produz 
separações destinadas a serem percebidas, ou melhor, conhecidas e reconhecidas como diferenças 
legítimas” (BOURDIEU, 2011, p.144). 
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valor como objeto de status, ou expressões da personalidade do 
comprador. Hoje, tais ideias se tornaram tão familiares, que é difícil 
nos situarmos dentro da estrutura mental dos críticos utilitaristas de 
Marx, que viam cada homem e cada mulher agindo racionalmente na 
busca do interesse econômico racional, comprando apenas o que era 
necessário para o uso. (SENNETT, 1998, p. 185). 

E ainda hoje se encontra quem defenda a teoria de que o consumo é apenas “uma 

contrapartida da produção em massa” (SLATER, 2002, p. 171), no entanto, cada vez mais 

esse sistema vem sendo substituído pela especialização e pela diversificação, seja no 

consumo ou na produção. O próprio marxismo defende que o consumo está conectado à 

produção em um mesmo circuito, e não é apenas uma consequência desta última. Para que 

cada bem produzido seja vendido, é preciso que haja um comprador, que veja valor nessa 

mercadoria, e cuja renda seja proveniente da produção deste ou de outros bens e serviços. 

Na sociedade capitalista, o consumo não é apenas parte do sistema econômico, mas sim de 

todo o sistema social, refere-se à maneira que as pessoas vivem em sociedade.  

Alguns produtos e serviços que consumimos têm a função de suprir nossas necessidades, 

outros o fazemos em busca de um certo conforto e bem-estar, mas está claro que em 

nenhum dos casos os adquirimos apenas por seu valor de uso, que é igual para todos – não 

se trata exclusivamente de satisfação de necessidades biológicas –, busca-se o valor de 

signo, a necessidade construída pela cultura, a essência social que um produto assume ao 

transcender o valor de uso. E justamente porque o consumo não é simples satisfação de 

necessidades é que ele assume um caráter ilimitado de significação, pois sempre será 

possível renovar a simbologia criada dentro da sociedade. 

As necessidades produzidas por esse sistema de valores sociais são completamente 

diferentes da pura satisfação de necessidades fisiológicas. O indivíduo, ao consumir um 

bem ou um serviço, está, ao mesmo tempo, consumindo um símbolo. Os bens cumprem sua 

função objetiva em que são insubstituíveis, mas tornam-se substituíveis “de modo mais ou 

menos ilimitado no campo das conotações, onde assume(m) valor de signo”. 

(BAUDRILLARD, 2007, p. 76). 

 “Nunca se consome o objeto em si”, já identificou Baudrillard (2007, p. 60) ao discorrer 

sobre o tema na França no início da década de 1970. Os objetos convertem-se em signos 

que distinguirão o indivíduo – tornando-o semelhante a um determinado grupo e diferente de 

outros. 

O consumidor vive as suas condutas distintivas como liberdade e 
como aspiração, como escolha, e não como condicionamento de 
diferenciação e de obediência a um código. (BAUDRILLARD, 2007, p. 
60). 



37 

 

Desse modo, o consumo assume o papel de linguagem. Ao consumir, o indivíduo constrói 

significações, que podem ser lidos por outros indivíduos. Nesse consumo-linguagem, há a 

busca por uma autenticidade, por uma personalidade única, que identifique o indivíduo em 

um grupo, que por sua vez também não é totalmente homogêneo, mas que partilha códigos 

e signos, e é isso que o diferencia de outro grupo. 

Na sociedade dos dias de hoje, o consumo é também maneira de interagir e de pertencer. 

Conforme García Canclini, “o consumo serve para pensar” (2009, p.114), pois consumir 

certos bens pode gerar distinção ao organizar as diferenças e desigualdades. Ao consumir, 

o indivíduo tem acesso aos bens e aos serviços, e passa, assim, a ter acesso ao social. 

Consumindo, o cidadão identifica-se ou diferencia-se dos outros, e desta maneira comunica-

se e interage com eles. Ao apresentar uma teoria sociocultural do consumo, García Canclini 

(2009) busca dissolver a noção preconceituosa de que consumir não é um ato individual, 

movido por desejos irracionais e por gostos pessoais, noção esta que ainda se encontra 

presente em alguns discursos dos dias de hoje, e assim procura evidenciar que consumir é 

um exercício de cidadania, porque se reflete diretamente nas relações dos indivíduos. A 

aquisição de bens, que como já mencionado, supre as necessidades simbólicas dos 

cidadãos, que ao usar um determinado produto, enviam e recebem mensagens; que ao 

consumir, participam da vida social. O indivíduo faz parte de um grupo que consome 

determinados bens, e ao mesmo tempo, consome estes bens para fazer parte deste grupo. 

Bourdieu, na França da década de 50, já havia percebido que 

O bar não é apenas o local em que se vai para beber, mas para beber 
em companhia e em que é possível instaurar relações de 
familiaridade. (BOURDIEU, 2007, p.173). 

Os Estudos Culturais, ao trabalharem com recepção, começaram a deixar pra trás a crítica 

ao consumismo em prol de uma análise antropológica da atribuição de valor simbólico aos 

objetos materiais, que seriam uma das primeiras formas através das quais as pessoas 

constroem seus relacionamentos e sua identidade social. 

E na Antropologia do Consumo, ao assumir o consumo como fenômeno social e cultural, 

Mary Douglas e Baron Isherwood colocam a pesquisa do consumo em posição privilegiada 

para compreender a vida contemporânea, mostrando que o consumo, e as escolhas e as 

preferências do indivíduo, podem ser, e são, usados para que o indivíduo conte sobre si 

mesmo, suas preferências, seu universo, sua cultura. Todos os bens materiais carregam um 

significado social e são usados como um meio de comunicação, capazes de estabelecer e 

de manter relações sociais. (2009, p.105 e 116). 
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O homem é um ser social. Nunca poderemos explicar a demanda 
olhando apenas para as propriedades físicas dos bens. O homem 
precisa de bens para comunicar-se com os outros e para entender o 
que se passa à sua volta. As duas necessidades são uma só, pois a 
comunicação só pode ser construída em um sistema estruturado de 
significados. Seu objetivo dominante como consumidor (...) é a busca 
de informação sobre a cena cultural em constante mudança. 
(DOUGLAS e ISHERWOOD, 2009, p. 149). 

Se o consumo assume papel de linguagem identitária e tudo o que “compramos diz algo 

sobre quem somos” (CAMPBELL, 2006, p. 52), o modo como reagimos a um determinado 

produto ou serviço pode ser capaz de nos identificar com o grupo a que pertencemos, ou 

com aquele que buscamos pertencer. Duas pessoas podem dizer coisas completamente 

diferentes sobre um mesmo produto, reagir de maneira distinta a ele, e então, ao monitorar 

as nossas reações a diversos produtos, montamos nossa “lista” de bens e serviços 

preferidos, de marcas adotadas, e isso é parte de nossa identidade.  

O consumo é “uma produção simbólica: depende dos sentidos e valores que os grupos 

sociais dão aos objetos e às atividades de consumo. Assim, é uma atividade social 

quantitativa e qualitativamente central em nosso atual contexto histórico.” (ALONSO, 2005, 

p. 30 – tradução minha). 12 

o sistema de consumo não se baseia em derradeira instância na 
necessidade e no prazer, mas num código de signos e de diferenças. 
(BAUDRILLARD, 2007, p. 79). 

Fossem todos os produtos consumidos apenas ao seu valor de uso, não haveria espaço 

para a diversidade de marcas encontradas hoje e as empresas não teriam mudado seu foco 

do apelo racional e não gastariam verdadeiras fortunas para comunicar os diferenciais de 

suas marcas, que em muitos casos são apenas apelos emocionais. O marketing usa a 

pesquisa e a publicidade para capturar o sujeito através de suas paixões inconscientes, para 

posteriormente transformá-las em fetiches reais. (FONTENELLE, 2005). Gradativamente a 

comunicação com apelo à funcionalidade de produtos e serviços está cedendo espaço para 

o benefício que estes podem proporcionar ao seu consumidor. 

Nos últimos anos, não mais bastava entender os motivos racionais pelos quais o 

consumidor consumia, era preciso ir além, e entender a maneira que este consumidor 

pensava e o que sentia, para que as empresas entregassem a ele, não apenas o que ele 

precisava, mas o que ele desejava. E foi a partir daí que as empresas passaram a vender 

não apenas o produto, mas principalmente a experiência atrelada a ele. Não é mais 

                                                
12 No original “una producción simbólica: depende de los sentidos y valores que los grupos sociales 
dan a los objectos y a las actividades de consumo. Así, es una actividad social cuantitativa y 
cualitativamente central en nuestro actual contexto histórico.” 



39 

 

necessário ir à loja para comprar um filtro de água, pois pode alugar-se um filtro Brastemp, 

com instalação domiciliar, manutenção preventiva a cada seis meses e assistência técnica 

permanente incluída no pacote; ou o que dizer da maneira que se consome música hoje em 

dia - poucos ainda adquirem um CD que contenha uma música da qual se gosta, a maioria 

baixa apenas a música selecionada da internet; ou ainda do exemplo do analgésico 

Neosaldina, que de um remédio para dor de cabeça, passou a ser chamado por suas 

próprias consumidoras da amiga “Neosa” (apelido este, que uma vez identificado em 

pesquisas com usuários, foi prontamente adotado pelas campanhas publicitárias da marca), 

que está sempre presente nos momentos em que mais precisam de serenidade e que acaba 

com a dor de cabeça, deixando-as tranquilas para resolver todas as atribuições do dia a 

dia13. 

Com as marcas ganhando força, e às vezes superando os produtos que as lançaram, as 

mercadorias passaram a ter corpo e alma, e os sujeitos que as consomem, o fazem não 

para satisfazer uma necessidade, mas por valorizar cada vez mais a subjetividade da 

imagem que este bem pode transmitir e a experiência que pode proporcionar. 

Esse valor de marca é o que os mercadólogos chamam de “brand equity”, ou seja, são os 

ativos que uma marca possui, que são somados ao valor que um produto proporciona. Seu 

grande potencial constitui-se em gerar valor para a empresa detentora da marca de seis 

formas diferentes, segundo levantou David Aaker: atraindo novos consumidores, que podem 

vir a experimentar uma marca já adotada por alguém de seu relacionamento; gerando 

lealdade à marca, proporcionando um sentimento de segurança que pode reduzir o incentivo 

à experimentação de outras marcas; proporcionando maiores margens de lucro, por 

permitirem cobrança de preços mais altos; permitindo uma plataforma de lançamentos de 

outros produtos com a mesma marca (extensões de marca); ganhando força nos canais de 

distribuição, já que um produto conhecido muitas vezes pode ser solicitado por seus 

consumidores, e o próprio varejo sentir-se-á menos inseguro ao lidar com uma marca 

renomada; e por último, todas essas vantagens competitivas podem proporcionar uma real 

barreira aos concorrentes. (1998, p.17 e 18). 

Mas como já colocamos, ainda há uma corrente que enxerga o consumo pelo viés do 

consumismo desenfreado, e que por trás deste estaria a publicidade, que não apenas 

                                                
13 Pesquisas de mercado qualitativas conduzidas pela empresa detentora da marca, entre os anos de 
2004 e 2010, mostraram que as consumidoras – em maior número, mulheres de classe A – tratavam 
do remédio como uma amiga, que estava sempre presente (na bolsa) e para a qual recorriam ao 
primeiro sinal de dor de cabeça, que era rapidamente solucionada, e então esse não seria mais um 
problema para ser resolvido, dentre os tantos que necessitam resolver uma mulher que tem jornada 
tripla – de esposa, mãe e profissional. 
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influenciaria, mas moldaria os desejos dos consumidores de tal modo que eles se sentiriam 

obrigados a consumir, ou ainda que planejaria produtos com durabilidade menor para que 

os consumidores tivessem que voltar às compras para repor tais bens. É evidente que o 

departamento de marketing de qualquer empresa tem como objetivo final a venda de seu 

produto e visa ao lucro, mas não tem todo esse poder de manipular os seus consumidores. 

Além do mais, há que se considerar também que a concorrência expõe seus produtos para 

que o consumidor faça a sua escolha. E neste ponto, as marcas desempenham papel 

fundamental em comunicar diferenciação. 

Assim é que as diferenças de imagem adquirem fundamental 
importância na obtenção de lucros. Quando as diferenças podem ser 
de certa forma infladas, o comprador potencial estará vivendo a paixão 
do consumo. (SENNETT, 2006). 

Quando compra um determinado produto ou de uma marca específica, o consumidor não 

está apenas pensando na sua utilidade, mas também em diferenciar-se de alguns e de 

aproximar-se de outros. Não que uma mercadoria isoladamente será capaz de identificar 

uma pessoa, mas a maneira que é usada, o momento em que é comprada, pode interferir 

no relacionamento com outras pessoas.  

Segundo Bourdieu (2011, p.144), o mundo social organiza-se através de um sistema 

simbólico, e desenha-se um espaço social segundo a lógica da diferença, dividido em 

grupos com diferentes estilos de vida. 

E produtos também são parte do sistema simbólico da sociedade de consumo, não fosse 

assim, qual motivo levaria o consumidor a comprar um “iPhone Apple”, quando poderia 

comprar um smartphone de outra marca, mais barato e até com mais funções, inclusive 

quando precisa mesmo apenas de um telefone para fazer ligações? Ou então o que leva 

aquele sujeito que pouco sai de casa a comprar um carro zero-quilômetro com função “piloto 

automático” que só pode ser usado na estrada? Ou porque compraria um tênis “Nike”, 

sendo que o “Olimpikus” nacional é mais barato e atende à mesma função? Ou porque 

ainda existem medicamentos de marca, se os ‘genéricos são a mesma coisa com preço 

mais barato’? Ou então porque alguém compraria um jeans “Diesel”, sendo que encontraria 

similares, talvez produzidos pelo mesmo fabricante, por uma fração do preço? Ou ainda o 

que leva aquele sujeito que nem sequer toma café a ter uma máquina “Nespresso” em 

casa?  

(...) o objeto lhes dá algo de que precisam, não no nível da posse, mas 
no da identidade. Assim, os objetos nos significam: eles têm o poder 
de outorgar-nos alguns sentidos, e nós estamos dispostos a aceitá-los. 
(SARLO, 2006, p. 28). 
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O consumo, ainda que seja uma escolha que se faz de maneira individual e pessoal, é 

principalmente uma atividade social. 

(...) a cultura do consumo gira em torno da forma pela qual 
administramos coletivamente a relação entre a ordem social e as 
esferas íntimas onde as pessoas definem quem são, o que querem e 
como vivem (sic). (SLATER, 2002, p. 204). 

Muitos objetos podem ser considerados como supérfluos apenas por não serem itens de 

subsistência, no entanto, como a necessidade é determinada socialmente, algo que 

começou como supérfluo, pode se tornar, no entendimento do consumidor, um bem 

indispensável em seu cotidiano, como Veblen (1965) já verificava em fins do século XIX.  O 

celular é um exemplo emblemático e atual, afinal, há 15 anos, ninguém julgava necessário 

ter um telefone sempre à mão, como também não ficamos tranquilos, nos dias de hoje, 

quando esquecemos o celular em casa. Ou então os próprios smartphones, até pouco 

tempo poderíamos aguardar algumas horas para checar nosso correio eletrônico, mas hoje 

as pessoas não conseguem deixar de passar um único dia para dar nem que seja apenas 

uma “passadinha” pelas redes sociais, para saber as últimas novidades de seus amigos ou 

postar algum comentário. 

Ao comprar um bem, usar uma determinada roupa, adquirir uma determinada marca ou ser 

correntista de um determinado banco, o indivíduo não está apenas contribuindo para o 

crescimento do mercado e para a manutenção dos postos de trabalho, está também 

conversando com os seus iguais, pois enquanto consome, ele interage com aqueles com os 

quais se identifica. E esta é a principal razão porque o consumo não pode ser encarado 

apenas como posse individual de bens ou de satisfação de necessidades biológicas, mas 

principalmente como um exercício de cidadania, pois tem consequências nas relações do 

indivíduo com os outros. Bens cumprem bem a função relevante de suprir as necessidades 

simbólicas dos cidadãos, pois são instrumentos capazes, e muito eficazes em tal tarefa, de 

enviar e de receber mensagens. (GARCÍA CANCLINI, 1996). 

Nem mesmo o preço de um bem ou serviço pode ser calculado através de uma linearidade 

matemática – como o resultado da soma dos custos de produção, acrescido dos custos de 

distribuição e do lucro pretendido pela empresa e pela cadeia varejista –, pois seu 

verdadeiro valor será atribuído em decorrência do significado que o indivíduo que o adquirir, 

outorgar àquele bem ou serviço. 

Isto posto, pode-se concluir que o consumo faz parte do mesmo esquema circular onde a 

produção é necessária para que haja o que consumir e também consumir é preciso para 

que haja novamente a produção, e tudo isso em nome da necessidade de se relacionar com 
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os outros. E como a escolha de um bem é capaz de determinar padrões de diferenciação e 

distinção, o consumo torna-se então “parte visível da cultura”, e também uma atividade 

ritual, capaz de classificar pessoas e eventos. (DOUGLAS e ISHERWOOD, 2009, p. 114 e 

115). 

Aqueles que julgam a propaganda como culpada por estimular o consumismo, por nos 

sugerir comprar objetos de que não precisamos, bens estes que supostamente substituiriam 

nossos valores, e que nos fariam crer que a felicidade deriva daquilo que possuímos, não 

percebem o valor social do consumo. Quem compreende o consumo como consumismo, e 

culpa a mídia (ou a publicidade, algum programa de televisão, algum shopping center ou 

algum website) pelos males da sociedade atual, ainda vê o consumidor-espectador como 

um sujeito passivo, totalmente influenciável. Mas 

não é verdade que ele seja passivo, já que desenvolve (...) uma 
atividade contínua. De outro modo, corria o risco de se contentar com 
o que tem e de se tornar associal. (BAUDRILLARD, 2007, p. 80). 

O consumidor, em muitos momentos, exerce sua reflexividade, e sabe que apenas poucos 

poderão estar nas capas de revistas ou então nas telas da televisão, mas seus sonhos 

continuarão sendo projetados nas vitrines das lojas, nos anúncios de revistas, nos filmes da 

publicidade, nas imagens das novelas ou do cinema. O que aparece na mídia serve de 

informação para o consumidor, mas não significa que ao ver algo na tela, o sujeito irá 

imediatamente copiar. Muitos consumidores percebem que a propaganda quer estimulá-los 

a adquirir o bem ou o serviço anunciado, que o cross-merchandising está de tal maneira 

disposto nas lojas para que eles comprem algo a mais quando foi ao estabelecimento 

comprar outro objeto, que as vitrines vão mostrar aquilo que as lojas puderem vender com 

maior benefício para elas próprias, e que nem sempre a liquidação vai trazer os preços mais 

baixos. Muitos, para não dizer a maioria, não são enganados, não são totalmente iludidos. 

As identidades, dizem, quebraram. Em seu lugar não ficou o vazio, 
mas o mercado. (no entanto) As ciências sociais descobrem que a 
cidadania também se pratica no mercado. (...) O mercado é uma 
linguagem e todos nós procuramos falar algumas de suas línguas: 
nossos sonhos não têm muito jogo de cintura. Sonhamos com as 
coisas que estão no mercado. (SARLO, 2006, p. 26).  

O mercado muitas vezes apresenta produtos que nem sequer imaginávamos querer, mas 

não necessariamente impõe, sozinho, falsas necessidades a seus consumidores, e por 

outro lado, muitas vezes abre um espaço, através de suas ofertas, para que eles criem sua 

identidade. Assim, na sociedade em que vivemos hoje, consumir tornou-se algo corriqueiro 

e uma maneira de identificar a qual grupo social pertencemos. 
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Citando Alonso, é 

imprescindível acabar com as mistificações tanto individualistas, que 
tratam de fazer da sociedade uma simples somatória de indivíduos 
isolados, como também dos diferentes coletivismos massificadores, 
que tratam de sufocar o indivíduo em uma totalidade anônima. 
Precisamente estas mistificações se rompem quando fazemos entrar 
no jogo o grupo como fundamento da socialização. O grupo ativo, não 
apenas se estabelece como simples conjunto de interesse egoísta, 
mas como reunião onde a ação coletiva é forma expressiva de 
perceber, construir e comunicar as próprias necessidades e 
identidades, grupais e plurais. (ALONSO, 2005, p. 24 – tradução 
minha). 14 

O consumo serve como instrumento de comunicação entre os grupos formados na 

sociedade de acordo com o estilo de vida, as atividades do cotidiano são parte da cultura e, 

portanto, não devemos ignorar os diversos significados que uma mensagem pode assumir, 

seja ela enviada através de um meio de comunicação de massa, de um meio interativo, de 

uma festa regional popular ou através de uma roupa que se usa. 

 

1.7 O CONSUMO SOB A PERSPECTIVA DA CRIANÇA 

Nas últimas décadas pode-se observar um aumento na atividade de consumo da atual 

sociedade, inclusive vinculando-o a momentos de entretenimento. O mercado oferece cada 

vez mais produtos e há cada vez mais maneiras e oportunidades de se fazer compras, seja 

indo a uma loja, pelo telefone ou através do computador. Mas a “descoberta” das crianças e 

adolescentes como consumidores é um pouco mais recente. O IBGE já aponta famílias 

menores (muitas com um único filho, ou até sem filhos) 15, o aumento de separações, a 

maior longevidade da população (com avós, e até bisavós mais presentes), e isso aliado ao 

crescimento da renda, formou crianças com maior poder de decisão nas compras da casa – 

e se elas não tem a posse do dinheiro, têm o poder de influenciar seus pais, avós, tios. Mas 

                                                
14 Do original “Resulta así imprescindible acabar com las mistificaciones tanto individualistas, que 
tratan de hacer de la sociedad un simple sumatorio de individuos aislados, como de los diferentes 
colectivismos masificadores, que tratan de ahogar al individuo en una totalidad anónima. 
Precisamente esas mistificaciones se rompen cuando hacemos entrar en juego la grupalidad como 
fundamento de la socialización. La grupalidad activa no sólo se estabelece como simple grupo de 
interés egoísta, sino como grupo donde la acción colectiva es forma expresiva de percibir, construir y 
comunicar las propias necesidades e identidades, grupales y plurales.” 
15 Os dados do Censo Demográfico de 2010, aplicado pelo IBGE, mostram que o número médio de 
filhos tidos nascidos vivos por mulher ao final de seu período fértil, no Brasil, foi de 1,86 filho em 
2010, bem inferior ao do Censo 2000, 2,38 filhos.    

(http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2018). 
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um ponto que precisa ser discutido é que as crianças, por terem maior poder de convencer 

seus familiares, não podem, apenas por isto, ser consideradas “consumistas”. 

Diversas pesquisas sobre os hábitos, os costumes, e o 
comportamento infantil apontam, ainda, que as crianças têm 
aumentado o seu papel decisório dentro do lar, sendo inclusive 
definidas, algumas vezes, como “ditadores” do consumo. (ALVES, 
2006, p.114). 

O gráfico 1 abaixo mostra o detalhe da nova configuração das famílias brasileiras, segundo 

dados do IBGE de 2006. 

 

Gráfico 1 

 

A visão romântica e conservadora da infância, onde as crianças são vistas como muito 

vulneráveis ao discurso midiático, “exploradas” por interesses comerciais, é ainda a mais 

difundida – por autores como Susan Linn e no Brasil, principalmente pelo Instituto Alana 

(Projeto Criança e Consumo) –, mas não parece tão simples crer que as crianças sejam tão 

mais passíveis de persuasão do que os adultos. A corrente que defende a proibição da 

publicidade para crianças, com a justificativa de que ela estimularia o consumismo infantil, 

não considera o que as crianças pensam disso. Poucos são os estudos que escutam as 

crianças e defendemos aqui que é preciso ouvi-las e verificar se estariam sentindo-se 

realmente “vítimas passivas das mídias”. Será mesmo que elas são totalmente 
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manipuláveis? Muitas mudanças ocorreram nos últimos anos, a própria infância mudou, mas 

não foi a mídia, e nem tampouco a publicidade, a única causadora dessas mudanças – as 

mídias não têm o poder nem de destruir a infância, como também não o tem de libertá-la. 

(BUCKINGHAM, 2007, p. 8).  

Assim como os adultos, as crianças não são consumidores–espectadores passivos, não são 

meras repetidoras daquilo que assistem na televisão, assim como nem todas pensam e 

reagem da mesma maneira (a audiência infantil não é homogênea, assim como a adulta 

também não é). 

A reflexividade da vida social, onde “as práticas sociais são constantemente examinadas e 

reformadas à luz de informação renovada sobre estas próprias práticas, alterando assim 

constitutivamente seu caráter”, assim definida por Giddens (1991, p.49), também se aplica 

às crianças, que vão fazendo descobertas que virão a se tornar informação, que por sua vez 

poderão alterar sua rotina. 

O consumo faz parte do cotidiano, da rotina de adultos e de crianças, ainda que haja 

práticas de consumo diferenciadas. E é muito difícil separar o contexto social em que vive 

cada criança daquilo que ela está consumindo, não é possível ignorar as influências que as 

crianças sofrem do meio em que vivem, as experiências pelas quais passaram, a cultura em 

que estão inseridas, sua religião, o regime político por que passa seu país, e que isso tudo 

faz com que cada criança tenha uma relação diferente com os objetos. 

David Buckingham menciona uma pesquisa sua, feita em 1993, com crianças de 8 a 12 

anos, em que estes “estavam claramente conscientes das funções persuasivas da 

publicidade e de seu potencial para o falseamento.” (BUCKINGHAM, 2007, p. 219). Neste 

trabalho, as crianças apareceram munidas de “defesas cognitivas” (grifo do autor) contra os 

“perigos” (grifo meu) que a propaganda pode gerar, o que não quer dizer que algumas 

peças publicitárias não tenham sido admiradas. 

Saber que as propagandas têm planos para você não significa 
necessariamente que você sempre as rejeitará. (BUCKINGHAM, 2007, 
p. 220). 

Em nossa pesquisa de campo, encontramos crianças que nem sequer se lembraram de 

nenhuma publicidade espontaneamente, como foi o caso das meninas Jéssica, de 9 anos, 

Samantha, de 9, ou dos meninos Lucas, de 10 anos, Gustavo, de 8 anos e Kaique, também 

de 10 anos, todos do grupo de classe popular. Nenhum deles conseguiu se recordar de 

nenhuma propaganda vista na televisão, até que os estimulássemos com um exemplo.  
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É bastante curioso que as crianças sejam acusadas de serem “consumistas”, afinal, ainda 

que de fato elas consumam bens e serviços, elas normalmente não têm recursos financeiros 

para comprá-los, e são justamente os adultos que controlam esse seu poder de consumo. 

Susan Linn defenderá que os pais estão “fazendo o seu melhor, no que com frequência, 

parece ser uma luta opressiva e sem fim” contra os “ataques comerciais implacáveis, 

brilhantemente planejados e bem financiados, direcionados às crianças” (2006, p. 55), e 

assim como ela, muitos críticos ainda percebem as crianças como totalmente vulneráveis à 

persuasão midiática, que trabalharia apenas por interesses comerciais. Mas essa “noção 

paternalista e conservadora da infância”, em que 

as crianças são simplesmente ‘exploradas’ pelos interesses comerciais 
desconsidera os modos diversos e complexos com que elas usam e se 
relacionam com as mercadorias culturais. Há poucos motivos para 
acreditarmos que as crianças em geral sejam significativamente mais 
vulneráveis à persuasão comercial do que os adultos. (BUCKINGHAM, 
2007, p. 238 e 239). 

Apesar de acreditar que as crianças não sejam meras vítimas passivas do mercado, não se 

está aqui querendo defender que elas sejam capazes de prever todas as “armadilhas” que a 

sociedade do consumo pode lhes proporcionar, é claro que há muito que as crianças, assim 

como também muitos adultos, desconheçam (eventualmente até por não terem tido acesso 

à comunicação) não só sobre a mídia ou a publicidade, mas sobre a vida como um todo, 

mas isso não nos permite que lhes coloquemos um rótulo de “incapazes”.  

Assim como os adultos, a criança contemporânea não pode ser desvinculada da cultura do 

consumo. 

As necessidades sociais e culturais das crianças são inevitavelmente 
expressas e definidas por suas relações com as mercadorias materiais 
(...) que permeiam sua vida. Assim como a “juventude”, a infância tem 
um significado construído social e historicamente; e o mercado 
comercial exerce um papel cada vez mais central nesse processo. As 
crianças já são (grifo do autor) consumidoras, mesmo que muitas das 
compras em nome delas sejam feitas por seus pais. (BUCKINGHAM, 
2007, p. 239).  

Se na sociedade atual, o consumo é uma ferramenta usada para interagir e para pertencer, 

não seria diferente com as crianças. A cultura do consumo não é aquela em que consumir é 

sinônimo de felicidade e que quer manipular as necessidades das pessoas, mas sim onde 

as necessidades sociais e culturais são criadas e vividas. Nesse consumo-linguagem há 

uma busca por identidade que identifique essa criança com um grupo, que partilha com ela 

códigos e signos. Não é realista tentar criar um ambiente “seguro” (um cofre-forte, 

inabalável?) onde as crianças não sofram as “más” influências do mercado, e é pouco 
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possível mantê-las ao largo desse sistema. As escolhas e as preferências da criança nos 

mostram um pouco de seu universo, e vão ajudar a formar e a manter suas próprias 

relações sociais, afinal serão usadas como um meio de comunicação e como um meio de 

pertencer a um grupo com valores semelhantes aos seus.  

Os mesmos críticos que julgam a propaganda culpada pelo estímulo ao consumismo, não 

percebem a motivação sociocultural e o papel de linguagem que o consumo já assumiu no 

dia a dia das crianças, já que quando consome, a criança também produz significação, 

também constrói sinais que serão lidos por outros indivíduos, e se identificará ou se 

diferenciará de um determinado grupo – e esta é uma maneira de se comunicar com as 

pessoas. García Canclini (2009) já evidenciou que consumir é um exercício de cidadania, 

porque se reflete diretamente nas relações dos indivíduos – de acordo com o que se 

consome, o cidadão estará mandando e recebendo mensagens, e assim, participando da 

vida social, e então, queremos enxergar as crianças, também como cidadãs. 

Esta condenação da publicidade dirigida ao público infantil parte do princípio de que tudo 

que é anunciado é prejudicial à criança, como se não fosse possível haver educação para o 

consumo. 

Sendo assim, é legítima a condenação da publicidade por informar as crianças sobre os 

produtos e persuadi-las ao consumo? 
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2 CAPÍTULO 2 - PUBLICIDADE, ALIMENTOS E INFÂNCIAS 

2.1 A AUDIÊNCIA INFANTIL - O QUE AS CRIANÇAS ESTÃO ASSISTINDO? 

Dentre as muitas atividades cotidianas das crianças de todas as classes sociais, e não seria 

diferente nas classes populares, está o consumo cultural, deste modo, identificar o que 

estas crianças estão assistindo na televisão e se elas fazem alguma relação entre o que 

estão recebendo como material comunicacional e aquilo que estão consumindo, torna-se 

fundamental para o problema desta pesquisa, que é identificar relações entre o repertório 

cultural e publicitário das crianças e o consumo de alimentos.  

E quais são os principais programas a que as crianças são expostas, tanto sob a ótica 

quantitativa da pesquisa Ibope, quanto pela ótica qualitativa das crianças entrevistadas 

nessa pesquisa? 

Esta pesquisa não pretendia fazer, através de suas entrevistas, um levantamento 

quantitativo dos programas mais assistidos pelas crianças, mas julgamos interessante e 

importante averiguar o que não apenas essas crianças que foram ouvidas, mas o que 

aparece nas pesquisas de audiência como programas que a maioria das crianças paulistas 

estaria vendo pela televisão. Para isso, buscamos o levantamento de audiência Ibope em 

televisão aberta, na cidade de São Paulo, entre os meses de janeiro e março de 2012 16. 

Infelizmente não existe na auditoria de mercado exatamente a mesma quebra etária deste 

trabalho, mas a idade de 4 a 11 anos auditada pelo instituto Ibope nos aponta para uma 

larga tendência daquilo que as crianças estão assistindo, porém sempre lembrando que o 

fato da criança estar à frente do aparelho televisor, não quer necessariamente dizer que ela 

esteja assistindo e prestando atenção ao programa exibido, e ainda, que ela tenha escolhido 

por aquela programação. 

Pela nossa amostra, dentre as crianças de classe popular, a maioria não tem acesso à 

televisão a cabo, o que não significa que não haja penetração deste meio nessas casas - 

três, dos dez entrevistados, assistia canais de televisão paga, mais uma evidência da 

ascensão dessa classe chamada popular, que passa a ter acesso a itens antes restritos às 

classes mais altas. O gráfico 2 a seguir, com dados da Anatel, mostra claramente a 

evolução de penetração deste meio no Brasil, que já atinge 21,2% dos lares brasileiros, e a 

classe C parece ter sido a grande responsável por este crescimento. 

 

                                                
16 Levantamento de audiência Ibope gentilmente cedido pela agência de publicidade Santa Clara. 
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Gráfico 2 

 

 

 

Já dentre os canais da televisão aberta, os mais assistidos por nossas crianças de classe 

popular, assim como declarado ao Ibope, foram Globo e SBT, com uma leve tendência à 

emissora de Silvio Santos, tal qual demonstrado pela pesquisa quantitativa, que mostra 

maior audiência de crianças de classe C na média geral de todos os seus programas, muito 

provavelmente por conta de sua programação mais voltada ao público infantil, com mais 

desenhos e programas direcionados a essa faixa etária em sua grade. 

 

Tabela 1 – Emissoras de televisão aberta mais assistidas 

 

 

% audiência Total da Amostra ABC1 04-11 C2 04-11

Média Globo 5,33 3,22 5,60

Média SBT 2,04 2,00 5,65

Média Record 2,37 1,86 3,40
Média Cultura 0,35 0,71 0,40

Média Bandeirantes 0,74 0,38 0,58

Média Rede Tv! 0,38 0,20 0,37



50 

 

No entanto, se formos investigar os programas mais assistidos, ainda de acordo com os 

dados estatísticos, a Rede Globo dispara na frente, mas contrariando qualquer hipótese de 

que crianças assistem a programas para crianças, os programas de maior audiência são 

programas noturnos, voltados a adultos. 

Que a novela Global das 21h 17, normalmente recomendada apenas a maiores de 14 anos, 

é o programa mais assistido do Brasil, é fato bastante conhecido e divulgado, mas que as 

crianças de 4 a 11 anos também recairiam sua preferência para esse horário, é uma grande 

surpresa. Uma hipótese é que, por ser o horário que as famílias estão em casa, seria o 

momento em que as crianças teriam para ficar com seus pais, e assim, assistem à mesma 

programação, ou então, poderiam apenas estar na frente da televisão no mesmo horário 

que seus pais. E entre as crianças de classe popular, os programas de maior audiência que 

se seguem são noturnos e quase todos começando depois da novela das 21h. O primeiro 

programa voltado ao público infantil – Turma da Mônica – aparece com cerca de um terço 

da audiência da novela. 

No SBT, o primeiro programa em audiência no total da população é o Programa dominical 

Silvio Santos, o que não se repete na audiência infantil, que dão preferência aos desenhos e 

programas infantis, sendo que a audiência é muito maior nas crianças de classe popular, 

provavelmente porque as de classe mais alta estejam assistindo à TV a cabo. Ainda assim, 

o programa do canal mais visto pelas crianças residentes na capital paulista de classe C2, 

de 4 a 11 anos, tem audiência maior apenas que o 6º programa mais visto da rede rival. 

A terceira rede de televisão aberta mais assistida pelas crianças, assim como também 

apareceu nas nossas entrevistas, é a Rede Record, que também investiu em alguns 

programas voltados aos jovens, tais como a telenovela Rebelde, trama que girava em torno 

de personagens, estudantes de um colégio particular de elite, e que decidem formar uma 

banda de música. A novela, não recomendada a menores de 10 anos, é uma reedição de 

uma trama mexicana, que em 2012 foi gravada e exibida no Brasil, com bons índices de 

audiência. Ou então como a minissérie bíblica Rei Davi, que tratou da saga do escolhido de 

Deus para ser o rei de Israel. 18 

                                                
17 Neste período, a novela global das 21h tinha como título “Fina Estampa”, e sua protagonista, 
“Pereirão”, era uma mulher de classe popular, que ascende de classe após ganhar na loteria. 
18 Informações retiradas do website http://entretenimento.r7.com, acessado em 13 de outubro de 
2012. 
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A tabela 2 abaixo faz um panorama resumido dos programas de televisão aberta mais 

assistidos, na cidade de São Paulo, pela população em geral, por crianças e por crianças de 

classe popular (C2).  

 

Tabela 2 – Programas de televisão aberta mais assistidos (por emissora) 

 

% audiência Total da Amostra ABC1 04-11 C2 04-11

   Média Globo 5,33 3,22 5,60

      NOVELA III 18,48 12,78 19,10

      FUTEBOL QA 11,49 5,64 16,28

      TELA QUENTE 9,59 6,05 12,03

      BIG BROTHER BRASIL 11,75 7,49 11,44

      CARNAVAL GLOBELEZA 3,86 2,01 11,02

      FLASH GLOBO NOT 18,01 12,46 10,48

      FUTEBOL REGIONAL QA 8,20 5,24 10,04

      HORARIO POLITICO NOT 11,73 7,59 9,81

      JORNAL NACIONAL 13,23 8,10 9,62

      FUTEBOL VES 7,40 3,66 9,54

      VALE A PENA VER DE NOVO 6,95 5,38 9,24

(...)

      TURMA DA MONICA 3,05 5,85 6,33

      FANTASTICO 9,15 4,21 6,06

      SPTV 2A EDICAO 10,01 4,70 5,77

      SITIO DO PICA PAU AMARELO 2,76 5,47 5,13
      TV GLOBINHO MAT 2,51 2,95 4,18

% audiência Total da Amostra ABC1 04-11 C2 04-11

   Média SBT 2,04 2,00 5,65

      FERIADAO SBT 2,42 4,18 10,48

      BOM DIA E CIA 2,44 4,12 10,10

      DIA NO PARQUE 2,60 4,39 9,96

      SABADO ANIMADO 2,07 3,40 8,91

      SERIE TARDE 2,72 4,65 8,85

      SERIE TARDE 3 2,76 4,22 8,36

      ATAQUE DE RISOS MAD 1 1,50 0,84 8,36

      PROGRAMA SILVIO SANTOS 4,58 2,98 8,23

      CINE ESPETACULAR 3,33 2,16 8,21

      ARNOLD MAT ANT 1,10 0,21 8,08

      ATAQUE DE RISOS MAD 2 1,27 0,65 7,88

      TELE SERIADOS MAD 2 CONT 1,28 0,57 7,85

      CHAVES VES 2,64 3,44 7,84

      ATAQUE DE RISOS MAD 1,70 0,92 7,65

      QUAL E SEU TALENTO 3,24 3,98 7,51

      A PRACA E NOSSA NOT 3,62 2,49 7,47
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% audiência Total da Amostra ABC1 04-11 C2 04-11

Média Record 2,37 1,86 3,40

      REI DAVI 6,18 4,95 11,62

      REI DAVI REPRISE 6,24 5,49 9,50

      LEGENDARIOS 3,79 3,31 8,75
      NOVELA REBELDE 3,67 4,30 8,66

      O MELHOR DO BRASIL 3,71 3,61 8,43

      CINE AVENTURA 3,32 3,43 8,04

      SERIE PREMIUM 2 2,93 1,91 7,59

      PROGRAMA DO GUGU 4,67 4,08 7,06

% audiência Total da Amostra ABC1 04-11 C2 04-11

Média Cultura 0,35 0,71 0,40

      SHAUN O CARNEIRO VES 1 0,69 1,55 1,68

      CHARLIE E LOLA 0,52 2,01 1,56

      OS SETE MONSTRINHOS VES 0,67 1,59 1,50

      SID O CIENTISTA 0,47 1,70 1,39

      CYBERCHASE VES 0,68 1,74 1,36

      CASTELO RA TIM BUM VES 0,31 0,15 1,22

      DOUG VES 0,76 2,03 1,22

      JAKERS AVENT PIGGLEY WINKS MAT 0,29 0,87 1,20

      QUINTAL DA CULTURA 0,67 1,88 1,19

      NOSSA LINGUA VES 0,31 0,37 1,16

      SHAUN O CARNEIRO MAT 0,40 0,95 1,08

Média Bandeirantes 0,74 0,38 0,58

      POLICIA 24H 2,41 0,85 3,42

      A LIGA 1,58 0,31 2,41

      FUTEBOL VES 1 1,35 0,48 1,88

      CQC 1,99 1,17 1,82

      GOL GRANDE MOMENTO DO FUTEBOL 1,09 0,34 1,76

      FUTEBOL NOT 1,83 1,21 1,65
      POWER RANGERS 0,61 1,03 1,55

      DOMINGO NO CINEMA 1,11 0,55 1,51

      POWER RANGERS LOC 0,66 0,85 1,46

      FUTEBOL REGIONAL VES 2,01 0,94 1,42

      MANUAL SOBREV ESC NED VES 0,55 1,14 1,41

      BRASIL URGENTE 2 2,49 0,88 1,30

      FUTEBOL VES 1,30 0,75 1,27

      BRASIL URGENTE 1 2,23 0,95 1,24

Média Rede Tv! 0,38 0,20 0,37

      PANICO NA TV 2,55 1,81 4,69

      PANICO REPRISE 1,56 0,98 2,08

      HORARIO POLITICO NOT 0,92 0,67 1,97

      OPERACAO DE RISCO NOT 1,02 0,14 1,73

      TV FAMA 1,07 0,68 1,63

      DR HOLLYWOOD BRASIL NOT 0,79 0,62 1,60

      MOTOCROSS VES 0,35 0,05 1,50

      DR HOLLYWOOD NOT 1,47 1,08 1,43

      COMPANHIA DE VIAGEM MAD 0,52 0,22 1,34

      HEBE 1,01 0,32 1,12

      PROGRAMA DA GENTE 0,58 1,27 1,00
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2.2 QUAL É A PUBLICIDADE QUE A MÍDIA TEM MOSTRADO? 

Qual a publicidade veiculada nos intervalos comerciais desses programas de maior 

audiência pelo público infantil? Fizemos observação dos intervalos comerciais de dois 

desses programas, das duas principais emissoras em audiência das crianças de classe 

popular. 

Durante uma semana do mês de maio de 2012, assistimos e anotamos toda publicidade 

veiculada na novela das 21h da Rede Globo (veiculada na capital paulista), programa de 

maior audiência nacional, e também o de maior audiência entre as crianças, segundo o 

levantamento Ibope, e que com frequência apareceu nas menções de nossa pesquisa de 

campo. Ao todo foram observados aproximadamente 6 horas de programação, em 6 dias de 

exibição da telenovela. 

Com exceção da propaganda de programas da própria emissora, mapeamos 118 filmes 

publicitários, e como se trata de programa voltado ao público adulto, predominou a 

publicidade direcionada para adultos, com destaque para os anúncios de lojas de varejo, 

tais como o supermercado Extra e a loja de material de construção Di Cicco, seguidos da 

publicidade de automóveis, de diversas marcas. Anúncios de alimentos foram apenas 

aproximadamente 7% do total anunciado, sendo que quatro comerciais poderiam ter algum 

apelo ao público infantil, como o filme do iogurte Mix Vigor, o filme dos sucos Del Valle, o 

filme dos Heróis Coca-Cola, ou o filme das torradas Bauducco.  

No filme da marca Vigor, intitulado Teatrinho, um requeijão “conversa” com um iogurte, 

ambos segurados em cima de uma mesa por duas mãos infantis. Na conversa o requeijão 

diz que vai “dar uma passada na torrada”, enquanto o iogurte diz que vai encontrar o 

Pedrinho, quando a criança aparece e começa a comer o iogurte. Posteriormente aparece 

um pack shot que mostra o leite e frutas transformando-se no iogurte, enquanto o locutor 

fala “leite de qualidade e o autêntico sabor da fruta”. Aparecem outras pessoas da família 

consumindo os produtos da marca e o locutor encerra com a frase “um dia gostoso como 

deve ser, tem que ter Vigor. Vigor, bem feito como deve ser”. 
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O filme dos sucos Del Valle começa com uma família na mesa enquanto uma locutora diz: 

“fazer uma família feliz é mais ou menos como fazer um suco.” Então aparece uma fazenda 

de laranja com os frutos sendo colhidos e a locutora continua: “tem que ter carinho, para 

observar as diferenças e descobrir o que cada fruta tem de especial. Del Valle faz isso, e 

combina essas diferenças numa receita única e deliciosa, para ajudar a sua família a 

crescer saudável”. Enquanto ela fala, aparece um senhor experimentando o suco de 

diferentes laranjas. O filme se encerra com uma mãe com seus filhos sentados à mesa e 

depois com uma caixinha do suco ambientada em uma fazenda com a locução final “Del 

Valle, o segredo é carinho”. 

 

O filme “Heróis” do refrigerante Coca-Cola, com a música Heroes de David Bowie ao fundo, 

começa com crianças vestidas de super-heróis, como “Super Homem” e “Mulher Maravilha”. 

Enquanto as diversas crianças aparecem, vão surgindo textos escritos: “todos nós já fomos 

heróis um dia”, “com superpoderes ao lado dos bons”, “tá na hora de vestir aquele uniforme 

de novo”, e então começam a aparecer adultos trajando as fantasias, uma professora 

“Mulher Maravilha” na sala de aula, um “Senhor Incrível” carregando as sacolas para uma 

senhora, ou o taxista “Super Homem” que devolve a carteira ao passageiro que a esqueceu 

no banco do carro, e os textos voltam a aparecer: “porque o mundo precisa de heróis como 

você”, “e quem pratica o bem, merece uma homenagem”, e então uma criança heroína 

entrega uma Coca-Cola “vestida” com a frase “você é meu herói” para uma pessoa, e o filme 

termina com a frase: “existem razões para acreditar, seja também uma delas. 

Cocacola.com.br” e o pack shot final com a imagem da famosa garrafa e a assinatura da 

marca: “abra a felicidade”. 

 

O filme das torradas Bauducco, mostra o Sr. Bauducco comendo uma torrada no seu café 

da manhã, quando o filho aparece para acompanhá-lo, ao som das mordidas na torrada, 

começam a aparecer os vizinhos, e até o carteiro, atraídos pelo aroma, os quais ele convida 
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para sentar à mesa. Quando a mesa já está cheia, o Sr. Bauducco levanta-se e vai tirar do 

forno mais uma fornada das crocantes torradas. Um locutor fala “Torradas Bauducco. 

Deliciosamente crocantes.” E aparece o pack shot final do pacote da torrada e uma mão 

feminina pegando o alimento. 

 

À exceção destes quatro filmes, que apesar de terem uma linguagem mais “infantilizada” 

(especialmente o do iogurte Vigor) e de trazerem a criança em seu texto, não são dirigidos 

exclusivamente ao público infantil, todos os outros comerciais veiculados falam apenas com 

adultos, como os filmes de redes varejistas, mostrando suas ofertas da semana, seja de 

produtos de limpeza, de hortifrútis, de móveis, eletrodomésticos ou de materiais de 

construção; ou então os filmes de automóveis, que mostram as ofertas de concessionárias 

ou de novos modelos de carros, evidenciando seu design, sua potência, seus acessórios. 

Também mapeamos, em um sábado de outubro de 2012, os intervalos comerciais do 

programa infantil do SBT Sábado Animado, um dos primeiros programas da emissora mais 

vistos pelas crianças de classe C, de acordo com o levantamento Ibope, e também citado 

por algumas de nossos entrevistados. O programa, que é veiculado todas as manhãs de 

sábado, inicia às 7 horas da manhã e dura 5 horas e 45 minutos. São apresentados 

desenhos animados (desde os mais tradicionais como “Tom&Jerry”, “Os Flintstones” ou “A 

Corrida Maluca”, até desenhos mais novos como “As Wings”, “Tobias Totz”, ou os desenhos 

dos brinquedos da marca Mattel “Max Steel” e “Imaginext”), intercalados por rápidas 

competições entre pequenos espectadores, que entram ao vivo no programa via telefone ou 

via webcam, mediadas por dois apresentadores adolescentes (a menina Priscila e o garoto 

Yudi), e em que o ganhador concorre a diversos prêmios de interesse da garotada – 

bicicleta, jogos, videogame, boneca, notebook, e até dinheiro – em uma roda giratória (a 

criança ganha o prêmio indicado onde a roda, que é girada pelos apresentadores, parar). 

Ao todo, durante todo o programa, foram exibidos 21 episódios de desenhos, às vezes mais 

de um episódio do mesmo desenho, com duração de aproximadamente 15 minutos cada. 

Desde que o programa se inicia, e por 1 hora e 20 minutos, o programa não é interrompido 

por nenhum intervalo comercial e nem por nenhuma intervenção dos apresentadores, sendo 

veiculados apenas os desenhos. E depois do primeiro intervalo, apenas outros 3 se seguem. 

Ademais das quatro interrupções comerciais, houve também oito interrupções dos 
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apresentadores mirins e suas brincadeiras interativas (via telefone ou via webcam). 

Atualmente, dos produtos e brinquedos presenteados aos espectadores, não se menciona 

nenhuma marca, e ao demonstrar os prêmios, os apresentadores mostram a “Barbie Quero 

Ser Chef” e a chamam de “boneca chef”, ou chamam o “videogame Playstation 3” 

simplesmente de videogame, o que não ocorria há alguns meses, quando o programa 

apresentava as reais marcas dos brinquedos. 

Diferente da novela global, que em uma semana apresentou mais de uma centena de 

comerciais, o programa infantil do SBT apresentou, em número de horas semelhante, 

apenas 18 filmes publicitários (além das chamadas dos programas da emissora, o que 

também ocorreu na emissora concorrente), de 11 marcas diferentes, das quais 1 era uma 

marca de maquiagem anti-acne, voltada para adolescentes, estrelado pelas atrizes da 

novela Rebeldes, da emissora Record, e 3 eram marcas de produtos para adultos 

(Bradesco, Riachuelo e Cosméticos Jequiti, esta última, marca do Grupo Silvio Santos, do 

qual a emissora faz parte). 

As outras 7 marcas mostravam filmes com produtos voltados especificamente ao público 

infantil: (bala) Gummi Zone, Icegurt, Mc Lanche Feliz (do McDonalds), (refresco) Tang, Leite 

Fermentado Danoninho, Sucrilhos Kellogs e Kit Ragazzo (um kit composto de lanche e 

brinquedo, como o da cadeia norte-americana de fast-food). 

O filme da bala Gummi Zone começa com três crianças dizendo: “eu quero hambúrguer”, 

“eu quero pizza”, “eu quero cachorro-quente”, e uma quarta criança aparece dizendo 

“cachorro-quente azedinho”. Enquanto o locutor fala “chegou Gummi Zone, a bala de 

gelatina divertida: pizza, hambúrguer, cachorro-quente”, as crianças aparecem mostrando 

as balas com o formato de comida. E o locutor finaliza: “Gummi Zone, você vai comer 

brincando”. 

 

 

O filme de Icegurt, o mais veiculado no programa, por quatro vezes, começa com imagens 

de pessoas passeando na rua quando um trio elétrico lhes chama a atenção. Em cima do 

trio, uma banda de ursos animados que canta “Ice, ice, Icegurt, o iogurte congelado que 
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chegou para ficar. Ice, ice, Icegurt, vários sabores para você experimentar”. Um urso da 

banda fala “uau, olha lá!”, quando aparece um helicóptero com a marca e um outro urso 

dentro, mostrando um lançamento da marca, e o locutor anuncia: “chegou o novo Icegurt de 

Açaí com banana”. A imagem volta a mostrar a banda e um dos ursos exclama: “delicioso!”, 

e logo todos no show estão consumindo o produto. O filme se encerra com a locução “Ice, 

ice, Icegurt, a maneira mais saudável de se refrescar. Agora em dois novos tamanhos” e 

surgem na tela os dois novos tamanhos: maior a R$1,00 e mini a R$0,50. 

 

 

O comercial do Mc Lanche Feliz, veiculado duas vezes ao longo do programa, mostra a 

caixinha do lanche e anuncia “Mc Lanche Feliz chegou com muita aventura e cheio de 

estilo”, enquanto a caixa vermelha vai se mexendo, brilhando, com boné amarelo e óculos, 

como se tivesse vida, e enquanto aparecem os brinquedos nas mãos das crianças, o locutor 

prossegue, “este mês, as exclusivas bonecas “Liv” e os bonecos turbinados de “Max Steel”, 

e tem porção de fruta de sobremesa. Mc Lanche Feliz”. O filme termina com o pack shot que 

exibe a caixinha, uma porção de nuggets, suco, uma porção de batata frita e uma porção de 

maçã e segue para o “M” amarelo característico da marca no fundo vermelho, com a 

assinatura “Amo muito tudo isso”. 

 

O filme do suco em pó Tang, passou duas vezes durante o programa, e tratava de uma 

temática educativa importante e bastante frequente nas escolas atualmente: a reciclagem. O 

comercial começa com uma embalagem do refresco sendo aberta, a bebida sendo 

preparada e depois tomada por uma criança, que está em um parque e que começa a 

cantar: “preparou, bebeu, preparou, bebeu, faz!” acompanhada das mesmas palavras em 

cartazes sendo segurados pelas crianças. E a música continua: “Vamos cuidar do planeta, 

vamos reciclar, se cada um fizer direito, o mundo fica melhor. Então juntos a gente pode 

fazer. Preparou, bebeu, faz! Preparou, bebeu, faz! Preparou, bebeu, faz!”. Enquanto a 

musica é cantada, as crianças estão dançando no parque e recolhendo o lixo reciclável que 
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está no chão, jogando no lixo correto e depois dançando, brincando e preparando o suco. 

Ao final do filme, aparece na tela o site da marca: www.esquadraoverdetang.com.br. 

 

 

O comercial do leite fermentado Danoninho também tratava de um tema semelhante, a 

sustentabilidade, ao destacar que sua embalagem é feita de material natural – a cana de 

açúcar. O filme começa com o personagem da marca, o dinossauro de animação Dino, 

chamando as crianças a passar pelo portal de entrada da Fábrica de Leite Fermentado, 

enquanto o locutor fala “Danoninho apresenta: Dino e a fábrica de Leite Fermentado”. Dino 

fala “vem, vai começar. A garrafinha vem da natureza!”, e aparece a cana de açúcar sendo 

moída e as crianças observando a linha de produção da embalagem onde esquilos ajudam 

a moldar a forma da embalagem, e uma delas exclama: “noooosa, a garrafinha é de planta!”. 

E no pack final, aparece o produto final com o locutor falando “leite Fermentado Danoninho. 

Gostoso é cuidar da natureza.” E entra a logomarca da empresa Danone, com a locução 

“Danoninho é da Danone”. 

 

 

O cereal matinal Sucrilhos Kellogs parece querer estimular a boa alimentação e o esporte. O 

filme começa com um menino na cama de seu quarto olhando para a foto de um atleta de 

futebol, que pensa alto: “vou marcar um gol assim na final”, e vai ao calendário marcar a 

data da tal final do campeonato de futebol que participará. E então o menino aparece 

diariamente tomando café da manhã com o cereal e treinando futebol com o tigre laranja 

mascote da marca, e marcando com um “x” no calendário cada dia que passa. O tigre fala: 

“quando você tem garra para treinar e lutar pelo que quer, seus desafios se transformam em 

vitórias”. No dia da final o menino marca o gol e levanta a taça ao som da locução “Ganhe 

com garra. Sucrilhos Kelloggs”. Ao longo do comercial também aparecem vários textos, com 
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um tamanho maior do que o usual (ou seja, possível de ser lido): “pratique atividades físicas 

regularmente”, “Fonte de vitaminas e cereais”, “Porção recomendada 30g” e “Inclua frutas e 

verduras na alimentação. Mantenha hábitos saudáveis. www.sucrilhos.com.br”. 

 

A cadeia nacional de fast-food de comida italiana Ragazzo trouxe, em 2 exibições durante o 

programa, um filme falando de seu Kit Ragazzo de Halloween. “Chegaram as surpresas de 

Halloween Ragazzo”, e monstros e múmias de brinquedo parecem surgir de um cenário de 

cemitério com a placa Kit Ragazzo, enquanto o locutor continua: “agora o kit Ragazzo vem 

com surpresa mal-assombrada, mas bem divertidas”. Aparecem os brinquedos novamente e 

o locutor finaliza: “surpresa de Halloween Ragazzo, gostosuras e travessuras pra você”. E 

surge o pack shot final do kit, com a caixinha, um suco, uma porção de salgadinho, os 

brinquedos e a logomarca da cadeia de restaurantes. 

 

Não é exatamente uma surpresa que em um programa voltado para crianças, as 

propagandas também o sejam, no entanto, no programa exclusivamente infantil, o número 

de publicidade é apenas 15% do encontrado nos intervalos da novela. A surpresa foi 

encontrar publicidade para adultos no programa infantil, talvez uma evidência de que as 

mães estão com seus filhos na frente da televisão. 

Mas se por um lado é preocupante que, no programa infantil, todas as marcas anunciadas 

foram de alimentos, e alguns inclusive não-saudáveis como balas e frituras, por outro lado, é 

alentador que as marcas estejam, de alguma maneira, preocupando-se em passar alguns 
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valores positivos para as crianças ao promover suas marcas, como ao tratar da reciclagem, 

de matérias-primas sustentáveis, de estimular a prática de esportes e até, no caso do 

McDonalds, de estimular que as crianças consumam também alimentos mais saudáveis do 

que o disponível no cardápio tradicional da rede, tais como frutas, sucos e saladas. 

É utópico querer que as crianças comam apenas alimentos saudáveis e naturais, pois uma 

batata frita e um chocolate de vez em quando não fazem mal a ninguém, mas precisamos 

ficar sempre alertas para que não haja abusos, e que a indústria saiba que pais e 

educadores continuarão cobrando para que ela siga promovendo boas práticas para suas 

crianças em sua comunicação. 

E ainda mais utópico, é achar que ao proibir a propaganda em programas infantis ou 

publicidade voltada para crianças, irá tirar a publicidade da vida dessas crianças, pois como 

vimos, elas estão na frente da televisão também em outros horários, durante programas 

produzidos para adultos, com ou sem adultos, mas de toda maneira, expostos à publicidade 

de marcas, como as de carros, que mesmo com a intenção de mostrar força e potência para 

homens, também o fazem para os meninos que estão à frente do aparelho, ou de um 

anúncio de maquiagem, que quer mostrar o poder da beleza para mulheres adultas, mas 

também o estarão evidenciando para as meninas que estiverem expostas a ela. 

Além disso, a publicidade está também nas ruas, nas vitrines, nos shoppings, e até mesmo 

nas escolas, como demonstra a foto a seguir, tirada em um tradicional colégio particular de 

São Paulo 19. 

 

 

                                                
19 Foto tirada no final de 2012 no Colégio Santo Américo. 
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2.3 O QUE SE VEM FALANDO SOBRE PUBLICIDADE PARA CRIANÇAS. DEVEMOS 

PROIBI-LA? 

Com as crianças com cada vez mais acesso às mídias, sejam impressas ou eletrônicas, on-

line ou off-line, com ou sem interação, é bastante legítimo que pais e educadores fiquem 

mais preocupados com sua exposição a materiais impróprios, como os violentos ou os 

pornográficos. E isso motiva cada vez mais a busca por soluções tecnológicas como os 

“programas de bloqueio”, e pedidos por censura e por regulamentação mais austera. 

Mas essa não é a única preocupação dos adultos, que através de instituições tais como o 

Instituto Alana no Brasil, também têm debatido sobre o consumismo e a publicidade, e têm 

atribuído  

às mídias um superpoder capaz de governar comportamentos, moldar 
atitudes, construir e definir a identidade das crianças. E (essas) 
preocupações têm levado a exigências de maior proteção à criança, 
na forma de mais rigidez na censura e na regulamentação das mídias. 
(BUCKINGHAM, 2007, p. 209). 

No entanto, os estudos de psicologia de abordagem funcional e comportamental, tais como 

os levantados por Buckingham, conforme citado na página 21 deste trabalho, e os Estudos 

Culturais já apontam que o público-espectador da mídia, seja ele adulto ou infantil, não é 

uma massa homogênea, eles têm diferenças individuais, e sendo assim, não respondem da 

mesma maneira às mesmas mensagens. Ao estudar a influência potencial das mídias, 

levam cada vez mais em conta que há outras influências na vida das crianças, considerando 

o modo como a criança entende e interpreta aquilo que ouve, vê ou lê. E questionam a ideia 

preconceituosa de que ver televisão ou usar o computador possa ser pior do que ler um 

livro, por exemplo.  

É uma solução bastante simplista proibir a publicidade para as crianças, e talvez isso não 

seja a solução para os problemas apontados pelo Instituto Alana como as principais 

consequências da publicidade infantil (obesidade infantil, erotização precoce, estresse 

familiar, conflito entre a ideia de "ter" e "ser" e alcoolismo): nesta visão elas teoricamente 

não receberiam nenhuma motivação ao consumo pela televisão. Como se a motivação 

viesse apenas dos meios de comunicação. Como se o consumo não fosse exercido com a 

influência dos próprios pais, amigos e educadores. E como se a criança apenas assistisse a 

programas voltados exclusivamente à sua idade, e não estivesse exposta a outros estímulos 

midiáticos. 

Além disso, culpar a publicidade, os programas infantis da televisão, os merchandisings pelo 

consumismo, pela obesidade, pelo estresse, é ter uma visão enviesada da criança como 
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espectadora passiva, vulnerável a toda e qualquer mensagem que ela receba. Mas a 

audiência infantil não é, assim como a adulta também não é, mera repetidora daquilo que 

assiste na televisão, e tampouco todas as crianças pensam e reagem de maneira 

homogênea. Uma pesquisa conduzida por David Buckingham em 2000, com crianças de 11 

a 17 anos, mostrou que os jovens não estavam imunes à influência dos noticiários 

assistidos, afinal, toda mensagem que se recebe é sempre interpretada à luz de sua 

vivência, mas por outro lado, evidenciou que elas estavam bem preparadas para discutir o 

que tinham assistido na televisão, inclusive destacando os pontos em que os programas 

tentavam persuadi-las. Em uma outra pesquisa conduzida por Buckingham em 1993, com 

crianças um pouco mais novas (de 8 a 12 anos), pareceu claro que elas, mesmo que em 

alguns casos tenham gostado de algumas peças publicitárias, “estavam claramente 

conscientes das funções persuasivas da publicidade e de seu potencial para o falseamento.” 

(BUCKINGHAM, 2007, p. 219). 

Os movimentos que defendem o fim da publicidade para crianças não questionam o que as 

crianças pensam disso ou como se sentem, são formados apenas por adultos que não 

pensam em ouvi-las. Como as crianças são percebidas como esses seres vulneráveis, suas 

preferências são simplesmente ignoradas em favor daquilo que elas “precisam”, 

necessidades essas que são definidas por adultos de boa intenção, e que não poderiam ser 

atendidas pelo mercado. E isso é decorrência de um pensamento de oposições binárias, 

onde a educação formal é boa, mas o entretenimento eletrônico é ruim; o teatro é bom, 

porém o desenho animado de origem americana que passa na televisão é ruim; os jogos de 

madeira são bons, e o videogame ruim; os clássicos da literatura infantil são bons, mas os 

livrinhos com personagens de séries infantis televisivas são ruins. Como se todo 

entretenimento contemporâneo não pudesse ser considerado cultura, ou não tivesse 

qualidade, ou que não pudesse servir a fins educativos, e como se as crianças não 

exercessem sua reflexividade. 

As crianças, cada vez mais, ganham condição de falar sobre questões que estão 

relacionadas diretamente a elas, mas suas respostas ainda não deixaram de ser controladas 

e limitadas pelos adultos, que desenvolvem, sem consultá-las ou ouvir seus pontos de vista, 

até mesmo o que diz respeito a seus direitos. Não se fala com a criança, não se fala de 

participação da criança, só se pensa e se fala em provisão e em proteção. O temor dos 

adultos pela emancipação, cada vez mais precoce, de suas crianças é compreensível, mas 

não é possível ignorar que elas estão mais preparadas, cada vez mais cedo, a tomar certas 

decisões – que não necessariamente serão as decisões certas, até porque errar, frustrar-se, 

é corriqueiro na vida, faz parte do aprendizado. 
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E por mais dinheiro que se gaste com as crianças e por mais poder de influência dentro da 

família que elas tenham ganhado nos últimos anos (com as famílias menores, com os pais 

mais velhos, com o aumento de separações, com a maior longevidade da população, com o 

crescimento da renda), elas normalmente não têm dinheiro – pelo menos não dinheiro 

suficiente – para adquirir todos os bens e serviços que consomem, assim, os adultos 

seguiriam no controle sobre o que consomem suas crianças. 

Além do mais, há boa programação cultural sendo produzida para as crianças e sendo 

distribuída na televisão e na internet, e que pode ajudar a fomentar a sede por 

aprendizagem e conhecimento das crianças, mas a eventual proibição de publicidade pode 

até ameaçar o financiamento de programas infantis de qualidade.  

Não se está aqui defendendo que apenas se ouça as crianças e que os pais não mais 

opinem, mas apenas que o “isso não é coisa para criança” deixe de ser discutido apenas 

pelos adultos. Os pais necessitam continuar juntos nessa discussão, mas não precisam falar 

em nome de seus filhos o tempo todo, a criança precisa ser ouvida. 

Se por um lado a criança não demonstra um comportamento passivo diante do mercado, por 

outro lado ela também não é capaz de antever todas as “pegadinhas” da publicidade, assim 

como os adultos, que tampouco estão imunes a esses truques, mas isso não lhe torna um 

ser incapaz. Pais e educadores que agem assim, ainda que sob a justificativa de maior 

proteção, demonstram que não confiam na criança e nem a respeitam. É simplesmente 

como fingir que não ouviu os “porquês” colocados pelas crianças, ligar o som bem alto para 

não escutar os questionamentos de seu filho, eximindo-se assim de dar respostas, ou então 

apenas responder às perguntas dos filhos com um “porque sim” ou um “porque não”, como 

se uma criança não merecesse uma resposta completa, elaborada, verdadeira. 

 

2.4 O DEBATE SOBRE O FIM DA PUBLICIDADE VOLTADA PARA CRIANÇAS 

Há muito se discute a respeito publicidade direcionada a crianças, e existem duas posições 

opostas e divergentes. No Brasil, de um lado, capitaneado pelo Instituto Alana, parte da 

sociedade que percebe a publicidade como culpada por temas tais como a obesidade 

infantil, a sexualidade precoce, e principalmente pelo consumismo infantil, e defende a 

regulação do Estado e a proibição da publicidade voltada a crianças. Do outro lado, 

associações de agências e anunciantes, e o Conar – Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária –, que defende a autorregulamentação como maneira de 

manter anunciantes e agências de publicidade dentro de princípios socialmente 

responsáveis, e que oferece como argumento que os pais têm capacidade de intervenção e 
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autonomia na criação de seus filhos, bem como na garantia constitucional da liberdade de 

expressão. (BRAGALIA, CABRAL & MARTINS, 2011, p. 2). 

Existe em tramitação na Câmara dos Deputados desde 2001, aguardando análise na 

Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, um Projeto de Lei – de 

número 5921/01 –, de autoria de Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR) – que disciplina a 

publicidade destinada à venda de produtos infantis.  

Já houve vários outros Projetos de Lei (PL) em tramitação, todos arquivados pela Câmara 

dos Deputados, que discorriam sobre temas semelhantes. O PL 29/99, de Paulo Rocha 

(PT/PA), dispunha “sobre regulamentação de anúncios publicitários em horários de 

programação infanto-juvenil”; o PL 4315/08, de Vinicius Carvalho (PTdoB – RJ), que visava 

aumentar “a pena prevista em caso de divulgação de publicidade que sabe ou deveria saber 

enganosa ou abusiva, incorrendo o infrator no dobro da pena quando a publicidade for 

dirigida a crianças.”; ou o PL 4440/08, de autoria do então deputado Celso Russomano, que 

queria declarar “abusiva a publicidade discriminatória de qualquer natureza, a que incite à 

violência, explore o medo ou a superstição, aproveite-se da deficiência de julgamento e 

experiência da criança, possa induzi-la a desrespeitar os valores éticos e sociais da pessoa 

e da família, desrespeite valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a 

se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança.”; ou ainda o PL 

6693/09, de autoria do deputado Capitão Assumção (PSB/ES), que “dispõe sobre a 

proibição de publicidade nos meios de comunicação de produtos voltados ao público infantil 

em horários compreendidos entre 06:00 horas da manhã e 20:00 horas da noite.”, ou ainda 

mais recentemente, o PL 244/11, do deputado Sandes Junior (PP – GO), que simplesmente 

reedita o 4440/08. Assim, fica evidente que este assunto já vem, há muito, sendo discutido 

pelos representantes da população com poder de legislar, e note-se que não estamos 

falando de uma bandeira partidária, já que cada um dos projetos fora apresentado por 

partidos diferentes, e muitas vezes até divergentes. 

O único projeto de lei que ainda está em discussão (o PL 5921/01), que tramita há 11 anos 

no Congresso Nacional, e tem por objetivo incluir um artigo na lei 8.078, que “dispõe sobre a 

proteção do consumidor”, pedindo pela proibição “de publicidade destinada a promover a 

venda de produtos infantis, assim considerados aqueles destinados apenas à criança”  20, foi 

debatido em agosto último (em Audiência Pública promovida pela Procuradoria Federal dos 

Direitos do Cidadão – PFDC –, em conjunto com o Instituto Alana e com o Instituto Brasileiro 

de Defesa do Consumidor – Idec –, em 27 de agosto de 2012). Além dos organizadores, o 

                                                
20 Informações retiradas do website http://www.camara.gov.br, acessado em 15/09/2012 
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evento contou com a participação do Ministério Público Federal, da Secretaria Nacional de 

Justiça, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), do Conselho Federal de 

Psicologia, do Conselho Nacional de Autorregulação Publicitária (Conar), da Associação 

Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), da Associação Brasileira de 

Anunciantes (ABA), parlamentares e pesquisadores no tema. 

O evento, segundo seus organizadores, tinha como objetivo debater as propostas do projeto 

que proíbe a publicidade dirigida a crianças de até 12 anos incompletos, em qualquer 

horário e por meio de qualquer suporte ou mídia, e que também trata das restrições para a 

publicidade voltada ao público adolescente, de 12 a 18 anos. Além disso, visava também 

colher a opinião de pesquisadores, instituições públicas e organizações sociais envolvidas 

com o tema, a fim de subsidiar e qualificar a atuação dos membros do Ministério Público 

Federal na área. 

A posição do Ministério Público Federal, através de seu representante, o subprocurador-

geral da República, Aurélio Rios, é que o objetivo do projeto “não é excluir as crianças das 

relações de consumo ou da exposição completa à publicidade, mas sim protegê-las de 

abusos persuasivos”, deve-se discutir sobre a quem se dirige essa propaganda e se os 

meios utilizados para persuasão são legítimos ou não, e que a maior preocupação “é 

proteger as crianças, mas também proteger os pais e a sociedade de certas condutas que 

muitos consideram abusivas”. O MPF também argumenta que a “preocupação maior em 

relação à publicidade infantil está exatamente naquelas pessoas que não podem se 

defender de publicidades agressivas e subliminares, em que as coisas não estão muito bem 

ditas”. 21 

O relator do projeto na Câmara, deputado Salvador Zimbaldi (PDT-SP), explica que o 

objetivo é buscar “um meio termo para que a propaganda não venha a ser proibida e para 

que também não continue havendo um estímulo absurdo ao consumo”.  

Já os especialistas ligados ao processo socioeducativo de crianças e adolescentes e 

defensores da ideia de proibição defendem maior controle do Estado, através de uma lei 

federal, para controlar a publicidade infantil, sob o argumento de que a autorregulamentação 

do setor e o próprio controle dos pais não são suficientes para evitar que a publicidade 

acabe tendo mais influência no desenvolvimento infantil do que a própria educação. Entre 

                                                
21 Informação colhida do website 
http://www4.planalto.gov.br/consea/noticias/noticias/2012/08/regulamentacao-da-publicidade-infantil-
e-tema-de-audiencia-publica acessado em 15/09/2012 
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outros estudos, eles se baseiam em dados do Painel Nacional de Televisores do Ibope, de 

2007, que mostram que as crianças brasileiras, entre 4 e 11 anos, passam, em média, 5 

horas por dia em frente à TV, ou seja, mais tempo do que elas passam na escola (em média 

4 horas). 

"Até os 12 anos de idade, as crianças não têm capacidade de separar o que é programação 

do que é publicidade, consequentemente, a criança não tem capacidade de julgar o que é 

uma informação verdadeira do que é apelo ao consumo”, acredita a representante do 

Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), Elizabetta Recine. 

Pedro Hartung, assessor do Instituto Alana – Projeto Criança e Consumo – concorda: 

“especialmente quando essa publicidade se utiliza de recursos especiais, e mistura fantasia 

com realidade. E essa não identificação da publicidade já é proibida pelo Código de Defesa 

do Consumidor”. 

O Instituto Alana defende não o fim da publicidade, mas quer que a publicidade infantil seja 

direcionada ao público adulto. Pedro Hartung quer repetir a experiência de outros países, 

tais como a Suécia, onde a propaganda direcionada para o público infantil não é permitida, 

ou a Alemanha, onde os programas infantis não podem ser interrompidos por publicidade. O 

Instituto busca a aprovação de um marco regulatório para o setor: “O Estado tem a 

obrigação de oferecer um marco regulatório e as empresas que têm compromisso ético com 

o consumidor de dirigir peças que sejam éticas. Nossa pergunta é essa, é ético dirigir 

publicidade para o indivíduo que não tenha capacidade biopsíquica de responder com 

igualdade esse estímulo?”, questiona Hartung. 

O Instituto Alana, através de sua outra representante, a advogada Ekaterine Karageorgiadis, 

defendeu no encontro que o texto original do projeto seja modificado, para que a proibição 

seja para a publicidade direcionada às crianças e não aos produtos infantis: "A publicidade 

de produtos infantis pode existir desde que direcionada aos pais", explicou. E em outro 

argumento defende que "as crianças não diferenciam a publicidade da programação, elas 

não têm discernimento e não sabem que podem optar por comprar ou não". 

No entanto, há quem não acredite que a proibição de publicidade para crianças seja a 

solução e é contra a intervenção estatal. 

Fernando Brettas, representante do Sindicato das Agências de Propaganda do Distrito 

Federal (Sinapro-DF), defende a autorregulamentação da atividade, argumentando que o 

Brasil tem as melhores práticas comerciais em relação à publicidade: “O parlamento 

europeu recomendou a autorregulação do setor. Os Estados Unidos estão chegando num 
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consenso para a autorregulamentação. Existem 192 países membros da ONU, sabe 

quantos deles têm um projeto de lei igual a esse [que está sendo discutido na Câmara]? 

Dois, apenas dois: Suécia e Noruega. O que nós estamos fazendo hoje não é nada muito 

diferente do que os países mais desenvolvidos do mundo [estão fazendo].” A crítica do 

representante dos anunciantes é que o projeto de lei em votação estaria na contramão do 

mundo inteiro, trazendo um discurso ideológico, fundamentalista, autoritário. 

Mas o assessor do Instituto Alana discorda. “A responsabilidade é de todos nós: Estado, 

empresas, indústria, publicitários, pais. Numa sociedade em que o mercado de trabalho é 

desigual, é injusto piorar a vida desses pais colocando responsabilidade nas costas somente 

deles, agências de publicidade possuem corresponsabilidade." 

A Associação Brasileira de Anunciantes foi representada na discussão por seu vice-

presidente, Rafael Sampaio. A instituição também é contrária à proibição da publicidade 

infantil, e defende a autorregulamentação como o melhor caminho para coibir abusos. A 

ABA levou exemplos de sucesso dos três maiores mercados de consumo do mundo 

(Estados Unidos, Comunidade Comum Europeia e China), onde a autorregulamentação é 

vigente, e também o exemplo de Québec, estado do leste canadense que proibiu a 

publicidade de produtos para crianças há mais de 30 anos, porém não viu seus níveis de 

obesidade infantil diminuírem, bem como não tem os melhores índices do país, comparado 

a outros estados do mesmo país que permitem a publicidade para crianças. A proposta 

levada por Rafael Sampaio é que se ouça outras vozes brasileiras (como a Sociedade 

Brasileira de Pediatria, a OAB ou o Conselho Federal de Educadores Físicos) e de outros 

países, como as autoridades americanas e europeias que já vivenciaram o processo 

democrático de decisão sobre o tema e que optaram pela autorregulamentação. Também 

apresentou um estudo do Reino Unido de 2007 sobre obesidade infantil, desenvolvido por 

cientistas britânicos, em que a publicidade aparece como um dos fatores que contribuem 

para a obesidade em crianças, mas que é apenas um dentre muitos outros fatores e que 

não é o mais importante deles. 

A Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (Abrinq), por intermédio de seu 

presidente, Synésio Batista da Costa, também criticou a interferência do Estado nesse tema. 

"Esse projeto de lei não tem consenso. O Estado não pode desligar a internet ou proibir a 

viagem de crianças ao exterior. Vai acabar criando um sistema de castas, onde há aqueles 

com informação e aqueles sem". Ao afirmar que são as mães que compram 70% dos 

brinquedos no Brasil, Costa disse crer no poder de discernimento dos pais: "A mãe sabe 
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muito bem o que está fazendo. Eu prefiro confiar na mãe do que na ação do Estado para 

regular o que a família deve fazer. Eu prefiro o respeito à família brasileira".  22 

O CONAR (Conselho de Autorregulamentação Publicitária) vem revisando seu código 

periodicamente no que se refere à publicidade voltada para criança, e seu artigo 37, que 

dispõe sobre propaganda para crianças e jovens diz que “os esforços de pais, educadores, 

autoridades e da comunidade devem encontrar na publicidade fator coadjuvante na 

formação de cidadãos responsáveis e consumidores conscientes. Diante de tal perspectiva, 

nenhum anúncio dirigirá apelo imperativo de consumo diretamente à criança”. E prossegue 

ao deliberar que os anúncios voltados a esse público devem refletir cuidados especiais em 

relação à segurança e às boas maneiras, sem desmerecer valores sociais positivos, como a 

amizade, a honestidade, a justiça, a generosidade, o respeito a pessoas, a animais e ao 

meio ambiente; sem discriminar; sem associar crianças e adolescentes a situações 

incompatíveis com sua condição; sem fazer parecer que o consumo do produto proporcione 

superioridade; contribuindo para o desenvolvimento positivo das relações entre pais e filhos, 

alunos e professores, e outros relacionamentos da criança; respeitando a dignidade, 

ingenuidade, credulidade, inexperiência e o sentimento de lealdade da criança; dentre 

outras deliberações. 

 

2.5 A DISCUSSÃO SOBRE A PUBLICIDADE DE ALIMENTOS VOLTADA ÀS 

CRIANÇAS 

Após ter acesso às estatísticas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que 

apontam para um grande aumento do número de crianças e adolescentes com excesso de 

peso e obesas nos últimos anos, atingindo mais de 30% do público entre 5 e 9 anos de 

idade e cerca de 20% de crianças e jovens entre 10 e 19 anos 23, é compreensível que pais 

e também o Estado, estejam preocupados com a obesidade infantil. Diante desses dados, 

os defensores da regulação estatal da publicidade para crianças, capitaneados pelo Instituto 

Alana, apontam como vilão as peças publicitárias de produtos que se valem do 

                                                
22 Dados recolhidos do website http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CONSUMIDOR/425892-
ESPECIALISTAS-DEFENDEM-LEI-FEDERAL-PARA-CONTROLAR-A-PUBLICIDADE-INFANTIL.html 
e http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CONSUMIDOR/425912-CONSUMIDORES-QUEREM-
MARCO-LEGAL;-PUBLICITARIOS,-AUTORREGULAMENTACAO.html, acessados em 15/09/2012 e 
do website http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/COMUNICACAO/421550-RELATOR-VAI-
PROPOR-REGULAMENTACAO-DA-PUBLICIDADE-INFANTIL.html acessado em 16/09/2012. 
23 Dados da Pesquisa de Orçamento Familiar (POF) coordenada pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), e que segue os parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS) na 
conceituação de sobrepeso (Índice de Massa Corporal superior a 25%) e obesidade (IMC superior a 
30%). 
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licenciamento de personagens ou mascotes e da venda casada de alimentos com 

brinquedos, o que estimularia o consumismo nesse público. O argumento é que o “nível de 

agressividade da publicidade infantil” é tamanho, que seria impossível para os pais, 

sozinhos, tratarem de forma adequada o consumismo, pois a criança estaria pedindo a seus 

pais não apenas um biscoito, mas o biscoito do personagem A ou B. 24 

No entanto, em nossa pesquisa de campo, entre as dez crianças de classe popular 

entrevistadas, apenas uma declarou alguma marca (Trakinas), ao relatar o que compraria 

em um supermercado, se pudesse pegar o que quisesse. Todas as outras nove declararam 

querer apenas bolacha, dentre outros itens como salgadinhos, bolos, refrigerantes, 

chocolates e doces, sem mencionar nenhuma marca ou personagem licenciado de biscoito. 

O gráfico 3 abaixo, com a evolução de indicadores antropométricos na população de 5 a 9 

anos de idade, ilustra a alteração do perfil da criança brasileira nas últimas décadas. 

 

Gráfico 3 

 

 

                                                
24 Opinião relatada, durante a Audiência Pública promovida pela Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão – PFDC, em agosto de 2012, por Inês Vitorino, coordenadora do Grupo de Pesquisa da 
Relação Infância, Adolescência e Mídia, da Universidade Federal do Ceará (UFC), publicada no 
website http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/CONSUMIDOR/425888-OBESIDADE-INFANTIL-
ESTA-RELACIONADA-A-PROPAGANDA-DE-REFEICOES-FAST-FOOD.html acessado em 
15/09/2012. 
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O presidente da comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara, deputado Domingos 

Dutra (PT-MA), também defende a tese da regulação pelo Estado, pois considera que as 

crianças brasileiras são atualmente vítimas de um bombardeio publicitário: “Há uma 

propaganda direcionada que leva principalmente ao consumo de alimentos de baixo valor 

nutricional e, em consequência disso, a obesidade”. Em 2012, entrou em vigor uma lei em 

Florianópolis (8.985/12) que proíbe redes de fast-food de comercializarem produtos que 

acompanhem brindes voltados ao público infantil, foi a primeira cidade do país a aprovar tal 

proibição.  

O presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, deputado Domingos Dutra (PT-

MA), ressalta, entretanto, que a pressão publicitária não fica restrita aos alimentos. “Sou 

quilombola e tenho uma filha de sete anos que me pede sempre uma boneca Barbie de 

olhos azuis e cabelos loiros em datas comemorativas”, conta o parlamentar alertando para o 

poder da publicidade de interferir no imaginário infantil. 

Há o grupo a favor da regulação do Estado e há o grupo a favor da autorregulamentação, 

mas em nenhum dos casos a criança é ouvida. Tanto os defensores do fim da publicidade 

voltada para a criança, como também o conselho de Autorregulamentação, presumem 

menor capacidade de discernimento da criança, e apenas o CONANDA (Conselho Nacional 

dos Direitos da Criança e do Adolescente) trata as crianças como pessoas em 

desenvolvimento, entendendo que elas ainda estão em processo de aprendizado, mas não 

a tratando como ser incapaz. 

 

Resumindo, há a corrente que defende que a criança não tem capacidade de discernimento 

do que é publicidade e, portanto, não teria capacidade de se defender do apelo ao consumo, 

e há a corrente que defende a autorregulamentação para que não haja abuso por parte dos 

anunciantes, mas que não haja proibição de publicidade, sob os argumentos de que a 

criança é um ser em desenvolvimento, mas que não é incapaz e que não será possível 

“desligar” todos os meios de comunicação ao redor da criança, não apenas a televisão, mas 

também a internet, as vitrines, as casas dos amigos, o pátio da escola. 

Além disso, as crianças estão cada vez mais expostas a conteúdo de programação feita 

para adultos, e algumas das hipóteses são que à noite, quando os pais chegam em casa, e 

quando estes assistem TV, é o momento em que as crianças podem partilhar de sua 

companhia, ou uma outra hipótese é que esteja havendo uma redução de programação 

infantil devido a falta de patrocínio. 
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Um levantamento rápido da programação dos canais de televisão aberta no Brasil 25, mostra 

que com poucas exceções, não há vasta programação específica para as crianças. No canal 

de maior audiência – a Rede Globo – durante a semana não há programação infantil (exceto 

de alguns filmes no programa “Sessão da Tarde”, que pode eventualmente passar um filme 

voltado ao público, de cerca de 1 hora e meia, como na semana das crianças, por exemplo, 

mas não é uma constante). A programação infantil da Rede Globo limita-se aos finais de 

semana, ainda assim, de somente 3 horas aos sábados pela manhã (o programa TV 

Globinho que começa sua transmissão às 8h), isso quando não há outro programa que 

irrompa esse horário, como os treinos de Fórmula 1, por exemplo. 

Na Rede Record, a segunda maior audiência nacional, o fenômeno se repete, como 

programação infantil apenas nos finais de semana – o desenho Pica-Pau aos sábados das 

13h às 14h45, e aos domingos com Desenhos Bíblicos das 6h30 às 9h45, e outros 

desenhos até às 12h – totalizando cerca de pouco mais de 7 horas de programação voltada 

à criança durante toda a semana. 

Já no SBT, o terceiro maior canal em audiência, mostra porque é a segunda emissora das 

crianças e a primeira das crianças de classe popular: durante a semana sua programação 

diária tem 5 horas de desenhos todas as manhãs, seguido de programação para 

adolescentes durante toda a tarde e da exibição da telenovela infantil “Carrossel” por uma 

hora a partir das 20h30. E aos fins de semana – aos sábado das 7h às 12h45 e aos 

domingos das 9h às 11h – a programação é toda voltada aos pequenos. Numa conta 

aproximada, isso daria pouco mais de 32 horas semanais de programação infantil exibida no 

canal. 

A quarta emissora de maior audiência em São Paulo pelas crianças (ainda que seja a sexta 

em audiência geral), a TV Cultura, é a que apresenta a maior programação voltada para 

crianças, e diferente das outras emissoras 100% financiadas pela iniciativa privada, passa 

desenhos durante quase todo o dia, durante a semana. Das 9h às 18h30, a emissora tem 

programação infantil, misturando programas nacionais, como Cocoricó e Castelo Rá-Tim-

Bum a conteúdo produzido pelo canal de TV fechada Discovery Kids, como os desenhos 

Dora - a Aventureira, Piggley Winks e Zooboomafoo, totalizando mais de 47 horas de 

programação infantil na semana (ainda que com grande parte dos programas voltados a 

crianças menores, de até 5 ou 6 anos), a maior de todos os canais abertos. Aos finais de 

semana, a programação é toda voltada a adultos. 

                                                
25 Programação coletada nos websites das próprias emissoras, no dia 01/11/2012. 
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A quarta emissora de maior audiência em São Paulo, a Band, e a quinta, a Rede TV, têm 

pouca programação infantil. A Band, durante a semana, passa desenhos como Popeye, das 

14h15 às 16h50, e tem um programa chamado Band Kids, mas cujo conteúdo são seriados 

americanos mais voltados aos adolescentes ou pré-adolescentes, que passa das 9h às 11h. 

Aos sábados e domingos exibe desenhos das 6h às 7h da manhã e aos sábados exibe, por 

meia hora, o seriado da cadela Lassie. E a Rede TV, exibe desenhos, apenas nos dias de 

semana, das 10h30 às 12h. Somadas, as duas emissoras exibem cerca de 22h de 

programação infantil por semana. 

Quando eu era criança, não havia canais de televisão a cabo, mas me lembro de muito mais 

desenhos e programas na televisão, puxando um pouco pela memória, minha impressão é 

de que a qualquer hora da manhã ou da tarde, encontraria desenhos para assistir, embora 

não consiga comprovar essa afirmação. Mas tenho certeza que a principal emissora da 

época, que permanece sendo nos dias de hoje, a Rede Globo, tinha muito mais programas 

para crianças – eu assistia, todos os dias, desenhos pela manhã e quando voltava da 

escola, no final da tarde, via O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E porque será que a emissora 

reduziu sua programação infantil? Poderia ser porque já está havendo redução na 

publicidade para este público, que já sofre algumas restrições e é regulamentada. E porque 

o SBT deixou de veicular as marcas dos brinquedos que dá em seu programa “Bom dia & 

Cia.”? Seria por ter perdido o patrocínio das marcas? Ainda que os motivos tenham sido 

outros, há indícios de que a programação infantil esteja ameaçada caso a publicidade seja 

proibida. 
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3 CAPÍTULO 3 – CRIANÇAS, CONSUMO E CONTEXTOS 

3.1 O DESAFIO DE INOVAR NA PESQUISA QUALITATIVA – DANDO VOZ À 

CRIANÇA 

Partindo-se da observação de uma infância em transformação, buscamos com este trabalho 

o desafio de inovar na pesquisa qualitativa com crianças, dando voz a elas. Procuramos 

ouvi-las e entender as apropriações que elas fazem dos bens consumidos, entendendo-as 

como seres que escolhem, que palpitam, com papel social importante, cada vez mais, 

dentro do ambiente familiar e escolar, mas que por outro lado ainda estão apenas no início 

de seu processo de aprendizagem e que precisam de muito apoio e informação para tomar 

as decisões acerca de seu futuro, e também de seu presente. 

O desafio, portanto, é o de aprender com as crianças e jovens sobre o 
mundo simbólico de que eles e elas participam hoje. (OROFINO, 2005, 
p.133). 

E ao ouvir a criança, queremos nos aproximar do seu dia a dia, dialogar com seu ponto de 

vista, compreender sua interpretação do mundo em que vive, contextualizar, de acordo com 

a definição de Sarti:  

na pesquisa etnográfica, o ‘contexto’ no qual se busca situar o 
fenômeno estudado é o mundo de significação do sujeito pesquisado, 
o ponto de vista do ‘nativo’. Isso implica não tomar como referência 
apenas o mundo de significação do pesquisador, no sentido de tentar 
traduzir o fenômeno em seus termos, mas tentar entender que há 
outro mundo de significação a ser desvendado, com uma lógica 
própria, ainda que sem garantias absolutas de acesso a esse mundo, 
porque nunca deixamos inteiramente de ser etnocêntricos. Trata-se de 
se abrir para a maior aproximação possível, na busca do ponto de 
vista do outro. (SARTI, 2011, p.13). 

Reconhecer essa criança como sujeito que pensa, que brinca, e que consome – guardadas 

as devidas proporções, ou seja, considerando as necessidades e quereres inerentes à idade 

– tudo o que um adulto consome: produtos, serviços, mídia, cultura. E que já carrega como 

herança todas as apropriações simbólicas que faz a partir dos diversos grupos a que 

pertence – sua família, seu grupo de amigos da rua, seus colegas de classe – com os quais 

conversa de maneira distinta, de acordo com sua posição no ambiente em que se situa. 

Esta pesquisa pretende colaborar para colocar na janela, exposta, uma preocupação de pais 

e educadores da sociedade brasileira com o consumo, mas pretende também trazer para a 

mesa de discussões, um segmento desta sociedade que não tem sido ouvido, e que é parte 

totalmente interessada: as próprias crianças. Ao penetrar o mundo dessas poucas crianças, 

da chamada classe popular, esperamos conseguir mostrar, não a nossa opinião sobre o 
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consumo das crianças, mas sua própria visão de seu cotidiano e de como o consumo e a 

comunicação estão inseridos nele. 

 

3.2 METODOLOGIA – COMO FOI ESTRUTURADO O QUESTIONÁRIO 

Para dar conta de ouvir o que querem nos dizer as crianças, a metodologia escolhida foi da 

pesquisa de campo (qualitativa), de “caráter etnográfico”, com observação de bairro e de 

moradia, documentada por fotografias, com entrevistas através de um questionário 

semiestruturado aplicado a dez crianças de classe C com idades entre 8 a 10 anos, 

moradores da periferia da zona sul da cidade de São Paulo; dez entrevistas 

semiestruturadas com as mães (ou responsáveis) dessas crianças; e para efeito de grupo 

de controle e comparação de dados, quatro entrevistas semiestruturadas com crianças de 

classe A da mesma faixa etária do grupo anterior, também da zona sul de São Paulo, e 

quatro entrevistas com suas mães, com temas que nos permitissem comparações entre as 

crianças entrevistadas, porém flexível o suficiente para permitir que elas se expressassem 

livremente. 

Vale ressaltar aqui que pretendíamos inicialmente fazer uma pesquisa etnográfica, 

observando e vivenciando o ambiente residencial das crianças, no entanto, diante das 

dificuldades encontradas em entrar em algumas casas, em muitos casos, pudemos observar 

apenas a vizinhança ou a fachada das casas – algumas entrevistas foram realizadas na 

casa de vizinhas ou do lado de fora do portão, e uma delas, num shopping dos arredores –, 

tornando-se assim, uma pesquisa de caráter mais exploratório do que etnográfico. Algumas 

mães declararam “vergonha” e demonstraram certo constrangimento em mostrar o ambiente 

“bagunçado” de suas residências, e isso pode ter ocasionado a recusa em nos deixar entrar 

em suas residências. 

Buscamos identificar nossas dez crianças de classe popular, de 8 e 10 anos, através de 

indicações de relações pessoais, e após essa indicação, era fundamental a concordância 

das próprias crianças em conversar conosco, e claro, de suas mães, em conceder-nos a 

entrevista. Ouvir também as mães pareceu-nos relevante, pois a vida da criança está 

sempre associada à vida adulta, especialmente quando esses adultos são seus pais, que 

exercem o papel de importante mediador nas escolhas de seus filhos, não somente por 

dependerem financeiramente deles, mas principalmente porque podem lhes transmitir 

valores que poderão seguir por toda vida.  
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No entanto, o maior espaço foi dado às crianças, e como esta dissertação se concentra nas 

práticas cotidianas de consumo de materialidades, em especial os alimentos, as entrevistas 

procuraram ser feitas dentro de suas próprias casas, por entendemos que para esta nossa 

pesquisa seria mais interessante a conversa dentro do ambiente residencial, ao invés do 

ambiente escolar, pois além de ser um local onde a criança pode sentir-se mais segura, nos 

proporcionaria o acesso a seu mundo de todo dia, além de colocar o ambiente familiar como 

importante agente mediador de suas relações de consumo. Como também verificou Cynthia 

Sarti em sua pesquisa antropológica, “a casa é uma extensão da pessoa, um valor através 

do qual ela demonstra sua respeitabilidade.” (2011, p.24). Adicionalmente, há maior 

frequência de estudos da infância no ambiente escolar, o que torna o desafio desta pesquisa 

ainda maior. 

Também conversamos com quatro crianças de classe mais alta, para efeito de grupo de 

controle e comparação dos dados, bem como suas mães, às quais apresentamos os 

mesmos questionários. 

Dentre o perfil escolhido, decidiu-se falar com crianças de 8 a 10 anos, por estas já 

conseguirem narrar seu dia a dia com maior riqueza de detalhes. E a escolha por crianças 

de classe popular deve-se ao fato deste público estar ganhando relevância em volume na 

população brasileira, e também em renda para consumo, mas principalmente porque tem-se 

tornado fundamental para o crescimento da economia do Brasil das últimas décadas.  

Cynthia Sarti, em seu estudo sobre a moral dos pobres realizado em meados da década de 

90, fala da pobreza como o 

significado que ela tem para quem a vive, para quem se situa 
socialmente entre os que são designados pela sociedade como 
‘pobres’: vivem em bairros periféricos, exercem ocupações com baixa 
qualificação profissional, estão entre os que têm mais baixa 
escolaridade, recebem as mais baixas remunerações... (SARTI 2011, 
p.12). 

Neste estudo, tomamos o conceito de classe a partir de um olhar de sobreposição de duas 

dimensões – a econômica e a cultural – e consideramos a relação entre elas. 

Na dimensão econômica, entendemos por classe popular aquela classe social que os 

economistas batizaram de “a nova classe média brasileira”, que é definida por sua renda e 

por seu potencial de consumo, ou que as pesquisas de mercado classificam como classe C, 

justamente aquela que está no meio, com as classes A e B acima, e as classes D e E 

abaixo. Cabe aqui esclarecer que nesta pesquisa consideramos a renda familiar, e não 

apenas a renda da mãe, pois levamos em conta que um indivíduo pertence a um núcleo em 
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que há solidariedade na conversão dos rendimentos em consumo. E além da declaração da 

renda familiar, usamos neste estudo o questionário denominado “Critério Brasil”, que 

identifica o grau de instrução, a posse e a quantidade de bens de consumo duráveis 

(televisor, rádio, geladeira, freezer, máquina de lavar, etc.), de empregados domésticos e 

banheiros em seu domicílio. Isso para tentar dar forma a um conceito que será sempre 

impreciso, como observara Fernando Henrique Cardoso (2012), já que “a definição de 

classe social não se limita às categorias de renda (a elas se somam educação, redes sociais 

de conexão, prestígio social, etc.)”. 

E, portanto, não estamos reduzindo o campo social apenas ao campo econômico, pois uma 

classe teórica, como definem os estudos estatísticos econômicos não é real, é apenas uma 

classificação de um grupo com alta probabilidade de mobilizarem-se por hábitos ou 

interesses parecidos. Conforme concepção de Pierre Bourdieu, essa classe teórica seria um 

conjunto 

de agentes que ocupam posições semelhantes e que, colocados em 
condições semelhantes e sujeitos a condicionamentos semelhantes, 
têm, com toda probabilidade, atitudes e interesses semelhantes, logo, 
práticas e tomadas de posição semelhantes. (BOURDIEU, 2011, 
p.136). 

Também queremos levar em consideração o espaço social desses agentes, mais 

precisamente, “sua visão do mundo ou a visão da sua própria posição nesse mundo, a visão 

da sua identidade social.” (BOURDIEU, 2011, p.139). Muitas vezes o capital econômico, 

aqui tratado como a renda familiar, vai impor a posição que este agente terá na sociedade, 

mas também vamos observar a importância do capital cultural e social nessa classe que 

denominamos popular. 

Essa classe popular da segunda década dos anos 2000 não é necessariamente pobre, 

como as definições de dicionários. Sim, fizemos um corte de renda e de posses de bens 

para delimitar nosso público a ser estudado, mas não nos limitamos a ele. Observamos 

principalmente, seu modo de vida. O sujeito de classe popular com o qual falamos não é 

desprovido ou mal provido de meios materiais, não vive em estado de necessidade. 

Algumas das famílias tinham trabalho formal, outras não; a maioria andava de ônibus, mas 

também havia carros em algumas casas; e o que foi comum nas casas de todas as crianças 

visitadas, foi a presença de bens de consumo, duráveis e não-duráveis, em maior número 

do que aqueles que tiveram seus pais quando tinham sua idade, e também uma vontade 

enorme de suas mães para que os filhos tenham uma educação melhor que a sua, e assim, 

um “futuro melhor”, garantido por empregos melhores. 
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As tabelas 3 e 4 a seguir, apresentam resumidamente o perfil de cada criança entrevistada – 

na primeira, as crianças de classe popular e na seguinte, das crianças do grupo de controle, 

de classe alta. 

 

Tabela 3 – Perfil das crianças de classes populares entrevistadas 

 

 

 

 

Nome da 

criança 1
Idade Gênero

Classe 

Social 2

Ano 

Escolar

N
o
 de 

irmãos

Tipo de       

Família 3

Principal Amizade 

(proveniência)

Atividade que 

mais gosta
Tipo de TV

TV/Computador na 

descrição espontânea 

da rotina

Brincadeira mais 

frequente

1 Liliane 8 Fem. C1 3
o
 ano 1 Monoparental Escola Ir para a escola a cabo TV Pega-pega no recreio 

/ boneca (Barbie ou 

neném).

2 Carlos 

Eduardo

10 Masc. B2 6
o
 ano 1 Vive Junto Escola ver TV a cabo TV

Computador

Pega-pega / Geladeira 

(fala uma fruta, se for 

a que escolheu dá 

volta no pátio, se for 

pego, fica na 

geladeira)

3 Caroline 8 Fem. C1 4
o
 ano 1 

(por parte 

de pai, que 

não mora 

com ela)

Vive Junto Escola As aulas, 

especialmente 

informática

a cabo TV

Computador

Pega-pega (disse que 

não brinca mais de 

boneca)

4 Jessica 9 Fem. C2 5
o
 ano 1 Monoparental Escola Ir para a escola, 

principalmente 

as aulas de 

Educação Física

aberta TV Esconde-esconde

5 Samuel 8 Masc. B2 2
o
 ano 4 Tradicional Escola  Jogar futebol aberta TV Brincam de futebol e 

cards (yugi-o ou 

Pokemon)

6 Lucas 10 Masc. C2 5
o
 ano 2 Tradicional Escola Ir para a escola aberta Não declarou 

espontaneamente

Educaçao Física – joga 

bola. Torce para o 

Corinthians.

7 Yasmin 8 Fem. B2 1
o
 ano 0 Monoparental Mesma rua Brincar de 

boneca (Barbie)

aberta TV Lousa (ela tem uma 

lousa na parede do 

quintal de casa)

8 Gustavo 8 Masc. C1 2
o
 ano 1 Tradicional Escola Jogar bola. aberta TV Bola e pega-pega.

9 Manoel 

Kaique

10 Masc. C2 5
o
 ano 1 Tradicional Escola 

Mesma rua

Jogar 

Playstation e 

ver TV

aberta TV Gosta quando sobra 

dinheiro que a mãe 

dá, para comprar carta 

de jogo ou figurinha

10 Samantha 9 Fem. C2 4
o
 ano 2 Vive Junto Mesma rua Ir à casa da 

madrinha, 

brincar com a 

melhor amiga

aberta Computador conversa

(1) Manteve-se apenas o primeiro nome da criança, a fim de preservar sua identidade

(2) De acordo com o padrão "Critério Brasil"

(3) Tipos de Família:

Monoparental: solteiros ou separados

Tradicional: casados

Vive Junto: mora com parceiro, sem oficial izar a relação
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Tabela 4 – Perfil das crianças de classes alta entrevistadas – Grupo de controle 

 

 

Mas antes de ir a campo, definimos um roteiro semiestruturado, composto de questionário e 

entrevista, em que algumas perguntas vinham acompanhadas de múltiplas alternativas de 

resposta, mas que na verdade eram perguntas “abertas”, em que o respondente poderia 

dizer qualquer coisa, e as alternativas ali estavam apenas para ajudar na coleta das 

repostas. O roteiro de observação também foi dividido em categorias que posteriormente 

iríamos avaliar: a rotina da criança, suas amizades, hábitos de refeição e higiene, hábitos de 

entretenimento, com maior foco no que era assistido na TV, consumo cultural, memória de 

propaganda e repertórios do consumo. Para as mães, além das perguntas de cunho 

demográfico, de renda e do questionário “Critério Brasil”, também perguntamos sobre a 

Nome da 

criança 1
Idade Gênero

Classe 

Social 2

Ano 

Escolar

N
o
 de 

irmãos

Tipo de       

Família 3

Principal Amizade 

(proveniência)

Atividade que 

mais gosta

Tipo de 

TV

TV/Computador na 

descrição espontânea 

da rotina

Brincadeira mais 

frequente

1 Bruna 10 Fem. A1 6
o
 ano 1 Tradicional Escola Ler e ver TV. 

Porque imagina as 

coisas quando 

está lendo

a cabo TV conversa

2 Barbara 10 Fem. A2 6
o
 ano 1 Tradicional Escola e 

condomínio

Aula de dança. 

Porque gosta de 

danças, é 

divertido

a cabo TV Pega-pega

Esconde-esconde

Ou inventa 

brincadeiras .

3 Eric 10 Masc A2 5
o
 ano 1 Tradicional Escola e 

escoteiros

Brincar – 

Playstation, 

computador, 

brincar com as 

cachorras

6ª tem robótica

Sábado – 

escoteiro – 

gincana, música, 

queimada, pega-

pega, gelo, jogar 

disco.

a cabo Não. Pega-pega

4 Beatriz 10 Fem. A2 5
o
 ano 1 Tradicional Escola Brincar – 

Playstation, jogo 

de tabuleiro com 

o irmão

cabo TV conversa

(1) Manteve-se apenas o primeiro nome da criança, a fim de preservar sua identidade

(2) De acordo com o padrão "Critério Brasil"

(3) Tipos de Família:

Monoparental: solteiros ou separados

Tradicional: casados

Vive Junto: mora com parceiro, sem oficial izar a relação
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rotina da respondente, a compra e os gastos com os filhos, as demandas da criança e o que 

era importante na escolha de produtos para os filhos 26. 

A divisão dos questionários em categorias (rotina da criança, suas amizades, hábitos de 

refeição e higiene, hábitos de entretenimento e consumo cultural, memória de propaganda, 

repertórios do consumo), teve o objetivo de responder à pergunta-problema, se há relação 

entre o repertório cultural e publicitário das crianças com os alimentos que consomem. 

A entrevista foi dividida em dois momentos, o da conversa com a mãe e o da conversa com 

a criança, e neste momento, quem escolhia quem iria falar primeiro eram as próprias 

crianças. A maioria delas optou para que as mães falassem antes e todas elas 

acompanharam a entrevista das mães. No momento da conversa com elas próprias, mais 

uma vez elas puderam optar se queriam ou não suas mães por perto, e todas ou pediram 

para que as mães ficassem por perto, ou disseram não se importar, passando a decisão 

para as mães, que em sua totalidade ficaram junto dos filhos. Apesar de nosso pedido para 

que as mães não interferissem durante a conversa com seus filhos, algumas não puderam 

se conter e tentaram “ajudar” as crianças nas respostas. 

Optamos também por não gravar as entrevistas, o que por um lado nos dificultou o processo 

de análise, por ter apenas palavras escritas e não mais o som da voz das crianças, mas por 

outro lado pareceu-nos apropriado por não inibir as crianças entrevistadas, nem desviar a 

atenção delas para um aparelho gravador. 

 

3.3 O TRABALHO DE CAMPO 

Falar do lar e da casa não é (...) apenas falar de um único espaço físico. É 
falar de um espaço com profunda carga psíquica. Um espaço em que a 
memória conspira com o desejo, assim como muitas vezes o contradiz. É 
mais um lugar do que um espaço. Um lugar de abrigo. (...) Um lugar com 
fronteiras para definir e defender. Um lugar de regresso. Um lugar do qual ver 
o mundo. Privado. Pessoal. Interior. Familiar. (SILVERSTONE, 2005, p.167). 

Quando fomos a campo ouvir as crianças, pretendíamos observar o bairro, a moradia, os 

objetos das crianças e a maneira como estavam dispostos em suas casas. As entrevistas 

duravam cerca de 2 horas, o que não é suficiente para chamar o estudo de etnográfico, mas 

o fato de termos escolhido visitar suas casas, e conseguido observar onde vivem as 

crianças deste estudo, deu este “tom etnográfico” à pesquisa qualitativa, pois como disse 

                                                
26 Vide modelo do questionário utilizado nos anexos deste trabalho. 
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Everardo Rocha (1995, p.31), “fazer etnografia significa (...) tentar captar as estruturas de 

significação presentes no discurso social”. 

Não conseguimos entrar em todas as casas, pois algumas mães, como a mãe de Carlos 

Eduardo, que insistiu em fazer a entrevista em um shopping próximo a sua casa, ou a mãe 

de Jéssica, que disse que só daria a entrevista se fosse na casa da vizinha, pois sua casa 

estava muito “bagunçada”, ou então a mãe de Yasmin, que me trouxe uma cadeira na área 

em frente a sua casa, onde a criança costumava brincar, para que eu pudesse ficar 

confortável, mas não me convidou para entrar na residência. 

Ao entrevistar famílias “pobres”, Cynthia Sarti também percebeu o mesmo comportamento: 

“é importante, mais do que em outros grupos sociais, que a casa esteja em ordem: faz parte 

da tentativa de causar boa impressão.” (SARTI, 2011, p.24). 

Os bairros visitados, todos na periferia da zona Sul de São Paulo (M’Boi Mirim, Parelheiros, 

Divisa com Diadema, Campo Limpo) têm ruas estreitas e tortuosas, mas todas as ruas 

asfaltadas. Os bairros também contavam com infraestrutura básica, como luz elétrica, água 

e esgoto. Os pequenos comércios, como os mercadinhos, as farmácias, os salões de 

beleza, as perfumarias também se mostraram muito presentes e até pequenos shoppings, 

como aquele onde nos encontramos com Carlos Eduardo, 10 anos, e sua mãe, levando 

para mais perto o acesso a bens de consumo e serviços antes restritos ao centro e às 

regiões mais ricas, e aos quais se tinha acesso apenas com grandes deslocamentos e muito 

sacrifício. 

Nestes locais, a ascensão da classe C é visualmente percebida, as classes populares não 

moram mais em favelas, ainda são bairros periféricos, com ruas apertadas e casas coladas 

umas nas outras, porém há infraestrutura dentro e fora das casas. E como observara Sarti, a 

transformação do espaço físico é acompanhada da  

perspectiva de seus habitantes de melhorar progressivamente sua 
vida, (...) sobretudo no que se refere às oportunidades de trabalho, de 
consumo e de educação para seus filhos encontradas na cidade. 
(SARTI, 2011, p.31). 

O acesso a esses locais através de transportes públicos, se dá principalmente via ônibus. O 

trem metropolitano chega perto (opção esta que não era disponível há cerca de uma 

década), mas ainda a alguns quilômetros das casas, obrigando as mães da maioria das 

crianças a pegar mais de uma condução para enfrentar o trânsito diário de até duas horas 

na ida, e mais outro tanto na volta.  
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As casas que conseguimos entrar eram simples, porém todas de alvenaria, com água, 

esgoto e luz elétrica regularizados. Em sua maioria, as residências eram compostas de 

cozinha, quarto e banheiro, apenas a de Samantha, de 9 anos, e a de Caroline, de 8 anos, 

tinham uma sala, onde ficava a televisão. Nas demais residências, a TV ficava no quarto, e 

a cozinha era o local onde se recebem as visitas e onde as pessoas se reúnem enquanto a 

refeição é preparada ou mesmo quando se quer apenas conversar. Samantha também foi a 

única cujo quarto não era compartilhado com seus pais, era dividido entre ela e os dois 

irmãos. Kaique, por exemplo, dormia no mesmo cômodo que os pais, mas sua cama ficava 

separada da cama dos pais pela cômoda onde ficava a televisão. 

Como os espaços eram sempre “apertados”, o número de móveis era reduzido, então as 

caixas e sacolas se acumulavam por cima, embaixo ou atrás dos móveis. Nos banheiros são 

armazenados tudo que se refere à higiene e beleza, como os cremes para cabelo e 

perfumes, que ficam expostos em cima da pia ou dentro do armário-espelho. Não apenas 

por restrições orçamentárias, mas também por falta de espaço, não se armazena muitos 

itens, por exemplo, o lugar que se guarda o xampu é dentro do próprio box do banheiro, pois 

não há outro armário que o comporte. 

Outra curiosidade é o “labirinto” dentro das próprias casas. Não raro são encontradas duas e 

até três casas dentro de um mesmo terreno, e às vezes precisa-se passar por uma 

residência para entrar na outra. Geralmente as “casas-labirinto” são habitadas por parentes, 

pais em uma “casa”, filhos na outra, ou então primos, irmãos, cunhados, que não são 

apenas vizinhos, mas aqueles a quem se recorre em qualquer emergência. 

Dentre as 10 mães de classe popular com quem conversamos, apenas 3 eram casadas, 

outras 3 eram solteiras e criavam os filhos sozinhas ou com a ajuda de pais e familiares, e 

as outras 4 vivem junto com o parceiro, que não necessariamente era o pai da criança 

entrevistada. Com exceção da mãe de Samantha, que sempre trabalhou, mas que estava 

“parada no momento”, todas as outras mães têm duras rotinas de trabalho, que começam 

bem cedo com as atividades dentro das próprias casas e terminam apenas à noite quando 

chegam em casa do trabalho, na sua maioria, como empregada doméstica, ainda que 

comecem a surgir novas oportunidades de trabalho, como de atendentes em bares e 

lanchonetes, auxiliar administrativo ou operadora de caixa. 

Apenas as mães de Yasmin, de Caroline e de Liliane tinham completado o colegial, assim 

como também o pai de Carlos Eduardo e o pai de Samantha, o que coincidência ou não, 

garantiu uma renda um pouco maior a algumas dessas famílias, do que às outras 

entrevistadas (exceto as famílias de Yasmin e Liliane, cujas mães, solteiras, garantiam a 

única fonte de renda da casa). 
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3.4 O COTIDIANO DAS CRIANÇAS, POR ELAS MESMAS 

3.4.1 A ROTINA 

A vida cotidiana, segundo Silverstone, trata dos “aspectos da experiência que tratamos 

como corriqueiros e que devem subsistir para vivermos e nos comunicarmos uns com os 

outros” (2005, p.13), e a mídia “mastiga” a cultura cotidiana de maneira ordinária e contínua 

(2005, p.12), e Baccega, a partir dos conceitos de Mikhail Bakhtin, complementa que “as 

manifestações da vida cotidiana são manifestações da consciência e da ideologia que foram 

formados em cada indivíduo” (1998, p.86). Assim, em sua vida cotidiana, em sua “vida real”, 

o sujeito vai revelar-se, em suas atitudes. 

Com a intenção de mapear o dia a dia das crianças e então tentar evidenciar alguma 

relação, ou não, entre o que elas consomem em sua alimentação diária e a propaganda a 

que estão expostas, pedimos a cada criança, depois de indagar sua idade e sobre onde 

estudavam, que elas nos contassem como era um dia normal seu, daqueles em que se tem 

aula, não um final de semana ou um dia de férias. 

Das seis crianças que estudavam de manhã, três delas começaram a descrição do dia pela 

própria escola – algo como: “acordo, vou para a escola”. Mas a maioria mesmo começa a 

descrever seu dia pelos hábitos de higiene – escovar os dentes ou tomar banho – ou pelo 

consomem no café da manhã, logo que acordam. 

O que acontece na escola é detalhado por seis das dez crianças de classe popular 

entrevistadas, o nome das professoras preferidas foi citado espontaneamente algumas 

vezes, assim como as aulas preferidas, tais como educação física, computação e inglês. 

Mas o preferido nas declarações das crianças foi o recreio, lembrado principalmente pelo 

lanche ou pela refeição feita no horário, denunciando que o alimento pode estar ligado à 

diversão. Dentre as dez crianças, quatro têm a ida à escola como atividade diária que mais 

gosta, explicado por algumas aulas de preferência ou pelas brincadeiras com os amigos. 

Em sua pesquisa, Isabel Orofino já havia percebido como a escola é lugar de muitas 

mediações, “local de encontro de ‘muitas culturas’ que provêm tanto de identidades quanto 

de diferenças socioculturais”. (OROFINO, 2005, p. 64). 

Já fora do ambiente escolar, dentre as tantas atividades na rotina destas dez crianças de 

classe popular, o que mais elas tinham em comum era a televisão – apenas duas 

entrevistadas não declararam espontaneamente que viam televisão todos os dias – mas 

viriam a declarar depois, em resposta a um questionamento feito em outro momento da 



83 

 

entrevista. No entanto, ao serem questionadas sobre a atividade do dia que mais gostavam, 

a televisão não estava ligada à brincadeira preferida ou declarada por quase nenhuma das 

crianças (apenas Kaique e Carlos, ambos com 10 anos, tinham a TV entre as atividades 

preferidas). E como ressaltaram Rita Pereira e Kátia Bizzo, “aquilo que a criança assiste (na 

televisão) oferece conteúdo para suas brincadeiras, não de forma natural, mas na medida 

em que pode ser incorporado na cultura lúdica da criança (grifo meu).” (2009, p.219). 

(...) é certo que a mídia ganha espaço na medida em que combate a 
solidão das crianças em um mundo em que os pais estão na 
alucinante corrida pela sobrevivência, com suas múltiplas jornadas de 
trabalho e longas horas de trânsito nos ônibus e estradas da cidade. 
(OROFINO, 2005, p. 140). 

Mas embora a televisão tenha papel de destaque na rotina das crianças, a mediação das 

famílias e a presença da escola se faz muito mais presente nas suas falas, o ambiente 

escolar, inclusive, figurando como atividade mais apreciada do dia. E até mesmo a atividade 

de assistir à televisão não é um ato solitário, feito normalmente junto com os irmãos, os pais, 

os primos e os amigos. Conforme constatação de Orozco (2001), “a mediação familiar está 

presente acima de tudo nas evidências televisivas dos menores”. (tradução livre minha) 27. 

Mesmo se tratando de uma classe popular, o computador e o videogame também começam 

a aparecer na descrição de atividade diária de algumas crianças, em mais uma 

demonstração de que essa classe conseguiu acumular um maior número de posses nos 

últimos anos, conforme também detalhou o levantamento Kids Online Brasil, pesquisa 

conduzida em vários países, e também no Brasil: 

Estatísticas do Cetic.br indicam que perto de dois terços de crianças e 
jovens brasileiros de 10 a 24 anos já usaram a internet. Cerca de um 
quarto de crianças de 5 a 9 anos também já o fez, um valor superior 
aos dos adultos com mais de 45 anos. A muito rápida penetração da 
rede nos lares brasileiros, (...) sobretudo entre as classes B e C, 
consegue ainda ser ultrapassada pelo acesso à internet nos celulares. 
(PONTE, 2012, p.36 e 37).  

Outro detalhe interessante é que das cinco crianças que tinham irmãos mais novos, apenas 

uma ajudava com estes de alguma maneira, atividade que sempre costumou ser mais 

comum em famílias de classe mais popular – Liliane, aos 8 anos, colocava a irmã na perua 

escolar, antes de ir para a própria escola. E apenas duas crianças – Kaique, de 10 anos, e 

Samuel, de 8 – costumam ajudar em alguma atividade doméstica, o primeiro auxiliando na 

limpeza doméstica e o segundo indo todas as manhãs comprar pão para o café da manhã 

da família. 

                                                
27 No original: “la mediación familiar está presente, sobre todo en las televidencias de los menores” 
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Como nove das mães trabalhavam fora em período integral (apenas a mãe de Samantha 

estava desempregada), o momento em que elas chegam de volta em casa é muito marcante 

para as crianças, que as esperam para jantar, para fazer a lição de casa ou para dormir. 

Como no caso de Caroline, Lucas, Jessica ou de Carlos Eduardo, que só jantam quando a 

mãe ou o pai chegam a suas casas, e não porque a comida não esteja pronta, mas porque 

aguardam pela atividade feita em família; ou de Caroline, que normalmente espera pela mãe 

para terminar o dever de casa; ou ainda de Liliane, que janta a comida que a mãe deixa 

pronta na panela, mas não vai dormir até que a mãe chegue em casa. 

Assim como observou Ariès, a família  

correspondeu a uma necessidade de intimidade, e também de 
identidade: os membros da família se unem pelo sentimento, o 
costume e o gênero de vida. (2011, p.195). 

Mas a família não se limita aos parentes, como observou Sarti, “a família, para os pobres, 

associa-se àqueles em quem se pode confiar” (2011, p. 85), e não foi diferente em nossa 

pesquisa, em que os vizinhos aparecem como porto-seguro para as horas de necessidade, 

ficando uns com as crianças dos outros, virando compadres, amigos. 

Samantha, por exemplo, vai para a casa da madrinha, que também é vizinha de sua casa, 

ao voltar da escola, ou Kaique, que vai para a casa do tio (na verdade um prolongamento de 

sua própria casa-labirinto), onde joga videogame, ou ainda Carlos Eduardo, que vai para a 

casa da babá (vizinha de sua casa), onde almoça e faz a lição ao voltar da escola e antes 

de ir para sua casa aguardar a chegada do pai para o jantar. 

 

3.4.2 AS AMIZADES 

Elas (as crianças) mostram-se, também, como consumidoras em 
potencial, capazes de influenciar outras crianças, assim como as 
compras feitas pelos pais. (ALVES, 2006, p.114). 

As crianças que os nossos entrevistados consideram como seus “melhores amigos” são 

oriundas principalmente do ambiente escolar – oito das dez crianças tinham em colegas de 

classe suas principais amizades. Mas alguns também tinham amizade com crianças 

moradoras da mesma rua, que às vezes estudavam na mesma escola também. E a 

justificativa para dizerem que se tratava de seu maior amigo quase sempre estava no fato 

de que ambos tinham gostos em comum. 
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Como Liliane, que nos contou que sua melhor amiga se chama Gabrielle (“com dois eles”), 

que estudam juntas “na mesma classe, desde o prezinho” e gostam da mesma coisa. Ou 

então a declaração de amizade de Lucas pelo colega de classe Rian, que não só estudam 

juntos “na mesma classe da escola e do estatuto 28, e a gente torce para o mesmo time, o 

Corinthians”. Ou então Samantha, que ao contar sobre a atividade preferida, disse que era ir 

para a casa da madrinha, onde podia brincar com sua melhor amiga, “a Beatriz, filha da 

madrinha.”, “a gente brinca mais de conversa, é o que a gente mais gosta”. 

Os melhores amigos são aqueles com quem se divide a brincadeira favorita, seja no recreio 

ou na rua de casa. Samuel, por exemplo, leva seus cards (de Yugi-O ou Pokémon) para 

brincar com os amigos na escola, ou joga futebol com os amigos da rua, ou Lucas, que é 

torcedor do Corinthians, assiste aos jogos com os amigos da rua nos finais de semana e 

sempre conversa sobre os jogos do time com outros colegas corinthianos durante os 

recreios. Ou ainda Yasmin, que mesmo sem saber ler, pediu à mãe que comprasse uma 

lousa, que ela tem no quintal de casa para brincar de escola com a prima, que é também 

sua vizinha, demonstrando uma grande vontade em aprender os números e a escrever, para 

poder “ler as revistinhas” de que gosta. 

 

3.4.3 HÁBITOS DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENE 

Se saciar a fome é uma necessidade que deve ser satisfeita pela ingestão de alimentos, a 

alimentação, por sua vez, encontra-se no terreno dos sistemas simbólicos (ROMANELLI, 

2006, p.333), onde o alimento que se consome, onde se consome, com quem se consome, 

são atividades sociais intimamente ligadas à identidade a que se quer construir.  

O tema alimentação tem sido muito recorrente em revistas e periódicos brasileiros e 

internacionais, com matérias que tratam desde dieta para ganhar músculos ou perder peso, 

até publicações de cunho gastronômico, que ensinam desde receitas corriqueiras até 

banquetes sofisticados, ou que indicam os melhores restaurantes de cada especialidade.  

A importância da alimentação infantil também vem sendo muito discutida no Brasil e no 

mundo, por um lado, em busca do direito da criança a uma nutrição saudável, por outro 

                                                
28 Estatuto da Criança e do Adolescente: Instituição homônima à Lei Federal, patrocinada pelo 
FUMCAD (Fundo Municipal da Criança e do Adolescente), órgão da Prefeitura de São Paulo, que 
deve reservar recursos voltados a programas e projetos de atenção aos direitos da criança e do 
adolescente em situação especial. 

 (http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/participacao_parceria/conselhos/fumcad/) 
acessado em 13/10/2012. 
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lado, na busca pela diversão durante a alimentação, no conceito tratado por Lipovetsky 

como eatertainment: 

o prazer do hiperconsumidor é buscado cada vez mais na variedade, 
na mudança, na descoberta de lugares e pratos novos, na fantasia e 
na originalidade das refeições (...). Assim, vemos então a alimentação 
conquistada, por sua vez, pela forma-moda, que transforma a refeição 
em entertainment, em divertimento total, com comidas inéditas, mis-
en-scene criativa do prato, decoração, design, música ao gosto do dia. 
Os anglo-saxões chamam essa tendência de eatertainment, como se 
animação e o divertimento importassem tanto quanto o prazer da 
degustação dos pratos. (LIPOVETSKY, 2007, 235-236, apud 
BAADER, 2012, p.2). 

As refeições de todo dia de nossas crianças foram divididas entre o café da manhã, o 

almoço, o jantar e os lanches. 

No café da manhã, pão com manteiga e leite foram os alimentos mais encontrados. Alguns 

colocam mortadela como recheio e outros misturam café, “nescau” ou “sucrilhos” ao leite. 

Porém, duas das dez crianças não comem nada até o lanche da escola. 

Seis entrevistados que estudam pela manhã fazem o lanche na escola para nesse período, 

mas muitos recusam o alimento oferecido pela instituição, porque esta oferece comida – 

arroz, feijão, “mistura” –, mas quando a escola oferece algo diferente como suco, frutas ou 

bolo, então o lanche é aceito. Esse dado foi uma surpresa, pois os noticiários costumam 

relatar que há crianças que só comem uma única vez por dia, na escola, que por essa razão 

optam por oferecer uma refeição reforçada para suprir essa necessidade, mas essa não 

parece ser mais uma realidade dessas crianças de classe popular urbanas. Parece que a 

classe C realmente ascendeu. 

Dentre aqueles que estudam no período da tarde, e ficam em casa pela manhã, apenas 

uma entrevistada – Samantha – come algo depois do café da manhã, pois a escola oferece 

uma fruta logo que os alunos chegam. 

O almoço é majoritariamente feito nas residências, com a comida que as mães deixam 

pronta, com exceção de duas crianças – Samantha e Lucas – que almoçam dentro do 

ambiente escolar. Os “vencedores” desta refeição são o arroz e o feijão, reforçando-se como 

a refeição preferida do brasileiro, presentes nas respostas de quase todos os entrevistados 

(exceção feita ao almoço do Gustavo, que declarou não gostar de feijão). Os 

acompanhamentos da dupla são quase sempre frango e carne, e em metade dos casos, 

salada, que parece ser consumida mais como uma obrigação do que como uma preferência. 
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O lanche da tarde é feito na maioria das vezes em casa, e é a refeição mais variada, com 

menor similaridade entre as respostas. São mais comuns biscoitos, especialmente os 

recheados – com uma única menção a alguma marca –, pão e fruta, mas encontramos 

também salgadinho e iogurte. Para aqueles quatro que estudam à tarde e para Lucas, que 

fica um segundo período na escola, o lanche é feito por lá. Como ocorreu com o lanche da 

manhã, algumas escolas oferecem comida no horário do lanche da tarde, comida esta que 

não costuma ser aceita por nossos entrevistados, mas quando é oferecido pão, leite e 

frutas, então o lanche é aceito. A exceção fica por conta de Samantha, que come a comida 

oferecida no horário do lanche da tarde da escola, porque acorda por volta do meio-dia, 

toma café da manhã, e deixa para almoçar no colégio. 

A hora do lanche é o momento em que as crianças querem as “porcarias” (como algumas 

das crianças se referem às guloseimas), tais como os biscoitos recheados, doces e 

salgadinhos, mas isso nem sempre possível, pois os lanches fornecidos pela escola 

raramente têm esses itens (exceto uma menção a suco de caixinha oferecido por uma das 

escolas), e as mães normalmente não permitem que elas comam esses artigos não-

saudáveis todos os dias. 

Kaique, que às vezes ganha dinheiro da mãe para comprar lanche na escola, nem sempre 

usa todo o dinheiro e o guarda para poder comprar “carta de jogo, figurinha, biscoito 

recheado, bala ou chiclete”. 

A preferência pelas “besteiras”, outro nome dado às guloseimas pelas crianças, se reforça 

quando perguntamos o que as crianças comprariam nos supermercados se tivessem 

recursos indefinidos (a “varinha mágica”), e apenas dois entrevistados não as mencionaram 

nesse momento. 

Em sua pesquisa, Romanelli também encontrou essa lógica, onde  

para a população de baixa renda os alimentos são classificados entre 
os que são comida (grifo do autor), como arroz, feijão, carne. Em suas 
representações são alimentos ‘fortes’ que sustentam e se contrapõem 
a verduras, legumes, frutas, que servem para ‘tapear’ e (...) que não 
enchem barriga. Essa lógica (...) não se funda no valor nutriente, mas 
no fato de que proporcionam a sensação de repeleção, pois são 
gordurosos, (...) dando a sensação de ‘barriga cheia.’ (...) Os filhos 
revelam preferência por alimentos diferentes daqueles presentes em 
suas casas, classificados justamente como guloseimas, tais como 
doces, bolachas, refrigerantes. Esses produtos são considerados mais 
saborosos, além de serem dotados de valor simbólico diverso. 
(ROMANELLI, 2006, p.336 e 337). 
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O jantar é a refeição dos nossos entrevistados que foi mais comumente feita em família, o 

que nos é contado com bastante alegria, como se os guris aguardassem pela reunião 

familiar. O cardápio varia pouco com relação ao almoço, apenas com maior incidência da 

presença da salada (talvez pela cobrança dos pais, que estão presentes). Apenas Jessica 

come “algo mais leve”, segundo palavras de sua mãe, um “miojo” ou macarrão na refeição 

noturna. Mas o mais interessante é como as crianças contam como ter a presença dos pais, 

em especial as mães, é importante, o momento de espera pela presença delas é um dos 

acontecimentos relevantes do dia. 

Carlos Eduardo espera até por volta das 20h para jantar, que é o horário que o pai chega 

em casa, assim como Kaique, que normalmente só janta quando a mãe chega do trabalho, 

e como Caroline e Liliane, que declararam que “o jantar é a igual ao almoço (a mesma 

comida), mas aí a mamãe já está em casa.” A comida pode até ser igual, mas como a 

companhia é diferente, especial, fica a evidência de como a família é importante para as 

crianças. 

A ceia, que foi questionada através da pergunta “você come mais alguma coisa depois do 

jantar e antes de dormir?”, não é comum entre nossos entrevistados. Apenas Liliane come 

bolacha e Samantha come um doce antes de ir dormir. 

Também perguntamos se eles usavam produtos de higiene exclusivos deles para a hora do 

banho, e sete dos entrevistados tinham ao menos o xampu e o sabonete usados somente 

por eles. As meninas também têm o condicionador de uso exclusivo e alguns se lembraram 

da escova e da pasta de dentes, que não seriam usados por mais ninguém da família. 

Importante ressaltar que poucas marcas foram mencionadas enquanto os relatos sobre 

alimentação ou higiene eram feitos, e quando mencionadas marcas, nos pareciam mais com 

sinônimos de categoria, tema que vamos aprofundar mais à frente, como no caso do 

“danone”, do “nescau”, do “miojo” ou do “sucrilhos”. Apenas um entrevistado – Carlos – nos 

pareceu realmente conhecer marcas daquilo que consumia, ao relatar que lanchava bolacha 

Trakinas e Hot Pocket (sem mencionar a marca Sadia). O mesmo acontece na pergunta que 

é feita às mães, que compram “danone” para os filhos – apenas a mãe de Yasmin parece 

reconhecer marcas ao dizer que a filha “é fresca, só gosta de Trakinas, Passatempo e 

aquele “danone” com o “sucrilhos” em cima”. 

O alimento está inserido no cotidiano das crianças, não apenas, mas principalmente dentro 

de casa. Se por um lado, as mães preocupam-se em preparar as refeições dos filhos, e 
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principalmente compartilhar delas com as crianças, as crianças também percebem os 

momentos das refeições como aqueles em que se partilha o dia com sua família. 

O alimento, como tudo que é consumido, também recebe uma carga de conteúdo 

emocional, e neste caso, a carga emocional colocada pelas crianças, que acabam por 

pensar “antes nas possibilidades de diversão do que pelas necessidades de nutrição” 

(BAADER, 2012, p.13), e também a carga emocional que vem das mães, que querem 

alimentar seus filhos, mas querem também demonstrar afeto, e por isso, às vezes, abrem 

mão de alimentos saudáveis em troca do sorriso provocado por um chocolate, e 

especificamente, no caso das mães de classes populares, abrem mão até de adquirir outros 

bens para satisfazer os filhos. São os alimentos mediando as relações entre pais e filhos, 

entre a criança e seus amigos. 

As mediações se manifestam na comunicação das pessoas com outras pessoas e no seu 

relacionamento com os meios, com as coisas e com as marcas, mas sempre de acordo com 

a experiência vivida, e segundo Guillermo Orozco,  

em forma de ações e de discursos que se originam em várias fontes: a 
classe social, o gênero, a subjetividade, a orientação sexual, a idade, 
a etnicidade, os próprios meios de comunicação, as instituições sociais 
e situações contextuais, etc. (apud OROFINO, 2005, p.64). 

Não existe um único tipo de mediação, há a mediação individual (que provém da nossa 

individualidade como sujeitos que se comunicam e que assumem diversos papeis na vida 

cotidiana); a mediação midiática (em que o próprio meio exerce uma mediação, utilizando 

seus recursos para influenciar o processo de recepção da mensagem); a mediação 

situacional (que leva em consideração a situação em que a mensagem foi recebida, se em 

casa, na escola ou em outro local público, se foi sozinho ou acompanhado, etc.); a 

mediação de referência (que inclui todas as características de um determinado contexto, 

como a idade que se tem, a classe social, a raça, etc.); e a mediação institucional (que 

ocorre nas instituições das quais participamos, tais quais escola, família, igreja, trabalho, 

etc., e onde produzimos significados de acordo com a nossa vivência nessas instituições). 

(OROZCO GÓMEZ, 1996, p.116 a 118). 

E fazendo um paralelo com o que foi estudado pelo autor, que diz que “no caso de recepção 

de TV pelas crianças, são importantes três tipos de instituições: amigo, escola e família” 

(OROZCO GÓMEZ, 1996, p.117 – tradução minha) 29, nós também encontramos evidências 

                                                
29 No original “en el caso de recepción de TV por los niños, son importantes tres tipos de 
instituiciones: amigo, escuela y familia”. 
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em nossa pesquisa de que essas mesmas três instituições são as mais importantes, no que 

tange ao consumo, e ao consumo de alimentos. 

 

3.4.4 HÁBITOS DE ENTRETENIMENTO E CONSUMO CULTURAL 

Há diversas questões sociais em discussão quando se trata de entretenimento infantil. Não 

apenas a questão da eventual proibição da publicidade voltada para a criança ou a 

discussão se a criança fica tempo demais em ambientes eletrônicos, seja em frente a TV, no 

computador, jogando ou no celular. Se por um lado, pais e educadores buscam a melhor 

educação e querem uma programação de qualidade para a criança, por outro, a educação 

no país (especialmente a pública) ainda tem severas deficiências e essa tal programação 

cultural tem um custo, que vem sendo financiada pelo Estado, por organizações não 

governamentais e por institutos sociais, mas também precisa de financiamento empresarial. 

Mesmo que algumas crianças já tivessem contado um pouco de seus hábitos de 

entretenimento, com o objetivo de aprofundar a descoberta do que entretinha nossas 

crianças, começamos perguntando sobre qual era a brincadeira mais comum entre o 

entrevistado e seus amigos, lembrando do exposto por Silverstone de que  

talvez, (...) os jogos ofereçam mais do que prazer de tempos em 
tempos. Talvez a brincadeira possa, ocasionalmente, ser um ensaio 
para o real: uma prática. O simulador de voo para o dia-a-dia. (2005, 
p.125). 

A maioria das respostas ficou entre brincadeiras em grupo, tais como pega-pega, esconde-

esconde ou jogar bola, sem menção alguma aos “eletrônicos” de qualquer espécie. Algumas 

meninas também mencionaram as brincadeiras de boneca, as conversas com as amigas ou, 

no caso de Yasmin, a brincadeira de escolinha, com a amiga na lousa que tem no seu 

quintal. 

Posteriormente questionamos se eles costumavam ver televisão e o que assistiam. A 

televisão, como já comentado, é um hábito cotidiano de todas as crianças ouvidas, sendo 

que três delas inclusive possuíam TV a cabo. Assistir televisão não é uma atividade solitária, 

é compartilhada com a família, principalmente com os irmãos, mas também muitas vezes 

acompanhada pelos pais e até mesmo por primos e vizinhos, comportamento que também 

foi observado por David Morley em sua pesquisa, relatado aqui nas palavras de Stuart Hall: 

Assistir televisão deve, cada vez menos, ser vista como uma atividade 
isolada e individual, e cada vez mais como uma atividade social, ou 
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até mesmo coletiva. É uma atividade que normalmente ocorre nas 
(grifo meu) famílias (ou em qualquer outro grupo social íntimo que as 
substitua). (MORLEY apud HALL, 1990, p. 8 – tradução minha). 30  

Eis aqui, como havia observado Guillermo Orozco, a evidência da presença da mediação 

(da instituição) familiar na recepção de TV. (OROZCO GÓMEZ, 1996, p.117). 

Dentre os canais mais assistidos, estão SBT e Globo, seguidos pela Rede Record, ainda 

que tenha havido menções a programas infantis da Band e da TV Cultura. Os desenhos são 

os programas preferidos, como os que passam nos programas Sábado Animado e Bom Dia 

& Cia, do SBT, ou na TV Globinho, no entanto há também menções a esportes 

(especialmente os jogos de futebol), novelas, tanto as voltadas para o público infanto-juvenil, 

como Rebeldes, quanto a novela global das 21h, programas de variedades, e também do 

noticiário – o menino Lucas nos contou que era estimulado pelos pais a assistir ao Jornal 

“para ver o que deve ou não fazer quando crescer, para aprender a ser alguém na vida, 

alguém que deve estudar”. 

Dentre aqueles que têm acesso a canais pagos de televisão, os programas e canais mais 

assistidos são os canais a cabo dirigidos ao público infantil, embora eles não deixem de 

assistir aos canais abertos (e uma hipótese é que isso talvez ocorra para que possam 

comentar o assunto com os amigos que não têm acesso a canais a cabo). 

Aqui, a evidência da segunda mediação institucional observada por Guillermo Orozco na 

recepção midiática, a mediação dos amigos. (OROZCO, 1996, p.117). 

A leitura também apareceu como diversão, apesar de algumas vezes ter aparecido como 

obrigação. 

Yasmin foi a única criança da nossa amostra que ainda não sabia ler – apesar de declarar 

que gostava muito de revistinha –, entre os outros nove entrevistados, seis declararam que 

costumam ler e destes, quatro, gostam da leitura. 

Liliane foi uma das crianças que declarou gostar de ler, e quando chegamos à sua casa, 

estava nos aguardando com um livro na mão. Samantha disse que “ama ler”, e já leu até 

Cora Coralina, na sala de leitura da escola, onde costuma fazer suas incursões literárias. Já 

Carlos Eduardo e Caroline só gostam mesmo de ler gibis, como os da Turma da Mônica, 

mas leem os livros que a escola recomenda, para não “repetir de ano”. De qualquer 

                                                
30 No original “Television viewing has to be seen less and less as an isolated and individual, more and 
more as a social, even a collective, activity. Typically, it takes place in families (or whatever intimate 
social group now substitutes for them)” 
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maneira, as revistas em quadrinhos parecem ser uma maneira de aproximar as crianças da 

leitura, pois apareceram nas declarações de 9 dos 10 entrevistados. 

E por último, a terceira evidência de mediação institucional pelas crianças, conforme 

verificara Orozco: a mediação escolar, através do incentivo à leitura. (OROZCO, 1996, 

p.117). 

O computador parece abrir portas para um mundo desconhecido, e isso apareceu na 

declaração do garoto Lucas, ao demonstrar o desejo de ter um “para ver as coisas do 

mundo”.  

Não que o maior interesse das crianças tenha sido por conteúdo educacional ou para 

“informar-se”, posto que nos três dos dez lares em que encontramos computador, este era 

usado para jogos e apenas eventualmente para pesquisas escolares, mas mesmo aqueles 

que não tinham o aparato em casa, já haviam frequentado lan houses, para jogar. E houve 

também menção a redes sociais (Orkut e Facebook) em duas entrevistas. Já no início dos 

anos 2000, Sonia Livingstone já havia identificado que  

o foco de interesse dos jovens muda de acordo com a idade. (...) Em 
geral, crianças mais novas visitam poucos e já conhecidos sites – 
jogos e esportes para meninos, fã-clubes e sites de TV para meninas. 
Adolescentes favorecem a comunicação, (...) ao mesmo tempo que 
seguem seus interesses por esportes, moda ou estrelas. E aqueles 
que estão se preparando para provas, valorizam informações e sites 
que ajudem na revisão de matéria. Geralmente, no entanto, é preciso 
dizer que o uso educacional da internet é menos frequente do que o 
esperado pelos pais. (LIVINGSTONE, 2001, p.5 – tradução minha). 31 

A presença de celular é surpreendente, mais da metade (6) das crianças tinha celular, 

principalmente para falar com a mãe ou outros familiares, e em alguns casos também para 

jogar. Não apenas demonstrando a maior penetração do bem entre as classes populares, 

mas talvez porque seus pais nunca tenham tido um telefone fixo, e tenham como referência 

de intercomunicação, apenas o telefone celular. 

 

                                                
31 No original: “the focus of young people’s interest changes with age. (…) In general, we found that 
younger children visit a few well-known sites again and again – games and sports sites for boys, fan 
and TV sites for girls. Teenagers favour communication, (…) as well as following up existing interests 
in sport, fashion or stars. And, as already noted, those preparing for exams value information and 
revision aids. Generally, however, it must be said that educational use is often less than that hoped by 
parents.” 
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3.4.5 MEMÓRIA DE PROPAGANDA 

Perguntamos às crianças se elas se lembravam de alguma propaganda, mas o que esperar 

como resposta a uma pergunta, cuja expectativa é uma lembrança, uma memória? 

Silverstone, ao argumentar que nosso “passado (...) se funde com as imagens e os sons de 

um passado mediado” (2005, p.234) e que “a textura da memória se entrelaça com a textura 

da experiência” (2005, p.237), pois “toda memória é parcial” (2005, p.243), quer mostrar que 

aquilo do que nos lembramos, estará sempre mediado, seja pela mídia, seja pela 

experiência vivida, ou pela conversa com amigos, e principalmente pelo que é importante 

para cada indivíduo. E se a mídia tem o poder de nos apresentar o passado, é bastante 

compreensível que ela ganhe credibilidade. 

E se a mídia, de uma maneira geral, nos apresenta a realidade, a publicidade “vai 

costurando uma outra realidade que, com base nas relações concretas de vida dos atores 

sociais, produz um mundo idealizado” (ROCHA, 1995, p.26). 

A pergunta sobre a lembrança de alguma propaganda dava-se após nos certificarmos de 

que as crianças sabiam o que era uma propaganda, dando o exemplo do filme das Casas 

Bahia.  

Cinco dos nossos entrevistados lembraram-se de algum filme espontaneamente, e depois 

de mais estimulados com outros exemplos, mais três crianças disseram se lembrar de 

alguma propaganda, embora pareça que estas últimas tenham respondido, de maneira 

genérica, bicicleta ou o boneco Power Rangers, com o qual uma delas brincava quando 

chegamos para a entrevista, apenas para não deixar de dar uma resposta. Destes oito, seis 

lembraram de alguma marca, com destaque para Barbie e McDonalds, com duas e três 

menções respectivamente. Mas apenas três crianças conseguiram descrever o enredo do 

filme, checagem comum em pesquisas de mercado, para identificar se o espectador 

realmente viu o filme, através da descrição de seus detalhes, ou se apenas respondeu sobre 

alguma marca familiar, sem de fato ter se recordado do filme. 

Dentre a lembrança de propaganda de produtos alimentícios, houve recordação do 

McDonalds, de uma propaganda de esfiha, a qual a garota Caroline não se recordava a 

marca, e do “chiclete Poosh vermelho”. Curioso que das três lembranças do filme da rede 

americana de fast food, nenhuma das crianças lembrou-se de detalhes do filme e as três 

descrições foram como a descrição de Jessica: “mostrava batata, hambúrguer, suco, 

refrigerante e o brinquedo”, mas nenhuma das três crianças conseguiu se lembrar qual era o 

brinquedo oferecido. 
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Houve lembrança de outros filmes, de produtos infantis, como da Barbie “escola de 

princesas”, de que se lembrou com detalhes Yasmin (“tem um noivo, a carroça e ela usa um 

vestido que as fadas fazem de magia”), ou de produtos para adultos, como o filme do 

sabonete Lifebuoy, que conforme descrição de Carlos é “para passar na pele e tirar os 

germes”. 

Também questionamos se elas costumavam pedir a seus pais coisas que viam na televisão 

e uma das meninas que se lembravam da propaganda da Barbie (Yasmin) e o aficionado 

pela novelinha 32 Rebeldes, disseram pedir os produtos relacionados. Também as garotas 

Liliane e Jessica, que haviam se lembrado do filme do McDonalds, pediam a suas mães 

para levá-las ao restaurante. Ou Samuel, que disse que pedia aos pais o mesmo chiclete da 

propaganda que havia se recordado na nossa pergunta anterior. 

As declarações evidenciam que as crianças sabem identificar uma propaganda, 

diferenciando-a da programação normal e que ela está promocionando algum produto, 

serviço ou marca. 

as crianças possuem uma estrutura mental capaz de discernir as 
mensagens, mostrando-se críticas diante do vídeo. Segundo a 
autora33, elas reagem aos estímulos da TV, integrando-os aos outros 
estímulos de sua vivência. (ALVES, 2006, p.115). 

Apesar da pouca lembrança de marcas e do baixo recall 34 das propagandas, a publicidade 

está, sim, presente na memória destas crianças. A publicidade aparece, no entanto, não é a 

primeira referência quando se trata de produtos consumidos, pois as grandes referências 

são a escola, os amigos e a família. A escola é o local preferido de várias crianças, onde 

interagem com seus melhores amigos. E muitas das mães, mesmo reconhecendo que a 

mídia é presente na vida de seus filhos e que os influenciam de alguma maneira, acreditam 

que a maioria das coisas que seus filhos lhes pedem, são as mesmas coisas que eles viram 

sendo usados ou consumidos por seus amigos. Ou ainda, os filhos espelham-se em seus 

pais, querendo parecer-se com eles (ou diferenciar-se deles), consumindo as mesmas 

coisas. 

O consumo de produtos, e especificamente de alimentos, das nossas crianças, é também 

bastante mediado pela família, pois é esta quem de fato escolhe o que as crianças vão 

                                                
32 Desta maneira chamada por seu telespectador mirim da classe popular, Kaique, de 10 anos. 
33 A autora citada por Anna Karine Alves é Laura Bastos, em A criança diante da TV: um desafio para 
os pais. Petrópolis: Vozes, 1988 
34 Maneira corriqueira nas pesquisas de mercado para se denominar “lembrança”. 
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consumir. Algumas vezes as mães cedem aos pedidos dos filhos pelas idas ao McDonalds, 

ou a outras lanchonetes de fast-food, ou ao consumo de “porcarias”, como a mãe de Kaique, 

que às vezes lhe dá dinheiro para que ele compre coxinha na escola, mas isso não se 

sobrepõe à preocupação delas em oferecer produtos de qualidade e saudáveis a seus 

filhos. Além disso, nem sempre o orçamento doméstico permite que se façam 

extravagâncias. 

Se há lembrança de algumas marcas e de alguns filmes publicitários, parece crível que a 

criança que tenha se lembrado de algo com que tem alguma relação de afeto, seja uma 

marca ou um produto, ou um objeto de desejo, afinal, esta é a “magia do capitalismo”, 

quando um produto, o qual pode haver outros milhares iguais produzidos em série, torna-se 

parte do universo de alguém, que lhe dá uma alma, transformando-o em algo pessoal. (DA 

MATTA, 1995, p.13). 

E apesar disso, não encontramos nenhuma frustração das crianças que não conseguem ter 

determinado produto e tampouco percebemos uma ligação direta entre o que é veiculado 

nas propagandas e o que direciona o consumo das crianças. Mas não é porque não 

encontramos uma grande valorização de marcas, que estamos isentos de monitorar a 

publicidade e de denunciar abusos, isso não tira a nossa reponsabilidade em educar nossas 

crianças para o consumo.  

 

3.4.6 REPERTÓRIOS DO CONSUMO 

Já no final da nossa entrevista, pedimos às crianças que elas se imaginassem com uma 

“varinha mágica”, que lhes permitissem comprar tudo que quisessem em um supermercado 

“daqueles bem grandes, em que se pode comprar desde comida até geladeira”, sem 

nenhum limite, e lhes perguntamos o que elas comprariam. 

E neste ponto, é importante lembrar que, como resumira Silverstone, o consumo é uma 

maneira de nos relacionarmos, não somente com objetos, mas também “com a coletividade 

e o mundo”, e por implicar uma exteriorização, exige “a exibição da identidade” (2005, 

p.151), e além disso, 

é, ele mesmo, uma forma de mediação, à medida que os valores e 
significados dados de objetos e serviços são traduzidos e 
transformados nas linguagens do privado, do pessoal e do particular. 
(...) nesse consumo, em sua trivialidade cotidiana, construímos nossos 
próprios significados, negociamos nossos valores e, ao fazê-lo, 
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tornamos nosso mundo significativo. Sou o que compro, não mais o 
que faço ou, de fato, penso. (SILVERSTONE, 2005, p.150). 

A maioria das respostas ficou nas guloseimas, principalmente bolachas, seguido de 

chocolates, refrigerantes e salgadinhos. Algumas crianças também comprariam frutas ou até 

a “sopa de letrinha” que a menina Samantha gostaria de comprar, “porque quer formar 

palavras”. Sem grandes ambições de quererem parecer-se como parte de um mundo que já 

não seja o seu. 

Curioso notar que as crianças de classe popular praticamente não mencionam marcas 

dentre suas escolhas, ficando basicamente nas categorias (bolacha, bolacha recheada, 

refrigerante, salgadinho, doces, chocolate). Houve apenas duas menções a marcas, uma 

para a bolacha Trakinas e outra para o refrigerante Coca-Cola. 

Não é possível precisar se as principais referências das crianças foram aos alimentos 

porque elas costumam frequentar supermercados de bairro, que costumam ser lojas 

menores, onde não há outro tipo de objetos além de alimentos, produtos de higiene e de 

limpeza, este últimos, claramente distantes do cotidiano das crianças.  

Mas Jessica também disse que compraria roupas, Gustavo que compraria carrinho de 

controle remoto e Kaique que adquiriria Computador e Playstation. Mas a surpresa ficou 

para o comportamento altruísta de Lucas, que disse que primeiro ia “ajudar o pai e a mãe 

em casa, comprando alimentos, arroz, feijão. Depois compraria bicicleta e lasanha”. 

Lucas parece ser o mais simples de todos os entrevistados, além de seu comportamento 

altruísta, foi o único que não mencionou a televisão espontaneamente (embora depois, após 

ser questionado, disse que vê TV com os irmãos e com os pais) e cujas refeições foram 

descritas com menor riqueza de detalhes, aparentando pouca variação diariamente e pouca 

variedade. A influência de sua mãe também é exposta, à medida que eles assistem juntos 

ao noticiário, para que ele “aprenda para ser alguém na vida, que precisa estudar”, em mais 

uma evidência da relevância da mediação familiar. 

 

3.5 A ROTINA E AS PREOCUPAÇÕES DAS MÃES 

3.5.1 O DESEJO DE UM FUTURO MELHOR 

“Desiste-se do trabalho, desiste-se do sono, desiste-se de praticamente qualquer existência 

independente.” (MILLER: 2002, p.138). Essa colocação de Daniel Miller ilustra como as 

mães devotam-se a seus filhos, abrindo mão do próprio conforto para que eles o tenham.  
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E fica claro nas declarações das mães ouvidas nesse estudo, um desejo de oferecer aos 

filhos mais do que tiveram, não apenas em questões materiais, como aquilo que comem ou 

que vestem, ou nos gadgets presentes nas casas, como televisão a cabo e computador. A 

questão fica evidente na medida em que falam da educação dos filhos, tratando os anos a 

mais de estudo, ou os cursos-extra, como uma garantia de um futuro melhor para suas 

crianças – o desejo para que os filhos cheguem mais longe do que elas mesmas. 

Simone, mãe de Caroline, por exemplo, nem pensa em trocar de emprego, pois o escritório 

onde trabalha paga uma escola particular para a filha, onde a menina tem aulas de 

informática, inglês e fica mais horas dentro da sala de aula. Ou então Kelly, mãe de Yasmin, 

que declara: “quero dar para ela o que não tive”, ao justificar que o mais importante quando 

escolhe qualquer produto para a filha é a qualidade, e não preço. Ou ainda Tamires, que 

tem um gasto adicional todos os meses para que Liliane e a irmã possam ir de “perua” 35 

para a escola; e Eronildes, que paga uma babá para que o filho Carlos Eduardo não fique 

em casa sozinho quando volta da aula. E sem falar nas casas de Liliane, Carlos Eduardo, 

Caroline, que têm televisão a cabo à disposição das crianças, ou as casas de Jessica, 

Samantha, Carlos Eduardo e Caroline, que contam com computador com livre acesso para 

as crianças. 

Outro exemplo que ilustra como as mães preocupam-se com o futuro dos filhos, é o de 

Eliane, mãe de Lucas, que acredita que se ele assistir ao Jornal Nacional, poderá ver bons 

exemplos de que estudar o ajudará a “ser alguém na vida”, diferente daqueles que não 

estudaram e enveredaram por um caminho “errado”. 

Observar essa relação entre gerações – muitas vezes não apenas entre duas, mas entre 

três gerações, pois muitas avós cuidam de seus netos diariamente – é fundamental para 

compreender como o adulto educa e, assim, influencia a criança, e como a criança 

ressignifica o que o adulto diz. Em pelo menos um exemplo em nossa pesquisa, ficou claro 

que a criança não simplesmente repete o que a mãe diz: embora sua mãe enfatizasse em 

dois momentos distintos que a filha só come bolacha da marca Trakinas, Yasmin nem 

sequer mencionou a marca durante a entrevista, limitando-se a dizer que gosta de bolacha 

recheada. Pode até ser que a menina não tenha gostado de alguma outra marca que a mãe  

tenha eventualmente comprado, ou então, pode ser que a mãe quisesse mostrar que pode 

dar uma marca renomada e produtos de qualidade para sua menina, mas o que desponta é 

que, para Yasmin, o importante mesmo é o momento de deliciar-se com a gostosura 

predileta. 

                                                
35 Perua escolar é o nome corriqueiro dado ao transporte escolar em São Paulo. 
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A percepção de progresso na vida dessas mães, e portanto, na crença de que alcançarão o 

desejo de dar uma vida melhor a seus filhos, está presente em algumas vozes. Não só seus 

bairros têm melhor infraestrutura e acesso facilitado a bens e serviços, mas principalmente 

porque elas vislumbram melhores oportunidades de trabalho para elas (nem todas as mães 

são domésticas, como haviam sido suas próprias mães – Kelly, mãe de Yasmin, é atendente 

de lanchonete, Simone, mãe de Caroline, é auxiliar administrativa, Iolanda, mãe de 

Samantha, que estava desempregada, mas cujo emprego anterior foi de operadora de 

caixa, ou até Tamires, mãe de Liliane, que é barista, especialista em cafés) e assim, 

possibilitar melhor educação para os filhos. 

Filhos, como o casamento, significam responsabilidade, (...) os filhos 

dão à mulher e ao homem um estatuto de maioridade, devendo torná-

los responsáveis pelo próprio destino. (SARTI, 2011, p. 74). 

Tamires, mãe de Liliane, além da profissão inusitada, ao comentar que vai a mais de um 

supermercado para escolher os produtos que compra para sua casa, também ilustra o maior 

número de opções que tem atualmente, para conseguir comprar os alimentos que julga de 

qualidade para a filha e para a família. 

Das 10 famílias entrevistadas, 3 eram monoparentais, ou seja, no nosso caso, apenas a 

mãe era responsável pela criança, mas elas contavam com a presença, e a ajuda, de outros 

parentes na mesma casa, ou em casas próximas. Nas famílias “pobres” entrevistadas por 

Sarti, ela também observou o mesmo fenômeno, onde as crianças passam a ser 

responsabilidade “de toda a rede de sociabilidade em que a família está envolvida” (2011, p. 

77), mostrando que as relações familiares expandem-se para além da casa. 

Como na vizinhança da casa de Gustavo, que no período da manhã, fica na casa da irmã 

mais velha, a três portas da sua, ou na vizinhança de Samantha, que ao voltar da escola, vai 

para a casa da madrinha, que é também vizinha da sua, até que sua mãe chegue do 

trabalho. 

 

3.5.2 A ROTINA DA CASA 

As mães acordam cedo para ir trabalhar. A maioria levanta, prepara o café da manhã da 

família e sai para o trabalho, algumas deixando os filhos na escola ou na condução que os 

levará para a aula. Além da jornada de trabalho fora (exceto a mãe de Samantha, que 

estava desempregada, todas as outras trabalham fora período integral), todas são 

responsáveis também pelo trabalho doméstico: fazer jantar (que às vezes será o almoço das 
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crianças no dia seguinte), lavar e passar roupa, arrumar a casa, ajudar as crianças com o 

dever de casa. Algumas começam o dia com essa jornada doméstica, outras a iniciam após 

o dia cansativo de trabalho, ao voltarem para casa. 

Eronildes, por exemplo, acorda às 5 horas da manhã, para que dê tempo para preparar o 

café da manhã para a família, arrumar a casa e colocar a roupa para lavar, antes de sair 

para o trabalho, ou Simone, que algumas vezes na semana, espera Caroline dormir para 

passar a roupa da família, e Tamires, que depois do jantar dela e de Liliane, vai “ajeitar a 

casa” antes de dormir. 

O trabalho doméstico feminino, ainda que sempre pesado, parece ser aceito com 

naturalidade, como algo inerente à função de mãe e de chefe da casa. E mesmo quando 

trabalha fora, a lógica continua sendo suprir sua função mais importante, a da obrigação 

familiar (trabalhar para a família), já que a renda complementar garantirá um pouco mais de 

conforto aos filhos, dentro de casa. 

O que faz a mulher forte para o trabalho é saber o que está faltando 
dentro de casa. Assim, se a mulher tem disposição para aceitar 
qualquer batente, (...) não é porque ela aguenta trabalho duro ou 
serviço pesado, valores masculinos, mas porque o significado de seu 
trabalho remunerado é mediado pelo seu papel de mãe e dona-de-
casa, para suprir o que ela sabe que está faltando (grifos da autora). 
(SARTI, 2011, p.102). 

Algumas crianças mencionam também seus pais, principalmente na hora do jantar ou no 

caso de Caroline, cujo pai vai buscá-la na escola, ou de Samuel, que já foi com o pai a uma 

lan house para jogar (pois não tem computador em casa), ou ainda Carlos Eduardo, que só 

janta quando o pai chega em casa. No entanto, não houve em nenhum dos casos, a 

menção por parte das mães, de que o parceiro ajude nas tarefas domésticas. Isso pode 

estar se tornando comum nas classes mais altas, que há pouco tempo tinham uma estrutura 

familiar em que o pai era o provedor e a mãe a dona-de-casa, mas não ocorre nas famílias 

de classe popular – a julgar pela nossa amostra, há um indicativo de que a mãe ainda é a 

grande responsável pelas tarefas da casa e pelo cuidado com os filhos. 

 

3.5.3 AS COMPRAS E OS GASTOS COM OS FILHOS 

Daniel Miller observou que o consumo é usado para garantir a continuidade do elo entre e 

mãe e filho, que se inicia com a amamentação. Se quando o bebê é pequenino, as mães 

não dão outro alimento aos filhos que não o peito, depois elas passam a controlar sua 

alimentação, oferecendo-lhes apenas produtos saudáveis, e segue-se a isso uma batalha 
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“entre mãe e criança, que acaba por resultar na permissão do acesso desta àquilo que antes 

foi tão veementemente proibido” (MILLER, 2002, p.138), como os doces, bolachas, 

salgadinhos e refrigerantes. Além disso, a função de alimentar a família, dentre as 

obrigações familiares da dona-de-casa, parece ser a mais importante, não apenas pelo valor 

nutricional dos alimentos, mas principalmente porque isso lhes parece garantir a 

reciprocidade afetiva de toda a família, principalmente dos filhos. 

A área da cozinha, como e o que comer, a preparação e a distribuição 
dos alimentos (...) envolvem um cuidado especial com relação ao que 
constitui outro valor fundamental, a comida, através da qual não 
apenas se alimenta a si, mas também se expressa a prodigalidade de 
alimentar os outros. (SARTI, 2011, p.98). 

Todas as crianças entrevistadas recebem de suas mães produtos exclusivos para elas, 

desde produtos de higiene, tais como xampu, condicionador, sabonete, pasta e escova de 

dente, creme para pele; até alimentos, como biscoitos, “danone” (marca citada como 

sinônimo de categoria, para iogurte), cereais e leite.  

Um aspecto importante dessa teoria 36 diz respeito à existência de 
uma expectativa de que, via de regra, a maioria dos compradores 
subordinará seus desejos pessoais a uma preocupação com os 
outros, e de que isso será implicitamente legitimado como amor. 
(MILLER, 2002, p.54). 

O preço, como poderia se esperar de classes populares, não é o primeiro item na prioridade 

quando se trata de comprar produtos para os filhos. A declaração de Valdilene, mãe de 

Jessica, ilustra isso:  

“Nem tudo que é barato presta.” 

A qualidade dos produtos é o atributo declarado como mais importante durante a escolha 

dos itens comprados para as crianças: 

“Eu olho a qualidade, nem tudo que tem no mercado é de qualidade. E é importante 

ter fruta, danone, arroz, feijão, verdura” –, nos contou Tamires, mãe da menina 

Liliane. 

“A qualidade é o mais importante, quero dar pra ela o que não tive” – relata Kelly, 

mãe da filha única Yasmin. 

 

                                                
36 Teoria das Compras – tese de Daniel Miller sobre o que orienta as escolhas e o consumo dos 
consumidores. Vide referência na bibliografia. 
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E só em seguida vem o preço:  

“eu olho o preço, mas é secundário”, nos disse a mãe de Liliane. 

Há também os produtos que são comprados apenas às vezes – os “presentinhos”, na 

definição de Daniel Miller –, tais como pizza, refrigerantes e salgadinhos.  

O “presentinho” é uma indulgência, uma “extravagância”, algo que pode ser adquirido pela 

própria compradora que faz a compra para o lar, como uma recompensa a si mesma por 

realizar a compra, ou uma compra especial para alguém da família, ou então uma forma de 

recompensar a criança que foi “boazinha durante as compras”.  

Para as crianças, o presentinho muitas vezes se limita à sensação de 
que sua mãe, que as ignorou bastante durante as compras, concede-
lhes tanto a sua atenção, quanto o seu tempo. (MILLER, 2002, p.55 e 
56). 

Os “presentinhos” não são comprados com frequência, às vezes com uma preocupação 

pela nutrição (“para ele não comer muita porcaria sempre”, como nos contou Eronildes, a 

mãe de Carlos Eduardo), e às vezes por uma restrição orçamentária (“não compro sempre, 

porque não é sempre que o dinheiro dá”, como declarou Claudia, a mãe de Kaique).  

Mas Miller acredita que algumas mães, ao verem que seus filhos crescem e passam a ter 

acesso àquilo que antes era proibido, sentem-se derrotadas pelo “materialismo”, à medida 

que este “se torna o instrumento pelo qual a criança desenvolve sua autonomia” (2002, 

p.138), o que vai enfraquecendo o elo de dependência entre mãe e filho. 

E se não é possível impedir que os filhos cresçam e tornem-se autônomos, ao menos é 

possível dar a eles esses “presentinhos”, que para a maioria das mães, não costumam ter 

marcas específicas, como para Claudia, a mãe de Kaique, que diz que “tanto faz a marca”. 

No entanto, para duas das mães, a marca é sim, importante. Iolanda, mãe de Samantha, 

percebe a marca como um fator de economia: “bolacha fuleira fica no armário, então eu só 

compro marca boa”, sem especificar quais seriam as boas marcas. Ou o exemplo de Kelly, 

que declara que “a Yasmin é fresca, gosta de marca, então só compro bolacha Trakinas ou 

Passatempo, e aquele danone com sucrilhos em cima”, informação esta que não fica tão 

clara na entrevista com a menina, que ao contar o que escolhe para seu lanche, menciona 

apenas “bolacha de chocolate”, embora mencione a marca de biscoitos Trakinas quando 

perguntada sobre o que compraria em um supermercado se tivesse uma varinha mágica. 
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3.5.4 AS DEMANDAS DAS CRIANÇAS 

O amor assume a forma mais requintada de ansiedade dos pais 
relativa ao modo como o filho será recebido se não atender às 
expectativas dos seus amigos. (MILLER, 2002, p. 40). 

Salgadinhos, bolachas, doces e outras “bobagens” são os pedidos da maioria das crianças 

para essas mães. Em seguida vêm os jogos e brinquedos. 

Algumas mães creem que as demandas acontecem porque as crianças podem ter visto os 

produtos na televisão, mas principalmente por influência dos amigos da rua ou da escola, 

que também estão consumindo estes produtos. E tentam a todo custo, satisfazer os desejos 

dos filhos.  

Quase que invariavelmente, os filhos desejam uniformes de futebol 
oficiais para seu time, e esses são muito caros. No caso do filho desse 
casal (da amostra pesquisada pelo autor), o novo uniforme do Spurs 
(time de futebol), que ele desejava, custaria 66 libras, e eles não 
poderiam se dar a esse luxo. Acabaram decidindo retirar o dinheiro da 
conta de uma associação de credito e poupança para o financiamento 
imobiliário onde havia fundos dados a seu filho pelos avós. Embora de 
certa forma saibam que estão tirando de seu próprio filho, o seu 
raciocínio é o de que, para o garoto, será mais importante tornar 
possível algo que será um elemento-chave para firmá-lo como 
membro de seu grupo de amigos. (MILLER, 2002, p. 40). 

Uma mãe que se preocupa que seus filhos tenham sempre a última 
novidade, para que não se sintam diminuídos no parquinho onde 
brincam, está expressando seu amor e ansiedade pela criança. 
(MILLER, 2002, p. 156). 

Nem sempre os pedidos podem ser atendidos, mas as mães fazem o possível para atendê-

los, como fica claro nas declarações das crianças e também nas declarações das próprias 

mães, que procuram ter em casa as bolachas, os “danones”, os chocolates, e algumas 

vezes os refrigerantes e salgadinhos que as crianças tanto lhes pedem. 

Como a Barbie que Yasmin quer, mas que a mãe ainda não conseguiu comprar, porque é 

muito cara, ou a batata frita que é feita esporadicamente para o Carlos Eduardo (“para ele 

não comer porcaria sempre”), ou então o cereal que Kaique gosta, mas que não pode ser 

comprado sempre, por restrições orçamentárias. 
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3.6 O GRUPO DE CONTROLE – O DIA DAS CRIANÇAS DE CLASSE ALTA 

3.6.1 A ROTINA 

As quatro crianças que entrevistamos como grupo de controle coincidentemente têm 10 

anos e estudam pela manhã, mas essa está longe de ser a principal diferença com o grupo 

de classe popular. As crianças de classe A, a de mais alta renda e posses, têm seu dia 

preenchido de atividades adicionais à sua ida à escola, educativas ou esportivas: são aulas 

de inglês, dança, robótica, natação e até escotismo, e sem falar na lição de casa de todo 

dia, o que faz sobrar pouquíssimo tempo para as atividades livres. E essas atividades 

extracurriculares ocupam boa parte da descrição do dia dessas crianças, detalhamento 

esse, que na classe popular, era ocupado pela rotina escolar. 

Bárbara, por exemplo, quando pedimos que relatasse um dia seu, disse que iria nos contar 

sobre a “2ª feira, que é o dia mais complicado”, e explica nos dizendo que depois da aula, 

almoça, se troca, vai para o inglês, volta, faz a lição de casa, come uma fruta, vai para a 

aula de street jazz, volta, toma banho, janta e vai dormir. Ou então Bruna, que nos diz que 

fica na escola diariamente até às 15h30 e quando sai, vai para a atividade extra, que às 2as 

e 4as é o balé, às 5as o Hip Hop e às 6as alongamento. 

Outro ponto interessante notado na pesquisa de campo foi a constatação de que as 

meninas já começam a se preocupar com a imagem – já se interessam por maquiagens e 

acessórios – e com a balança, ao relatarem que comem comidas saudáveis. 

Como Beatriz, que quando oferecemos a “varinha mágica”, disse que compraria maquiagem 

e acessórios; ou Bárbara, que ao nos contar sobre seu almoço disse: “tenho que comer 

arroz, feijão, carne e salada, mas eu sou bastante saudável”, ou então quando lhe 

perguntamos porque achava que a mãe escolhia frutas para seu lanche, disse que ela 

gostava de fruta, mas emendou: “e porque não engorda, e isso é bom”; ou ainda Bruna, que 

gosta de ir ao supermercado com a mãe para escolher o cheiro do sabonete, ou em outra 

ocasião que pediu à mãe para comprar um cereal que a amiga comia, depois de olhar a 

embalagem e ver que “não era chocolate, tinha nutrientes”. 

 

3.6.2 AS AMIZADES 

As amizades nesse grupo também são feitas, em sua maioria, na escola, na maior parte das 

vezes, os companheiros de sala de aula. E claro, como as atividades extracurriculares 
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ocupam boa parte de seus dias, há também os amigos dessas localidades, do grupo de 

escoteiros, do grupo de dança, da aula de inglês. 

Aqui, como com as crianças de classe popular, as brincadeiras com os amigos não giram 

em torno de eletrônicos, e as escolhas são brincadeiras simples, como pega-pega, esconde-

esconde, uma simples conversa durante o recreio, ou brincadeiras inventadas, tais como 

imitar seus pais trabalhando. 

Bruna e Beatriz, por exemplo, relatam que o que mais fazem com as amigas é conversar. 

Eric tem como brincadeira preferida o pega-pega, assim como Bárbara, que além de pega-

pega, costuma brincar com suas amigas também de esconde-esconde, mas ao falar delas, 

diz que o têm em comum são as atividades extraordinárias que fazem juntas, o que parece 

as aproximar, não apenas fisicamente, mas também porque têm rotinas parecidas. 

Bárbara e suas amigas, algumas vezes brincam de “secretária”, brincadeira que ela 

descreve assim: 

“uma é a chefe e as outras são secretárias. Aí a gente pendura um barbante no 

quarto e manda bilhete para a chefe pelo barbante”. 

 

3.6.3 HÁBITOS DE ALIMENTAÇÃO E HIGIENE 

As refeições neste grupo são mais variadas e com maior presença de alimentos saudáveis, 

como os cereais, frutas, verduras, legumes, suco de soja, mel. 

Com exceção de Bárbara, que só toma um Toddynho pela manhã, as outras crianças 

tomam café da manhã reforçado, com leite, pão, manteiga, cereal, bolo, e no caso dos 

gêmeos Eric e Beatriz, até requeijão, geleia e mel. 

O lanche da manhã, sempre tomado na escola, e preparado pela mãe ou pela empregada 

em casa, também é variado, com presença de suco, bolo e frutas. Algumas vezes as mães 

mandam “alguma coisa mais gostosa”, como nas palavras de Bruna, ou seja, chocolates, 

balas ou doces em geral. 

Bruna almoça na escola (porque estuda em uma escola bilíngue, e só sai depois das 15 

horas), mas não apenas ela, como todas as outras crianças de classe alta, têm um almoço 

balanceado, com arroz, feijão, frango ou carne, salada e frutas de sobremesa. As comidas 

menos saudáveis, ainda que não sejam o alimento de todo dia, foram lembradas por todos, 

como Bárbara que disse que se pudesse comeria “lanche do Subway e do McDonalds, só 
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coisa que não faz bem”, ou Beatriz, que ao ser perguntada o que ela comia no almoço, nos 

respondeu “lasanha, macarrão, feijoada e panqueca” e só nos disse que era assim só de 

vez em quando, após termos questionado. 

Apenas o garoto Eric toma um lanche da tarde reforçado, com leite, cereal, pão. As meninas 

ficam entre uma fruta ou nada. 

O jantar, como nas casas de classe popular, são basicamente réplicas do almoço, com a 

diferença que alguns dias da semana são dias especiais, como às 6as feiras na casa de 

Beatriz e Eric, que “é dia de pizza”, ou no dia em que o pai de Bruna chega cedo e eles 

fazem comida e sobremesa juntos. 

As crianças relatam que as mães escolhem os alimentos que elas comem pensando tanto 

no que elas gostam, quanto pensando no que é bom para sua saúde, indicando que a 

preocupação com a alimentação saudável (e talvez também com a balança), apresenta uma 

mediação materna. 

Estas crianças já têm conhecimento de alguns alimentos mais requintados ou elaborados, 

como as panquecas adoradas pelos irmãos Eric e Beatriz, a alcachofra que o garoto gosta 

de comer, a geleia, presente na casa de Eric e de Bruna, as “uvas sem caroço” que Bárbara 

costuma levar de lanche para a escola, ou a aveia que Bruna come todas as manhãs com 

leite. 

Com relação aos itens de higiene, as crianças não compartilham dos mesmos produtos dos 

pais, e em alguns casos, nem com os irmãos – têm seus próprios xampus, sabonetes, 

condicionadores, como no banheiro que os gêmeos Eric e Beatriz dividem, que tem dois 

xampus, um para ele e outro para ela, e Bruna não partilha sequer o mesmo banheiro que 

seu irmão, pois tem seu próprio banheiro em sua suíte. Neste grupo, houve presença de 

itens mais específicos, que apresentam penetração mais baixa na população brasileira, 

como sabonete íntimo e sabonete líquido. 

 

3.6.4 HÁBITOS DE ENTRETENIMENTO E CONSUMO CULTURAL 

Das quatro crianças, apenas Eric não mencionou a televisão espontaneamente ao 

descrever sua rotina, mas a TV tem o mesmo peso de outras brincadeiras também 

mencionadas no dia a dia. 

Assim como no grupo de classe popular, as crianças do grupo de controle dizem preferir as 

brincadeiras coletivas, como brincar de pega-pega, jogar queimada, dançar ou as conversas 
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com os amigos, mas além das brincadeiras em grupo, também aparecem como atividades 

preferidas do dia, o computador e os jogos eletrônicos, e no caso da introspectiva Bruna, a 

leitura (“porque eu imagino as coisas quando estou lendo”). 

Quando perguntamos se as crianças costumam ver televisão, a reposta unânime é “sim”, 

porém, neste grupo, a grande diferença fica com o fato de que todas têm programas de 

canais a cabo como seus preferidos, especificamente os programas infanto-juvenis 

transmitidos pelos canais Cartoon Network, Disney Channel e Nick, que são assistidos com 

os irmãos ou com os amigos, quando estão uns nas casas dos outros. 

A novela global das 21 horas também aparece nas declarações, como o programa que é 

assistido junto com a mãe ou com a família, ainda que não seja um programa que se faça 

todos os dias. 

Todas as crianças de classe mais altas com quem conversamos, declararam que gostam de 

ler, e nos contaram entusiasmadas sobre os últimos livros que leram, que em alguns casos, 

estavam relendo, incluindo aí até alguns livros que a escola recomendou. 

Bruna gosta tanto de ler, que já estava relendo o volume número 9 da série “Rangers – a 

ordem dos arqueiros”, e já leu duas vezes os outros 8 livros. As coleções parecem mesmo 

prender as crianças na leitura, pois Bárbara também estava lendo livros da coleção “Go 

Girls”, assim como e Eric e Beatriz têm em casa toda a coleção “Diário de um Banana”, que 

ambos estavam lendo. E como no grupo de classe popular, as revistinhas também fazem 

sucesso com as crianças de classe alta, especialmente as brasileiríssimas estórias da 

Turma da Mônica. 

Também demonstraram intimidade com o computador, usado para jogos, para ver vídeos, 

para acessar as redes sociais, para as pesquisas da escola e para a impressão de trabalhos 

escolares. Neste grupo, as crianças souberam nomear os websites de jogos e de vídeos 

que acessavam, e alguns sites de programas de TV que as crianças assistiam (como os 

endereços dos programas Club Penguin ou do Cartoon Network, acessados por Bruna) 

também foram citados. 

O celular também era um item possuído por todos os quatro entrevistados, ainda que 

usados muito pouco, somente para falar com os pais em caso de alguma necessidade, e 

apenas no caso de Bruna, para falar com alguma amiga quando quer convidá-la para ir à 

sua casa. Parece que é importante para eles ter um celular, mais como uma maneira de se 

assemelhar ao grupo de amigos, onde “todos da classe têm celular”, como declarou 

Bárbara, mas que de fato, pouco precisará ser utilizado. Mas neste grupo, os próprios pais 
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procuram justificar a presença do item, dizendo que deram um celular às crianças para 

poderem comunicar-se com eles em caso de necessidade durante as atividades-extra, 

quando não estão nem em casa e nem na escola. 

 

3.6.5 MEMÓRIA DE PROPAGANDA (E DE MARCA) 

Neste grupo, a lembrança de propaganda foi maior, não apenas das marcas anunciadas, 

como também de detalhes dos roteiros dos filmes. Não apenas brinquedos e produtos para 

crianças, como a que lembrou a garota Bruna (“propaganda de coisas do Ben-10, que 

aparecem uns alliens”, “camiseta, tênis do Ben-10”), ou da massinha Play Doh de que se 

lembrou Bárbara (“a propaganda da máquina de sorvete e eles dizem ‘é de brincar, não de 

comer’ ”), mas também de produtos para adultos, como a do creme dental Colgate, de que 

se lembrou Beatriz (“a mulher vai no dentista, morde a maçã e vê que tem sangue”), ou dos 

chinelos Havaianas de que Bárbara também se recordou (“é com aquele ator Cauã 

Reymond, que a minha mãe gosta, ele levanta da cama e só tem um pé do chinelo, porque 

o cachorro comeu o outro, ele compra um outro porcaria e o cachorro não come”). Eric se 

recordou do filme do achocolatado Ovomaltine (que é um produto que declarou costumar 

consumir), que não é exclusivamente infantil, mas cujo filme é protagonizado por duas 

crianças (gêmeos, como ele e a irmã), em que “os meninos tomam Ovomaltine e falam que 

não existe igual, sobem montanha, levam no laboratório, mas ninguém consegue copiar”. 

Não apenas nas lembranças de propaganda, como também nas declarações espontâneas 

das coisas que costumam consumir, as marcas são mais presentes, como o próprio 

Ovomaltine em caixinha que Eric leva para a escola junto com o bolinho Ana Maria, o 

Toddynho que Bárbara toma todas as manhãs e o biscoito Club Social que leva no lanche 

da escola, ou a bolinha de chocolate Nescau que Bruna viu a amiga Gabi comendo e pediu 

para a mãe. 

Embora as marcas apareçam mais fortemente neste grupo, também há muitas menções 

genéricas, como no caso dos produtos de higiene, cujas marcas não foram mencionadas 

por nenhuma das crianças, ou do suco de caixinha, do chocolate, da bolacha, da balinha, a 

que as crianças se referem sem mencionar marcas específicas, nem mesmo quando as 

questionamos (“tanto faz a marca, eu peço para a minha tia comprar doce pra mim, e o que 

ela trouxer tá bom”, contou Bárbara). 
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3.6.6 REPERTÓRIOS DO CONSUMO 

Neste grupo, a “varinha mágica” não despertou o mesmo encanto que despertara no grupo 

de classe popular, que, demonstrando pouca ambição, queria muitas coisas de pequeno 

valor, ou itens mais corriqueiros. 

Aqui, houve desde criança que compraria apenas “aquele bombom alguma coisa de valsa, 

bala 7 Belo, fruta e uma flor para a minha avó”, conforme fala de Bárbara, ou que demorou 

algum tempo para nos responder e disse querer “um Tamagushi, por enquanto”, como no 

caso de Bruna. Ou até de crianças como Eric, que compraria “todos os brinquedos que eu 

queria, coisas para a minha cachorra brincar, alguns peixes para o meu aquário e algumas 

roupas”, ou Beatriz, que compraria “uma Barbie, maquiagem, acessórios e uma bicicleta”. 

Embora os desejos tenham tido alguma diferença entre os dois grupos, no grupo de classe 

alta também não parece ter grandes ambições, pois aqui também pedem coisas que já 

encontram normalmente em suas casas. A diferença fica por conta dos itens de consumo 

que costumam ter em casa. 

 

3.6.7 AS MÃES DE CLASSE ALTA 

Coincidência ou não, as três famílias 37 de classe mais alta que entrevistamos são do tipo 

“tradicionais”, com os filhos vivendo junto dos pais casados. As mães dessas crianças, 

trabalhando ou não fora, tentam participar bastante da vida dos filhos, seja pela manhã, 

ajudando os filhos a se arrumarem para a escola ou no final do dia, quando os ajudam na 

lição de casa ou quando assistem à televisão juntos. 

As mães de classe alta não são diferentes das mães de classe popular quando se trata de 

tentar dar o melhor para seus filhos. Demonstram isso não apenas quando buscam lhes dar 

uma educação formal de qualidade, em colégios particulares, complementada por cursos 

extracurriculares, mas também porque se preocupam em estimulá-los a ler, a fazer 

exercícios e a comer de maneira saudável.  

Os produtos que compram para suas crianças são escolhidos pensando, primeiramente na 

aceitação e preferência das crianças, mas sempre pensando na qualidade (que no caso de 

Claudia, mãe de Bruna, é oferecida por algumas marcas “de maior credibilidade”) e na 

nutrição. 

                                                
37 Embora tenham sido entrevistadas quatro crianças de classe alta, são apenas três famílias, pois 
uma delas é a dos gêmeos Beatriz e Eric. 
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Luciana, mãe de Eric e Beatriz, por exemplo, sempre verifica nas embalagens “se não tem 

muito sal, muita gordura” e prefere alimentos que “de preferência não sejam muito 

industrializados”. Ou então no caso de Renata, mãe de Bárbara, que escolhe produtos de 

higiene com “menos química, que agride pouco o cabelo”. 

Embora se preocupem com a nutrição e busquem oferecer alimentos saudáveis no dia a dia, 

mudam a rotina durante as férias ou finais de semana, quando permitem que as crianças 

comam coisas não saudáveis, como salgadinhos, refrigerantes, pizza, ou então dormir até 

mais tarde, como que lhes dando um “presentinho” 38. Como no caso de Eric e Beatriz, que 

comem pizza às sextas-feiras, e cuja mãe nos contou que libera um fast-food de vez em 

quando: “McDonalds só uma vez por mês e olhe lá. Mas eles querem algo diferente de vez 

em quando” e “refrigerante, só uma vez por semana”; ou de Bárbara, cuja mãe, Renata, às 

vezes a leva ao supermercado e estando no corredor dos doces, “falo pra ela escolher o que 

ela quer”. 

O preço, nesta classe, vem como “custo-benefício”, não se olha e nem se compra o produto 

mais barato, porém escolhe-se o mais barato dentre as marcas de confiança. 

As mães com as quais conversamos têm a percepção de que os filhos não se importam com 

marcas e que não prestam muita atenção às propagandas, porque não costumam lhes pedir 

nada específico, como exemplificou Renata, a mãe de Bárbara: 

“ela gosta de sapatos, mas não pede uma marca específica. Às vezes nem compro o 

que ela viu na vitrine porque é muito vagabundo e acho que vai machucar o pé, mas 

ela acha bonito. Ela não tem essas coisas de marca pra nada”. 

Elas acreditam que a grande influência de seus filhos, assim como ocorre com as crianças 

de classe popular, são os amigos, e isso aparece não apenas nas declarações das mães, 

mas também na declaração das crianças, como Bruna, que viu “a amiga Gabi comendo 

bolinha de Nescau que não era chocolate e tinha alguns nutrientes”, e então pediu para a 

mãe comprar. 

Embora comprem tudo que seus filhos precisam, as mães dão mesadas ou semanadas, 

atreladas ou não ao comportamento, pois sentem que é uma boa oportunidade para que as 

crianças conheçam o valor do dinheiro, para que aprendam a fazer economia, e para que 

possam optar por comprar algo que elas mesmas não comprariam para as crianças, dando 

assim mais valor ao que têm em casa. Mesmo sentindo que seus filhos estão crescendo, 

                                                
38 Na concepção de Daniel Miller, já citada nessa dissertação na página 98. 
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começando a fazer suas próprias escolhas e lhes escapando da barra da saia, acham 

importante lhes incentivar certa autonomia. 

Luciana, mãe de Eric e Beatriz, por exemplo, às vezes leva os filhos com ela ao 

supermercado, não para que escolham as coisas, mas “para que percebam que a geladeira 

não é mágica, que aparece comida sozinha, e mostrar o preço das coisas”. Ou então 

Claudia, que declara que a filha Bruna não costuma lhe pedir nada, mas que “às vezes ela 

mesma compra coisas que quer com a mesada (de R$10,00 por semana, se tiver bom 

comportamento)”. 

Ou seja, as mães de classe alta têm a mesma preocupação com o futuro dos filhos e por 

isso tentam dar a eles o melhor que podem, e isso não parece, em absoluto, relacionar-se 

com a condição social ou com a quantidade de dinheiro na conta bancária. 

  



111 

 

4 CAPÍTULO 4 – ESPAÇOS DE MEDIAÇÃO 

4.1 RESPONSABILIDADE SOCIAL: DAS EMPRESAS E DO COMUNICADOR 

Não achamos que proibir a produção e veiculação de propaganda voltada para crianças seja 

a melhor maneira de lidar com a situação que vivemos hoje, de excessos, de exageros (de 

compras, de posse de objetos, de tamanho de porções de alimentos, de gordura e 

açúcares). Isso não conseguirá, nem reduzir os abusos, e nem evitar que as crianças 

tenham acesso a produtos e à publicidade, não vai evitar que as crianças peçam coisas a 

seus pais e que continuem querendo manter-se na moda (que vão conhecer com os colegas 

da escola, com os amigos da rua e até mesmo com seus pais), querendo os últimos gadgets 

da temporada. 

Ainda que seja aprovada uma lei proibindo a publicidade voltada para criança e em 

programas infantis, a medida não conseguirá esconder o mundo do consumo das crianças. 

A comunicação não acontece apenas na televisão e na internet, está em toda parte, assim 

como o consumo está presente no cotidiano de todos, inclusive no das crianças. Criar um 

espaço aparentemente seguro, onde as crianças não possam ser influenciadas pela mídia 

ou pelo mercado, significaria manter a criança em um mundo fantasioso e irreal. Não é 

possível colocar a criança em uma redoma, entre muros que a protejam da mídia e do 

consumo, fingindo que ela não seria a consumidora que de fato é. Não resta dúvida de que 

a criança é um sujeito em formação, e mesmo sendo alguém com menos vivência, merece 

ser tratada como cidadã e como consumidora, ainda que com suas competências 

particulares.  

Em um estudo sobre a internet, Sonia Livingstone (2011, p.32) defende a literacidade 39 na 

mídia e na informação por entender que ela contribui para a democracia e para uma 

participação ativa; para o aumento da competitividade e do poder de escolha; e porque é um 

aprendizado para toda a vida. Contribui para a cidadania porque alguém com literacidade na 

mídia e na educação estará mais preparado para formar e expressar uma opinião pessoal 

sobre a pauta do dia. Contribui para aumentar o conhecimento, a competitividade e a 

escolha, porque se a economia de mercado dos dias de hoje é cada vez mais baseada na 

informação e cada vez mais inovadora e competitiva, uma pessoa com literacidade na 

informação e na mídia pode ter mais ofertas e oportunidades de crescer em sua carreira, por 

exemplo, e também pode conhecer melhor a sua lista de escolhas como consumidor. E por 

                                                
39 A autora Sonia Livingstone entende como conceito de literacidade, o agrupamento de “um conjunto 
de habilidades básicas e avançadas relacionando aptidões individuais com práticas sociais, cruzando 
a fronteira entre o conhecimento formal e informal.” (2011: p.13). 
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último, contribui para um aprendizado perene e para a realização pessoal, pois a 

literacidade na mídia e na informação auxiliará para a aquisição das habilidades críticas 

para a formação de uma sociedade informada, criativa e ética. 

Fazendo um paralelo com o estudo da autora, defendemos o direito da criança de estar 

informada, de que não lhe seja sonegada informação acerca da publicidade, pois 

entendemos que um indivíduo com mais informação poderá formar sua própria opinião 

sobre produtos e serviços oferecidos a ele e fazer sua própria escolha como consumidor. E 

que como a publicidade certamente fará parte da vida cotidiana desse indivíduo quando 

adulto, privá-lo da propaganda quando criança (como se isso fosse possível), também lhe 

privaria de habilidades críticas com relação à publicidade. 

Manter as crianças “protegidas” em uma bolha pode até parecer a coisa certa a se fazer, 

uma atitude bem intencionada, mas como poderemos querer que as crianças se tornem 

adultos atuantes na sociedade, adultos críticos com relação à mídia e à publicidade, se não 

dermos a elas a chance de terem tido contato a mídia? Corremos o risco de criar futuros 

adultos despreparados, afinal não teriam sido educados a desenvolver uma consciência 

crítica, a questionar qual o objetivo daquela propaganda ou daquele programa de televisão. 

E ao proibir a publicidade voltada para as crianças, não estaríamos protegendo-as, mas 

provavelmente deixando-as mais vulneráveis, pois a sociedade do consumo é globalizada – 

o consumo está em toda parte e cedo ou tarde a criança será impactada por ele, se não for 

através da televisão, será pelos amigos da rua, pelos colegas da escola e por meio do que 

consomem seus pais. 

Assim também pensa a pesquisadora Oriana White, que  

considera que a superexposição das crianças à publicidade televisiva 
implica, na verdade, em uma possibilidade de desenvolvimento da 
consciência infantil sobre o consumo, já que esta nova geração tem a 
oportunidade de conhecer melhor os elementos persuasivos dos 
comerciais. (apud ALVES, 2006, p.114 e 115). 

É bastante desafiador para os adultos “lidar com uma nova geração que convive 

cotidianamente e cada vez mais com a tela eletrônica” (OROFINO, 2005, p.142) e que 

muitas vezes trafega com muito mais habilidade entre canais em HD e programas de 

computador. “Isso deflagra um processo em que, cada vez mais, as crianças passam a viver 

o mundo dos adultos.” (idem). 

De fato, o que precisamos ter clareza é que as crianças estão muito 
mais expostas a um vasto conjunto de produções simbólicas que não 
foi idealizado para sua faixa etária. Por isso, o autor (David 
Buckingham) defende que nós precisamos criar estratégias para 
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defender os direitos das crianças e adolescentes enquanto cidadãos e 
consumidores. (OROFINO, 2005, p.143). 

As crianças e adolescentes, cada vez mais, à medida que o acesso à internet e a outros 

meios de comunicação cresce, buscarão se aproximar desses meios, pois esse acesso nos 

dias de hoje, lhes garante inclusão social. 

Mas não é porque acreditamos que a proibição não seja a solução mais acertada, não quer 

dizer que não devamos coibir abusos. O principal objetivo de uma agência com a 

propaganda que produz um anúncio ou um comercial de TV, é vender os produtos ou 

serviços da empresa que a contratou, é mostrar ao consumidor que o produto anunciado é a 

melhor opção dentre as tantas outras do mercado, e evidenciar seus diferenciais. E sendo 

esse seu objetivo, não podemos deixar que as agências e as empresas caiam na tentação 

de se guiar apenas pelo lucro, pois há um debate ético que precisa mediar as vendas das 

empresas e o consumo das crianças. Precisamos garantir que estes agentes estejam 

comprometidos com o respeito aos diretos das crianças, que trabalhem estritamente sob as 

normas do CONAR, órgão de autorregulamentação da publicidade, e que não contem 

meias-verdades, que não prometam o impossível, que não escondam detalhes importantes, 

para que as crianças possam tomar suas decisões de escolha de maneira responsável. E 

nós, pais, professores, estudantes da comunicação, comunicadores, adultos preocupados 

com o futuro de nossas crianças, precisamos garantir que a mídia esteja sempre sendo 

observada, monitorada. E que todo e qualquer abuso seja denunciado.  

Não parece certo induzir a criança (ou até o adulto responsável por ela) a consumir um 

salgadinho ou um suco de caixinha ao evidenciar que o produto é enriquecido com 

vitaminas. E seria correto dizer que determinada sobremesa é saudável apenas porque 

contém leite ou frutas? Não estamos defendendo que as empresas não divulguem essas 

características, em sua comunicação ou em sua embalagem, mas isso não pode ser o 

diferencial da campanha ou o principal ponto a ser comunicado. É claro que é melhor que 

um suco de caixinha tenha, nem que seja só um pouquinho, de suco natural, do que ser 

totalmente artificial, ou é melhor que determinado biscoito tenha vitaminas do que apenas 

gorduras, açúcares e carboidratos, não queremos aqui ignorar as iniciativas das empresas 

em aperfeiçoar seus produtos, mas não podemos permitir que isso seja percebido como 

melhor que uma fruta, que o leite, que um grão, que têm vitaminas e são naturalmente 

saudáveis, não podemos permitir que o suco de  fruta seja preterido em detrimento do de 

caixinha, ou que uma refeição seja trocada por um pacote de salgadinhos ou de biscoitos, 

temos responsabilidade em garantir que o consumidor saiba exatamente o que está 

comprando e consumindo. 
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Nós adultos, para não correr o risco de nos tornarmos “xiitas” e proibir todas as guloseimas, 

devemos ensinar nossas crianças que, em doses comedidas, chocolate, sorvete, bala e até 

salgadinhos, são gostosos e podem ser consumidos, mas que isso não deve ser feito com 

exagero e que não podem substituir uma refeição. Da mesma maneira que ficar na frente da 

televisão ou do computador pode trazer muita diversão, mas que essa não pode ser a única 

opção de lazer, que deveria ser intercalada com atividades físicas, com brincadeiras ao ar 

livre, com interação com outras crianças.  

Um outro ponto crucial nesta discussão é que, para educarmos nossas crianças, não 

podemos depender apenas das políticas públicas – seja a proibição, a regulamentação ou a 

autorregulação –, há que se debater sobre o acesso doméstico à internet ou à mídia. É 

preciso haver equilíbrio entre aquilo que os filhos preferem assistir ou acessar e as 

atividades aprovadas por seus pais (LIVINGSTONE, 2011, p.19), que devem conhecer o 

conteúdo do que é acessado ou serem instruídos para a indicação etária. 

E se as crianças não são seres totalmente vulneráveis, também não podemos conceber que 

possam ser totalmente autônomas, “as crianças podem ser mais competentes do que 

geralmente se supõe, mas adquirem essa competência de forma gradual” (BUCKINGHAM, 

2007, p. 283), e exatamente por este motivo é que carecem de educação e 

acompanhamento. 

as crianças somente se tornarão competentes se forem tratadas como 
sendo competentes. De fato, é difícil entender como elas podem se 
tornar competentes para fazer alguma coisa se nunca tiverem a 
chance de se envolver com aquilo (grifos do autor). (BUCKINGHAM, 
2007, p. 283). 

Dar poder à criança não significa “simplesmente, acesso livre a qualquer informação” 

(LIVINGSTONE, 2011, p.36), mas que os adultos, ao deixarem as crianças prosseguirem, 

que lhes “ouçam, respondam com atenção dando retorno nas atividades criativas ou outras 

formas de atividades, encorajando a reflexão crítica, levando sua participação a sério.” 

(LIVINGSTONE, 2011, p.36 e 37). 

 

4.2 USOS SOCIAIS DA MARCA 

Segundo a definição da American Marketing Association (AMA), marca 
é um nome, termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses 
elementos que deve identificar os bens ou serviços de um fornecedor 
ou grupo de fornecedores e diferenciá-los dos da concorrência. 
(KELLER & MACHADO, 2006, p.2). 
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Se marca fosse apenas isso, bastaria inventar um nome e um símbolo para um produto e 

uma marca estaria criada. No entanto, uma marca vai além, considera algum nível de 

conhecimento, de reputação e de lealdade, mas principalmente de diferenciação. Assim, 

uma marca é diferente de um produto, e seu valor na mente do consumidor vai influenciá-lo 

na sua decisão de compra. 

Alguns produtos tornaram-se sinônimos de categoria, talvez porque quando foram criadas, 

havia pouca concorrência ou porque seus diferenciais não podiam ser facilmente copiados. 

Exemplos desse fenômeno aconteceram com marcas como Gillette, Xerox, Moddess, 

Cotonetes, Band-Aid, Danone, Maizena, que são usadas, respectivamente, como sinônimo 

das categorias de lâmina de barbear, fotocópia, absorvente higiênico, haste flexível, 

curativo, iogurte e amido de milho. Se por um lado não se possa negar que uma marca com 

essa força gere credibilidade e que isso a coloca na “boca do povo” todo o tempo, por outro 

lado, não alavanca vendas necessariamente e pode dificultar a expansão da marca, porque 

sua associação com a categoria é muito alta – a Johnson&Johnson’s dificilmente lançaria 

um outro produto com a marca Band-Aid, que não um item de primeiro-socorros, ou a 

Danone teria grande dificuldade de lançar um outro produto com a marca que não seja um 

lácteo, como de fato ocorreu no Brasil quando a empresa lançou biscoitos com a marca.  

Com a expansão do consumo percebida no país nos últimos anos, mais marcas surgiram 

nas prateleiras, o que significou mais opções de escolha para os consumidores. Os 

consumidores de classe popular passaram a consumir categorias que antes não estavam 

presentes em sua lista de compras, ou em seus armários e geladeiras, como os sucos e 

alimentos prontos, por exemplo 40, e ocorre que algumas dessas marcas chamadas 

“sinônimo de categoria” estavam no imaginário desses consumidores, que se referem à 

categoria pela marca, como ocorreu diversas vezes em nosso estudo, mas que por seu 

preço mais alto, não necessariamente gerou venda da marca-sinônimo, mas sim de seus 

concorrentes. 41 

                                                
40 Segundo dados do instituto de pesquisa Nielsen, que audita mais de 140 categorias de bens de 
consumo em farmácias, perfumarias, bares, restaurantes, padarias, lojas de conveniência e em 
supermercados de todos os tamanhos, mostra que algumas categorias tiveram crescimento 
expressivo nos últimos anos, desde que as classes populares emergiram, como por exemplo a 
categoria de suco pronto para servir, que cresceu 15,8% em 2011 (comparado a 2010), ou a 
categoria de prato pronto congelado, que cresceu 18,5%, ou a categoria de bebida de soja, que subiu 
14% no mesmo período, enquanto a média de crescimento da Cesta Nielsen (o total de categorias 
que a empresa audita) foi de apenas 0,5%. (Fonte: Tendências Nielsen 2012). 
41 Diversas reportagens que falam da expansão do consumo da classe C, mostram o crescimento das 
marcas próprias das redes varejistas, ilustrando que as marcas sinônimo de categoria não tiveram 
necessariamente aumento de vendas. 
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Não é porque Yasmin disse que toma “danone de morango” no lanche da tarde, ou porque 

Samantha declarou tomar leite com “sucrilhos”, ou porque Jessica disse que pela manhã 

toma leite com “nescau”, que elas realmente estejam consumindo as referidas marcas, pela 

maneira como falaram, elas provavelmente estão consumindo um iogurte sabor morango,  

algum cereal coberto de açúcar, e um achocolatado em pó (que pode até ser da marca 

Nescau dessa vez, mas que na próxima poderá ser Toddy, Mágico ou outra com preço 

menor). Nem sempre a marca top of mind 42 é a mais consumida, como no caso de leites, 

que este ano teve Ninho como uma das marcas mais lembradas na pesquisa Top of Mind do 

jornal Folha de São Paulo, porém não é a líder de mercado em leite longa vida, cuja 

liderança é da marca Elegê, ou de fraldas, que teve como vencedora a marca Pampers, mas 

que no entanto não é a marca mais vendida em volume. A liderança em volume é da fralda 

Turma da Mônica, mas que por ter preço menor, cai para segundo lugar em valor vendido, 

atrás de Pampers que é a líder de mercado em vendas em valor, porque consegue cobrar 

um preço mais alto por seus produtos, justamente por ter uma marca mais forte.  

Se é verdade que “as mercadorias desmaterializaram-se e agora existem exclusivamente 

como signos que circulam dentro de uma ‘economia política de signos’” (SLATER, 2002, 

p.191), é compreensível que os consumidores aspirem pelas marcas fortes, que seriam 

aquelas com maior valor emocional, com maior renome perante a comunidade.  

Pelo aprendizado de confiar nos outros, aprendemos, de uma maneira 
ou de outra, a confiar nas coisas. E, do mesmo modo, aprendemos a 
confiar nas coisas abstratas. A confiança é, portanto, conquistada e 
sustentada pela ordinariedade da vida de todo dia e pelas 
consistências da linguagem e da experiência. (SILVERSTONE, 2005, 
p.220). 

Em nossa pesquisa, as mães citaram mais marcas do que as próprias crianças, talvez nos 

mostrando que elas se importam menos com o poder das marcas do que seus pais, mas se 

as próprias mães chamam determinados produtos pelo nome da marca-sinônimo de 

categoria, é fácil acreditar que as crianças chamem esses produtos pelos mesmos nomes. 

Mas isso também ilustra como as crianças atribuem um sentido próprio às marcas, 

distanciando-se do seu “referente” inicial, que seria a marca “líder”, mais “famosa”, 

ressignificando-as a partir de seus próprios contextos culturais. Se para as mães, comprar 

(ou dizer que consome) a marca líder é sinal de status, para suas crianças, pode significar 

simplesmente a própria categoria, assumindo aqui que já houve uma mediação, uma 

                                                
42 Top of Mind é o nome que se dá à marca mais lembrada dentro de uma categoria, considerada 
apenas a primeira lembrança que vem à cabeça do consumidor inquirido em uma pesquisa de 
mercado. No Brasil, todos os anos, o jornal Folha de São Paulo faz a pergunta “qual a primeira marca 
que vem à sua cabeça quando você pensa em ... (categoria)?” a milhares de consumidores. Em 
2012, 5.293 consumidores em todo Brasil responderam à pergunta acima, sobre 50 categorias. 
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circulação de significados (SILVERSTONE, 2005, p.33), em que para elas, essas marcas, 

significam apenas “a coisa gostosa que se consome no café da manhã”. O que parece, é 

que as crianças pensam “muito além da marca”. 

O estudo dos usos nos obriga, então, a deslocarmos o espaço de 
interesse dos meios para o lugar onde é produzido o seu sentido: para 
os movimentos sociais. (MARTÍN-BARBERO, 1997, p.269). 

 

4.3 MUITO ANTES DA MARCA: MEDIAÇÕES DA ESCOLA E DA FAMÍLIA 

David Buckingham concluiu em sua pesquisa que “para as crianças em geral, a propaganda 

é menos significativa como fonte de informação do que outras fontes, como os familiares, os 

amigos ou as visitas às lojas.” (BUCKINGHAM, 2007, p. 217). 

Nossas entrevistas também mostraram que a família, a escola e os amigos (que em nosso 

grupo, eram basicamente provenientes do convívio escolar) são as mais importantes 

referências na vida cotidiana das crianças, em convergência com o que identificara Orozco 

em sua pesquisa. A vida das crianças é repleta de “múltiplas mediações”, e elas não podem 

ser classificadas de maneira genérica apenas como crianças, pois são também filhos, 

irmãos, alunos, vizinhos, primos, amigos.  

Se um adulto estabelece uma “negociação com o meio televisivo” (OROZCO, apud 

OROFINO, 2005, p.63), apropriando-se de seu conteúdo, mas também recusando-o e 

contrapondo-se a ele, de acordo com os cenários socioculturais que mediam seu cotidiano, 

não há razões para crer que a criança, a partir de seu contexto sociocultural, não iria 

também promover negociações de sentido com as marcas que chegarão ao seu 

conhecimento e uso, seja através da mídia ou do ponto-de-venda. E neste sentido, os pais e 

a escola impõem-se como referências fundamentais nas vidas de nossas crianças. 

A escola não é apenas um lugar onde se vai todos os dias para ter aulas, mas o local onde 

se vai para encontrar os amigos, para brincar, conversar, trocar informações.  

Ali, na escola, dependendo do que se assistiu na TV, o assunto cai na 
roda. (...). Todos comentam, interferem, dialogam e trocam saberes e 
opiniões, negociando, ressemantizando aquilo que a mídia coloca na 
agenda do debate social. (...). Portanto, a escola já é um local de 
mediações. (OROFINO, 2005, p.65). 

A escola tem contínua importância na vida da criança, pois é lá onde as crianças mais 

encontram seu grupo de pares, de iguais, o grupo ao qual fazem parte, e com o qual querem 

parecer-se. É, portanto, esse ambiente, juntamente com o familiar, aquele que mais 

influencia o consumo das crianças. 
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Isso fica evidente na fala das crianças que entrevistamos, pois apenas uma atividade 

prazerosa poderia ser a preferida. Como por exemplo Liliane, que diz que, de tudo que faz 

durante o dia, o que mais gosta é “ir pra escola, porque lá é que passo mais tempo, que faço 

a lição e brinco”, ou então no discurso de Jessica, que tem como atividade preferida do dia 

“ir para a escola, porque tem aulas legais”, assim como Lucas, que prefere a escola, “porque 

lá pode fazer atividades, tipo escrever, desenhar”, ou ainda Caroline, que diz que as 

atividades que mais gosta são “as aulas, porque tem informática”. E também na declaração 

de Kaique, que na descrição de sua rotina, trouxe espontaneamente o nome de sua 

professora predileta. 

Assim como a escola, a família tem papel importantíssimo na vida dessas crianças, 

mediando seu consumo, sua audiência. 

Dentre as crianças que disseram não assistir a telenovelas, a 
justificativa se devia a uma decisão familiar. Algumas crianças 
aceitavam o argumento dos pais e/ou concordavam com ele; outras 
criavam subterfúgios para burlar a regra. (PEREIRA & BIZZO, 2009, 
p.215). 

Observamos em nosso estudo algumas evidências de que a presença familiar modifica de 

maneira significativa o cotidiano das crianças, como na declaração da menina Liliane, nossa 

entrevistada de classe popular, de 8 anos, que mesmo comendo a mesma coisa no almoço 

e no jantar, acha que o jantar é diferente, porque  

“aí a mamãe já está em casa.”  

Ou então na fala dos garotos de classe popular Kaique, de 10 anos, e Samuel, de 8 anos – 

o primeiro costuma esperar a mãe chegar do trabalho para poder jantar, e o segundo gosta 

de ver desenhos, mas assiste “o jornal”, pois a mãe lhe pede, imaginando que isso possa 

ser uma maneira de aprendizado. Ou ainda no caso de Samantha, 9 anos, de classe 

popular, que declara: 

“no jantar eu como salada, mas mais quando meu pai está em casa.” 

A pesquisadora Cynthia Sarti também percebera em sua investigação que a relação familiar 

tem uma ordem moral, em que o  

dar, receber e retribuir contínuos, torna-se uma referência simbólica 
fundamental, uma linguagem através da qual os pobres traduzem o 
mundo social, orientando e atribuindo significado a suas relações 
dentro e fora de casa. (SARTI, 2011, p.86). 
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As crianças percebem como as mães lhes querem bem. Se são elas que, ao escolherem os 

lanches, selecionam “coisas que fazem bem para a saúde”, como no caso de Jéssica e 

Lucas, ou se escolhem os alimentos preferidos das crianças, como nos contaram Samuel e 

Beatriz, é porque entendem como elas querem o melhor para seus filhos. As mães 

apareceram em nossa pesquisa como as principais mediadoras das práticas de consumo de 

alimentos dos filhos. 

Se por um lado, defendemos a participação da criança nas decisões que lhe dizem respeito, 

sabemos que nós, adultos, precisamos auxiliá-las em suas decisões, quanto mais novos, 

mais precisam de auxílio, pois “a competência para a participação” é algo que vai sendo 

desenvolvido ao longo dos anos, mas “deve ser acompanhada, preparada e desenvolvida 

desde os primeiros anos de vida da criança” (OROFINO, 2005, p.144). 

E neste ponto, a mediação familiar e da escola são fundamentais para que as crianças 

sejam compreendidas como cidadãos e como consumidores que já são, e para que esse 

processo de aprendizagem seja feito com muita responsabilidade, pois se tratam de sujeitos 

em formação, que significam o mundo através de suas experiências a partir da sua escola e 

de suas relações familiares e de amizade. 

 

4.4 O CONSUMO DE ALIMENTOS E O CONSUMISMO NA INFÂNCIA 

Nossas entrevistas com as crianças de classe popular não nos mostraram um 

comportamento consumista. Se por um lado, observamos um caráter hedonista 43 de 

consumo, baseado no prazer momentâneo das guloseimas como aspirações de consumo, 

por outro lado, encontramos uma nova categoria de consumo, a do consumo 

despretensioso, posto que na maioria dos casos, a “varinha mágica” compraria apenas 

todas as guloseimas preferidas das crianças, e no geral aquelas já consumidas em casa 

normalmente. Não percebemos no comportamento de consumo dessas crianças nenhuma 

pretensão maior de querer se diferenciar, se destacar dentre os amigos, de querer ter mais 

(comportamento este que difere um pouco do das crianças de classe mais alta, que de 

frente à mesma “varinha mágica”, já preferiram outros produtos, tais como brinquedos, mas 

que não deixam de ser produtos já presentes em seu cotidiano). Também não foram 

frequentes as menções a marcas, embora estas estejam presentes no cotidiano das 

crianças, não são seu grande motivador de consumo. 

                                                
43 Segundo a classificação de Everardo Rocha, conforme citado na página 32 deste trabalho. 
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Embora não tenhamos perguntado diretamente, as guloseimas parecem estar associadas a 

momentos de diversão, e parecem dotadas de um valor simbólico muito diferente de 

alimentação. A recusa por refeições tradicionais nos recreios escolares, parece ser um 

indicativo deste comportamento, pois se não há carência de alimento em casa, o que já foi 

bastante comum nas classes populares, então momentos de diversão, como os recreios e 

os lanches no meio da tarde, pedem alimentos divertidos, como os biscoitos, os chocolates, 

os salgadinhos. 

Já as mães, em um comportamento contraditório a de seus filhos, querem dar o melhor a 

suas crianças, e buscam assim os produtos que dão mais prazer aos filhos e as marcas 

mais reconhecidas. Mas em um ponto, o comportamento das mães converge com o dos 

filhos, as guloseimas oferecidas a eles aparecem como maneira de demonstrar carinho, 

dotadas de um valor simbólico que vai muito além do valor nutricional dos alimentos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS – O QUE VEM MUITO ANTES DA MARCA 

Sem a pretensão de esgotar o tema tratado nessa dissertação, cremos ter navegado por 

importantes pontos que relacionam comunicação, consumo e infância. 

Na primeira parte deste trabalho, realizamos uma abordagem teórica que explora os 

Estudos Culturais e os estudos de recepção e de consumo com crianças, ajudando, assim, 

a preencher uma lacuna de teoria sobre o tema no Brasil, agregando ainda a este debate, a 

discussão desta temática dentro das classes populares. As classes populares ganharam 

importância no cenário econômico-social do país, assim como as crianças ganharam 

relevância dentro de suas casas e também às vistas do mercado, que quer usufruir tanto de 

seu poder de decisão de consumo, como de seu poder de influência dentro de casa. Neste 

ponto teórico, ficou claro o papel simbólico do consumo assumido pelas crianças 

entrevistadas, que, em seu cotidiano, são influenciadas por “múltiplas mediações” (no 

sentido proposto por Orozco), mostrando que suas referências não se limitam à recepção 

midiática, pois também as crianças, assim como os adultos, praticam sua reflexividade de 

diferentes modos na construção de sentidos. 

Julgamos, ainda, ter contribuído para o debate sobre a regulamentação de publicidade, ao 

defender os direitos da criança à informação, à educação e a uma programação cultural de 

qualidade, e também ao identificar que a programação a que as crianças estão expostas 

não se restringe apenas aos programas infantis, e nem tampouco aos momentos em que a 

criança está em frente à televisão, que por sua vez está longe de ser seu único meio de 

contato com a mídia. 

Também acreditamos ter alcançado alguns avanços em termos metodológicos, aos nos 

aventurarmos em uma pesquisa de caráter etnográfico e que nos deu a valiosa 

oportunidade de ouvir aquilo que as crianças têm a dizer, de observar seu ambiente familiar, 

além de nos assegurar a chance de demonstrar a importância da pesquisa qualitativa, que é 

capaz de revelar as pequenas sutilezas que as pesquisas quantitativas não dão conta de 

evidenciar, tais como as ressignificações e os usos sociais das marcas pelas crianças, ou 

ainda a importância das mediações familiares e do círculo de amizades. Ao dialogar com as 

crianças, percebemos como suas interações com os itens de consumo são diferentes das 

dos adultos, e que suas leituras da mídia não são inocentes e ingênuas, mas carregadas de 

uma vivência própria da infância, que ocorrem de uma maneira específica, diferente que na 

geração mais velha. Embora vivam juntos em um mesmo ambiente, crianças e adultos têm 

jeitos específicos de se relacionar com os contextos culturais, pois há diferenças entre a 
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maneira que foram educados, entre o modo a que são apresentados à tecnologia, e 

principalmente diferença nas influências que sofrem de suas relações sociais. 

Fizemos muitas descobertas com essa pesquisa, no entanto, não foi possível determinar, de 

maneira definitiva, o poder das marcas frente às crianças de classe popular, marcas estas 

que lhes são apresentadas através de diversos meios, que vão além da televisão, como 

pelas vitrines e gôndolas dos pontos-de-venda, através da internet, das casas dos amigos, 

dos recreios, mediante os armários de suas casas (abastecidos por seus pais), assim como 

também por meio dos programas e locais “para adultos”, e não apenas dos programas 

infantis. 

Percebemos que a publicidade está presente no dia-a-dia das crianças, mas não de maneira 

determinista, pois ficou evidente que não se trata de sua influência predominante. Muito 

antes da força das marcas, existe toda a mediação do ambiente sociocultural que rodeia 

esta criança. Seu cotidiano está inundado de inspirações apresentadas por seus amigos, 

por seus professores, por seus colegas de classe, por seu bairro, por seus familiares, por 

seus pais, que, de alguma maneira, influenciam no modo que esta criança irá consumir, que 

se relacionará com essas marcas. Por mais que a televisão seja presença frequente na 

recepção dos pequenos telespectadores, a realidade sempre interferirá. O contexto cultural 

da criança definirá as várias negociações que se chocarão com as mensagens publicitárias 

que chegarão até ela, que como já dissemos, não necessariamente apenas pela televisão, 

não exclusivamente apenas em materiais direcionados ao público infantil. 

No século XXI, na era das tecnologias digitais, as crianças dificilmente serão poupadas da 

presença da mídia, assim, ao invés de proibir seu acesso à publicidade, deveríamos 

trabalhar para que sua exposição à mídia se transformasse em uma maneira de torná-las 

preparadas para compreender o mundo. Sim, as crianças ainda estão em desenvolvimento, 

e por isso podem, até certo ponto, ser mais vulneráveis que um adulto, mas sua eventual 

fragilidade não deveria servir de argumento para a privação (sob um disfarce de proteção), 

mas sim como argumento para ampliar-se a educação. É difícil aceitar os argumentos da 

vulnerabilidade das crianças como fundamentação para negar-lhes acesso à informação e 

ao conhecimento. Além disso, a publicidade vista como “fruto proibido”, facultado apenas 

aos adultos, poderia gerar a curiosidade, comum a tudo que não é permitido, com altas 

chances de fazer com que as crianças o busquem em outras fontes, ou deem mais atenção 

à publicidade adulta. 

Em vez de buscarmos proteger as crianças do mercado, precisamos 
encontrar modos de prepará-las para lidar com ele. (BUCKINGHAM, 
2007, p. 240). 
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As crianças, assim como seus pais e outros adultos que as rodeiam, consomem como uma 

maneira de se sentirem parte da sociedade. Sociedade de consumo da qual seria difícil, 

senão impossível, tirar os menores, e essa é uma razão fundamental para educá-los para 

um consumo consciente. O consumismo desenfreado existe, mas deve ser tratado como 

patologia. Diferente, o consumo se impõe nas nossas relações sociais como uma maneira 

de enviar e de receber mensagens, suprindo principalmente uma necessidade simbólica. E 

essa dinâmica não se altera quando se trata de crianças. Além do mais, não encontramos 

esse consumismo fantasioso que levaria à felicidade, mas o consumo simbólico, 

especialmente dos alimentos que acabam por associar-se aos momentos de diversão entre 

amigos, na escola, em família. 

Se as crianças são consumidoras, como tal, têm direito à informação. E é fundamental que 

se invista em educação, em educação para o consumo, a fim de que desenvolvam 

competências que ajudem as crianças a se protegerem, por exemplo, de uma eventual 

investida publicitária; ou para compreenderem o funcionamento da mídia e do mercado, e 

assim, aprenderem a lidar com essas instituições; para que elas possam pensar sobre suas 

relações com o mundo do consumo, para que assim iniciem um aprendizado sobre os 

sentidos e os usos sociais do dinheiro, tudo a seu tempo, de acordo com a faixa etária, mas 

sem lhes sonegar informação. E ainda que a influência dos pais seja muito expressiva, 

educar não é apenas papel da família ou da escola, todos que, de alguma maneira, 

comunicam para crianças, fazem parte desse amplo ambiente educacional e devem se 

sentir responsáveis. Avaliar e compreender até onde vão as suas limitações e 

competências, e assim prepará-las para participar do mundo adulto. Precisamos encontrar 

maneiras de preparar as crianças para lidar com o mundo do consumo e não apenas mantê-

las ao largo desse ambiente. 

Acreditamos que há a possibilidade de se construir uma visão dialética acerca do tema, nem 

a criança é a vítima indefesa da sociedade do consumo, como também não é a “expert” em 

mídia ou a “superpoderosa”, que pode ter todos os seus desejos atendidos pelo mercado, 

por intermédio de seus pais. Da mesma maneira que nem a publicidade é tão nociva que se 

deva proibi-la, como também não é tão inocente que possa ficar sem nossa observação. E 

por isso precisamos cobrar responsabilidade das empresas que fornecem bens e serviços 

às crianças e que fazem comunicação, principalmente direcionada para elas, mas não 

apenas para elas, posto que, como já vimos, esta não é a única programação que 

costumam assistir.  

E ao invés de “proteger” as crianças da mídia, deveríamos usar os meios de comunicação 

para prepará-las para as responsabilidades da idade adulta, utilizar a própria televisão como 
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ferramenta de ensino. A educação tem papel fundamental para que as tecnologias e as 

mídias sejam usadas de maneira mais produtiva, de modo que forneçam apoio e propiciem 

habilidades para que as crianças aprendam a compreender e a lidar com a mídia.  

E o primeiro passo é justamente reconhecê-las como cidadãs, como consumidoras, com 

direito à informação, para que possam elaborar suas próprias leituras de mundo, de modo 

que sejam capacitadas a assumir a responsabilidade por suas relações de consumo, que 

consequentemente se refletirão em suas relações com os membros da sociedade a que 

estão interligadas. 

Para as crianças, aqui especialmente as de classe popular, muito antes de sua relação com 

a publicidade, muito antes de sua relação com a mídia, muito antes do consumo de um 

alimento, muito antes de sua relação com uma marca, estarão suas relações sociais e 

culturais em seu sentido ampliado. 
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7 ANEXOS 

7.1 ANEXO 1 – QUESTIONÁRIO CRIANÇAS 

QUESTIONÁRIO CRIANÇAS 

Nome __________________________________________________________________________ 

1. Idade: 
2. Sexo:  
3. Escola onde estuda (explorar se é pública ou privada): 
4. Série: 
5. Período do dia em que estuda 

a. Manhã 
b. Tarde 
c. Noite 
d. Integral 

 

ROTINA DA CRIANÇA 

6. Me descreva como é um dia normal seu, um dia de semana, quando você vai à escola? 
(explorar como são as refeições, como se relaciona com os amigos, como é a hora de 
higiene, como se veste) 
 

7. Qual a atividade do seu dia que você mais gosta? Por quê? 
 

AMIZADES DA CRIANÇA 

8. Quem é seu / sua melhor amigo(a)? Como ele/ela é? (explorar diferenças e semelhanças 
entre os amigos – tem algo que o amigo seja muito diferente que seja aspiracional?) 
 

9. Do que você e seus amigos brincam mais frequentemente? 
 

REFEIÇÕES E HIGIENE DA CRIANÇA 

10. Como são suas refeições? O que você costuma comer? 
a. No café da manhã 
b. No lanche da manhã 
c. No almoço 
d. No lanche da tarde 
e. No jantar 
f. Após o jantar / ceia 

 

11. Onde você costuma fazer esses lanches? Em casa? Na escola? 
 

12. Nesses lanches, quem escolhe o que você vai comer, você ou seus pais? 
 

13. Qual o motivo da sua escolha? // Qual você acha que é o motivo porque seus pais escolhem 
esses alimentos? 
 

x 
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14. Na hora do banho, que produtos você costuma usar? (próprios para crianças ou o mesmo 
dos pais) 
 

15. Tem alguma coisa que você costuma pedir para seus pais comprarem? (explorar 
principalmente alimentos e produtos de higiene) 
 

ENTRETENIMENTO DA CRIANÇA 

16. Você costuma ver televisão? 
 

17. Que programas você costuma assistir? Em que canal passa?  
 

18. Cite 3 programas que você mais gosta (especificar nome do programa e canal): 
a.  
b.  
c.   

 

19. Em que horário você costuma assistir TV? 
a. Manhã 
b. Tarde 
c. Noite 
d. Madrugada 

 

20. Geralmente, você assiste TV: 
a. Sozinho 
b. Com os pais 
c. Com toda a família 
d. Com irmãos 
e. Com amigos 
f. Outros. (Especificar) _______________ 

 

PROPAGANDA 

21. Você sabe o que é uma propaganda? (em caso negativo, dar o exemplo da propaganda das 
Casas Bahia). Você se lembra de alguma propaganda que tenha passado recentemente? 
Quais? 
 

22. Como era essa propaganda, o que acontecia? 
 

23. Você costuma comprar / pedir para seus pais os produtos que vê na TV? Por quê? O que 
mais te chama atenção? 
 

24. Tem algum outro produto dessa categoria (por exemplo, se ele responder que pede sempre 
determinado biscoito, perguntar se conhece outras marcas) você conhece? 
 

VARINHA MÁGICA 

25. Se você pudesse ir ao supermercado e comprar o que quisesse, o que você compraria? Por 
quê? 
 

 

x 
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ESCOLA E OUTRAS POSSES 

26. Na sua escola, vocês discutem sobre o que passa na TV? (respostas espontâneas, usar os 
itens abaixo apenas como guia) 

a. Na aula, com os professores 
b. No pátio, com os amigos 
c. A caminho da escola 

 

27. Você lê livros ou revistas? 
 

28. Qual revista / qual último livro que você leu?  
 

29. Você tem celular? 
 

30. Pra que você usa o celular? (respostas espontâneas, usar os itens abaixo apenas como guia) 
a. Para falar 
b. Para jogar 
c. Para fotografar 
d. Para navegar na internet 
e. Para enviar mensagem / SMS 
f. Para ouvir música 
g. Outros. (Especificar) _______________ 

 

31. Você tem computador? Ou frequenta lan houses? 
 

32. Quando você está no computador, o que você mais gosta de fazer / faz com mais frequência? 
(respostas espontâneas, usar os itens abaixo apenas como guia) 

a. Redes sociais 
b. Pesquisas para escola 
c. Jogos 
d. Filmes 
e. E-mail 
f. Outros. (Especificar) _______________ 

 

  

x 
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7.2 ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO PAIS 

QUESTIONÁRIO PAIS 

(Classe A ou C – com filhos de 8 a 10 anos) 

Entrevista em : .....................................                                                   

Nome: ____________________________________________________________________ 

1. Idade 
2. Número de filhos:  
3. Idade dos filhos:  
4. Estado Civil:  

a. Casada 
b. Solteira 
c. Viúva 
d. Separada / divorciada 
e. Vive junto com o parceiro 

 

5. Religião: 
 

6. Aplicação critério Brasil 
QUANTIDADE 

0 1 2 3 4 ou mais PONTOS 

TV em cores 0 1 2 3 4  

Rádio ( exceto do carro)  0 1 2 3 4  

Banheiro (com vaso) 0 4 5 6 7  

Automóvel (exceto comercial) 0 4 7 9 9  

Empregada mensalista 0 3 4 4 4  

Máquina de lavar (exceto tanquinho) 0 2 2 2 2  

Vídeo cassete ou DVD 0 2 2 2 2  

Geladeira sem freezer 0 4 4 4 4  

Freezer (independente ou parte da 

geladeira duplex) 

0 2 2 2 2  

Instrução do chefe da família       

Analfabeto / primário inc. 0      

Prim. Completo / ginásio Inc. 1      

Ginásio Compl. / Colegial Inc. 2      

Colegial Compl. / Superior Inc. 4      

Superior completo 8      

TOTAL       

A 1: 42-46      A2: 35-41     B1: 29-34      B2: 23-28  C1: 18-22       C2: 14-17         D: 8-13        E: 0-7 

x 
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7. Quantas pessoas vivem na casa? 
8. Trabalha 

a. Fora período integral 
b. Fora meio período 
c. Autônoma 
d. Do lar 

 

9. Profissão:  
 

10. Renda Familiar média familiar 

A1 (42 a 46) > $11.480 
A2 (35 a 41) > $8.295 
B1 (29 a 34) > $4.754 
B2 (23 a 28) > $2.656 
C1 (18 a 22) > $1.459 
C2 (14 a 17) > $962 
D (8 a 13) > $680 
E (0 a 7) > $415 

 

11. Tem empregada diarista? 
 

ROTINA DA CASA 

12. Me descreva um dia da sua rotina. 
(aprofundar como participa na rotina dos filhos, se os leva para a escola, se acompanha as 
lições de casa, se vai às reuniões escolares, se os filhos fazem alguma atividade 
extracurricular.) 
 

13. Quem faz as compras de supermercado em sua casa? 
 

14. Seu filho costuma ir junto? 
 

GASTOS COM O(S) FILHO(S) 

15. Quais os produtos para seus filhos que sempre compra? 
 

16. Quais os produtos para seus filhos que compra apenas às vezes? E em quais ocasiões os 
compra? Por quê? 
 

17. Como é que você escolhe alimentos para seus filhos, o que é mais importante? (respostas 
espontâneas, usar os itens abaixo apenas como guia) 

a. Marca 
b. Qualidade 
c. Nutrição 
d. Brinde ou brincadeira 
e. Preço / Oferta 
f. Novidade 
g. Indicação de amigos 
h. Propaganda 
i. Outros. (Especificar) _______________ 

 

x 
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18. Quem escolhe as marcas destes produtos? Você ou seu filho? 
 

19. Tem coisas que são apenas das crianças? (que o resto da família não costuma consumir) 
 

20. E produtos de higiene, como xampu, sabonete, perfume, quem costuma escolher, a sra ou 
seu filho?  
 

21. Como você escolhe esses produtos? O que é mais importante?                           
(respostas espontâneas, usar os itens abaixo apenas como guia) 

a. Marca 
b. Qualidade 
c. Preço 
d. Oferta 
e. Presença de algum personagem 
f. Novidade 
g. Indicação de amigos 
h. Propaganda 
i. Outros. (Especificar) _______________ 

 

DEMANDAS DA CRIANÇA 

22. Agora pensando em todos os tipos de produto, que tipo de coisa o seu filho costuma te pedir 
pra comprar? (se não vier espontâneo, estimular: roupa, brinquedo, salgadinhos) 
 

23. Como você acha que seu filho conhece esses produtos que ele costuma te pedir? (respostas 
espontâneas, usar os itens abaixo apenas como guia) 

a. Viu em propaganda na TV 
b. Viu em programas de TV (merchandising) 
c. Viu no supermercado 
d. Viu com um amigo 
e. Conheceu na escola 
f. Outros. (Especificar) _______________ 

 

x 


