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Andy: Now Woody, he's been my pal for as long as I can remember. He's brave, like a 
cowboy should be. And kind, and smart. But the thing that makes Woody special, is 

he'll never give up on you... ever. He'll be there for you, no matter what. 
 
 

Andy: O Woody, ele tem sido meu amigo desde sempre. É corajoso, como um 
cowboy deve ser. É gentil, inteligente. Mas o que faz o Woody especial é que ele 

nunca vai desistir de você... nunca. Ele vai estar contigo para o que der e vier. 
 

[Percepção da criança/ personagem Andy ao falar do seu brinquedo favorito,  
ele apresenta seu boneco Woody para a nova amiga/ personagem Bonnie ] 

 
Fala do filme Toy Story 3 Disney-Pixar, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RESUMO 

 

O comportamento do consumidor tem sido centro de estudos do marketing nas 

últimas décadas, especificamente na demanda pela compreensão das 

experiências do consumidor e, mais atualmente, a inserção de valor de gênero 

da mídia digital no dia a dia da criança, analisando experiências e suas 

implicações. Neste contexto, esta dissertação visa ampliar o entendimento já 

existente sobre como a mídia digital influencia no consumo de brinquedos pelas 

crianças na faixa etária do ensino infantil, e compreender sobre o comportamento 

do consumidor infantil, que é, em sua maioria, restrita a uma percepção 

momentânea e transformar em uma experiência formativa familiar, individual, 

coletiva e construída ao longo do tempo. A abordagem metodológica adotada foi 

a qualitativa, ancorada no propósito da investigação esta é uma pesquisa 

descritiva. Foram utilizadas múltiplas técnicas de coleta de dados: entrevista em 

profundidade semiestruturada, diários de campo, observações, fotografias e 

análise documental. Os participantes do estudo foram os consumidores mirins 

(crianças de dois a cinco anos) juntamente com suas respectivas mães, além de 

professoras e duas escolas observadas. Os dados levantados foram analisados 

por meio da técnica de análise de conteúdo, visando identificar os fatores 

influenciadores do consumo infantil presentes em cada etapa da experiência 

para o consumidor. Os resultados demonstraram como a família e o ciclo social 

de amizade das crianças influenciam sobre o público infantil junto a mídia digital 

a respeito do consumo de brinquedos. Analisou também as famílias e como 

veem a sociedade do consumo e se essencialmente há, nestas famílias, práticas 

e consciência que colaboram ou não para que seus filhos tenham a percepção 

do que é ser um consumidor na sociedade atual. Este trabalho apresentou a 

importância que o brinquedo tem na vida da criança, e ao observar as escolas, 

foi constatado como o brinquedo tem seu valor junto ao processo 

educativo.Considerações finais apontam que a intenção das mães está em 

estabelecer um comportamento anti-consumo na vida dos filhos, em todas as 

etapas do processo de consumo, porém a prática é bem destoante do que 

almejam. Também foi feito um estudo sobre a geração Alpha, usado para ampliar 

a compreensão da utilização destes por brinquedos tecnológicos e a sua 

dinâmica junto as mídias digitais. Em suma, este estudo está centrado nas 

práticas de propagandas focadas no público infantil nas mídias digitais e na 

influência de amigos e família no consumo de brinquedos.  

 
Palavras-Chave: Consumo infantil. Criança e brinquedo. Mídia digital. 

Vulnerabilidade criança. 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

 

Consumer behavior has been the focus of marketing studies in the last decades, 

specifically on the demand for understanding consumer experiences and, more 

importantly, the insertion of the digital value of digital media in the child's daily 

life, analyzing experiences and their implications. In this context, this dissertation 

aims to broaden the existing understanding of how digital media influences the 

consumption of toys by children in the preschool age group, and to understand 

the behavior of the child consumer, which is mostly restricted to a perception 

momentary and transform into a formative experience familiar, individual, 

collective and built over time. The methodological approach adopted was 

qualitative, anchored in the purpose of the research, this is a descriptive research. 

Multiple data collection techniques were used: semi-structured in-depth 

interviews, field diaries, observations, photographs and documentary analysis. 

The study participants were junior consumers (children two to five years old) 

along with their respective mothers, as well as teachers and two schools 

observed. The collected data were analyzed by means of the content analysis 

technique, aiming to identify the influencing factors of the infant consumption 

present in each stage of the experience for the consumer. The results showed 

how the family and the social cycle of friendship of the children influence the 

children's audience with the digital media regarding the consumption of toys. He 

also analyzed families and how they see the consumer society and if there are 

essentially in these families practices and conscience that collaborate or not so 

that their children have the perception of what it is to be a consumer in today's 

society. This work presented the importance that the toy has in the life of the 

child, and in observing the schools, it was verified how the toy has its value in the 

educational process. Final considerations indicate that the intention of the 

mothers is to establish an anti-consumption behavior in the children's lives, at all 

stages of the consumption process, but the practice is far from what they want. A 

study was also made on the Alpha generation, used to expand the understanding 

of the use of these by technological toys and their dynamics along digital media. 

In summary, this study focuses on the practices of advertising focused on the 

children's audience in digital media and on the influence of friends and family on 

the consumption of toys. 

 

Keywords: Child consumption. Child and toy. Digital media. Vulnerability child. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL 

 

 A sociedade do consumo, que vem se consolidando em meio ao 

capitalismo, dispensa muita atenção às mudanças sociais, econômicas e 

tecnológicas, pois elas alteraram o comportamento do consumidor (TARUTE; 

NIKOU; GATAUTIS, 2017). 

Com o auxílio dos novos modelos de comunicação que se transformam 

a cada dia, o mercado define novos moldes do ser, do estar e do conviver em 

sociedade. Consumidores e produtores se reúnem eletronicamente como nunca 

antes (SOLOMON, 2016).  

 Com a disseminação das mídias de massa, como a TV, assim como das 

mídias interativas ampliadas pela internet, as pessoas têm ficado vulneráveis 

diante de um verdadeiro bombardeio de informações, visto que a linguagem da 

mídia tem como preocupação o envolvimento mais intenso dos consumidores 

(MARBACH; LAGES; NUNAN, 2016).  

 A partir de 2010, o envolvimento do consumidor com as mídias sociais 

passou a estar nas listas de prioridades de pesquisa do Instituto de Ciências de 

Marketing (MSI1) - (MSI, 2010; 2011; 2014; 2015; 2016; 2017). Segundo o MSI, 

esse tópico está gerando crescimento de publicações e de questões especiais 

em várias revistas, tais como: Journal of Service Research (2010), Journal of 

Strategic Marketing (2011, 2015), Journal of Product & Brand Management 

(2014), Journal of Marketing Management (2016) e, Journal of Service Theory 

and Practice (2017).   

 
1 MSI – Marketing Science Institute (tradução, Instituto de ciências de Marketing) - empresa sem 

fins lucrativos, objetiva levar o melhor da ciência ao complexo mundo do Marketing. Hoje, a MSI 
é a única organização baseada em pesquisa com uma extensa rede de acadêmicos de Marketing 
das melhores escolas de negócios do mundo, e profissionais de Marketing de empresas globais. 
A MSI financia pesquisas acadêmicas e promove sua aplicação prática com o objetivo de 
promover o conhecimento de Marketing. 
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 A cultura do consumo infantil é construída histórica e socialmente por 

diferentes protagonistas e espaços que educam e que estão atravessados pelas 

relações de classe, de gênero e de etnia (VALCKE et al., 2010). A sociedade 

como um todo está induzindo significados provindos do imaginário infantil, da 

indústria cultural, dos direitos das crianças e de suas interações sociais. 

 Crianças atualmente são induzidas pelo mercado consumidor, devido 

ao poder de convencimento das propagandas que visam a construir seus gostos, 

suas afinidades e suas, culturas, que são próprias da fase de vida, ou seja, as 

empresas focadas no público infantil buscam a leadade à sua marca por meio 

das propagandas (MARBACH et al., 2016).   

 Existem autores que vão de encontro a esse pensamento. Acreditam que 

as crianças não são meras receptoras dos produtos midiáticos, pois, embora 

haja sinais de empatia em relação a eles, as interações com suas mensagens 

podem ser críticas (BUCKINGHAM, 2007; BELLONI, 2013). 

 

No que diz respeito ao consumo no geral, Baudrillard (2005) e Bauman 

(2008) já preconizavam que a sociedade o idolatra. Em relação aos brinquedos, 

eles são simbolicamente transferidos para as crianças por meio dos rituais de 

posse, troca e idolatria a esse consumo, visando o ter brinquedos em muitas 

quantidades e sempre mais.  

 

A infância da contemporaneidade encontra as mais diversas formas de se 

divertir - muitas vezes, por meios de brinquedos - devido à influência de uma 

série de fatores, desde o tempo disponível para brincar até o acesso a diversos 

meios tecnológicos. Os brinquedos estão incluídos nessa tendência, e os que 

mais atraem são os que têm alguma tecnologia (INSTITUTO ALANA, 2015). 

   

Na sociedade brasileira do século XXI, emerge intenso debate sobre a 

criança, o consumo e a mídia, mas, antes de uma prévia análise, talvez se 

devesse pensar a infância como “algo novo” ou como “um tesouro oculto de 

sentido” (LARROSA, 2010). Nesta época intensiva em tecnologia, a criação dos 

filhos é um pouco diferente dos tempos passados, com: iPods, computadores, 

internet e todos as outras modernidades que consumimos e que nos consomem.  
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 A televisão hoje se tornou a principal fonte de entretenimento para as 

crianças brasileiras, devido à exposição contínua aos meios de comunicação. 

Isso torna o público infantil alvo fácil para ser influenciado, pelo fato de as 

crianças não saberem controlar seus desejos e, assim, serem facilmente iludidas 

pela sedução das mensagens de venda. Para Postman (2014, p.110) “a televisão 

revela às crianças, na mais tenra idade, as alegrias do consumismo, o 

contentamento de comprar quase tudo”, mas não mostra os seus impactos a 

médio e longo prazo. 

 A geração atual se caracteriza pela aprendizagem mais veloz e precoce, 

sendo que uma das principais causas é o excesso de informações 

disponibilizadas pelas tecnologias de informação e de comunicação como a 

internet. Amadurecer é um processo complexo e lento, e “adultizar” a fórmula da 

vida pode trazer consequências inimagináveis, para o bem ou para o mal (SILVA, 

2014).  

Um mascote inocente inserido em vídeos educativos, um simples desenho 

em um canal de mídia social ou um brinde com logomarca podem esconder uma 

série de armadilhas psicológicas pensadas por publicitários para impulsionar as 

vendas (ESPERANÇA, 2013).  

 O levantamento publicitário Projeto Criança e Consumo2, realizado por 

ocasião da comemoração do Dia das Crianças no ano de 2013, monitorou 10 

horas de programação destinada ao público infantil, das 8h às 18h, de sete 

canais de televisão do Brasil, dos quais cinco eram de TV fechada e dois eram 

canais abertos. Nesse curto período de tempo, foram identificadas cerca de 350 

publicidades diferentes, com um total de 1.100 inserções comerciais, sendo que 

mais de 76% dos anúncios foram de brinquedos (VIVARTA, 2013).  

 Em relação ao consumo infantil de brinquedos, as crianças estão com 

maior poder de escolha. Cada vez mais esse público é representativo, por mal 

saber falar, já reconhece marcas e logotipos de brinquedos. Isso se deve ao fato 

de as mídias que fazem parte da convivência infantil, no geral contribuírem para 

 
2 O Projeto Criança e Consumo divulga e debate ideias sobre as questões relacionadas à 

publicidade dirigida às crianças, assim como aponta caminhos para minimizar e prevenir os 
prejuízos decorrentes dessa comunicação mercadológica. 



18 
 

a produção de cultura e de subjetividade atreladas ao consumo (INSTITUTO 

ALANA, 2015).   

 Cerca de 49% dos pais brasileiros garantem que os filhos são 

persistentes, ou seja, não desistem até conseguir, quando querem ganhar algo. 

Seis em cada 10 mães adquirem produtos não necessários quando solicitados 

pelos filhos. Um terço das compras de brinquedos - em torno de 33% - são feitas 

por impulso. Aproximadamente uma em cada cinco crianças toma a decisão final 

na compra de brinquedos e de jogos. Em escala de um a 10, o grau de influência 

nas compras do filho dos pais chega a 7,06 (SPC BRASIL3, 2015). 

 Quando o que está em pauta é o papel da criança na cultura do 

consumo, é de grande importância averiguar se a mídia digital está mesmo 

voltada para esse público-alvo vulnerável, considerando que as mídias sociais 

virtuais também são capazes de influenciar preferências e decisões de compra 

(KUMAR et al., 2013).  

 

1.2 QUESTÃO – PROBLEMA 

 

 Como se dão as influências da mídia digital sobre o consumo de 

brinquedos pelas crianças na faixa etária do ensino infantil (dois a cinco anos)?  

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo final 

 

 Contribuir para o aumento da compreensão sobre o comportamento do 

consumidor infantil por meio desta análise.  

 

1.3.2  Objetivos intermediários 

 
3 O SPC Brasil é o sistema de informações das Câmaras de Dirigentes Lojistas – CDL, 

constituindo-se o mais completo banco de dados da América Latina em informações creditícias 
sobre pessoas físicas e pessoas jurídicas. 
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 Para que o objetivo final deste estudo fosse atingido, os seguintes 

objetivos intermediários foram propostos: 

 

1. Identificar o significado do consumo de brinquedos para as crianças, 

verificando a diferença de gênero, de hábitos, de valores e preferências; 

2. Verificar se existe influência da família no processo de escolha do 

consumidor infantil; 

3. Descrever o papel da escola na disseminação das tecnologias, por ser um 

campo de conhecimento, e como ela impacta no consumo de brinquedos; 

4. Verificar se existe influência dos amigos no consumo de brinquedos; 

5. Descrever o papel das mídias digitais nos relacionamentos entre as 

crianças e sua posterior influência no consumo de brinquedos.  

 

 

1.4 RELEVÂNCIA  

 

1.4.1 Relevância Organizacional e Social 

Os pais estão sempre em busca do que há de melhor para seus filhos. A 

indústria atual, em contrapartida, vê nessa preocupação dos pais um grande 

momento para seus negócios, criando cada vez mais produtos destinados às 

crianças. Para sustentar margem de lucros alta, vale apelar para todas as formas 

de convencimento capazes de seduzir uma criança a comprar (ESPERANÇA, 

2013).  

 Assim, a presente pesquisa remete à necessidade de maiores 

sensibilização e ação por parte de todos os envolvidos na publicidade infantil, 

não só do ponto de vista mercadológico, mas também tendo um olhar mais 

abrangente e cuidadoso, buscando melhoria nas regulamentações do mercado. 

No período entre 2012 e 2015, o mercado de mídia e de entretenimento 

cresceu mais do que o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, tendo sido 

projetado seu crescimento médio composto anual em 6,4% entre 2016 e 2020, 

no que é estimulado, principalmente, pelo aumento do investimento em 
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publicidade na internet, que deve crescer 14,6% no mesmo período (PWC 

GLOBAL, 2016).  

 Os especialistas da propaganda reconheceram as crianças como os 

consumidores adultos de amanhã e, portanto, investem bilhões todos os anos 

em artifícios de Marketing, visando a prender a atenção por meio das mais 

variadas mídias (STRASBURGER, 2011).  

  

1.4.2  Relevância acadêmica  

 

A presente pesquisa é voltada para o comportamento do consumidor 

infantil e embasada em conceitos que incluam a tecnologia, sobretudo em 

tempos de transformações no ambiente da comunicação que provocam o 

redimensionamento das interações sociais, em que mídia participa na 

configuração de tendências de globalização (MANTOVANI; KORELO; PRADO, 

2012). 

O estudo do consumo infantil se justifica porque é um tema que causa 

preocupações. Em abril de 2014, foi publicada a Resolução 163/2014 aprovado  

do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA4) 

que, no art. 2°, considera abusivas todas as formas de “publicidade e 

comunicação mercadológica destinadas à criança, com a intenção de persuadi-

la para o consumo de qualquer produto ou serviço” (CONANDA, 2014, p. 1).  

Ao ampliar o entendimento de como se constrói a interação do consumo 

infantil e a vasta comunicação mercadológica das mídias, a presente pesquisa 

pretende contribuir de duas formas: para um melhor uso da comunicação com o 

público infantil, tanto por parte da indústria de brinquedos como por parte das 

agências de comunicação; e no subsídio de conhecimento para que a legislação 

seja melhor embasada. Ambas as contribuições estão focadas nos estudos de 

 
4 O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) é um órgão 

colegiado de caráter normativo e deliberativo, vinculado à Secretaria Especial de Direitos 
Humanos da Presidência da República, que atua como instância máxima de formulação, de 
deliberação e de controle das políticas públicas para a infância e a adolescência na esfera 
federal. 
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Administração de Empresas envolvendo o comportamento do consumidor 

concentrado no público infantil. 

 

 

1.5 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO: TEÓRICA, GEOGRÁFICA, TEMPORAL 

 

1.5.1 Delimitação Teórica 

 O principal alvo deste estudo consistiu em investigar crianças e enfocar suas 

interações com o ambiente da mídia digital no consumo infantil de brinquedos, 

buscando compreender o que a sociedade fantasia para o público infantil, o que 

a criança faz de si, e aquilo que se faz dela.   

 

 Assim, não foram abordados outros temas ligados ao universo infantil como 

alimentação, vestuário e seções infantis de livrarias. A essência do presente 

trabalho foi examinar o consumo infantil de brinquedos, por este vir impregnado 

por uma série de construções nos campos sociais e emocionais. 

 

 Para tal fim, a literatura pertinente será revisada e aprofundada. No que 

se refere à cultura do consumo, serão utilizados Arnould e Thompson (2005), e 

os artigos da edição do periódico Journal of Consumer Research (JCR) dedicada 

ao tema em 2008.  

 

 A respeito dos aspectos da pesquisa com crianças, serão utilizadas as 

abordagens de Rocha (2008), Cruz (2008) e de Alderson e Morrow (2011); sobre 

criança e consumo, serão utilizadas as obras de Montigneaux (2003), de Veloso, 

Hildebrand e Campomar (2012), e de Solomon (2016); e, em relação à tecnologia 

e a consumo, os autores utilizados serão Santos (2000), Parasuraman e Colby 

(2002), Labrecque et al. (2013) e Dijkmans, Kerkhof e Beukeboom (2015).  

 

 No presente estudo, entende-se que o processo do consumo sofre 

alterações devido à globalização, que apresenta seu lado positivo na troca de 

experiências e de hábitos culturais entre nações, mas também lado negativo 
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representado pelos aspectos éticos, econômicos, sociais e ambientais. Em 

relação ao social, mormente - de forma massiva - as mídias ditam um padrão e 

podem criar valores negativos, como o materialismo e o clima de competição. 

   

1.5.2 Geográfica 

 

As residências das crianças participantes do estudo foram localizadas, 

respectivamente, nas cidades de Maceió (AL) e Rio de Janeiro (RJ). As escolas 

escolhidas para as observações são da cidade de Maceió.  

 

1.5.3 Temporal  

A pesquisa de campo utilizou a técnica de entrevista em profundidade 

semiestruturada ocorreu no primeiro semestre de 2018, tanto na cidade do Rio 

de Janeiro quanto na cidade de Maceió. 
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CAPÍTULO 2 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 O capítulo de revisão de literatura tem como objetivo indicar o fundamento 

teórico que dá sustentação à elaboração desta pesquisa. Cumpre ressaltar que 

é necessário testar as teorias presentes na literatura, para verificar se elas se 

aplicam à área geográfica do presente estudo. 

 

 Pesquisar artigos acadêmicos publicados em bases de dados nacionais e 

internacionais - sobre a área de comportamento do consumidor - tem 

fundamental importância para desvendar os mecanismos que permitem explicar 

o impacto da cultura no consumo.  

 

 Foram utilizadas três bases de dados para a pesquisa: Scientific Eletronic 

Library Online (SCIELO), Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Administração (ANPAD) e o Scientific Periodicals Eletronic Library (SPELL), 

escolhidas em função de sua característica na disseminação das publicações na 

área de Administração. 

 

 A procura nas bases de dados ocorreu com a utilização das seguintes 

palavras-chave: “consumo infantil”, “consumidor infantil”, “crianças”, 

“comportamento de compra infantil”, “comportamento de compra da criança”, 

“comportamento de compra do consumidor infantil” e “Marketing infantil”.  

 Este capítulo está dividido em: cultura do consumo; criança e consumo; 

família; escola; brinquedos e brincadeiras; mídia digital; diferença de gênero e 

vulnerabilidade infantil.  

 Além da literatura específica internacional apresentam-se no Quadro 1 

os autores nacionais utilizados no referencial teórico.  

Quadro 1 - Nomes dos autores brasileiros que pesquisaram sobre consumo 

infantil referenciados na presente pesquisa e respectivos objetos de estudo. 

Nomes dos autores e ano da 

publicação 

Objeto (s) de estudo 

 A formação do hábito de consumo infantil: 

uma análise crítica da Teoria de Consumo de 
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Pasdiora; Brei (2014) Status aplicada às classes sociais altas e 

baixas no Brasil.  

 

Barros; Barros; Gouveia (2013) 

Crianças como pequenos adultos? Um 

estudo sobre a percepção da adultização na 

comunicação de Marketing de empresas de 

vestuário infantil.  

 

Panoeiro; Mattoso (2013) 

O consumidor infantil de baixa renda, sua 

motivação para o consumo e sua relação com 

as marcas. 

 

Sá; Veloso e Sousa; Fagundes; Sampaio 

(2014) 

O consumidor infantil e sua influência no 

processo de decisão de compra da família. 

Brei; Garcia; Strehlau (2011) A Influência do Marketing na erotização 

precoce infantil feminina. 

Claro; Menconi; Loreto (2013) Consumo infantil: o telefone celular e a 

criança. 

Correa; Crescitelli (2009) Os efeitos da propaganda no comportamento 

de compra do público infantil. 

Costa; Lima; Santos (2012) Comportamento do consumidor infantil: um 

estudo do consumo dos pais em 

supermercados através da influência dos 

filhos no momento da compra.  

Iglesias; Caldas; Lemos (2013) Publicidade Infantil: uma análise de táticas 

persuasivas na TV aberta. 

Rodrigues; Fiates (2012) Hábitos alimentares e comportamento de 

consumo infantil: influência da renda familiar 

e do hábito de assistir à televisão. 

Santos; Grossi (2007) Infância comprada: hábitos de consumo na 

sociedade contemporânea.  

Silveira Netto; Brei; Flores-Pereira (2010) O fim da infância? As ações de marketing e a 

adultização do consumidor infantil. 

Sousa Júnior; Carneiro (2013) A criança e o consumo na escola. 

Veloso; Hildebrand (2013) Representação visual do ato da compra para 

a criança de famílias de alta renda. 

Fonte: Elaboração própria. 
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2.1 CULTURA DO CONSUMO 

 Cultura é a personalidade de uma sociedade, construída pela combinação 

de conceitos, de rituais, de costumes e de tradições, distribuídos entre os 

membros de uma instituição ou de uma sociedade (SOLOMON, 2016).  

 Com a especialização do trabalhador e a melhoria dos instrumentos de 

trabalho, a burocratização e a separação entre capital e controle, o 

desenvolvimento do crédito, do Marketing e da indústria cultural são elos 

importantes para a compreensão do desenvolvimento de uma sociedade de 

produção e consumo de massas e de uma cultura do consumidor (TASCHNER, 

2011). 

 Na tentativa de consolidar perspectivas teóricas relativas à construção de 

identidades, cultura popular, padrões sociais e históricos de consumo e 

ideologias de mercado, (ARNOULD; THOMPSON, 2005) elaboraram linhas de 

pesquisa que denominaram Consumer Culture Theory (CCT): um programa 

teórico e interpretativista, a partir de artigos publicados ao longo de 20 anos no 

Journal of Consumer Research (JCR).  

 A CCT debate - de forma abrangente - o fenômeno do consumo, 

compreendendo situações singulares nas quais ele ocorre com o propósito de 

dar significado, a partir da cultura, às experiências dos consumidores inseridos 

no mercado. A cultura de consumo para a CCT é idealizada, portanto, como um 

arranjo social em que as relações entre a cultura experimentada pelas pessoas 

e os recursos simbólicos e materiais dos quais dependem são avaliados pelo 

mercado (ARNOULD, 2006).  

 A cultura tem seu panorama desenhado a partir de sua distribuição 

heterogênea de significados e abrange pluralidades de grupos culturais que se 

sucedem no contexto da globalização e do mercado capitalista (ARNOULD; 

THOMPSON, 2015). 

 Nas linhas de pesquisa de CCT, há ênfase nas abordagens de estudo que 

utilizam padrões sociais, culturais e históricos de consumo, e que podem ser 

determinadas pela relação entre as estruturas sociais e institucionais que 
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influenciam o consumo, com suas normas e regras já estabelecidas, com seu 

sistema de crenças e com suas práticas (ARNOULD, 2006).  

 A CCT sustenta os consumidores como agentes interpretativos, cujas 

ocupações, geradoras de discernimento, podem ser desde aquelas que aceitam 

identidades e os estilos de vida difundidos pela grande mídia, quanto as que a 

criticam de forma consciente, e que se desviam dessas imposições ideológicas 

(ARNOULD; THOMPSON, 2015). 

 O campo de estudos de Consumer Culture Theory no Brasil parece 

estar em seus primórdios, se equiparado às publicações internacionais. Arnould 

e Thompson (2015) acreditam no potencial de expansão e contribuições no 

estudo CCT, e o Brasil possui rico contexto sociocultural, o que poderá favorecer 

um melhor desempenho na colaboração com a pesquisa CCT (CASOTTI; 

SUAREZ, 2016). 

 A interpretação da cultura do consumo vem da necessidade de 

compreender processos de transformação dela mesma, e como essa é 

transmitida pelos indivíduos e por seus grupos, no lugar de ser atribuída 

(KOZINETS, 2015). 

 No que se refere aos aspectos do consumo, é um lugar ocupado pela 

emoção, desejo e individualismo irrestritos. Está mais relacionado à 

subjetividade que à objetividade. A principal consequência da cultura de 

consumo é a transformação das pessoas em mercadorias: mudanças nos 

aspectos da vida contemporânea, subjetividade e os valores morais são 

subjugados à lógica de mercado (SMITH, 2012). 

 Tendo abordagem na distinção por meio das formas de preferência do 

consumo cultural, Daenekindt e Roose (2014) indicam que certas combinações 

de gostos não estão fortemente relacionadas às características 

sociodemográficas e à posição de status social. Essas descobertas corroboram 

os desafios teóricos da premissa de que as disposições são socializadas em 

indivíduos e que isso explica o padrão social das práticas e preferências 

culturais. 
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 Seja qual for a modalidade de consumo considerada específica de um 

determinado período da história humana, pode ser apresentada como uma 

versão ligeiramente modificada de modalidades anteriores (SMITH, 2012).  

 Cabe ressaltar que muitos autores utilizam o termo sociedade de 

consumo para se referir especificamente à sociedade capitalista contemporânea, 

havendo corrente de discussão e de análise que prega que existe uma cultura 

de consumo (BARBOSA, 2010).  

 Os consumidores são parte de uma cultura e a cultura é o sistema global 

em que todos os outros sistemas estão organizados. A atividade de consumir 

deve ser sempre compreendida no contexto cultural no qual ocorre (Solomon et 

al., 2013).  “Da cultura da família da mãe, (...) do pai, da cultura criada por cada 

criança a partir de sua própria natureza, da cultura da escola, (...) da cultura dos 

seus grupos. Cada ser humano “‘carrega’” uma cultura que irá se misturar com 

as outras. Cada um “‘herda’”, reproduz, adentra e incorpora elementos das 

diversas culturas” (FRIEDMANN, 2013, p. 63).  

 Os consumidores de culturas heterogêneas compram produtos e serviços 

por diferentes razões, mesmo que comprem os mesmos produtos (SHUKLA; 

PURANI, 2012). É fundamental perceber o contexto das decisões de consumo, 

e como essas são tomadas, pois a cultura é a ótica pela qual as pessoas veem 

os produtos e tentam dar sentido ao seu comportamento enquanto consumidores 

e ao comportamento de quem os rodeia (SOLOMON et al., 2013). 

 Quanto ao comportamento do consumidor na era digital: a tecnologia 

promoveu mudanças de hábitos de consumo. Hoje, o poder de barganha é inteiro 

de quem compra, e cabe as empresas se adaptarem aos seus desejos e 

necessidades para sobreviver. As empresas devem estudar “sua forma de 

aquisição, como utilizam e descartam bens, serviços e atividades disponíveis no 

mercado para satisfazer as suas necessidades” (PHAM, 2013, p. 413).  

 Pesquisadores do comportamento do consumidor destacam que, nos 

últimos 20 anos, têm vivenciado desafios metodológicos e o surgimento da 

consciência de um novo sentido entre o bem-estar do consumidor e o resultado 

financeiro das empresas, tudo devido ao avanço tecnológico, onde o consumidor 
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ficou mais informado, modificando sua forma de consumir produtos (JOIREMAN 

et al., 2010).  

 Por essa razão, tudo pertinente ao comportamento do consumidor com o 

impacto da tecnologia na sociedade, mudou. É fundamental entender como a 

tecnologia tem mudado os hábitos de consumo das pessoas e agir de acordo ao 

criar produtos, serviços e até iniciativas sociais, e isso vem sendo classificado 

como uma das áreas mais complexas e primordiais da Administração (VILAS 

BOAS et al., 2012).  

 

2.1.1 Consumo na era digital 

 

 À proporção que a tecnologia se desenvolve, aumenta a dependência 

desse recurso em diferentes setores do cotidiano humano, modificando produtos 

e serviços e o consumo no geral (LABRECQUE et al., 2013). Com a propagação 

da internet, o surgimento das mídias digitais, das redes sociais e das redes 

móveis de telecomunicação criaram um novo contexto de acesso à informação, 

alterando os modos de produção, distribuição e, sobretudo, de consumo 

(FERNANDES; ALTURAS, 2013). 

  Os reflexos dessa mudança no comportamento do consumidor têm sido 

discutidos, pois o progresso da tecnologia - e juntamente da internet - 

desenvolveram as redes sociais virtuais e estas se tornaram uma importante 

ferramenta de interação e disseminação de bens e serviços entre consumidores 

e empresas (MANGOLD; SMITH, 2012).  

 Nesse contexto, cabe ressaltar que a evolução da internet é constante, e 

até o ano de 2016 havia uma passagem da internet, até então classificada como 

2.0 para 3.0. O termo Internet 2.0 foi criado por Tim O'Reilly em 2004 (NEWMAN 

et al., 2016), e se caracteriza pela capacidade de geração de conteúdo pelos 

usuários e consequente interatividade. É nesta fase que se iniciam as redes 

sociais, em que os usuários passam a trocar mensagens de texto, áudio e vídeo.  
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 A transição para Internet 3.0 é quando incorpora os recursos de 

computação na nuvem, Big Data, Internet das Coisas (IOT) e segurança 

(NEWMAN et al., 2016). Nesse ambiente os conteúdos on-line estarão 

organizados de forma semântica, personalizados para cada usuário, páginas da 

internet e aplicações inteligentes, e publicidade baseada nas pesquisas e nos 

comportamentos dos usuários. 

 Ao observar o consumidor contemporâneo, uma pesquisa acadêmica 

sugeriu que toda empresa deverá criar uma página da sua marca na internet. As 

marcas podem melhorar sua reputação corporativa e dar um upgrade no 

consumo (DIJKMANS et al., 2015), criar valor para os consumidores e ainda o 

envolver na marca: é um nível positivo de investimento cognitivo, emocional e 

comportamental no que tange ao consumidor com um objeto focal (HOLLEBEEK 

et al. , 2014).  

 Quando se tem a junção do comportamento do consumidor com a 

evolução de novas tecnologias, define então duas novas fontes de 

empowerment dos consumidores, sua capacitação em contextos de internet e 

de mídias sociais (LABRECQUE et al., 2013). 

 Viljakainen e Toivonen (2014) afirmam que o avanço tecnológico causou 

a diversificação da mídia digital pela quantidade crescente de plataformas e 

conteúdo diversos. Fragmentou também a audiência televisiva, pela dispersão 

da atenção dos consumidores, devido a uma gama de opções e causou o 

empowerment do consumidor -  os leitores podem escolher a hora e o local de 

uso de mídia.  

 Estudos acadêmicos foram desenvolvidos para esclarecer como foi 

modificado o comportamento do consumidor pela era digital, pois, com o advento 

da tecnologia, o consumidor se capacitou e ficou mais exigente. Em uma síntese 

de conceitos da literatura acadêmica, Labrecque et al. (2013) desenvolveu um 

quadro que foca na relação da participação dos consumidores nas mídias digitais 

com a evolução das fontes de poder.  

 O Quadro 02 exemplifica como a evolução da tecnologia resultou nas 

dinâmicas e complexas evolução do Empowerment do Consumidor, segundo 

Labrecque et al. (2013). 
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Quadro 02: Evolução das fontes do poder do consumidor na era digital.  
 

Evolução das Fontes do Poder do Consumidor na Era Digital 

Indivíduo Informação 

O poder baseado na demanda 
reside no impacto agregado do 
consumo e comportamento de 
compra decorrentes de 
Internet e tecnologias das 
Mídias Sociais. 

O poder baseado na informação refere-se à capacidade de 
consumir e produzir conteúdos; Consumo de conteúdo relaciona-
se com a facilidade de acesso ao produto ou informações sobre o 
serviço o que reduz assimetria de informação, agiliza difusão de 
informações e reduz poder da indústria; A produção de conteúdo é 
a capacidade de produzir conteúdo gerado pelo usuário. Ela 
permite Empowerment pela auto expressão, ampliando o alcance 
do indivíduo, o que eleva o potencial do indivíduo de influenciar 
pessoas e mercados.  

A tecnologia através dos 
motores de busca e 
navegadores gráficos 
permitiram, aos 
consumidores, maior acesso 
as informações e escolhas, 
porém, por questões de 
conhecimento, financeiras ou 
de infraestrutura, não 
permitiram que criassem seus 
próprios websites e dividissem 
informações. 

A internet permite que os consumidores acessem conteúdo da 
indústria e do consumidor e cria um palco para a auto-expressão. 
Aplicações Web 2.0 ampliam o acesso à informação e a 
capacidade de produzir conteúdo através de interfaces sem 
códigos simples. Esta evolução das barreiras da Web 1.0, somado 
ao livre ou baixo custo de hospedagem para perfis individuais, 
permitiu consumidores facilmente consumir conteúdo e criar 
múltiplas presenças em toda Internet. 

Fontes baseadas no indivíduo 

Rede Crowd 

O poder baseado em rede está na metamorfose 
de conteúdo por meio de ações de rede para 
construir reputação pessoal e influenciar 
mercados, através da distribuição, remixagem e 
valorização do conteúdo digital. Esse poder 
agrega valor além do conteúdo original. Este 
valor deriva de atividades como disseminação de 
conteúdos (a partilha e organização do conteúdo 
por meio de redes), acabamento de conteúdo 
(comentários num blog que contribuem para o 
conteúdo anterior), ou modificações de conteúdo 
(adaptação dos conteúdos, como um vídeo ou 
imagem meme) nas redes sociais.  

O poder baseado em crowd reside na 
capacidade de reunir, mobilizar recursos e 
estrutura de maneira a beneficiar indivíduos e 
grupos. Exemplos: Wikipedia, SoundCloud, 
crowdfinding (Kickstarter, Idiegogo), 
crowdsourcing (Amazon Mechanical Turk) e 
outros. 

O aumento da importância das redes sociais, 
permite o aumento da distribuição de conteúdo, 
juntamente com uma maior capacidade de 
readaptá-los e construir reputação. 

Avanços em tecnologia móvel e de 
infraestrutura de dados permite acesso quase 
instantâneo às informações e recursos em todas 
as plataformas digitais. O Crowd based Power 
permite o surgimento de grupos e comunidades 
com poder de compra, crowdsourcing, 
crowdfunding, a economia da partilha e a 
criação de novos mercados 

Fontes baseadas nas redes 

Fonte: LABRECQUE et al. (2013), adaptação/ tradução autoria própria.  
 
 

 A administração da marca ficou ainda mais complexa com o avanço 

tecnológico, com o surgimento de redes sociais e sites de revisão. A reputação 

corporativa, um bem valioso para as empresas, ficou mais difícil de controlar, na 
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era em que os consumidores mudaram sua maneira de buscar informações 

(DIJKMANS et al., 2015). 

 De acordo com o relatório da Deloitte (2015), as novas tecnologias, como 

as mídias sociais, não só afetaram as vendas nos canais digitais, mas também 

tiveram um impacto muito mais amplo nas vendas nas lojas e no comportamento 

do consumidor na loja. As redes sociais possibilitaram o processo de cocriação 

pelo compartilhamento das experiências e avaliações sobre a qualidade e 

eficácia de produtos e serviços por parte dos consumidores (LORENZO-

ROMERO et al., 2014).  

 O advento das novas tecnologias tornou possível a adoção e difusão de 

conteúdos digitais. Durante a última década, surgiram novos produtos, tais como 

as plataformas de ensino on-line; dispositivos de leitura e streaming de livros 

começaram a se infiltrar no mercado (OIESTAD; BUGGE, 2014).  

 Por intermédio do processo de digitalização, foi criado o mercado de e-

books. A tecnologia permitiu que a atividade de publicação de livros, por 

exemplo, não fosse mais produto somente dos editores: cada pessoa que quer 

publicar um livro tem a oportunidade de se tornar autor e acessar seus leitores 

(HO et al., 2011). 

 A repercussão do avanço da tecnologia no setor de música modificou por 

completo o processo de consumo, afetando o paradigma no negócio de música 

no mundo (HADIDA; PARIS, 2014). O consumo de CDs em lojas físicas ficou 

limitado. O consumo contemporâneo acontece em maior escala por faixas 

musicais que estão disponíveis para download por alguns centavos: é a era do 

streaming (BELK, 2014). 

 Com o estabelecimento e mudanças contínuas da tecnologia, houve a 

alteração das práticas da experiência de entretenimento, bem como o valor 

percebido de um filme pelo consumidor. O acesso ao conteúdo sob demanda 

remodelou não só a forma como os filmes foram adquiridos, como também a sua 

percepção, arrastando uma mudança das práticas de negócios da própria 

indústria. Por extensão, assistir a um filme se tornou uma prática mais informal 

(TRYON, 2015). 
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 Nessa constante evolução tecnológica, as mídias impressas também 

passaram por transformações. Alterando o espaço de revistas e jornais 

impressos, as mídias digitais, jornais e revistas on-line, blogs e mídias sociais 

ganharam lugar. A popularização das mídias eletrônicas e dos dispositivos 

móveis alterou o modo de leitura e consumo de informações jornalísticas 

(FERNANDES; ALTURAS, 2013).  

 Compreender a experiência de consumo se tornou um dos objetivos 

primordiais no marketing nos últimos anos (MSI, 2016), e esse percebeu no 

público infantil o quanto influenciam as decisões dos consumidores adultos - 

seus pais e familiares próximos -  e também suas ações futuras de compras.  

 O desafio das organizações tem sido predeterminar as fontes de valor 

para o consumidor que incluem aspectos afetivos e experienciais (HELKKULA; 

KELLEHER; PIHLSTROM, 2012). E quando se trata do público infantil as 

empresas estão investindo no valor atrelado aos personagens infantis em 

diversos setores, tais como: alimentos, brinquedos e roupas, apelando para 

marcas e personagens infantis, estimulando o poder de escolha cada vez mais 

precocemente.  

 

2.2 CRIANÇA E CONSUMO  

 

 Compreender o mundo infantil depreende pontuar alguns aspectos que 

especificam a experiência da infância atualmente, construída na relação das 

crianças com a família, a sociedade - representada pela escola - e a mídia. Os 

próprios estudos culturais se afirmam como um espaço de investigação sobre a 

infância na atualidade (BUCKINGHAM, 2012). 

 Uma boa parte do trabalho que tem sido realizado na área de consumo 

infantil - nas últimas duas décadas - tem sido desenvolvida por sociólogos, 

historiadores, educadores, escolas e departamentos de comunicação para quem 

o impulso de condução central está focado em algo diferente do que conceituar 

e problematizar as crianças e suas infâncias (COOK, 2013). 
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 Quando se analisa a infância a partir da ótica do consumo, é possível dizer 

que essa fase da vida só começou a ser estudada e considerada como um 

mercado à parte nos anos 1970 (BREI et al., 2008).  

 As crianças na atualidade possuem valor para o mercado e em todo o 

meio social em que estão inseridas, entretanto, vem acompanhado de críticas 

ao ambiente de culto ao consumo em que as crianças estão sendo introduzidas 

(PASDIORA; BREI, 2014).  

 
 A valorização do ser criança representou a universalização da condição 

de vulnerabilidade geracional, no sentido de enquadrá-los como sujeitos 

suscetíveis a eventos externos que podem produzir danos biopsicossociais 

relacionados à trajetória de desenvolvimento humano, cujo componente 

complementar é a prerrogativa da dependência natural aos adultos como 

elemento intrínseco do percurso inicial da vida (OLIVEIRA, 2014). 

 Na contemporaneidade, as fronteiras entre a idade adulta e a infantil têm 

se tornado menos visíveis, fazendo com que as crianças tenham desejos de 

consumo similares aos dos adultos (SILVEIRA NETO; BREI; FLORES-

PEREIRA, 2010). O estudo do comportamento do consumidor tem distintas 

perspectivas, como por exemplo: consumo de bens e serviços, alimentação, 

influência da mídia, influência no processo de decisão de compra e erotização 

precoce (SOLOMON, 2016). 

 Os novos comportamentos da sociedade moderna, em especial no que 

se refere às peças publicitárias, podem nortear novas subjetividades e 

intensificar o sentimento individualista. Esses fatores podem ser colocados em 

evidência quando o público impactado é o infantil, pois atuam no seu imaginário, 

já que são indivíduos ainda em processo de formação intelectual e social 

(ANDERSON; MCCABE, 2012). 

  Acerca desse assunto, Moura, Viana e Loyola (2013, p.6) afirmam que:  

“Nas sociedades capitalistas pós-modernas do século XX, 
configura-se uma nova concepção de infância: as crianças 
como segmento de mercado, por já consumirem ativamente 
e influenciarem seus pais a comprar, representando os 
promissores consumidores do futuro. Essa representação 
da infância é fruto das mudanças econômicas, sociais, 



34 
 

políticas e ideológicas ocorridas com a globalização do 
século XX”. 

 

 Averiguou-se um aumento relevante de pesquisas que buscaram 

estudar o comportamento consumista e materialista entre crianças e 

adolescentes (WRAY-LAKE et al., 2010). Isso se torna ainda mais significativo 

quando se observa a fragilidade de personalidade, característica dessas etapas 

(TSANG et al., 2014) e manifesta-se no comportamento de busca de sua 

identidade e/ou personalidade e pertencimento social (JOHNSON; ATTMANN, 

2009; TSANG et al., 2014). 

 Iglesias, Caldas e Lemos (2013) examinaram o uso de técnicas de 

convencimento na publicidade voltadas para o consumo infantil. Foram 

analisadas 182 peças publicitárias veiculadas nos intervalos comerciais de um 

programa infantil. Constatou-se que as propagandas interviam no critério de 

decisão da criança, abrangendo aspectos sociais e de contar histórias.  

 No que se refere a marcas, Veloso e Hildebrand (2013) afirmam que as 

crianças, embora não saibam corretamente o nome dessas marcas, conseguem 

representar, por meio de desenhos, os seus logotipos.  

 Ao analisar o consumo infantil e sua relação com as marcas, tendo 

enfoque nas crianças de baixa renda, segundo Panoeiro e Mattoso (2013), as 

crianças entrevistadas sofrem influências tanto dos amigos quanto da mídia e é 

possível identificar a presença delas como definidoras da identidade e dos 

grupos aos quais pertencem. 

 A comunicação publicitária possui papel convincente em seduzir o 

consumidor, a ponto de mercantilizar suas preferências. Como as crianças estão 

se tornando alvo dessas propagações, constata-se que há interferência na 

construção da identidade, visto que ainda não possuem senso crítico formado e 

estão sendo inseridas na lógica do consumo (MOURA; VIANA; LOYOLA, 2013). 

  Por intermédio do seu envoltório simbólico, o consumo infantil é 

estimulado em primeiro lugar pela publicidade na televisão, seguido pelo uso de 

personagens famosos que fazem parte do imaginário infantil e pela embalagem 

dos produtos, emitindo silenciosamente uma forma esperada de ser e agir em 
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um mundo em que, desde cedo, as crianças são convocadas a compreender 

(RICHINS; CHAPLIN, 2015). Os primeiros produtos com os quais a criança tem 

contato são, na maioria das vezes, comprados pelos pais (MITTAL; ROYCE, 

2010). 

 As pesquisas são incentivadas em diversas temáticas do segmento 

família e infantil, como a promoção de crescimento do setor, a melhoria da 

experiência do serviço, a co-criação de valor, inovação em produtos 

personalizados e de personagens, serviços e marcas, a melhoria do design, 

entre outras (BADINELLI, 2015).  

 Pesquisas atuais estão com foco na experiência do cliente não 

individualmente mais também englobando sua família sob o aspecto da jornada 

de consumo, isso é relativamente recente e existem poucos trabalhos empíricos 

relacionados à experiência de consumo e família, onde a criança também faz 

parte da pesquisa jornada do cliente (LEMON; VERHOEF, 2016). 

 

2.2.1 Família 

 

 É perceptível que, em infinitas experiências de consumo, a família possui 

grande responsabilidade, por ser um arranjo social que consome e toma 

decisões (COMMURI; GENTRY, 2000, EPP; PRICE, 2008). A dedicação da 

família às crianças é um dos marcos históricos da infância na modernidade, pois, 

a partir do século XX, a criança se destaca na ideia de que possui importância 

social e também para o consumo (VELOSO et al., 2013).   

 A família é a responsável natural pelo desenvolvimento da criança para a 

sociedade e também como consumidora; logo, faz-se importante perceber o tipo 

de família em que a criança cresce e os padrões de comunicação nela 

estabelecida (CARLSON et al., 2011). É importante conduzir um processo de 

apuração de como distintos estilos de comunicação diferem nas famílias, na sua 

interação com os filhos, e como contribuem para o processo de educação das 

crianças para o consumo (CLARO; MENCONI; LORETO, 2013).  
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 Na tentativa de compreender esse esforço de socialização para o 

consumo, Carlson, et al. (2011) investigaram e – apesar de os estudos não 

serem conclusivos -  apontaram que existem três dimensões gerais de 

socialização que representam como os pais compartilham com seus filhos: 

restrição versus permissividade, hostilidade versus cordialidade e calma versus 

ansiedade. 

 Pais restritivos são aqueles que cobram fortemente as regras impostas. 

Nessa mesma dimensão, mas do outro lado do espectro, estão os pais 

permissivos, ou seja, aqueles que não cobram regras. Na dimensão cordialidade 

versus hostilidade, os pais cordiais são centrados nos filhos, usam a explicação, 

a razão e o elogio. Já os hostis, que têm baixo nível de aceitação em relação a 

questões dos filhos, usam pouca explicação e não usam elogios ao disciplinar 

(CARLSON, et al., 2011). 

 Os pais, amigos e educadores são elementos que interferem na formação 

da criança, fornecendo exemplos, modelos e discursos (SANTOS; GROSSI, 

2007). Segundo Buckingham (2012, p. 4), além das mensagens da mídia e da 

cultura de consumo, as crianças “recebem outras mensagens, muitas vezes 

conflitantes com as dos meios de comunicação: observam o mundo, ouvem os 

pais, os amigos e [...] os professores”.  

  Sob a ótica psicodinâmica, pode-se deduzir que a relação mãe-bebê é 

determinante para o modo de organização do funcionamento psíquico do 

indivíduo. Hoje as mães inseridas no mercado de trabalho tendem a provocar 

prejuízos no desenvolvimento da criança, tendo em vista a restrição de trocas de 

experiências prazerosas (GOMES et al., 2011).  

 Ainda que existam pesquisas das estratégias que as crianças usam para 

influenciar seus pais e dos fatores que moderam a quantidade de influência que 

as crianças têm, uma compreensão profunda do contexto, dos processos 

intrafamiliares que levam uma criança a influenciar sua família - e de como essas 

estratégias de influência emergem - continuam desconhecidos (KERRANE et al., 

2012). 
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 Sendo assim, nas famílias existe uma ação coletiva com seus objetivos 

de consumo. Ainda no que diz respeito à pesquisa de Kerrane et al. (2012), ao 

contrário de imagens de uma criança em uma escolha específica de consumo, 

por meio do uso de um artifício de influência, o que se vê é uma teia de familiares 

trabalhando em direção a esse consumismo.  

 As crianças tornaram-se importantes para a indústria mercadológica, não 

apenas porque tendem a escolhem o que seus pais compram e ainda são 

tratadas como consumidores mirins, mas também porque, desde muito jovens, 

tendem a ser mais fiéis a marcas e ao próprio hábito consumista que lhes é 

praticamente imposto (ALANA, 2012). 

 Independentemente das características da estrutura familiar, para 

Stadelmann et al. (2010) é o modo como os membros da família se relacionam, 

na conjuntura da família, que irá influir no desenvolvimento dos filhos e, neste 

caso em particular, no desenvolvimento dos comportamentos sociais que 

interferem na fase escolar e nos hábitos de consumo.  

 O consumo infantil pode ser visto sob duas perspectivas. A dos pais, no 

que se refere aos filhos, já que o consumo é pensado para o bem deles - que 

inclui tanto o desenvolvimento, quanto a proteção da criança (SÁ et al., 2012). A 

outra vertente é que, por meio do consumo infantil, os pais veem uma 

possibilidade de expressarem suas competências como responsáveis 

(KERRANE et al., 2012).  

 De todos os estudos expostos, por mais que seja difícil dizer não ao filho, 

é importante que os pais transmitam para ele que seu valor não está em um 

objeto, mas naquilo que ele é e será como pessoa, nas suas conquistas na 

vida, méritos escolares, realizações, para além do que ele pode comprar 

(PLOWMAN et al, 2010). 

 Um aspecto marcante da infância é a questão da socialização, que tem 

como principais agentes a família, a escola, os amigos e os meios de 

comunicação, e que vem sofrendo modificações devido à nova configuração 

pautada por interações mediadas por meios eletrônicos e marcada pelo 

isolamento dado pela condição urbana. A socialização do consumidor ocorre por 
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meio de interações corriqueiras entre os membros da família e a escola (EPP; 

PRICE, 2008). 

 

 

2.2.2 Escola 

 
 
 Nos dias atuais não deve ser atribuído somente a escola e conjuntamente 

ao professor a função de educar e preparar para conviver em sociedade, pois a 

família tem um papel muito importante na formação da educação dos filhos - 

esse seria um trabalho em conjunto: pais e escola (KEYS et al., 2013).  

 De acordo com Buckingham (2012, p. 4), o professor é essencial “para 

ajudar as crianças a perceber que os conteúdos de qualquer mídia (a internet, 

os livros, a TV) não nos trazem o mundo, mas uma versão dele”. 

 Curiosos, persistentes, organizados, criativos, autônomos: essas são 

algumas das características presentes nos alunos contemporâneos. Nem 

sempre essas habilidades são trabalhadas intencionalmente em sala de aula, 

mas isso está mudando. Aos poucos vem ganhando espaço o movimento que 

defende as competências socioemocionais e incorpora as aprendizagens sobre 

as emoções e habilidades sociais ao dia a dia da escola (FRUYT, 2016). 

 Conforme o Projeto Criança e Consumo, referente às ações de cunho 

comercial dentro das escolas, devem ser bem ponderadas, devido à escola ser 

um lugar privilegiado para a formação de valores, a conformação de aspectos 

mais ou menos permanentes da personalidade que individualizam os pequenos 

em desenvolvimento, a criação de desejos, entre outros. É o segundo espaço de 

socialização da criança depois da família (ALANA, 2014).  

 Segundo Moore et al. (2015), sobre o consumo de produtos utilizados 

pelas crianças em ambiente escolar, existiu preferência de produtos que 

estampam a marca de seus personagens favoritos, oriundos ou não do cinema 

e da televisão, aflorando a influência da mídia e da televisão nos desejos de 

consumo do público infantil. 
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 Na fase do Ensino Infantil, toda a experiência que as crianças têm de 

realidade pertence ao mundo da imaginação, e, quando expostas aos discursos 

da TV e da internet, e suas propagandas, podem vir a interpretar como verdades 

puras (VALCKE et al., 2010). Por estarem em processo de formação e 

desenvolvimento, são mais vulneráveis. Assim, cabe também à sociedade e à 

escola apresentarem o caminho do mundo real. 

  Pesquisas realizadas por Magnani (2012) revelam que a brinquedoteca5 

seja em escolas ou em ambientes públicos/ privado, tem contribuído 

fundamentalmente para o desenvolvimento de seus usuários, mas apontam que 

falta aos educadores formação lúdica e crítica para acompanhar as crianças e 

manter esse ambiente longe do consumismo exacerbado.  

 Quando traz para o ambiente escolar, a brinquedoteca permite ampliar o 

acervo de brinquedos, materiais e jogos necessários para o desenvolvimento de 

brincadeiras e atividades pedagógicas, colaborar com a educação dos pais, 

visando ao aperfeiçoamento na escolha de brinquedos, estimulando a interação 

entre pais e filhos por meio de jogos (MAGNANI, 2012).  

  A importância de ter um ambiente escolar adaptado e construído para as 

crianças e suas necessidades deve ser o foco de toda escola, como se faz 

relevante pensar nas possibilidades de mediação do brincar na escola (SOUSA 

JUNIOR, 2009). As salas completamente ocupadas com mesas e cadeiras, que 

sempre devem estar organizadas da mesma forma e estantes fechadas e 

brinquedos guardados inibem o brincar (BROWN; SAX, 2013).   

  Para Yasnitsky (2012), a brincadeira infantil possui uma marca essencial 

para o aprendizado da criança. Não é somente o ensino sistemático que pode 

desenvolver o aprendizado, mas também o ato de brincar, ou seja, conciliar com 

a brincadeira, também pode e deve ser considerado primordial na aprendizagem 

e desenvolvimento infantil na escola, assim como alimentação saudável na 

 
5 A brinquedoteca é um espaço preparado para estimular a criança a brincar, possibilitando o 

acesso a uma grande variedade de brinquedos, dentro de um ambiente apropriado e 
especialmente lúdico. É um lugar onde tudo convida a explorar, a sentir, a experimentar e a 
fantasiar. 
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escola revela-se de grande importância no dia a dia das crianças (RODRIGUES; 

FIATES, 2012). 

 

2.2.3 Brinquedos e Brincadeiras 

 

 Segundo Yasnitsky (2012), o brincar pode ser entendido como a atividade 

que desenvolve a inteligência e a personalidade da criança, abrangendo as 

funções psíquicas superiores, como a atenção voluntária, a memória ativa, a 

linguagem, o pensamento abstrato. 

 Em virtude de aspectos como o aumento dos índices de violência e a 

intensificação da urbanização, os pais foram incentivados a equipar suas 

residências, para que também possibilitem a diversão. “O principal lugar de lazer 

das crianças foi deslocado dos espaços públicos (como as ruas) para os espaços 

familiares (a sala de estar) e daí para os espaços privados (o quarto de dormir)” 

(BUCKINGHAM, 2012, p. 105).  

 Correspondente a isso, o tempo espontâneo, a aventura, o encontro com 

outras crianças em um espaço livre onde se brinca com a terra, inventam-se 

jogos e se vivem aventuras vai se findando. Segundo Ozanne e Ozanne (2011), 

o brincar na idade infantil é uma atividade crucial, pois as crianças criam suas 

próprias oportunidades de exploração e aprendizado. 

 A condição de vida das crianças está sendo alterada pelas mudanças 

sociais e culturais, advindas também dos progressos tecnológicos que 

incentivam os pequenos a experimentar os novos meios eletrônicos 

(OLAFSDOTTIR; BERG, 2016).  

  E, de fato, quando não estão nas escolas, muitas crianças têm em suas 

agendas atividades tidas pelos pais como de lazer ou complementares que vão 

desde o dever de casa até cursos de idiomas, esportes, aulas de teatro, de 

dança, técnicas de pintura etc. Foi identificado por Park e John (2011) no sentido 

de que os bens materiais teriam uma função de minimização dessa discrepância 

de lazer e melhoria da autoestima.  
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 A privatização do lazer das crianças é um ponto forte da infância 

contemporânea, evidenciando a lógica de terceirização de brincadeiras infantis 

com a imersão desse público na mídia digital. Outro risco pertinente é o uso de 

diversões eletrônicas, como jogos que não correspondem a sua faixa etária,  

prejudicando o estágio de desenvolvimento em que estão (AGUIAR; 

MCWILLIAM, 2013). 

 Frequentemente as crianças são educadas desde pequenas a seguir os 

padrões hegemônicos que lhes são apresentados. A categorização de atitudes, 

falas, hábitos, comportamentos, características físicas e até de consumo, a 

exemplo de brinquedos, aumenta, assim, os comportamentos pró-sociais 

(MOORE et al., 2015).  

 Hoje em dia os familiares próximos estão implantando nas crianças um 

comportamento consumista, que começa quando se dá mais valor para o “ter” 

do que o “ser”, além de prejudicar as finanças da família, também compromete 

a sustentabilidade da vida humana no planeta Terra. Existe uma infinidade de 

ofertas do mercado de brinquedos que encantam o público infantil e na maioria 

das vezes aos seus familiares também, segundo Santi (2011, p.110), “o desejo 

da criança não tem sequer a condição de se configurar apegado a qualquer 

objeto”. 

 Os resultados do estudo de Nadeau e Bradley (2012) que têm como 

foco a interação entre pais e filhos em ambientes de decisão de compra, ou seja, 

as lojas, indicam que o estado emotivo da criança antes da compra sensibiliza 

seus pais na tomada de decisão. Entretanto, essa influência não é direta, mas 

mediada pela escolha de estratégia de interação que a criança faz, contribuindo, 

assim, para a decisão final de compra dos pais. 

    A embalagem é um dos fatores cada vez mais importante a persuadir 

os consumidores mirins no ponto de venda, tornando-se um componente 

importante de branding, posicionamento e comunicação (LETONA et al., 2014).  

 A embalagem, o personagem do desenho, o design que gera desejo, 

revelam-se a conexão mágica para atingir a fantasia infantil ofertada pelas 

campanhas publicitárias, tornando-as habilitadas a conquistar este público. No 
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imaginário infantil, o estímulo ao consumo é intensificado pela mídia e acaba por 

influenciar o estilo de vida a partir dos primeiros anos de um indivíduo, 

construindo, assim, novos hábitos e comportamentos inerentes às relações 

sociais (TORRES; MOREIRA; TAVARES, 2015).  

 Muitas crianças percebem que a “birra” e a chantagem funcionam, e por 

isso elas acabam apelando para o emocional, transformando o consumo em 

moeda de troca. A maioria das crianças faz pedidos aos pais utilizando táticas 

comuns, como ter visto o produto na televisão, apontar que um colega já possui 

o produto, ou então fazer alguma tarefa em troca do produto (MOREIRA et al., 

2013). 

 Certamente, contribui para este resultado a presença constante dos itens 

licenciados6 na mídia digital, seja nos desenhos animados, nos intervalos 

comerciais, em espaços públicos, em publicações impressas, na internet. Existe 

uma infinidade de opções de brinquedos, e, segundo Taschner (2011), nesse 

momento a infância deixou de ser um target entre outros para se tornar uma 

forma de construção de um relacionamento de longa duração com a marca. 

 Cabe destacar que as veiculações de anúncios publicitários se 

intensificam em certas datas do calendário anual. Nas relações de consumo de 

janeiro a dezembro, quando existe aumento da procura no consumo: a volta às 

aulas, a Páscoa, o Dia das Mães, as férias escolares, o Dia dos Pais, o Dia das 

Crianças e o Natal. Para o público infantil e para os fabricantes de brinquedos, a 

principal data de todas as mencionadas é o Dia das Crianças. Essas datas 

constituem oportunidade de intensa oferta publicitária de brinquedos (PIEDRAS, 

2016).  

   No mundo contemporâneo, as crianças nascem rodeadas pela mídia 

digital e o entretenimento hoje está mais para brinquedos eletrônicos, como os 

tablets (OLAFSDOTTIR; BERG, 2016). 

 
6 Refere-se à concessão de direitos de uso de determinada propriedade para terceiros com o 

objetivo de agregar valor ao produto, serviço ou comunicação da empresa licenciada. Podem ser 
licenciados personagens, imagens de personalidades famosas, obras artísticas e diversos tipos 
de marcas. 
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 O estudo mostra que através da mídia digital, responsável por um alto 

percentual de influência nas crianças na hora da compra, aponta a preferência 

de consumo, em primeiro lugar, vêm os personagens em brinquedos, com grau 

de influência médio de 5,79 em uma escala de um a 10 (SPC BRASIL, 2014).  

  O público infantil está muito exposto a novos produtos, na televisão e 

internet, e será influenciado para o bem ou para o mal, podendo‐se destacar que 

a sua influência, - mídia e internet - boa ou má, irá depender do sexo da criança, 

dos seus canais e personagens preferidos (JOSION-PORTAIL, 2011). Assim 

como os designers que também influenciam, como praticantes da execução 

criativa, são instigadores fundamentais e contribuintes para o desenvolvimento 

social, sendo responsáveis em investigar os movimentos sobre tecnologias, 

produtos e sistemas alternativos para equilibrar a relação de consumo e 

sustentabilidade (THORPE, 2012).  

 
2.3 MÍDIA DIGITAL 

  

 Para Charaudeau (2012), três são as palavras de ordem do discurso da 

modernidade: informação, comunicação e mídias. As duas primeiras são noções 

que remetem a fenômenos sociais. As mídias, por sua vez, são suportes 

organizacionais que se apossam dessas noções para integrá-las em suas 

diversas lógicas (econômica, tecnológica e simbólica). 

 O ambiente midiático fornece a adultos e crianças, ao mesmo tempo, as 

mesmas informações e, a cada dia que passa, as crianças têm mais acesso às 

imagens televisivas. Todos os dias, as crianças e adolescentes estão cercados 

pelas mensagens do mercado, do consumo e, consequentemente do 

consumismo (BOYD, 2014). 

 Na contemporaneidade, com a busca desvairada e desenfreada pelo 

melhor emprego, carro, casa, roupa, sapato, telefone, computador, televisão, 

brinquedo, etc., os pais estão externalizando o cuidado dos filhos, deixando-os 

mais tempo nas mídias digitais. Assim, “a família não mais consegue ter o 

controle de seus filhos e estes se dispersam” (VERONESE, 2015, p. 13).  
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 Em relação ao acesso à internet ou o uso de celulares para acessar a rede, 

as variações socioeconômicas são menos importantes. No entanto, a chamada 

conectividade “em qualquer lugar, a qualquer hora”, na verdade, encontra-se 

restrita a limitações econômicas, tecnológicas ou sociais, que condicionam onde, 

quando e por quanto tempo crianças e adolescentes podem acessar a rede de 

seus dispositivos (HADDON; VINCENT, 2014; MASCHERONI; ÓLAFSSON, 

2014). 

 Este novo cenário de uso de equipamentos privativos e portáteis pode 

transformar as formas de mediação, pois torna mais difícil o acompanhamento 

dos pais para regulação do uso que seus filhos ou tutelados fazem da rede 

baseado apenas na observação do comportamento (MASCHERONI; CUMAN, 

2014). 

 Ao redor do mundo, teve-se uma tendência de crescimento do uso de 

internet por meio de dispositivos móveis - o que tornou a rede mais acessível a 

crianças e adolescentes e tem modificado de forma importante a experiência 

delas on-line (VINCENT, 2015). 

 É importante que pais e educadores limitem o tempo de acesso à internet, 

para que seus filhos tenham a distinção do mundo real e do virtual. Indicadores 

de frequência e tempo de uso estão associados ao crescimento do acesso à 

rede por meio de dispositivos móveis, o que tem sido avaliado como uma rápida 

mudança no ambiente midiático e de importância cada vez menor na distinção 

entre os mundos on-line e off-line (HASEBRINK, 2014). 

 As crianças e adolescentes com mais tempo de internet aproveitam mais 

as oportunidades on-line e, talvez, o mais surpreendente: encontram mais riscos. 

Em seu diagrama representativo de modelo das relações, diretas e indiretas, 

com as variantes demográficas idade, gênero e status socioeconômico atinentes 

às oportunidades e riscos on-line, Livingstone et al., (2008) mostram a variedade 

dos interesses do público infantil e juvenil no acesso à internet, o nível de suas 

habilidades on-line, e a frequência do uso, junto com as oportunidades - por 

exemplo, educação, busca de informação - e riscos - por exemplo, contato com 

estranhos ou bullying - que experimentam na internet (ver Figura 1). 

  



45 
 

Figura 01: Oportunidades e riscos on-line.  

 
Fonte: LIVINGSTONE et al., 2008. 

 

 Segundo Kellner e Share (2008), a mídia, com suas programações, 

desenhos, propagandas, filmes e músicas exerce uma forte influência na vida 

dos pequenos, que passam grande parte dos seus dias em frente à televisão e 

demais meios de comunicação. 

 A preocupação de pais e educadores não se limita ao tempo de acesso, 

assim como também o conteúdo acessado. No processo de apropriação social 

da comunicação on-line, as habilidades referentes a ela estão aumentando, e 

isso é particularmente verdadeiro para as habilidades relacionadas à segurança 

na internet (LIVINGSTONE et al., 2014). 

 Os jogos eletrônicos e mídias no geral se caracterizam pelo seu poder de 

interação e pela sua capacidade de absorver a atenção completa do público 

infantil e adolescente, os quais imergem neste mundo virtual e, por esse motivo, 

a publicidade nesse ambiente é tão apreciada pelas agências publicitárias 

(NASGUEWITZ; FREIRE, 2014). 

 Por ser um meio de comunicação voltado à fantasia, a mídia digital cria 

empatia e encanta ainda mais o consumidor infantil (RIVOLTELLA, 2012). 

Quando se examina a publicidade voltada para promover o consumo infantil, 

deve-se analisar as estratégias persuasivas, que têm como objetivo final táticas 

específicas de influência social (IGLESIAS; CALDAS; LEMOS, 2013).  
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 Identificar a parcialidade dos comerciais na internet leva a um ceticismo 

ou desconfiança em relação à publicidade. Portanto, as atitudes das crianças em 

relação à publicidade constituem um passo além de medir sua capacidade 

conceitual e deve ser considerada, ao tentar medir a eficácia das intervenções 

para sensibilizar as crianças (ROZENDAAL et al., 2016). 

 Conteúdos mercadológicos são direcionados ao público infantil em 

diferentes ambientes e plataformas, desde as mídias até as prateleiras de 

estabelecimentos comerciais (COSTA et al., 2012). Para Henriques e Toledo 

(2014), existe a estratégia de complementaridade entre a mídia televisiva e as 

tecnologias de informação e comunicação. 

 A presença da publicidade no YouTube direcionada para crianças é maior 

do que apenas abrir caixas de brinquedos. Saber a influência que a publicidade 

nesse formato exerce nas crianças de 0 a 12 anos ainda são apenas pretensões 

a serem investigadas. As evidências apontam que já existem, no YouTube Brasil, 

diversos modos de consumir entretenimento e que a plataforma agrada a 

crianças de 0 a 12 anos (HENRIQUES; TOLEDO, 2014). 

 O pressuposto construído até então de mídia digital encaminhou a 

reflexão para um cenário bastante interessante da infância na atualidade, com a 

relevância que a temática vem assumindo junto à sociedade, em que aceita a 

imposição da mídia digital ao articular os papéis de gênero, de hábitos, de 

valores e preferências entre os consumidores. É necessário que haja movimento 

de consumo sustentável e consciente, sem imposição padrões (FRANCIS; 

DAVIS, 2014). 

 A cultura do consumo - marcada pelo acesso facilitado às referidas 

tecnologias e aos conteúdos de comunicação - se apresenta, às companhias 

comerciais, como um terreno fértil para o uso de técnicas cada vez mais ubíquas, 

que envolvem a diferença de gêneros. Hoje, existem desenhos de meninas e os 

desenhos de meninos, bem delimitado pela televisão, assim como outras mídias 

digitais que fazem distinção entre os sexos, tudo isso reflete, “um novo construto 

da criança-consumidora” (BUCKINGHAM, 2012, p.45-46).  
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2.4 DIFERENÇA DE GÊNERO 

 

 As mídias digitais contemporâneas têm oferecido diversos elementos 

sobre gênero, refletindo no comportamento e nas brincadeiras infantis padrões 

de feminino e masculino. Povoam o imaginário infantil também pelos usos no 

cotidiano, ocupando um lugar de destaque em suas culturas, tanto 

materialmente em suas roupas, fantasias, acessórios, materiais e brinquedos, 

quanto cumprindo um papel importante nas socializações infantis (ODININO; 

MININI, 2011). 

 A nomenclatura gênero foi aplicada em uma primeira oportunidade pelo 

sexólogo norte-americano John Money, em 1952, em sua tese, fez distinção 

entre sexo e gênero. Contudo, ganhou popularidade com a incorporação do 

movimento feminista a sua nomenclatura como forma de distinção da 

terminologia sexo (WEEKS, 2012). 

 A categorização de gêneros é compreendida como uma natureza 

histórica, cultural, social, política, jurídica e linguística imposta sobre o corpo 

sexuado (BRUM, DIAS, 2015b).  Quando se trata de gênero, é “um mecanismo 

para produzir sujeitos que se identifiquem como homens e mulheres, como 

meninos e meninas” (CALDEIRA; PARAÍSO, 2016, p. 758).  

 Senkevics (2015, p.56) aponta que “a socialização familiar é um 

componente importante para as construções de masculinidades e feminilidades”. 

Constata ainda que as expectativas e práticas de socialização familiar são 

diferenciadas por gênero (SENKEVICS, 2015). 

  A família ceifa por inserir a criança nos conceitos compartilhados sobre 

gênero, como que a preparando para dar as respostas que a sociedade espera 

sobre seu comportamento, investindo em certas orientações. Varejistas 

franceses representam um esforço para refletir novas questões neutras em 

termos de gênero (ROUYER et al., 2014).  

 Existe certa abundância de literatura interdisciplinar que criticou como os 

brinquedos, cenários de jogo, publicidade, linguagem e reforço de adultos são 
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direcionados a socializar as crianças em papéis de gênero e identidades étnicas 

(BENTON, 2013).  

 As crianças manifestam as suas experiências vivenciadas, em grande 

parte, no âmbito familiar e escolar. Não só a família, como também a escola, 

acabam por reproduzir ideias socialmente construídas sobre as questões de 

gênero. Entre os dois e quatro anos, as crianças pequenas começam a estar 

conscientes dos estereótipos de gênero (TRAUTNER et al., 2005).  

 A escola, como um espaço educativo, pode ampliar as possibilidades de 

formas de vida, trazendo elementos em seu currículo sobre as relações de 

gênero. Entendemos que, para que isso seja possível, a formação de 

professores inicial e continuada deve incluir as reflexões sobre a construção das 

identidades de gênero (PAVAN, 2013, p. 107). 

 Em estudos mais recentes a respeito das teorias cognitivas, apresentam-

se evidências adicionais que sugerem que a força relativa ou a rigidez do 

conhecimento e do comportamento relacionados com o gênero aumenta e 

diminui em todas as crianças (HALIM et al., 2014).  

 É valido “considerar os fatores de homogeneidade entre as crianças como 

um grupo com características etárias semelhantes, porém os fatores de 

heterogeneidade também devem ser considerados” (ABRAMOWICZ; OLIVEIRA, 

2010, p.43). 

 No que se refere a pares, o posicionamento de Buss-Simão (2012) em 

sua pesquisa é compreender como as crianças esboçam certas posições sobre 

gênero. 

[...] “as negociações de um posicionamento das noções de 

gênero envolvem o entendimento de que, embora as 

crianças se considerem irrevogavelmente membros de um 

determinado grupo de gênero, elas ainda não têm certeza 

sobre quais tipos de comportamentos são apropriados 

para membros desse grupo”, Buss-Simão (2012, p.199).  

 

 Condizente às observações de Buss-Simão (2012, p. 199), dizem que os 

possíveis modos “das crianças construírem e assumirem o gênero não decorre 

de uma inerência biológica concreta, nem de uma inerência social abstrata, mas 
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sim, porque se confrontam e jogam em ações situadas, as quais são múltiplas, 

complexas, contraditórias e dinâmicas”. 

 No que diz respeito aos catálogos de brinquedos, alguns estudos criticam 

a forma como as lições de gênero são comunicadas para as crianças e apontam 

a intensidade da vulnerabilidade infantil: ao imaginar de forma diferente a forma 

como meninos ou meninas se envolvem em jogos, ou usando uma linguagem 

simbólica relacionada ao gênero codificada nos brinquedos e sua apresentação 

(ZEGAÏ, 2010).   

  Existem debates se a menina gosta de bonecas e os meninos de jogar 

bola porque a educação e as atividades a que são expostos incentivam essa 

preferência. Estes exemplos sobre o assunto gênero e o quanto as crianças são 

vulneráveis a sociedade, têm vindo a suscitar discussões acesas tanto na esfera 

pública, quanto na esfera privada (OZANO; GIORGI, 2016).  

 Posto que o assunto tratado acima seja questão nova a ser discutida entre 

os acadêmicos como tratar o quesito diversidade de gênero e ainda ser distante 

para a maioria da sociedade, pensar sobre gênero também é pensar sobre 

liberdade e cidadania, assim como o quanto as crianças são vulneráveis nesse 

quesito. Não existe convicção, mas questões sobre um humano mais plural.  

 

2.5  VULNERABILIDADE INFANTIL 

 

 A indicação para análise acadêmica acerca do tema vulnerabilidade 

direcionada ao público infantil é justificada pelo reconhecimento dos riscos 

expostos a esse grupo e das consequências que essa exposição pode acarretar 

na vida adulta dos mesmos. O que não pode ser descartado é a influência 

exercida pelo ambiente social na capacidade ou incapacidade das crianças de 

se adaptarem a uma situação de risco (KRAFTL, 2013). 

 As crianças são, muitas vezes, consideradas um grupo particularmente 

vulnerável na sociedade (SPOTSWOODA; NAIRN, 2016). A própria literatura de 

marketing frequentemente se refere a crianças como consumidores vulneráveis 

(LUNDBY, 2013).  
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 Para os pesquisadores Commuri e Ahmet (2008), o consumidor se torna 

vulnerável quando e porque há um risco de que alguém ou algo possa causar-

lhe dano. De acordo com Adkins e Jae (2010), a importância de identificar grupos 

mais suscetíveis, como as crianças, entendendo que, para alguns, a 

vulnerabilidade pode ser permanente.  

 As crianças fazem parte da literatura recente sobre vulnerabilidade do 

consumidor, uma vez que, além da ambivalência em torno da vulnerabilidade 

dos consumidores infantis, a conceituação de consumidores vulneráveis em 

geral, apesar de ter evoluído consideravelmente nos últimos anos, continua a ser 

altamente contestada (SPOTSWOODA; NAIRN, 2016).   

 De acordo com Mason e Pavia (2014), a vulnerabilidade tem relação com 

a capacidade limitada de se engajar efetivamente em relações de mercado, que 

o inclui a capacidade de gerenciar sua identidade, bem como o conhecimento e 

habilidade para usar expertise pessoal, sendo um bom exemplo a citar no 

contexto o público infantil.  

          Barros et al. (2015) tratam sobre a vulnerabilidade do público infantil e 

como determinadas ações de marketing on-line podem ser prejudiciais para 

estes consumidores. A ascensão das relações de consumo para o mundo on-

line, ou a virtualização do real alterou o comportamento do consumidor, 

aumentando ainda mais a debilidade existente. 

 Neste contexto, Silva et al. (2015) apontam que frequentemente a 

vulnerabilidade é vista como decorrente de alguma característica do indivíduo, 

mas também pode ser consequência da ignorância ou má-fé das empresas e da 

sociedade sobre tais pessoas.  

  Estudos foram desenvolvidos na vertente de conceituar a fragilidade das 

pessoas enquanto consumidoras, em busca incessante por uma identidade que 

se encaixe nos padrões sociais, modificando escolhas e comportamentos. 

Muitos viram reféns da própria imagem e do consumo; outros simplesmente 

tentam resistir (BAKER; MASON, 2012).  
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 Por meio de uma interpretação sistemática, os pesquisadores Baker e 

Mason (2012) desenvolveram um modelo conceitual que retrata o processo de 

vulnerabilidade e resistência do consumidor, conforme ilustra a Figura 02. 

 

Figura 02: Modelo conceitual da teoria da vulnerabilidade e resistência do 
consumidor.  

 
Fonte: Baker, S.; Mason, M. (2012).  

 

 De acordo com o modelo, existem quatro tipos de pressões que conduzem 

a ocorrência de ensaios de vulnerabilidade: (1) individuais, que incluem as 

características biofísicas e psicossociais; (2) familiares; (3) comunitárias; e (4) 

vinculadas aos fatores macroambientais, estes inseridos a exemplo na estrutura 

social e tecnologia, etc (BAKER; MASON, 2012).  

  Esses eventos colaboram para que os consumidores suportem o estado 

de vulnerabilidade, experiência caracterizada pela fraqueza e perda de controle 

do indivíduo (BAKER; MASON, 2012). O evento considerado para essa 

dissertação foi o consumo infantil, mais especificamente de brinquedos. A 

escolha por esse público foi adequada pelo fato de vivenciar situações de 

vulnerabilidade, devido aos fatores de risco mencionados. 

  Com visão semelhante, Diniz, Pereira e Bellini (2014) indicam que a 

vulnerabilidade está relacionada a questões de fragilidade do consumidor, e 

pode ser situacional e circunstancial. Não está diretamente ligada ao nível 

econômico-social dos indivíduos, porque qualquer pessoa pode experimentar 

vulnerabilidade a qualquer tempo, como, por exemplo, no caso do público 

infanto-juvenil, que é “viciado” em internet. 
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 De acordo com Ferrari e Takey (2014, p. 6), o indivíduo é estimulado a 

consumir, “seduzido pelos produtos ofertados, com certa fragilidade racional”, 

fazendo compras sem antes refletir sobre a real necessidade de uso do produto 

e podendo comprometer seu orçamento. As crianças, em razão do alto nível de 

fragilidade, merecem maiores cuidados em relação aos fornecedores de bens e 

serviços ou a outros grupos de consumidores.  
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE SETORIAL DO MERCADO DE CONSUMO INFANTIL 

 

A necessidade de pesquisas em Marketing pode surgir para ajudar os 

seus conteúdos a se tornarem mais relevantes, a pesquisa de Marketing7 é 

considerada um material muito rico de informações e de auxílio ao profissional 

mercadológico, pois, identifica e define oportunidades e problemas. Conforme 

a definição da American Marketing Association (AMA) (AMA, 2005, sem página 

definida), pesquisa de Marketing: 

[...] é a função que liga o consumidor, cliente, e públicos ao 
profissional de marketing através da informação – informação 
usada para identificar e definir oportunidades e problemas de 
marketing; gerar, refinar, e avaliar as ações de marketing; 
monitorar o desempenho de marketing; e melhorar o 
entendimento de marketing como um processo. Pesquisa de 
Marketing especifica a informação requerida para direcionar 
essas questões, projeta o método para coleta de informações, 
gerencia e implementa o processo de coleta de dados, analisa 
os resultados, e comunica os achados e suas implicações. 

 

 Diante do acelerado crescimento de mercado, o objetivo desse capítulo é 

apresentar alguns dados de mercado sobre o consumo infantil. Segue abaixo 

todas as informações coletadas de forma sistemática e prática, com suposições 

que geraram insumos para a coleta e análise da presente pesquisa, trazendo 

descobertas relevantes sobre o mercado de consumo infantil.    

 Os brasileiros do século XXI apresentaram indícios de melhorias 

econômicas e sociais, pois puderam investir mais em sua formação e em seu 

bem-estar, como também, consequentemente, na melhoria da qualidade de 

vida de seus filhos. As informações divulgadas em 2013 pela Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD), no aspecto pesquisado referente ao acesso 

à televisão, no qual constataram que 97,2% dos domicílios particulares 

brasileiros possuem televisão (PNAD, 2013).   

 
7 Campomar (2006) faz a distinção entre Pesquisa em Marketing de Pesquisa de Marketing: a 

primeira é pesquisa básica, cujo método científico deve ser usado com bastante precisão. Já a 
segunda, é uma atividade específica para tomada de decisões por administradores. Segundo 
Campomar (2006, p.1) "O problema é que ao se fazer uma Pesquisa de Marketing, são feitas 
concessões que não devem existir na pesquisa acadêmica (pesquisa básica). Cada concessão 
em pesquisa provoca uma restrição e ambas devem estar expressas em um trabalho 
acadêmico”. 
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 Ainda no que diz respeito a televisão, segundo a verificação da IBOPE 

Media (IBOPE MEDIA, 2016), o tempo médio que o telespectador brasileiro 

dedicou ao consumo de TV (aberta e por assinatura) aumentou 16 minutos em 

2016, conforme ilustrado na Tabela 01. O estudo foi realizado em todas as 5 

regiões aferidas regularmente pela empresa no país.  

 

Tabela 01: Tempo médio que os brasileiros ficam à frente da televisão. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

05:08:52 05:18:18 05:19:21 05:28:38 05:32:11 05:44:33 05:52:39 06:01:00 06:17:05 

Fonte: IBOPE Media, 2016.  
 

 Todos os dados mencionados relativos à posse e consumo de TV, 

podem ser vistos como indícios do modo como diferentes famílias definem a 

mediação dos processos comunicacionais, ou seja, rituais, narrativas, práticas 

do dia a dia e outras maneiras com as quais uma família cria e gerencia sua 

identidade (VALCKE et al., 2010).   

 É nesse cenário de transformações socioeconômicas que pesquisas têm 

sido elaboradas para tentar entender como a estrutura social do País se alterou 

em relação ao ensino público e privado, e de acordo com o Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF8), em relação ao ensino infantil no Brasil há 

diversos obstáculos resultados das desigualdades de renda e geográfica no 

país. A taxa de frequência à escola das crianças de quatro e cinco anos das 

famílias mais ricas é de 92%, aproximadamente, enquanto que a das famílias 

mais pobres fica em 67,8%; nas regiões rurais essa taxa cai para 63,5% contra 

77,4% nas áreas urbanas (UNICEF, 2013).  

 Para fortalecimento e na tentativa de igualar o estudo em uma escala 

global, existe um movimento que está crescendo no mundo para discutir quais 

habilidades os estudantes deveriam ter no futuro próximo. Para este fim, foi 

criada a iniciativa Education 2030, da Organização para Cooperação e 

 
8 UNICEF é a sigla em inglês de United Nations Children's Fund, ou Fundo das Nações Unidas 

para a Infância, agência das Nações Unidas que tem o objetivo de promover a defesa dos direitos 
das crianças, suprir suas necessidades básicas e contribuir para o seu desenvolvimento, e está 
presente em 191 países e territórios de todo o mundo. 
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Desenvolvimento Econômico (OCDE). Os objetivos são desenvolver uma 

estrutura de aprendizagem relevante junto aos países participantes, incluindo o 

Brasil para 2030, estudando as competências e desenvolvendo habilidades dos 

alunos (UNESCO9,2017). 

 O projeto Education 2030 abrange desde a aprendizagem da primeira 

infância até a educação e treinamento de jovens e adultos; enfatiza a aquisição 

de habilidades para o trabalho; sublinha a importância da educação para a 

cidadania; concentra-se na inclusão, equidade e igualdade de gênero; e visa 

garantir resultados de aprendizagem de qualidade para todos, ao longo de suas 

vidas (UNESCO, 2017).   

 Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) a taxa de 

escolarização da população brasileira registrou avanço em todas as faixas 

etárias, com destaque para a faixa dos quatro aos cinco anos de idade, que 

passou de 78,2% em 2012 para 81,4% em 2013. Este melhor desempenho é o 

reflexo das políticas de expansão da educação infantil.  É preciso considerar o 

aumento da taxa de escolarização entre a população entre 0 e 3 anos que em 

2012 era de 23,98% já em 2013 subiu para 26,01% (PNAD, 2014).   

 Nos últimos anos, entre 2008 e 2016, o número de escolas que ofereceu 

educação básica cresceu em 56,9%, existem 64,5 mil em 2016 creches no Brasil, 

estes dados foram apresentados no censo escolar realizado em 2016 pelo INEP- 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, (INEP, 

2016).  Mostrando a tendência mundial que as crianças cada vez mais estão indo 

mais cedo para creches, foco em crianças de zero a dois anos, e escolas de 

educação básica, sendo possível analisar os dados no Gráfico 01.  

 

 

 
9 UNESCO é a sigla, em inglês, de Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e 

Cultura. Foi fundada logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de contribuir 
para a paz e segurança no mundo, através da educação, da ciência, da cultura e das 
comunicações. Sua sede fica em Paris, e atua em 112 países, incluindo o Brasil. 
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Gráfico 01: Número de escolas no Brasil, dentre públicas e privadas, do ensino 

infantil ao ensino médio.  

10. 

Fonte: INEP 2016. 

 
 

 De todas as etapas de ensino no País, o que mais cresceu foram as 

creches. Sendo que 76,6% das creches estão na zona urbana, 58,8% são 

municipais e 41% são privadas – a maior participação da iniciativa privada em 

toda educação básica. Entre 2008 e 2016, as matrículas em creche cresceram 

84,6% e já atendem mais de 3 milhões de crianças no País. A licenciatura em 

Pedagogia é o curso de formação mais frequente entre os docentes que atuam 

nas creches brasileiras (INEP, 2016).  

 O percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato 

sensu ou stricto sensu por município brasileiro, é apresentado na Figura 03, 

dados colhidos até 2016, mostram a região sul do Brasil com maior concentração 

de professores nesse tipo de qualificação, o que impacta no desenvolvimento 

escolar. Apesar da importância dos anos iniciais de estudo das crianças, o país 

ainda tem poucos profissionais com pós-graduação, e na região norte do país é 

a que menos corresponde a essa expectativa, quando os professores não 

possuem a qualificação suficiente e necessária, as crianças não têm acesso às 

melhores possibilidades de aprendizagem (INEP, 2016). 

 

 
10 Sigla EJA – Educação de Jovens e Adultos no Brasil.  
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Figura 03: Percentual de grau escolaridade de professores com pós-graduação 
que lecionam na educação básica no Brasil. 

  

Fonte: INEP 2016.  
 

  Para um bom crescimento das crianças é necessário ter acesso à saúde, 

à educação, tempo para brincar e tudo aquilo que possibilite dignidade, o tem 

levado escolas e famílias a repensarem práticas do dia a dia.  

 A criança deve ser capaz de valorizar a cooperação, o altruísmo, o 

espiritualismo; que tenha gentileza, admiração e conexão com a natureza. Uma 

pesquisa administrada pela empresa Unilever (UNILEVER, 2016) teve como 

objetivo descobrir o que os pais acham da brincadeira ao ar livre e como eles 

entendem a rotina dos seus filhos.  

 Com realização em 10 países, incluindo o Brasil, os resultados mostram 

que a maioria das crianças não sai de casa para brincar. Nos 10 países, 56% 

das crianças passam uma hora ou menos brincando ou praticando outras 

atividades fora das suas casas. Uma em cada cinco crianças passa 30 minutos 

ou menos ao ar livre, e uma em cada dez nunca brinca nessas condições. Em 

todos os países onde foram feitas as pesquisas, as crianças relataram passar 

50% a mais do seu tempo brincando em frente às telas dos eletrônicos do que 

ao ar livre (UNILEVER, 2016).  

 Os pais entrevistados acreditam que isso não é saudável para seus filhos. 

Dois por cento dos pais admitem que seus filhos passam menos tempo ao ar 
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livre do que a sua própria geração passava, e 93% deles acreditam que as 

crianças que brincam menos ou não praticam outras atividades fora de casa 

sofrem prejuízos no aprendizado escolar (UNILEVER, 2016). 

 O brincar na infância é responsável por uma boa parcela de 

desenvolvimento da criatividade, pensar em soluções rápidas e dar um sentido 

à vida, pois é onde as crianças interagem com o resto do mundo.  Uma boa 

brincadeira é 90% criança e 10% brinquedo. Os brinquedos que estão no 

mercado hoje fazem exatamente o inverso, brinquedos e brincadeiras estão 

dominados pelas grandes corporações, que não têm interesse em preservar o 

tempo de desenvolvimento das crianças nem a cultura de cada lugar (ALANA, 

2015).  

 O Marketing dirigido às crianças é um dos fatores para diversos problemas 

da sociedade contemporânea, a exemplo na extinção da brincadeira ao ar livre, 

visto que, a comunicação mercadológica dirigida às crianças está quase 

onipresente. E essa comunicação mercadológica enfocada no público infantil 

está nos mais variados canais: nos intervalos da programação televisiva, nos 

trailers de filmes nos cinemas, nos smartphones e nos tablets, nos videogames, 

nas ruas, nos parques, nas lojas e nos supermercados, nas embalagens, nos 

brinquedos (ALANA, 2015). 

 Os resultados sobre os efeitos do consumo infantil na vida das famílias 

não devem ser desprezados, pois incluem endividamento (36,7% das mães 

entrevistadas já ficaram em algum momento endividadas pelas compras que 

fazem para os filhos) (SPC BRASIL, 2014). 

 Ao investigar o protagonismo e a influência dos filhos na hora da compra, 

o estudo indica que praticamente uma em cada cinco crianças (18,1%) tem o 

poder de decidir, quando se trata de jogos e brinquedos, sendo que este é o 

maior percentual entre as seis categorias investigadas (SPC BRASIL, 2014), 

conforme explicitado na Tabela 02. 

 

Tabela 02: Poder de decisão dos filhos e sua influência em compras da família.  
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Fonte: SPC BRASIL (2014). 
 

 De acordo com os dados apresentados na Tabela 03 pela Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos (ABRINQ) (ABRINQ, 2017), a 

expansão das vendas de brinquedos é sempre uma progressiva.  

 O mercado de brinquedos movimenta quantias consideráveis, e para 

que continue sendo fator de sucesso no mercado é necessário visar a satisfação 

do consumidor (RAJA et al., 2013). Este nicho de mercado é bastante lucrativo 

como sugerem números apresentados na Tabela 03 (ABRINQ, 2017). 

Tabela 03: Produção da Indústria brasileira de brinquedos no período de 2009 a 
2016.  

 

Fonte: ABRINQ – brinquedos estatísticas, 2017.  
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 Segundo a ABRINQ, o setor faturou 5,7 bilhões de reais e empregou 

mais de 30 mil trabalhadores em 2015, teve aumento de participação no mercado 

brasileiro. Em 2011, os fabricantes nacionais de brinquedos tinham 49% do 

mercado nacional contra 51% dos fabricantes estrangeiros (ABRINQ, 2016).  

 Para que possam ter sempre maiores margens de lucros, as indústrias 

de brinquedos fazem seu planejamento de vendas, investimentos em 

publicidade, contratações, etc. através da tabela população projetada na faixa 

etária de zero a seis anos de idade no Brasil entre 2000 e 2020 (ABRINQ, 2017).  

 Conforme a Tabela 04 que apresenta todas as projeções até 2020 

fragmentado por faixa e também dividida por gênero.  

 

Tabela 04: Projeção da população brasileira na faixa etária de zero a seis anos, 
utilizando tendência de crescimento demográfico (fecundidade, mortalidade e 
migração). 

 
Fonte: Projeto IBGE/Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA/BRASIL 
(BRA/98/P08), Sistema Integrado de Projeções e Estimativas Populacionais e 
Indicadores Sociodemográficos.  
 

 O estudo principal engloba faixa etária até os 14 anos, porém como não 

faz parte do construto dessa dissertação, foi feito um recorte focando na faixa 

etária correspondente ao estudo.  

 Os dados da Figura 04 mapeiam algumas características da oferta 

publicitária dirigida ao público infantil, especificamente por meio da televisão.  
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Figura 04: Dados dos comerciais de TV aberta e TV por assinatura coletados em 
2014 e dividido em categorias – alimentos e bebidas não alcoolicas, brinquedos 
e diversões, outros e produtos de consumo no geral (foco em crianças, foco em 
adulto e família tendo criança como protagonista) da televisão brasileira.  

 
Fonte: Associação Brasileira de Anunciantes – ABA, dados publicados em 2014.  
 

  

 Os dados da Figura 04 indicam que os brinquedos representam quase 

70% dos comerciais com foco em criança na TV por assinatura, enquanto na TV 

aberta outras categorias de produto apresentaram participações maiores. No 

caso dos comerciais que usam crianças como protagonistas, inserções de 

telecomunicação móvel e centros comerciais foram mais frequentes (PIEDRAS, 

2016).  

 Como o consumo de brinquedos é algo lucrativo, a indústria 

contemporânea fez uma diversidade de tipos e modelos, conforme ilustrado na 

Tabela 03.  
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Tabela 05: Percentual de vendas por linhas de brinquedos dos fabricantes 
nacionais e varejistas.   

 
Fonte: ABRINQ, 2017. 
 

 

 É relevante destacar que os brinquedos eletrônicos estão cada vez mais 

ganhando a preferência entre o público infantil impulsionados por interesses 

econômicos e conveniência (ZVOLSKA, 2015).   

 A mistura de brinquedos tradicionais com tecnologia, resultou em um 

aviso publicado do Federal Bureau of Investigation (FBI) para riscos de 

privacidade e segurança dos brinquedos infantis conectados à internet. Tais 

brinquedos podem conter peças ou recursos como microfones, câmeras, GPS, 

armazenamento de dados e reconhecimento de fala que podem divulgar 

informações pessoais (DCI, 2017).  

 Conforme os dados da pesquisa, Gerações Interativas Brasil 

(GERAÇÕES INTERATIVAS BRASIL, 2012), com a temática de crianças e 

adolescentes diante das telas, realizada com 1.984 crianças, com idades entre 
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seis e nove anos, revela que 78% das crianças abordadas declararam ter um 

computador em casa, sendo que, em 37,6% dos casos, ele está localizado no 

quarto dos entrevistados e em 77,7% das menções há conexão à internet. Além 

disso, 47% das crianças afirmaram navegar na internet a despeito de usufruírem 

de conexão residencial, e 38,8% informaram possuir um telefone celular próprio 

(GERAÇÕES INTERATIVAS BRASIL, 2012). 

 Diante da multiplicação das possibilidades de acesso infantil aos mais 

diversos conteúdos, emergem interessantes e posicionamentos sociais. 

Segundo a organização do COMKIDS11 (COMKIDS, 2013), o crescente volume 

de acesso à web comprova que as diferenças sociais em termos de contato com 

o mundo audiovisual diminuíram e, cada vez mais, as crianças, 

independentemente do nível social ou da região do Brasil inserida, estão sendo 

alcançadas pelo universo virtual.  

 Pode-se observar também que: 

 

O canal You tube12 e os jogos online estão entre as 

preferências da nova geração quando conectada à web. O 

contato com jogos e vídeos está presente no cotidiano de 

mais da metade das crianças de quatro a seis anos (49% 

assistem vídeos no YouTube | 87% jogam em sites de 

joguinhos) e, segundo relatos das mães, já aparece desde 

a primeira infância. Crianças de dois ou três anos são 

estimuladas pelos pais a brincar com joguinhos nos tablets 

e celulares (COMKIDS, 2013, sem página definida).  

 

 

 O Brasil já é o segundo maior consumidor de vídeos do YouTube no 

mundo, através da produção de conteúdo desenvolvido por marcas diversas, 

humoristas, players de música e da televisão. Em vários dos canais observados, 

marcas e produtos destinados às crianças são apresentados nos vídeos. Isso é 

predominante na categoria "propaganda de brinquedos e unboxing" (Corrêa, 

2015).  

 
11 O ComKids é uma iniciativa para a promoção e produção de conteúdos digitais, interativos e 

audiovisuais de qualidade para crianças e adolescentes, a partir de pressupostos de 
responsabilidade social, desenvolvimento cultural e economia criativa no Brasil, na América 
Latina e na Península Ibérica. 
 
12 YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos.  
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 Com a propagação da internet, os grupos de amizades são ampliados e, 

cada vez mais, o público infanto juvenil faz parte deles sem, necessariamente, 

uma convivência face a face. Desse modo, o youtuber13 ganha visibilidade e 

assume o papel de líder de opinião. 

 
“O youtuber é um sujeito anônimo, no sentido de que não 

tem presença midiática nos meios de comunicação de 

massa, que se apropria de informações da mídia e as 

repassa para um grupo de sujeitos conectados a ele por 

meio do canal YouTube, de acordo com critérios de 

relevância estabelecidos no perfil de seu canal, é uma 

pessoa anônima falando para outros anônimos, a exemplo 

canal focado em abrir novos brinquedos. Por essa razão, 

é reconhecido como líder, tornando- se, com o passar do 

tempo, uma celebridade midiática da internet” (MOTA et 

al., 2014, p.8).  

 

 O canal do YouTube permite inúmeras formas de apropriações e usos.  

Sua interface de fácil usabilidade tem espaço para assistir e postar vídeos 

engraçados e vem estabelecendo diferentes formas de apropriações (LANGE, 

2014). Para o público infantil o principal são os vídeos, que normalmente trazem 

brinquedos populares como Barbie, Peppa Pig, Patrulha Canina, etc. e a marca 

de massa de modelar Play-Doh, sendo tirados das caixas, apresentados em 

detalhes ou em brincadeiras e histórias, com narração infantil ou com crianças à 

frente do vídeo.    

 Foi possível identificar no Brasil através de um mapeamento sobre o 

consumo e a produção de vídeos ‘infantis’, 61 canais que abordam conteúdos 

direcionados ou consumidos por crianças de zero a 12 anos. Explorar e verificar 

as fronteiras entre o conteúdo apresentado, o entretenimento, a publicidade e os 

impactos na indústria, por exemplo, de brinquedos, é um universo amplo a ser 

mais bem compreendido, uma vez que não há interrupções entre conteúdo e 

propaganda (ESPM MEDIA LAB, 2016).   

 
13 Youtuber: trata-se de uma profissão com remunerações variáveis, que dependem do número 

de visualizações dos vídeos no You Tube.  
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 Conforme a separação de conteúdo dos canais da Figura 05, apresenta a 

pluralidade existente de diversão on-line.  

 

Figura 05: 61 canais disponíveis no You Tube direcionados ao público infantil 
brasileiro, na faixa etária de zero a 12 anos, que inclui propaganda de 
brinquedos, desenhos diversos, musicais infantis. 

  
Fonte: ESPM MEDIA LAB (2016). 
                   
   

 A sociedade civil brasileira obteve um avanço importante nas políticas 

públicas de comunicação, com a sanção presidencial da Lei no 12.965, 

conhecida como Marco Civil da Internet, no dia 23 de abril de 2014. O texto final, 

sancionado pela presidência da República, permite, de forma combinada com os 

demais diplomas jurídicos brasileiros, a interpretação de que a publicidade 

direcionada à criança é incompatível com a finalidade social da rede, prevista no 

Artigo 2º, inciso VI (LEGISLAÇÃO PLANALTO, 2014).  

 De forma contrária à prioridade a crianças e o Marco Civil da Internet, a 

rede tem sido utilizada por empresas para direcionar seus produtos a crianças, 

com a intenção de persuadi-las para consumo, desrespeitando, além dos direitos 

da criança, a finalidade social dessa rede (COMKIDS, 2014). 

 Uma pesquisa apresentada na AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS 

(AAP), levantou o assunto de crianças e mídias digitais, em uma conferência 
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nacional, (AAP, 2016). Divididas por faixa etária, as sugestões apresentadas são 

resultado de uma compilação dos maiores estudos já feitos sobre o impacto das 

mídias digitais na saúde infantil no mundo, como mostra a Figura 06.  

 

Figura 06: Recomendações da Academia Americana de Pediatria para limitar o 
uso de mídias digitais por idade – de crianças e de adolescentes – visando um 
melhor desenvolvimento cognitivo do público alvo.  
 

 
Fonte: Academia Americana de Pediatria (AAP), 2016. 

   

 Conforme a internet ganha mais importância, cada aspecto banal do 

cotidiano parece estar on-line, de alguma forma. Assim como parte da vida 

migrou para o on-line, a vida das crianças está passando por uma transformação 

parecida, devido a esse cenário, que recomendamos limitar o uso de mídias 

digitais, e ao mesmo tempo que fiquem mais ao ar livre com amigos e em 

passeios com os responsáveis, como exemplo cinema e teatro (AAP, 2016). 

 Ir ao cinema - para o público infantil - é um incentivo ao seu 

desenvolvimento audiovisual, apela para a emoção, fantasia e imaginação de 

forma envolvente. Em função do movimento contínuo, e da ampla quantidade de 

elementos que marcam a estilística cinematográfica, analisar exige uma 

verdadeira educação do olhar, este por sua vez é a reflexão de sensibilizar o 
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olhar, criar o hábito de ver, ver e ouvir, sentir e pensar centrado em si mesmo 

junto ao outro, em silêncio (BERGALA, 2010).    

 No Brasil, as maiores bilheterias14 de cinema possuem registros anuais 

que incluem produções voltadas para o público infantil. Conforme Figura 07, em 

2017 os números são elevados de espectadores direcionados para filmes 

infantis.  

 

Figura 07: Total de espectadores de filmes voltados ao público infantil brasileiro 
no primeiro semestre de 2017.  

 
Fonte: Controle de concorrência, 2017.  
 

 O mercado não perde tempo em traçar estratégias persuasivas para 

atrair o público infantil (BACA-MOTES et al., 2013). Lançando simultaneamente 

ao cinema mundial lanches com brindes do filme - no caso Meu Malvado Favorito 

3, como ilustrado na Figura 08. Nesse tipo de comunicação, o foco é sempre nos 

brinquedos, que são brindes na compra de um lanche, e sempre fazem alusão a 

personagens conhecidos, ou que estão em filmes recém-lançados, sendo, na 

maioria das vezes, colecionáveis (CASTRO, 2013). 

 
14 Bilheteria: local, guichê ou boxe onde se vendem ingressos para funções, espetáculos 
públicos, passagens de transportes, entre outros.  
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 Para Torres, Moreira e Tavares (2015, p.12) abordam o assunto da rede 
fast food McDonald15 ao assumir que:  

É complexo definir o que, de fato, as mensagens 
publicitárias do MCLanche Feliz pretendem vender para as 
crianças: o lanche ou o brinde. Todavia, pensando que a 
mudança dos brinquedos (em média, é mensal) é mais 
frequente se comparada às alterações no cardápio (não há 
um período certo, porém quando ocorre é basicamente em 
um item), é possível inferir que os brindes são o foco da 
estratégia mercadológica. 

 

 

Figura 08: Mclanche Feliz e o brinde do filme Meu malvado favorito. 
 

 
Fonte: site Macdonald, julho 2017.  
 
 

 O comercial do McLanche Feliz (MCDONALD, 2017), divulgado através 

de campanha televisiva -  na programação infantil de tevê aberta e fechada, em 

rede nacional, no mês de julho/2017, mostra a essência da campanha publicitária 

em que existe o lançamento da linha de brindes promocionais do McLanche Feliz 

com os personagens do filme Meu Malvado Favorito 3.   

 No mundo - e não poderia ser diferente no Brasil - o estabelecimento 

tornou-se conhecido não apenas pelos lanches oferecidos, mas pela 

publicidade, que construiu símbolos reconhecidos no imaginário popular, como, 

por exemplo, a marca (o grande M amarelo), o jingle do Big Mac e o McLanche 

 
15 McDonald's Corporation é a maior cadeia mundial de restaurantes de fast food de hambúrguer. 
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Feliz com seus brinquedos (CASTRO, 2013). A rede de fast food pode ser 

traduzida como um local “[...] que explora, em sua publicidade, aspectos da 

alimentação e do consumo” (TORRES, MOREIRA e TAVARES, 2015). 

 A própria publicidade analisada - McLanche Feliz com enfoque no filme 

Meu Malvado Favorito 3, (MCDONALD, 2017) destina três segundos, 

aproximadamente 10% do tempo total transmitido para apresentar que “Praticar 

esportes é saudável e divertido”, na tentativa de conscientizar que o lazer 

também faz parte do cotidiano. O esforço para valorização de práticas saudáveis, 

como o esporte, deve ser aplaudido, porém está longe de ser suficiente em 

comparação ao apelo apresentado na comunicação (KRONROD et al, 2012a).  

 Novas preferências têm sido concebidas pela rede fast food McDonalds 

como forma de se ajustar à tendência mundial em relação à valorização de 

alimentos saudáveis e qualidade de vida. Porém, o que muitas vezes se 

presencia é um grande esforço desta rede, em peças publicitárias, que simulam 

e dissimulam que os alimentos apresentados como sendo “supostamente 

saudáveis” (CASTRO, 2013). 

 De acordo com uma pesquisa realizada em alguns Países, incluindo o 

Brasil, pela AVG Technologies16 (AVG, 2015), grande parte das crianças entre 

três e cinco anos já sabe operar smartphones, e que as habilidades digitais estão 

a confiscar o aprendizado de etapas importantes no desenvolvimento das 

crianças. Ao mesmo tempo em que as crianças começam a se tornar mais 

hábeis com a tecnologia, habilidades simples como amarrar cadarços ou utilizar 

uma bicicleta estão sendo deixados para trás (AVG, 2015).  

 No Quadro 03 abaixo alguns dados descobertos pelo estudo, mostrando 

ser preciso assumir a responsabilidade pela educação digital tanto em casa 

quanto nas escolas (AVG, 2015).  

Quadro 03: dados de conectividade de crianças entre três e cinco anos. 

Um terço dos pais pesquisados planejam presentear seus filhos com um tablet ou smartphone 
nos próximos meses. 

 
16 AVG - fabricante de softwares de segurança para computadores e dispositivos móveis. 
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68% das crianças entre três e cinco anos sabem como navegar em um smartphone. 

81% das crianças entre três e cinco anos utilizam jogos de computador. 

Mais de 80% das crianças entre três e cinco anos já tiveram alguma foto sua publicada na 
web. 

6% dos pais criaram perfis em redes sociais para seus filhos menores de dois anos. 

44% dos pais compartilharam fotos do pré-natal de seus filhos. 

39% compartilharam fotos de recém-nascidos. 

Fonte: AVG (2015). 

 E o que esses dados levantados deveria significar para o mundo: de que 

é preciso estar cada vez mais consciente sobre o uso da internet e utilizar essa 

tecnologia com mais segurança. 
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CAPÍTULO 4 - MÉTODO 

 

4.1 ABORDAGEM DA PESQUISA 

 

 O presente estudo se caracteriza como uma pesquisa qualitativa pois esta 

abordagem possibilita analisar ideias, experiências individuais e atitudes nas 

particularidades dos participantes. A compreensão fundamental que está por trás 

da pesquisa qualitativa é a de aprender sobre o problema com os participantes 

(CRESWELL, 2016).   

 A abordagem qualitativa permite o acesso a grupos, tais como pessoas 

com deficiência e crianças, que são difíceis de atingir se as técnicas quantitativas 

são utilizadas (SHAH, 2006). Para Michel (2015, p. 40): 

 

“Pesquisa qualitativa considera em que há uma relação 
dinâmica, especial, contextual e temporal entre 
pesquisador e objeto de estudo. O ambiente da vida real é 
a fonte direta para obtenção dos dados, e a capacidade do 
pesquisador de interpretar essa realidade, com isenção e 
lógica”. 

 

Essa é uma pesquisa descritiva, por ser a que melhor se adaptava ao 

trabalho proposto. Em conformidade com a proposição de Duarte e Furtado 

(2014, p. 26), a pesquisa descritiva é delineada por propósito, “havendo um 

problema de pesquisa científica claramente elaborado” e por buscar “descrever 

as características de determinada população, ou fenômeno [...] em determinado 

contexto espacial e temporal”. 

 

4.2 DESENHO DE PESQUISA  

 Utlizado o método análise de conteúdo, que para Bardin (2010), a análise 

de conteúdo, enquanto método, torna-se um conjunto de técnicas de análise das 
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comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição 

do conteúdo das mensagens. Para analisar os áudios transcritos esse método 

foi essencial, “isto porque a análise de conteúdo se faz pela prática” (BARDIN, 

2010, p.51). 

 

4.2.1 Seleção de sujeitos 

 

 Os indivíduos que participaram dessa pesquisa foram 

intencionalmente selecionados: “A ideia que está por trás da pesquisa 

qualitativa é a seleção intencional dos participantes que melhor ajudarão o 

pesquisador a entender o problema e a questão de pesquisa” (CRESWELL, 

2016, p.212). 

Foram objeto de investigação primária 10 mães e seus respectivos filhos 

com idades entre dois e cinco anos, e também duas professoras de ensino 

infantil e suas respectivas escolas serviram para a observação e análise de 

documentos, em casos de mães com mais de um filho, ao menos um deverá 

ter entre dois a cinco anos. 

 Essa faixa etária foi assim definida por dois motivos: 

1) Crianças que estejam frequentando o ensino infantil, conforme a 

Emenda Constitucional 5317, sancionada no dia 19 de dezembro 

de 2006, que regulamenta o disposto no texto constitucional, no 

artigo 208, inciso IV: ela limita a faixa etária para a educação 

infantil aos cinco anos de idade.  

2) As crianças nascem em lares repletos de tecnologia digital como 

televisão, computadores, smartphones e tablets, estando assim 

expostas a elevada propensão ao uso de tecnologia. O risco da 

tecnologia é por não terem noção se estão assistindo algo 

inapropriado. 

 

 
17 Emenda constitucional é uma alteração feita em determinado texto específico presente na Constituição 

de um Estado, alterando as bases da lei em determinada matéria. 
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 Por questão de acessibilidade, os sujeitos entrevistados foram 

concentrados nas mães de classe média das cidades de Maceió do Rio de 

Janeiro. Os depoimentos e observações das crianças também foram matérias-

primas para a base deste trabalho, guardadas as respectivas restrições descritas 

mais adiante neste capítulo.  

 Destaca-se que, para o levantamento destas informações primárias, a 

pesquisadora obteve prévia autorização, bem como contou com o auxílio das 

mães, para poder realizar as entrevistas e a observação participante nas 

residências e para as escolas teve-se a observação não-participante.  

 As visitas foram agendadas por telefone, em que a mãe escolhia a data e 

o período do dia mais conveniente para as entrevistas. As mães foram avisadas 

que receberiam um resumo do estudo ao qual estavam participando, assim 

como, seus respectivos objetivos, via e-mail, da mesma forma, com os 

consentimentos da pesquisa informados que teriam de assinar presencialmente. 

Estes consentimentos incluíam também informação sobre o estudo, sobre as 

entrevistas, aspectos éticos, confidencialidade e anonimato. 

 A pesquisadora questionou as mães se poderia tirar algumas fotografias 

das crianças e de suas residências e até alguns de seus passeios, enfatizando 

que o intuito era captar o cotidiano, mantendo o anonimato de seus nomes. O 

mesmo foi feito para as duas escolas observadas.  

 

4.2.2 LEVANTAMENTO DE EVIDÊNCIAS 

 

 Foram efetuadas três formas de coleta de evidências, por meio de: 

realização de entrevistas semiestruturadas; de observação direta participativa 

nas residências e também a não participativa para as escolas; e de pesquisa 

bibliográfica, onde incluiu a análise documental das escolas. É natural, ao 

pesquisador qualitativo, possuir múltiplas fontes de dados, em vez de confiar em 

uma única fonte (CRESWELL, 2016).  
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A realização da pesquisa em seu ambiente natural, na casa das crianças, 

teve como objetivo observar e criticar a vida real com base na teoria, permitindo 

a confirmação de como a teoria estudada se comporta na vida real -  ao 

confrontar a teoria na prática (MICHEL, 2015).  

 Utilizou-se entrevista em profundidade semiestruturada, por ser mais 

flexível, e por ter permitido aos entrevistados construírem suas respostas de uma 

forma menos direta. Os pontos de vista dos entrevistados foram expressos mais 

livremente, por contarem com uma situação de entrevista de planejamento 

aberto, do que seriam em uma entrevista padronizada ou em um questionário, 

como preconizou Flick (2009).    

 

 O número de entrevistas foi baseado no pressuposto da saturação ou na 

cessação do acréscimo de novas informações nas observações, critério que 

permite designar o momento em que o acréscimo de dados e informações em 

uma pesquisa não altera a compreensão e nem a validade do fenômeno 

estudado. A quantidade de 22 entrevistados – dentre 10 mães,10 filhos e 2 

professoras - foi concluída tão logo o entrevistador percebeu que as ideias 

obtidas se repetiam no decorrer do tempo. A saturação de dados é atingida 

quando há o suficiente informações para replicar o estudo (O'REILLY; PARKER, 

2012; WALKER, 2012). No entanto, pode ser melhor pensar nos dados em 

termos de riqueza e espessura (DIBLEY, 2011) em vez do tamanho da amostra 

(BURMEISTER; AITKEN, 2012). 

 O roteiro utilizado encontra-se nos apêndices 1, 2 e 3, e foi criado para 

assegurar que a apresentação dos temas aos entrevistados servisse como 

referência para o entrevistador administrar cada entrevista de forma equivalente 

e funcionou também como uma espécie de lembretes específicos relativos a 

determinadas perguntas. As questões foram amplas, espontâneas, abertas e 

ordenadas, partindo de um assunto geral para um assunto específico. 

  O registro das evidências ocorreu por meio das ferramentas de 

gravações em áudio, anotações de campo, fotografias e observações. As 

gravações forneceram uma expressão mais detalhada de informações e foram 

feitas com a permissão dos entrevistados.  
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 Todo o material gravado, as notas de campo, fotografias e observações 

serviram de base para a análise, sendo composto de informação, imagem, 

gestos e falas dos entrevistados.  

 As entrevistas foram transcritas integralmente pela pesquisadora. 

Questões como mudança de tom de voz ou risos foram igualmente registadas.  

 De modo a gravar o áudio das entrevistas com as crianças, mães e 

professoras, e ainda tirar fotografias foram utilizados dispositivos e suas funções: 

um smartphone Samsung S8 plus e a função de áudio e câmera; um computador 

Dell 7ª geração Intel Core, e a função Business Voice Memo Recorder. 

  

 

4.3 TRATAMENTO E ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS  

 

 O levantamento para o estudo dessa dissertação implicou na obtenção de 

evidências primárias. “São denominados primários os dados colhidos 

diretamente na fonte” por Martins e Theóphilo (2016, p. 85). Coletar evidências 

é analisar a vida real. Quando as evidências foram tratadas e ocorreram 

condensação dos dados codificados, começaram a surgir informações para 

análise e interpretações inferenciais com análise reflexiva e crítica.  

 A pesquisa foi baseada no trabalho de Bardin (2010, p. 280) e teve as 

seguintes fases “para a sua condução: a) organização da análise; b) codificação; 

c) categorização; d) tratamento dos resultados, inferência e a interpretação dos 

resultados”. A pesquisa foi conduzida sem o uso de aplicativos específicos para 

a análise de conteúdo.  

 A metodologia tem uma complexidade que exige do pesquisador um 

aprofundamento no referencial teórico, que este serviu de base para as 

interpretações e para as inferências, e sua análise de conteúdo começou com 

quatro temas: cultura do consumo, consumo e tecnologia, criança e consumo e 

vulnerabilidade infantil. Para dar suporte e apoiar o desenvolvimento do texto, 

outros conteúdos foram incorporados: família e escola.   
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  A pesquisa de campo foi iniciada pela observação da rotina das famílias 

que disponibilizaram prontamente seus horários. Esta foi realizada em 45 horas, 

tempo este dividido entre as 10 famílias pesquisadas. Em cada família - no 

mínimo - foram feitas três visitas de, ao menos, 2 horas, em um período de 

aproximadamente dois meses durante o primeiro semestre de 2018.  

 A presença constante da pesquisadora no habitat familiar das crianças foi 

motivo de um comportamento curioso: quando não era dia de pesquisa, as 

crianças questionavam a razão pela qual a pesquisadora não estava presente. 

 Com o intuito de acompanhar a rotina das crianças nas escolas, bem 

como as vivências e propostas realizadas pelas professoras, foram realizadas 

32 horas de observação, em um período de duas semanas durante o mês de 

junho do ano letivo de 2018, após o período de observação foram realizadas as 

entrevistas juntamente com as professoras.  

O critério para a escolha das escolas foi a disponibilidade de uma boa 

variedade de brinquedos, tanto na sala de aula, quanto na área externa. No total, 

foram realizadas quatro dias de observações, em cada escola, sempre no turno 

da manhã. Nestas visitas, a pesquisadora chegou à escola no mesmo horário 

que os alunos, o que possibilitou que os acompanhassem em todas as suas 

atividades diárias - desde a rodinha de bom dia até as atividades lúdicas: parque, 

dança, entre outros.  

  Com a permissão dos responsáveis das crianças, as entrevistas foram 

realizadas em um ambiente tranquilo, respeitando o tempo e o cronograma 

principalmente das crianças em suas residências, enquanto as crianças 

brincavam, a pesquisadora entrevistava as mães. Nas escolas, as entrevistas 

com as professoras ocorreram fora do horário de aula.  

 A partir dos conteúdos das transcrições das 22 entrevistas 

semiestruturadas com as crianças, mães e professoras (229 minutos de áudios/ 

156 páginas transcritas).  

 As gravações das entrevistas e as notas de campo tiveram o intuito de 

extrair o maior número de informações das falas dos entrevistados, para não 

correr o risco de perder os dados fornecidos e manter, assim, a fidedignidade 
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das entrevistas. Quanto as fotografias, o propósito foi despertar no leitor a 

realidade escrita e vivida pelas crianças, conhecendo assim, um pouco da prática 

experimentada pela pesquisadora.  

 A utilização de gravações, fotografias, nota de campo e observações 

possibilitou identificar a percepção das pessoas (aspectos individuais), em 

relação ao uso da mídia digital, brinquedos e seu consumo (aspectos 

contextuais), e assim averiguar se os valores, hábitos e utilizações dos 

brinquedos.  

 

 

4.4 PESQUISA COM CRIANÇA 

  

 As crianças contemporâneas são protagonistas de ações e têm 

importância social, possuem curiosidade investigativa original que lhe permitem 

aproveitar todas as situações interativas e exploratórias das quais participam 

para produzir conhecimentos (RAMOS, 2012). Nos termos de Rego (2013, p. 5): 

“isto é revolucionário na medida em que, geralmente, os estudos sobre a infância 

são pautados por aquilo que os adultos falam sobre e pelas crianças”. 

 Para Abramowicz (2011, p. 23-24), esse novo referencial da pesquisa 

diretamente com as crianças “nos ajuda a pensar a criança não só como maleta 

de instrumentos teóricos; traz em seus movimentos inversões interessantes, 

novos pesquisadores, novas perspectivas sobre as crianças, um outro olhar 

contra a convicção sob o olhar do adulto”. 

 De acordo com Borba (2008, p. 74-75), “é preciso entrar verdadeiramente 

no mundo da criança e compreendê-la do seu próprio ponto de vista. É 

necessário romper com uma ideia única e universal de infância e entendê-la em 

sua singularidade”. Como complemento, “esse movimento de interação com a 

criança na busca de novos conhecimentos é capaz de transformar práticas e 

realidades e ainda melhorar as condições de vida” (STRECK; ADAMS, 2014, p. 

5).  
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 Nos estudos desenvolvidos a partir desse novo prisma, a criança é ator 

ativo do processo de socialização em que se vê envolvida, sendo esta a razão 

de buscar não somente a valorização das “falas infantis”, mas, principalmente, 

compreender sua perspectiva sobre o mundo, devendo ser construída com a 

criança e não somente a respeito dela. Para Friedmann (2013), só é possível 

conhecer as crianças verdadeiramente se buscarmos o encontro direto com elas 

e suas linguagens. 

 Para Stevenson e Prout (2013), a sociologia da infância surgiu como uma 

dupla tarefa: criar um espaço para a infância no discurso sociológico e encarar 

a complexidade e ambiguidade da infância como um fenômeno contemporâneo 

e instável. A criança obteve “uma importância acrescida na história de 

construção de conhecimento acerca da infância, de forma a ultrapassar velhos 

mitos acerca da (in) competência das crianças” (DORNELLES e FERNANDES, 

2012, p. 2). 

 À medida que nos aproximamos da criança com disponibilidade e abertura 

para afetar-se e ao mesmo tempo afetar, estaremos estabelecendo as relações 

entre os sujeitos envolvidos na pesquisa (OLIVEIRA; SOUSA, 2014).  Destaca 

Werle (2015) que observar atentamente e realizar uma pergunta relacionada ao 

tema brincadeira pode obter uma resposta mais significativa.  

 Defendem Costa e Lima (2014) a utilização de práticas lúdicas como 

estratégia metodológica vinculada à pesquisa com crianças, fornecendo uma 

chave de acesso ao mundo infantil e ampliando o foco do observado. Um diálogo 

o mais horizontal possível, entre o pesquisador e as crianças, e entre elas 

mesmas, é o que defendem (LANI-BAYLE; PASSEGGI, 2014). 

 Seguindo esse propósito, citando Jovchelovitch e Bauer (2014, p. 107), “o 

produto final constitui uma interpretação das entrevistas, reunindo estruturas de 

relevância dos informantes com as do entrevistador. A fusão dos horizontes dos 

pesquisadores e dos informantes é algo que tem a ver com a hermenêutica”. 

 A comunicação da pesquisa com crianças será sempre marcada pelo 

inesperado que advém da originalidade da infância. Mas será no respeito e na 

relação de confiança que estabelece com as crianças, sendo no impremeditável 
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que reside o maior contributo que o investigador pode dar para a construção de 

conhecimento, eticamente sustentado, na infância. 

 

4.5 LIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 A abordagem qualitativa não é totalmente livre de perspectivas, crenças, 

valores e emoções; por ser subjetiva, requer dedicação e cuidado na transcrição 

dos relatos verbais. Para Martins e Theóphilo (2016, p. 142), “o pesquisador deve 

ser imparcial, ou seja, interpretar os fatos livres de julgamentos pessoais, com 

olhos de cientista”.   

 Quando construímos com as crianças possibilidades de discutir e 

negociar o processo de investigação, devemos, sempre, estar preparados para 

as limitações que daí advêm, pois, a imaturidade da criança é algo que não pode 

ser assumido como tácito, que são aspectos inerentes à ambiguidade ontológica 

dos sujeitos envolvidos, e também ser hábil para o inesperado, assim como 

respeitar seu tempo e espaço.  

 A presença da pesquisadora no decorrer das entrevistas tem geralmente 

algum impacto sobre os resultados, principalmente com crianças mais tímidas, 

tornando-se a recolha de dados não tão natural e um pouco dificultada. 

A pesquisadora faz parte do grupo pesquisado nessa dissertação, por 

possuir filho na categoria de respondente entre dois e cinco anos. Desta forma, 

ela precisou exercitar o poder de ignorar o conhecido, para que suas opiniões 

e conhecimentos a respeito do consumo de brinquedos não afetem o resultado 

da pesquisa. 

Mais uma limitação reside nas lacunas presentes entre o que se diz e o 

que se faz. A todo o momento, haverá diferenças entre o discurso dos 

entrevistados sobre sua forma de agir e de realmente se comportar, apesar de 

essas diferenças serem minimizadas pelo método utilizado, no qual se compara 

a fala com os aspectos tangíveis sobre os objetos em questão. 

Usar um software para analisar as transcrições poderia favorecer a obter 

uma visão mais aprofundada dos dados. 
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CAPÍTULO 5 – ANÁLISE DAS EVIDÊNCIAS 

 

 Este capítulo é composto por seis partes. Primeiramente será 

apresentado o perfil dos entrevistados. Em seguida, à luz dos resultados obtidos 

nas entrevistas, serão discutidas as verificações da questão problema, do 

objetivo principal e dos objetivos intermediários. 

 Nesta pesquisa, foram realizadas análises e leitura interpretativa dos 

dados coletados e em conjunto com o capítulo do referencial teórico e também 

do capítulo análise setorial do mercado de consumo infantil, tivemos: 

observações, entrevista semiestruturada, fotografias e também documentos 

advindos das escolas. Em seguida foram identificados os aspectos essenciais, 

dentro dos objetivos dessa pesquisa e os fatores provocadores desses 

resultados, dando ênfase às percepções e presunções que as crianças têm do 

tema. 

 Os resultados apresentados abaixo foram extraídos das seguintes fontes: 

seções 1, 2, 3 e dos Apêndices 1, 2, 3 e da observação.   

 

5.1 PERFIL DOS ENTREVISTADAS 

 

 ENTREVISTADA 1: tem 36 anos, é casada e reside com marido e filho de 

5 anos (CRIANÇA 1) em um apartamento de 3 quartos no bairro da Pajuçara, 

cidade de Maceió. Pós-graduada em Administração de Empresas optou por se 

afastar do mercado de trabalho para ter mais contato e participação no 

crescimento do filho. O marido que trabalha em uma das plataformas da 

Petrobrás, passa 15 dias embarcado e 15 dias com a família, nos dias com a 

família o hábito é brincar com o filho e evita o uso de celular quando está em 

casa. 
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 ENTREVISTADA 2: tem 31 anos, é casada e reside com o marido e filha 

de 4 anos (CRIANÇA 2) em um apartamento de 3 quartos no bairro da Jatíuca, 

cidade de Maceió. Devido ao trabalho do marido, que trabalha em uma 

multinacional de produtos agrícolas, a família se mudou a pouco mais de 1 ano 

de Salvador para Maceió. Mestra em Gestão Ambiental, com a mudança de 

cidade, optou por ficar em casa e educar mais diretamente a filha. Aproveita 

parte do seu tempo disponível para complementar as atividades propostas pela 

escola da sua filha em sala de aula. 

 

 ENTREVISTADA 3: tem 37 anos, é casada e reside com o marido e filha 

de 4 anos (CRIANÇA 3) em um apartamento de 4 quartos no bairro da Ponta 

Verde, cidade de Maceió. Possui doutorado em Agronomia e é funcionária 

pública federal no Instituto Federal de Alagoas – IFAL. Seu marido é engenheiro 

civil e gosta de fazer montagens de brinquedos com sua filha, como o barco da 

Moana, que este ocupou a varanda do apartamento da família. Nos momentos 

de lazer a família procura atividades ao ar livre, como praias e parques públicos. 

 

 ENTREVISTADA 4: tem 33 anos, é solteira e reside com a mãe e filha de 

5 anos (CRIANÇA 4) em um apartamento de 3 quartos no bairro da Tijuca, na 

cidade do Rio de Janeiro. Possui ensino superior incompleto no curso de 

administração de empresas, atualmente é Coordenadora administrativa da 

empresa Sul Américas. A criança quando não está na escola, mesmo estudando 

em período integral, passa boa parte restante de seu dia com a avó materna. Os 

momentos de folga da família são usados para passeios em praças de bairro e 

shopping centers. A família tende a regrar o uso de aparelhos eletrônicos nos 

finais de semana.  

 

 ENTREVISTADA 5: tem 42 anos, casada e reside com o marido e filho de 

quatro anos (CRIANÇA 5) em uma casa de três quartos no bairro da Tijuca, na 

cidade do Rio de Janeiro. Pós-graduada em Gestão de Pessoas, atualmente é 

gerente administrativa de uma subsidiária da Petrobrás. O marido trabalha na 
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área de informática da FGV. Enquanto os pais trabalham, o filho do casal, que 

estuda meio período na escola, costuma ficar com sua vó paterna, por 

conveniência, já que esta mora na mesma rua que a família reside. Os hábitos 

de passeios em família são focados em idas ao cinema, teatro, parques 

municipais, como a quinta da boa vista e shopping centers. A preferência da mãe 

é utilizar as suas redes sociais como forma de distração e relaxamento pós 

trabalho.  

 

 ENTREVISTADA 6: tem 33 anos, casada e reside com o marido e filho de 

quatro anos (CRIANÇA 6) em um apartamento de três quartos no bairro da 

Jatiúca, na cidade de Maceió. Pós-graduada em Gestão de projetos, funcionária 

do banco Itaú, atualmente está dividindo o tempo livre em família com uma nova 

qualificação, está cursando MBA em Finanças Corporativas. Marido funcionário 

público da Caixa Econômica. A família prefere usar o tempo livre na praia, 

assistindo filmes - no cinema ou em casa mesmo no Netflix e/ou no Now - em 

atividades externas - como casa de parentes e idas a restaurantes que possuem 

espaço kids - e em reuniões entre amigos.  

 

 ENTREVISTADA 7: tem 34 anos, casada e reside com o marido e filha de 

três anos (CRIANÇA 7) em uma casa de seis quartos no bairro do Antares, na 

cidade de Maceió. Pós-graduada em Gestão de Pessoas atualmente está 

planejando montar seu próprio negócio, focado em decoração de festas, objetos 

personalizados. O marido é Engenheiro Químico e funcionário da Brasken. 

Aproveitam seu tempo livre em família para fazerem viagens de curtas distâncias 

nos finais de semana, acreditam que juntos e em um cotidiano diferente 

conseguem participar mais da vida da filha. Ao longo da semana, a mãe 

consegue deixar a filha em uma rotina bem ativa de parquinhos de praças, 

piqueniques entre os amigos, idas ao cinema e aos parques de shoppings.  

 

 ENTREVISTADA 8: tem 37 anos, casada e reside com o marido e filha de 

cinco anos (CRIANÇA 8) em um apartamento de quatro quartos no bairro da 
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Barra da Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Pós-graduada em Ciências 

Contábeis, empresária e divide o negócio no ramo alimentício com o marido, este 

trabalha externamente com a intenção de propagar seu negócio, muitas vezes 

se estende pela madrugada para distribuir seus produtos em bares e 

restaurantes da cidade. O tempo livre em família é gasto em praças de bairro, 

visita a familiares, idas ao zoológico e museus – a criança adora visitar, repetidas 

vezes, os fósseis de dinossauro e a seção das borboletas do museu nacional. A 

família é muito ativa junto aos aparelhos eletrônicos. A mãe ficaria plugada 24h 

se fosse possível em mídia social e se justifica que se faz necessário devido a 

empresa da família.  

 

 ENTREVISTADA 9: tem 36 anos, casada e reside com o marido e filha de 

três anos (CRIANÇA 9) em uma casa de três quartos no bairro do Farol, na 

cidade Maceió. Possui superior completo em administração de empresas e é 

funcionária pública estadual. O marido é arquiteto e está avaliando a proposta 

de trabalho de uma multinacional canadense para a mudança da família para o 

Canadá. A filha do casal passa o período integral na escola. Possuem hábito de 

mídia digital em sua residência, a criança fica em seu tablet e/ou na televisão 

boa parte do tempo durante a semana quando está em casa. Nos finais de 

semana, a família costuma ir a sua casa de praia, geralmente convidam casais 

de amigos que possuam filhos para irem juntos ou fazem visitas a familiares.   

 

 ENTREVISTADA 10: tem 32 anos, é casada e reside com o marido e filha 

de dois anos (CRIANÇA 10) em um apartamento de três quartos no bairro da 

Tijuca, na cidade do Rio de Janeiro. Pós-graduada em terapia intensiva, trabalha 

como fisioterapeuta em uma unidade de saúde do Estado e atende em uma 

clínica particular. O marido é programador e possui empresa própria. A criança 

fica meio período do dia na escola, no outro horário existe o desdobramento de 

horário entre os pais para suprir as necessidades da criança, alegam que quando 

a filha fizer três anos ficará tempo integral na escola. Nos momentos em família 

preferem fazer passeios em parques mas afirmam ter muito medo da violência e 

acabam optando mais por shopping centers e/ou casa de familiares.  
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 ENTREVISTADA 11: tem 29 anos, é solteira e reside sozinha em um 

apartamento de dois quartos no bairro do Farol, na cidade de Maceió. Pós-

graduanda na área da educação, é professora em uma escola particular, há pelo 

menos cinco anos, e ensina as crianças entrevistadas dois e seis. Possui a rede 

social Instagram e o aplicativo Tinder, que visa o conhecer novas pessoas.  

 

 ENTREVISTADA 12: tem 35 anos, é casada e reside com o marido e filho 

de cinco anos em uma casa de três quartos no bairro do Jacintinho, na cidade 

de Maceió. Possui superior completo, tem planos de melhorar sua qualificação 

em 2019, está planejando se fará um MBA ou tentará um mestrado em 

educação, é professora em uma escola particular da filha da entrevistada 9, 

trabalha na mesma escola há pelo menos oito anos. Alega não possuir muito 

tempo para as redes sociais e que o hábito da família é assistir televisão.  

 

 No Quadro 04, em resumo pode-se verificar o perfil das mães e 

professoras respondentes da pesquisa. Verifica-se que a faixa etária está 

compreendida de 29 a 42 anos. As profissões são bem variadas e - com exceção 

de duas das entrevistadas - todas são casadas. As mães da cidade de Maceió 

corresponderam a seis das entrevistadas, enquanto as mães da cidade do Rio 

de Janeiro foram quatro. As duas professoras eram da cidade de Maceió.  

 

Quadro 04: Perfil das mães e professoras entrevistadas: nome, idade, estado 
civil, escolaridade, profissão e cidade onde residem. 

Entrevistada Parentesco Idade 
Estado 

civil 
Escolaridade Cidade Profissão Filhos 

E1 Mãe C1 
36 

anos 
Casada Pós-graduada Maceió 

Dona de 

casa 
1 

E2 Mãe C2 
31 

anos 
Casada Mestra Maceió 

Dona de 

casa 
1 

E3 Mãe C3 
37 

anos 
Casada Doutora Maceió 

Func. 

Pública 

Federal 

1 
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E4 Mãe C4 
33 

anos 
Solteira 

Superior 

incompleto 

Rio de 

Janeiro 

Coord 

ADM 
1 

E5 Mãe C5 
42 

anos 
Casada Pós-graduada 

Rio de 

Janeiro 

Gerente 

ADM 

Petrobrás 

1 

E6 Mãe C6 
33 

anos 
Casada Pós-graduada Maceió Bancária 1 

E7 Mãe C7 
34 

anos 
Casada Pós-graduada Maceió 

Dona de 

casa 
1 

E8 Mãe C8 
37 

anos 
Casada Pós-graduada 

Rio de 

Janeiro 

Empresá-

ria 
1 

E9 Mãe C9 
36 

anos 
Casada 

Superior 

completo 
Maceió 

Func. 

Pública 

Estadual 

1 

E10 Mãe C10 
32 

anos 
Casada Pós-graduada 

Rio de 

Janeiro 

Fisiotera-

peuta 
1 

E11 

 

Prof. das C2 e 

C6 

29 

anos 
Solteira 

Pós- 

graduação em 

andamento 

Maceió Professora 0 

E12 Prof. da C9 
35 

anos 
Casada 

Superior 

Completo 
Maceió Professora 1 

Fonte: elaboração própria. 

 Vale destacar que todas as mães participantes possuem apenas um filho. 

E dentre as professoras, uma não possui filhos. E em todas as residências 

possuem Netflix, outros serviços de streaming18, além de canais infantis em 

assinatura de pacotes de televisão à cabo.  

 O grau de escolaridade chama atenção, pois as mães e professoras 

respondentes da pesquisa são quase todas pós-graduadas. O nível de instrução 

das mulheres pode ser um indicador demográfico importante, pois quanto maior 

o grau de instrução, a tendência é que mais tarde se tornem mães (IBGE, 2010). 

A presente pesquisa confirma essa tendência, pois todas as pesquisadoras 

foram mães acima dos 25 anos. 

 O nível de instrução interfere também em outro indicador, segundo os 

dados do IBGE (2010), ao estabelecer uma relação entre nível de escolaridade 

 
18 Streaming. A transmissão contínua, também conhecida por fluxo de mídia é uma forma de 
distribuição digital. Nesta forma, as informações não são armazenadas pelo usuário em seu 
próprio computador, televisor ou aparelho celular. Assim não é ocupado espaço no disco 
rígido (HD), para a posterior reprodução. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Disco_r%C3%ADgido
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e taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher. No Brasil, a 

fecundidade vem caindo aceleradamente: em 1980, era de quatro filhos por 

mulher. Em 2009, estava em 1,94, muito próximo do padrão da América do Norte 

(IBGE, 2010). Vale ressaltar que todas as mães respondentes da presente 

pesquisa possuem apenas um filho. Esse é um importante indicador social e um 

dos principais marcadores do grau de desenvolvimento de um país.  

 A consolidação da mulher no mercado de trabalho e a construção de uma 

carreira têm se tornado prioridade na vida da mulher pós-moderna; a 

maternidade é percebida como possível e também como desejável e as soluções 

procuradas são individuais. Na maior parte das vezes, as mulheres conseguem 

separar claramente as áreas casa, família e profissão, reduzindo deslocamentos, 

horas-extras e evitando trazer trabalho para casa (ROCHA-COUTINHO, 2011). 

 Pode-se verificar no perfil das crianças respondentes da pesquisa que as 

meninas respondentes são sete e os meninos, três. Dentre a faixa etária 

escolhida - dois a cinco anos - a predominância foi em torno dos 4 anos, sendo 

seis residentes em Maceió e quatro no Rio de Janeiro. Todas as crianças 

entrevistadas estudam em escola particular. O material escolar - incluindo 

mochila - é personalizado ou de algum personagem favorito, sem exceção. 

 Um dos levantamentos feitos durante as entrevistas foi de que as crianças 

assistem televisão diariamente após a escola e/ou ficam entretidos em suas 

mídias digitais favoritas, as mais citadas das mídias foram o YouTube e a Netflix. 

Abaixo segue o quadro 05 com o resumo do perfil das crianças entrevistadas. 

Quadro 05: Perfil das crianças entrevistadas: sexo, idade e cidade. 

Entrevistada Menino ou menina Idade Cidade 

C1 Menino 5 anos Maceió 

C2 Menina 4 anos Maceió 

C3 Menina 4 anos Maceió 

C4 Menina 5 anos Rio de Janeiro 

C5 Menino 4 anos Rio de Janeiro 

C6 Menino 4 anos Maceió 

C7 Menina 3 anos Maceió 

C8 Menina 5 anos Rio de Janeiro 

C9 Menina 3 anos Maceió 
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C10 Menina 2 anos Rio de Janeiro 

Fonte: elaboração própria. 

 As crianças respondentes desta pesquisa são da Geração Alpha. Aos 

nascidos depois de 2010, o termo Alpha foi dado pelo sociólogo australiano Mark 

McCrindle, justificando que as crianças de 2010 em diante são muito mais 

estimuladas do que as crianças das gerações anteriores. Existem mais opções 

de desenhos, livros, brinquedos e de novas tecnologias (MCCRINDLE; 

WOLFINGER, 2011). Elas devem começar a estudar mais cedo, em torno dos 

três anos, e serão as primeiras a vivenciar um sistema escolar diferente: mais 

personalizado, híbrido (online/offline) e com foco na autonomia do aluno e no 

aprendizado. Elas possuem um conhecimento tecnológico muito aprofundado, 

pois irão viver e respirar tecnologia. 

 

5.2 BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS  

 

 O brincar é uma prática que faz parte do cotidiano da criança na faixa 

etária pesquisada, é comunicação e expressão, incorporando o pensamento e a 

ação; um ato instintivo voluntário; uma atividade exploratória, que ajuda as 

crianças no seu desenvolvimento físico, mental, emocional e social; um 

momento onde se aprende a viver. Confirmando assim, a teoria, que o brincar é 

uma carência que toda criança da faixa etária estudada possui (AGUIAR; 

MCWILLIAM, 2013).  

 O que ficou claro é que durante as brincadeiras as crianças aprimoram o 

exercício da fantasia e da imaginação, adquirindo, assim, experimentações que 

irão favorecer para a vida adulta, vivenciando inúmeras sensações que poderão 

ser usadas na vida cotidiana.  

 De acordo com os dados coletados e a percepção da pesquisadora 

durante as entrevistas foi constatado que os meninos entrevistados tendem a 

preferir ser mais livres na escolha das brincadeiras e não fazem questão de 

tantos objetos e organização. Abusam mais da criatividade no geral e usam 

muito da imaginação para brincar. Conforme fotografia 01 abaixo da criança 
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(Criança 5) percebe-se várias formas do brincar usando poucos objetos e muita 

imaginação. 

Fotografia 01 – Menino (criança 5) brincando 

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018.  

 

 Seguindo o mesmo entendimento nota-se que as meninas também 

brincam sozinhas, mas a sua criatividade é mais elaborada e voltada para o 

mundo de fantasia. Há mais frequência no uso de objetos como bonecas e 

casinhas. O exemplo da menina Fotografia 02 - (Criança 10) queria fazer uma 

fotografia para mostrar que levaria sua boneca para passear e dentro do carrinho 

haviam comidas e também uma chupeta.  

Fotografia 02- Menina (criança 10) brincando 
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Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
 
 

 Essas diferenças de atitudes percebidas através das entrevistas podem 

ser relacionadas ao direcionamento provocado pelas mídias digitais em geral. 

Para grande parte das mães entrevistadas em sua infância não existia essa 

quantidade de informação disponível e de livre acesso, assim como, por 

exemplo, os desenhos da época eram mais para ambos os gêneros, ou seja, os 

desenhos animados tinham contexto tanto para meninos quanto meninas. A 

utilização de adereços como um laço ou uma saia era o que fazia com que a 

criança se identificasse com um personagem masculino ou feminino.  

 A figura 09 dos personagens criados por Walt Disney - Mickey, Minnie, 

Donald e Margarida – são exemplos que demonstram essas observações das 

entrevistadas. 

 

Figura 09 – Personagens Walt Disney 
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Fonte: site Walt Disney, junho 2018.  

 

 A oferta de desenhos para a Geração Alpha está em maior volume e 

diversificada se comparada com a das gerações anteriores. Baseada nas 

entrevistas e na observação da pesquisadora ao assistir os desenhos atuais 

notou-se que a mídia digital está tendendo para uma maior separação de gênero. 

Como exemplo do que foi analisado até o momento, a Figura 10 apresenta dois 

desenhos diferentes que as crianças da faixa etária estudada assistem, Blaze 

Monster Machines19 e My Little Ponny20, respectivamente. A percepção do 

gênero dos desenhos atuais se faz com maior nitidez na qual seduzem pelas 

tendências das cores e os personagens utilizados no geral.  

 

Figura 10 - Programas de desenhos infantis de canais de TV à Cabo. 

  
Fonte: site Discovery kids, junho 2018. 

 
19 Blaze Monster Machines, e seus amigos. Blaze é o maior herói da cidade de Axle e o campeão 
de corrida. Rápido e corajoso, ele é um corredor invencível. Outra qualidade sua é que ele 
também consegue pensar rápido. 
20 My Little Ponny, amizade mágica. Encantando não só as meninas, o programa atrai também 
adolescentes e até adultos. Nesta série, a pônei unicórnio Twilight Sparkle vai à cidade de 
Ponyville para aprimorar suas habilidades sociais. 
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 Em uma das residências pesquisadas, pôde-se observar que a mãe 

(Entrevistada 9), inconscientemente, algumas vezes interferia nas brincadeiras, 

focada na questão de gênero. Quando sua filha (Criança 9) estava brincando 

com duas amiguinhas vizinhas e mais um amiguinho, incentivava que as 

crianças fossem brincar de acordo com os papeis que ela sugeria. Ela falava 

para o menino brincar de construção com a areia da praça em que estavam, com 

o carrinho, entre outros. E as meninas presentes de massinha de modelar e 

imitar alguma princesa. A família ceifa por inserir a criança nos conceitos 

compartilhados sobre gênero (ROUYER et al., 2014).   

 Em outra vertente, para identificar as preferências das crianças 

entrevistadas foi elaborado uma figura com algumas opções de entretenimento. 

Na Figura 13 a seguir, o propósito foi ter noção das brincadeiras preferidas das 

crianças entrevistadas, visto que, os passatempos auxiliam também na 

concentração, coordenação e a relaxarem.  

 

  Figura 11 – Escolher as atividades de que mais gosta, enumerando: 

 

Fonte: Elaboração própria.  
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 De acordo com as falas de todas as crianças entrevistadas, foi possível 

enumerar as suas atividades preferidas. Deu-se da seguinte forma: em primeiro 

lugar ir à praia ou à piscina é a atividade preferida, seguindo de perto com o 

segundo e terceiro lugares, sendo eles assistir à TV e brincar com os brinquedos, 

respectivamente. Em quarto lugar, a escolha foi ficar na internet. Nas últimas 

posições, ficaram brincadeiras ao ar livre, seguido da atividade de jogar 

videogame. 

 Outro registro que merece ser mencionado é a questão do hábito e as 

crianças, e ainda mais focado no hábito de brincar em seu dia a dia, sendo o 

hábito uma excelente estratégia para a criança desenvolver capacidades como 

a memória, a criatividade, o reflexo, a atenção e a capacidade de concentração, 

assim como também desenvolver hábito de consumo nesta contemporaneidade 

(KERRANE et al., 2012). Segue algumas respostas das crianças entrevistadas: 

Eu brinco na escola e depois com minha vó. (Criança 5) 

Às vezes eu passeio, às vezes eu fico em casa brincando, saio 
com meus amigos, vou pra piscina. (Criança 7)  

 

 A pesquisadora percebeu durante as 12 entrevistas realizadas, que as 

crianças possuem em seu cotidiano o brincar, e assim desenvolvem uma vida 

imaginária mais rica, podendo expressar e representar seus sentimentos e 

ideias, por meio da fantasia.  

 E através do diário de campo, obteve a percepção de que os irresistíveis 

‘brinquedos tecnológicos’ têm feito as crianças ficarem fascinadas e de como os 

pais estão preocupados com o tempo gasto pelos filhos com esses aparelhos. 

Segundo Yasnitsky (2012), atividade que visa o entretenimento pode ser 

entendida como a atividade que desenvolve a inteligência e a personalidade da 

criança, abrangendo as funções psíquicas superiores, como a atenção 

voluntária, a memória ativa, a linguagem, o pensamento abstrato. 

 Outro tema explorado durante as entrevistas foi a questão do falar sobre 

valores na faixa de idade das crianças entrevistadas, fez-se uma tarefa 

complicada. Nas observações da pesquisadora e pelas entrevistas foi 
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constatado a falta de paciência nas crianças. Para tudo existe o ‘imediatismo’, 

quero agora, do contrário fazem birras, e os familiares na maioria das vezes 

acabam cedendo aos desejos infantis. Para se chegar nessa análise 

apresentada, novas questões foram colocadas no roteiro.  

 As famílias relataram almejar a felicidade e o êxito dos filhos, mas com os 

avanços tecnológicos, a facilidade das comunicações digitais, a permanente 

conectividade, o consumo impulsivo, e outros fatores, eles acreditam que as 

crianças precisam ser trabalhadas junto ao valor da paciência. Conforme relato 

abaixo das entrevistadas.  

Cada pessoa tem sua escala de valores, até entre nós pais. A mim 
meus pais me educaram, entre muitas coisas, na empatia. A frase 
de minha mãe sempre era ‘não faça aquilo que não você não 
gostaria que fizessem contigo’. Vejo muito a minha filha (criança 

3) eu tendo que trabalhar a paciência.  (Entrevistada 3) 

Estou trabalhando junto a minha filha (criança 7) a ter paciência. 
Pois, na idade em que se encontra tudo é agir com pressa, não 
tomando cuidado ou tendo atenção com o que se está fazendo; 
ando trabalhando o saber ouvir, ver, sentir e falar com parcimônia. 
(Entrevistada 7) 

 

 Foi revelador perceber o consumismo nas crianças, estes pedem para si 

um brinquedo que viram com outro amigo ou mesmo de algum meio publicitário, 

focado mais no valor do desejo e não em uma necessidade. E o que mais 

impressiona é que o hábito dos familiares pesquisados é ceder, na maioria das 

vezes, aos pedidos de consumo por parte das crianças 

Ah, tudo tem que ser na hora. Quando ela (criança 2) quer alguma 
coisa tudo vira motivo para consumir, seja de um picolé a algum 
brinquedo. A gente bate muito na tecla do merecimento aqui em 
casa e mesmo assim quando tem algum brinquedo que ela 
(criança 2) quer, fica pedindo, pedindo... perguntando se foi 
comportada, se está merecendo. (Entrevistada 2) 

Quando algum amiguinho aparece na sala de aula com brinquedo 
novo, se for dos Transformers ou Hot Weels, ele (Criança 6) chega 
em casa pedindo pra ganhar um também. A gente até já sabe e 
pergunta com quem foi que ele viu algum brinquedo que ele 
gostou ou mesmo se foi de vídeos que assiste. Eles querem ter o 
brinquedo. Como eles não tem noção de preço e custo para 
comprar, eles querem se satisfazer e ter em casa. (Entrevistada 
6)  
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 Existe um princípio de ensinamento financeiro por parte dos pais, que tudo 

possui um custo na hora de consumir, mas pela faixa de idade das crianças ainda 

é algo abordado em sua superficialidade. O diálogo dos pais com as crianças, 

ao ser observado, tende a outros fatores para justificar o consumo, seja através 

do merecimento, datas comemorativas, para justificar a compra dos brinquedos 

e o seu consumo.  

 Para poder identificar diretamente junto as crianças o significado do 

consumo de brinquedos, o foco da pergunta foi direcionado à compreensão dos 

desejos e vontades em possuir um brinquedo quando está passeando, e ao 

avistar um brinquedo de que gosta, o que ela faz para persuadir os familiares:  

Eu gosto de ter. Eu ‘pedo’ assim, com carinho, “mamãe, por favor, 
compra aquele brinquedo.” E (depois de muitos risos) eu ganho 

né, na hora ou depois.  (Criança 2) 

Eu peço “por favor, pai, compra”. Às vezes eu ganho. (Criança 6) 

Ah! Tem que comprar quando eu quero. (Criança 8) 

 

 A análise dos depoimentos coletados das próprias crianças se torna difícil 

desassociar a infância e práticas de consumo, com uma comunicação 

persuasiva juntos aos familiares no ato do pedir, as crianças conseguem 

relacionar a sua felicidade ao ato de consumir, que na observação junto as 

famílias, são desejos que são substituídos imediatamente após serem atendidos.  

 Algumas mães possuem noção que seus filhos estão expostos ao 

consumismo precoce, vide relato abaixo: 

O que eu penso? Eu acho que é a questão do consumismo 
mesmo que as pessoas acham que são inferiores às outras, 
porque não têm o que as outras têm, e eu procuro sempre educar 
a minha filha mostrando que a vida não é assim. (Entrevistada 8) 

 

 Diante do exposto, permite confirmar que as crianças e os familiares 

devem construir valores mais sustentáveis, desestimulando o ato de consumir 

sem necessidade, passando por uma revisão das prioridades de consumo.  
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5.3 INFLUÊNCIA FAMILIAR NO CONSUMO DAS CRIANÇAS 

 A influência familiar é um dos principais motivos que fazem as crianças 

ficarem consumistas.  

 Dentro do processo de como brincar com seus filhos, a pesquisadora 

questionou as entrevistadas o que seria ideal entre pais e filhos quando o 

assunto envolve brincadeiras. Em maior parte, as mães disseram que as 

brincadeiras no tempo livre delas vão surgindo e a prioridade é com brincadeiras 

ao ar livre tornando assim a criança menos propensa a necessidade de possuir 

e querer mais brinquedos e assim focando menos no consumo.  

 Os pais - de forma sutil - oferecem orientação, para garantir que as 

crianças explorem os aspectos corretos do ambiente da brincadeira evitando a 

necessidade do ato de consumo ou uso de mídias digitais para satisfação e 

diversão. Quando perguntadas sobre o brincar com as crianças, o discurso de 

algumas das entrevistadas foi o seguinte:  

Brincar, eu gosto de brincar de boneca com ela, de jogos, de 
escrever. O pai senta, deita praticamente no chão pra desenhar 
com ela, passamos horas desenhando e pintando, aí isso é bem 
legal. Desde cedo, eu e meu marido ensinamos (Criança 3) que o 
importante é estarmos todos juntos. (Entrevistada 3) 

Eu acho que o meu papel hoje nas brincadeiras... eu tento fazer 
alguma coisa relacionada a minha infância (que as brincadeiras 
eram na rua mesmo)... aí brinco de esconde-esconde, brinco com 
giz, ele adora correr, então, na casa da vó, tem como ele brincar 
de pega-pega e também por lá têm as brincadeiras na piscina no 

final de semana. (Entrevistada 4) 

Tento no final de semana fazer alguma brincadeira... de criar 
algum brinquedo com o que eu tenho em casa. Por exemplo, a 
cabaninha que ela tava falando pra ti que amou. Peguei duas 
folhas de isopor, juntei, colei, botei um pano, então fiz um novo 
brinquedo, né? Pra ela ter e vejo que se diverte muito... e também 
aprender que brinquedo a gente pode fazer também e não só 
comprar, porque também haja dinheiro, né? (risos).  (Entrevistada 

10) 

  

 Na fotografia 03 da criança (Criança 1) se divertindo ao ar livre com sua 

mãe (Entrevistada 1). Esse registro foi feito durante a semana no período da 
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tarde, após o horário da escola. No acompanhamento da entrevistada ao local 

da brincadeira, foi questionado o real propósito dos passeios e ficou claro que o 

intuito da mãe era afastar o filho dos brinquedos eletrônicos - como o videogame 

- e das mídias digitais que influenciam tanto ao consumo de brinquedos. Ela 

procurou aproveitar o ambiente para praticar atividades saudáveis e brincar com 

o filho.  

Ah, gostamos muito de brincar, sempre inventamos de ir nas 
praças e parques. É um passeio que ele gosta por causa das 
brincadeiras, fora os parquinhos que têm por lá que nos divertimos 
no brincar junto com ele, ir pro parquinho da praça aqui do bairro, 
onde eu consigo ficar no balanço com ele e inventamos 
brincadeiras lá na hora, tipo esconde-esconde, fora os 
piqueniques que inventamos, ficamos cantando e fazendo um 
lanche juntos. Eu gosto mais de brincar de quebra-cabeça, de 
blocos, gosto muito de ler pra ele. Tudo para ele largar o vídeo e 
os brinquedos um pouco. (Entrevistada 1) 

 

Fotografia 03 - Mãe e filho se divertindo ao ar livre e buscando brincadeiras. 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2018.  

 

 Quando surge o fim de semana, férias ou até mesmo os feriados, é um 

período importante onde aparece uma boa oportunidade para tirar toda a família 

da rotina e criar um laço forte entre pais e filhos. Perguntadas sobre a utilização 

do tempo livre em família, seguem relatos das mães entrevistadas:  
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Ah, gostamos muito de ir pra praia, de ir pra casa dos parentes 
aonde ele tem vários primos, ele gosta muito de estar com os 
primos brincando. Viajamos quando possível, ele gostou muito do 
Beach Park e já fomos por lá duas férias seguidas. No meio do 
ano agora vamos no Beto Carrero, acho que ele está na idade de 
curtir mais os brinquedos que têm por lá e será uma diversão 

tamanho família, nós acreditamos. (Entrevistada 1) 

Saímos bastante, muitas vezes mesmo, assim, gostamos muito 
de passear, viajar para descobrir cidades próximas da que 
estamos (risos). Têm dias que (Criança 2) fala “(mamãe, vamos 
ficar em casa)”. [...] Como estamos sempre em lugares diferentes 
que não é do nosso... de raiz mesmo, né? Até quando vamos pra 
cidade da gente (Salvador), só queremos saber de sair, porque 
vira tudo uma novidade. Então, assim, mesmo que passe dois, 
três anos em uma cidade e depois acaba se mudando por 
questões de trabalho do marido, sempre buscamos conhecer 
outras culturas e tal; é tanto que esse final de semana, o dia 
chuvoso de domingo “vamos sair, vamos conhecer Maceió”, aí 
minha filha “mamãe, eu quero ficar em casa, porque está 
chovendo”. Então, assim, procuramos sempre sair, para mostrar 
outras culturas e costumes das cidades por onde passamos. 
(Entrevistada 2) 

No tempo livre, geralmente no final de semana, gostamos mais 
de... de passeio ao ar livre, é praia, é parque, final de tarde vai 
caminhar, alguma coisa nesse sentindo exatamente pra tentar 
desapegar de tudo. E nas férias viajar, para algum lugar com 

muitos brinquedos, Resorts normalmente.  (Entrevistada 6) 

Bem, a nossa família gosta de viajar, na Disney já fomos parar por 
lá duas vezes, e na cidade gostamos de ir pro zoológico, porque 
é algo que a nossa filha gosta muito, de animais, então ela adora 
ir pro zoológico, então a gente tá sempre lá. A gente gosta de ir a 
museus também, ela gosta de ver o Museu de História Natural 
aqui do Rio. O meu papel nas brincadeiras é levá-la pros lugares 
que têm brincadeira, né? Eu levo pra pracinha aos finais de 
semana, levo pra um parque, levo pro zoológico, convido alguma 
amiguinha dela pra vir aqui em casa brincar e tal. (Entrevistada 8) 

 

 Sair da rotina e conhecer novos lugares é muito positivo para a formação 

cultural das crianças porque os faz refletir e perceber que existem crianças com 

outras rotinas de brincadeiras e condições de vida diferentes. Escapam daquele 

típico itinerário ‘de casa para a escola e da escola para a casa’ e descobrem um 

mundo diferente. 

 As crianças que brincam menos, que quase não praticam brincadeiras ao 

ar livre e não saem da rotina casa-escola, sofrem prejuízos no aprendizado 
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escolar (UNILEVER, 2016). Não sendo o caso das crianças que fazem parte 

deste construto, todas relatam que existe em seu cotidiano algum tipo de 

brincadeira.  

 As mães confidenciaram que, se fosse para escolher, optariam que os 

filhos brincassem ainda mais ao ar livre, recorrendo à imaginação e criatividade, 

no entanto também acreditam que só isso não seria o suficiente nos dias de hoje, 

que poderia comprometer as habilidades futuras e desempenho 

escolar/profissional se impedissem seus filhos de usar tecnologias. Recordaram 

nostalgicamente a sua infância, o brincar ao ar livre com os amigos, o jogar na 

rua de casa jogos tradicionais, a construir e a inventar os seus peculiares 

brinquedos. 

 Um ponto que merece destaque referente a esta seção é que as mães 

reconhecem bem a responsabilidade dos pais; pelo menos no discurso, também 

estendem aos avós essa responsabilidade:  

O pai e a mãe são pessoas que convivem, ensinam e incentivam 
as coisas corretas para as crianças, como impor limites a tanta 
disponibilidade de tudo atualmente. (Entrevistada 7) 

 
Eu acredito que, assim como os pais, os avós também influenciam 
no crescimento da criança, só querem tudo de bom para os netos. 
[...] Minha sogra é quem nos ajuda, a influência dela é muito boa, 
porque ela é uma pessoa tranquila e calma. [...] Às vezes ele fica 
com os avós, eles têm um carinho muito especial com ele, todo 
mundo dá apoio, ajuda, ensina direitinho as coisas.  (Entrevistada 
5) 

 

 Para um desenvolvimento emocional positivo e seguro das crianças, que 

os ampare a lidar bem com as diversas situações da vida, o que as mães 

reportam ser importante é crescer em um lar harmônico e que os responsáveis 

estejam presentes e ofereçam apoio incondicional, conforto e proteção.  

 As interações entre as crianças pequenas e os pais facilitam a aquisição 

de habilidades cognitivas, apoio afetivo-emocional (Oliveira, 2014), e na análise 

das famílias acabam por impulsionar a aprendizagem, indispensáveis para um 

bom desenvolvimento da criança. 
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 O papel da figura paterna no desenvolvimento da criança tem sido, nos 

tempos de hoje, mais efetivo. A expectativa é de que ambos devem educar, duas 

das mães entrevistadas ressaltam a participação conjunta do pai no educar e 

brincar com seus filhos, como observado nos relatos abaixo: 

Olha, hoje eu deixo o brincar com (Criança 1) mais para o pai 
quando está em casa, eu até assumo que eu não sou de brincar 
muito com ele e o pouco que eu brinco eu puxo mais pra o lado 
de brincadeiras pra aprender. Com o pai é vídeo- game, Lego, que 
ele acaba gostando mais. (Entrevistada 1) 

Minha filha (Criança 10) fica meio período do dia na escola, no 
outro horário que fica em casa existe o desdobramento de agenda 
entre eu e meu marido para suprir as necessidades da criança, 
vejo meus horários nos trabalhos e ele me cobre algumas tardes 
devido a ter horário flexível em sua empresa.  (Entrevistada 10) 

  

 É importante ressaltar que a presença dos responsáveis no cotidiano da 

criança é indispensável, em momento algum poderá ser delegada ou 

compensada por bens materiais (brinquedos, roupas, quartos espaçosos, 

viagens e outros). Fortalecer essa convivência não é fácil, exige distribuição de 

tempo e doação de si. E nos relatos das entrevistadas mostram que 

independente de região do país o papel da figura paterna está mais presente no 

cotidiano de seus filhos.  

 Apesar das mudanças dos papéis sociais de gênero ocorridas nas 

configurações familiares contemporâneas, o cuidado dos filhos e da casa, 

mesmo estando no mercado de trabalho, ainda é de responsabilidade da mulher 

(BORSA; NUNES, 2011).  Entretanto, o pai, conforme relatos das mães, tem 

participado mais diretamente da criação dos filhos, construindo novas definições 

das atribuições masculinas no que refere à paternidade (RAMCHANDANI et al., 

2013). 

 Entre as tarefas de criar e cuidar das crianças, estabelecer limites e ajudar 

a criança a ter noção de certo e errado, ficou evidenciado pelas mães, assim 

como, também, separar um tempo para brincar, ler, estudar e conversar com os 

filhos é fundamental.  
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 Uma característica observada neste trabalho é que os filhos da faixa etária 

estudada tendem a imitar alguns comportamentos dos pais. Por exemplo, se 

uma mãe aprecia jogar jogos de lógica, a sua criança vai vê-la jogar e se 

despertar pelo jogo, a mãe vai acabar deixando que a criança jogue também. 

Outro exemplo, se um pai gosta do universo do personagem do jogo de 

videogame Super Mário Bros21, ele vai, eventualmente, jogar o jogo com o filho.  

 O exemplo da fotografia 04 abaixo é para ratificar o parágrafo anterior, em 

uma das residências pesquisadas o pai (da Criança 6) possui quarto/ escritório, 

e entre computadores e impressoras 3D estão os personagens que marcaram 

sua época. Fotografia 04 apresenta o quarto/escritório do pai da criança (Criança 

6), com elementos do jogo de videogame Super Mário Bros que compartilhou 

com o filho sua paixão e ele filho também caiu na magia desse personagem. 

Fotografia 04 – quarto/escritório da residência (Entrevistada 06) 

  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018.  

 

 
21 Super Mario Bros, é um jogo eletrônico lançado pela Nintendo em 1985. Neste divertido jogo 
dos encanadores mais amados de todo o planeta, Mario e Luigi vão competir para ver quem 
marca mais pontos e sobrevivendo por mais tempo nesta tela. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo_eletr%C3%B4nico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nintendo
https://pt.wikipedia.org/wiki/1985
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 Dialogar, fazer elogios, ponderar sobre os erros, partilhar interesses 

comuns, transmitir conhecimentos, são algumas atitudes presentes nas 

residências pesquisadas, pois são muito importantes, na relação pai e filho.  

 A criança (Criança 6) ao posar para a foto, falou abertamente que aguarda 

o momento em que consegue jogar Super Mário Bros – no vídeogame - com seu 

pai, sendo um jogo divertido e cheio de obstáculos. Ao ser indagada se havia 

ganho os bonecos apresentados, a criança disse francamente que havia 

comprado junto com seus pais em uma rede de fast food, onde o brinde do mês 

na compra de determinado pedido eram os bonecos relacionados ao jogo. O 

detalhe maior observado foi de que não era o tipo de comida preferida da criança, 

mas mesmo assim seu pai comprou os bonecos separadamente, mostrando 

assim que os familiares da criança (Criança 6) tem a tendência a serem 

permissivos ao consumo.  

Fotografia 05 – Criança 6 apresentando seus bonecos representantes dos 

personagens advindos do jogo Super Mário Bros.  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 Portanto, a amizade que surge da relação entre pais e filhos, são advindas 

das brincadeiras, dos interesses em comum e do diálogo constante, em que 

ambos vão expressar suas emoções.  
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 A influência dos pais na formação dos filhos nessa faixa etária do estudo 

é indiscutível, e devido a isso deve fazer parte da rotina da família o educar as 

crianças para o consumo consciente, ensinando-os valores mais humanos e 

menos materialistas.   

 No que se refere ao consumo e seu real significado, o entendimento da 

criança pesquisada sobre os impactos de suas ações consumistas levará a um 

tempo maior para ser construído devido a sua faixa etária. Para Buckingham 

(2012) efeitos do consumo na vida das crianças, dependem de cada criança e 

da análise fática, pois, conforme o histórico de vida, familiar e cultural, a criança 

reage de uma forma.  

 No trecho abaixo, tem-se a resposta da criança a respeito da sua 

percepção de consumo, notavelmente de modo desenfreado, em relação à 

periodicidade com que ganha brinquedos, a pergunta do roteiro foi muito direta 

sobre a compras de brinquedos pelos pais:  

Todos os dias. (Criança 2) 

 

 Concerne aos pais não apenas reprimirem o consumismo infantil, mas, 

também, usarem a oportunidade para darem boas lições de educação financeira, 

mesmo que na faixa etária do estudo as crianças não possuam noção de preços.  

 Muitas vezes os pais - e se estendendo para os avós - não possuem a 

noção do seu grau de influência em tornar a criança consumista, seja no adquirir 

brinquedos e nas demais relações com a vida, vide os relatos das mães  

Entendo a febre de colecionar alguma coisa de menina, hoje a 
(Criança 3) coleciona as bonecas LOL. No meu tempo, 
colecionávamos papéis de carta, minha mãe me incentivava. O 
que percebo é que tudo hoje tem em várias e várias quantidades, 
e, para tentar finalizar a coleção, leva tempo e dinheiro. No Natal 
do ano passado, o presente de “Papai Noel” foi um pacote que 
inclui 10 bonecas LOL e são vendidos pela RI HAPPY por 840 
reais. (Entrevistada 3) 

No meu caso não. Eu acredito assim, que é compulsão minha 
mesmo de comprar sempre mais e mais brinquedos para 
satisfazer a minha (Criança 7) e até a mim, acredito, assim. Não 
acho que tem influência minha em que brinquedo exato ela deve 
escolher e pedir para comprar. (Entrevistada 7) 
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Entendo que é importante começar, desde agora, a ensinar a ter 
limites na hora de consumir. É um exercício pra vida. Quando 
somos adultos, nem sempre podemos ter tudo o que queremos e 
ela precisa compreender isso logo cedo. Minha pequena já dá 
valor ao dinheiro e entende quando os pais não podem comprar 
algo. Sempre tentamos policiar a (Criança 10) para que ela 
coloque na balança o que ela realmente precisa e o que pode 
esperar. Ela é uma boa menina e, por sorte, raramente faz birra. 
Se isso é influenciar na compra de brinquedos, então sim, eu e o 
pai influenciamos. (Entrevistada 10) 

 

 As crianças do grupo da pesquisa revelaram que conseguiam, na maioria 

das vezes, os brinquedos que queriam, seja por meio de pais ou familiares 

próximos. Alguns, em maiores quantidades, e outros menores; uns com mais 

frequência e outros mais esporadicamente, mas todos usufruíam de algum 

brinquedo cedido e oferecido pelos familiares mais próximos. 

 Nas anotações do diário de campo, a mãe (Entrevistada 10) mostrou certa 

preocupação em relação ao consumo no momento da gravação, mas na prática 

observada pela pesquisadora, a realidade de consumo da família não condiz 

com sua fala em ensinar a dar limites e isto ser um exercício para a vida.  

 A mãe relata que coloca limites no consumo de brinquedos, porém ao 

relatar que nos finais de semana da família quando saem para lanchar a 

preferência é pela rede fast food McDonald´s e que sua filha adora certo pedido 

que vem como combo, além do lanche um brinde de brinquedo, que muda 

mensalmente seu tema.  

Gostamos de passear nos fins de semana geralmente em 
parquinhos e depois lanchamos, a família gosta do Mcdonald, e 
minha filha gosta mais do Mclanche feliz. Mesmo interagindo com 
outras crianças, a vejo sempre querer mais e mais brincadeiras, 
muita energia acumulada durante a semana e a idade também 
das descobertas. (Entrevistada 10) 

 

 Logo, a mãe deixa evidente que o hábito da família é frequentar a rede 

fast food, que vem com brinquedos como ‘brindes’, tornando assim uma 

preocupação sobre o consumo de brinquedos não coerente entre sua fala e seu 

hábito. A criança pode escolher esse lanche apenas por causa do brinquedo e 

não pela qualidade do sanduíche (TORRES; MOREIRA; TAVARES, 2015).  



104 
 

 

 Os pais na qualidade de responsáveis, evidenciaram nas entrevistas que 

tentam transmitir valores éticos e morais que englobam o consumo consciente e 

não o por impulso ou caprichos além de prezar que seus filhos tenham uma vida 

saudável e de uma infância bem vivida. 

 Segue um trecho em que a mãe justifica a compra de uma boneca cara 

para a filha mesmo achando caro o brinquedo:  

Já comprei: Bebê Alive. (risos) E foi, por exemplo, na época que 
ela (Criança 3) tava internada, você lembra? 2016, ela tava na 
UTI, aí eu me lembro que ela tinha pedido uma Bebê Alive, eu 
disse “não, só no seu aniversário” aí quando ela tava na UTI eu 
disse ao pai “vai lá na loja...e compra agora”. Na minha visão, a 
boneca iria motivar [...] e ela melhorar logo. (Entrevistada 3) 

 

 Nos discursos das mães em todas as entrevistas, a fala se assemelha, ao 

expressarem que não vão comprar brinquedos caros fora de datas 

comemorativas para impor limites as crianças e para que cresçam com um 

emocional forte ao aceitarem um não como resposta aos seus desejos de 

consumo. Porém, a realidade se mostrou ser outra e essa mediação de 

consumo, as mães têm seu dilema traçado na maternidade, em relação às 

pressões sociais e culturais sobre o assunto (SORENSEN, 2010). 

 Quando ocorria uma avaliação escolar positiva, ou mesmo quando a 

criança tomava vacina, sem choros e precisava de um refúgio, o mesmo era 

encontrado no brinquedo. Para as mães entrevistadas quando um brinquedo é 

relacionado a uma doença ou comportamento positivo o fato de ceder ao anseio 

da criança, trará alegria e junto a saúde de volta e /ou manter o tipo de 

comportamento desejado pelos pais.  

 

 Percebe-se que as crianças desde a faixa etária estudada, como hábeis 

negociadoras que sabem barganhar os itens desejados a partir de argumentos 

articulados de convencimento, estabelecem, assim, bem-sucedidas parcerias 

com os pais (SPC BRASIL, 2014).   
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 Através das anotações do diário de campo, tem-se que a criança assume 

ou influencia em todos os estágios do processo de decisão de compra e ainda 

que o modismo é uma das características das crianças pesquisadas.  

 Exemplo através da visão das crianças que os avós também estão 

inclinados a fazer todos os gostos de consumo das crianças. Quando 

perguntadas sobre os brinquedos ganhos dos avós, as crianças demonstram ser 

uma questão apenas de pedir:  

Ganho, é só pedir. Bonecas. (Criança 8) 

O brinquedo que eu não tenho? Eh... o brinquedo que eu não 
tenho? (silêncio), nem sei, todos que peço a minha vó me dá. 
(Criança 9) 

 

 O ideal para as crianças é que antes de serem apresentadas ao mundo 

do consumo, elas devem aprender valores essenciais à evolução da 

humanidade, como a solidariedade, o senso de responsabilidade, o respeito ao 

próximo e ao meio ambiente.  

 A grande questão é até que ponto os fatores externos, a exemplos das 

propagandas, influenciam no consumo das famílias e das crianças. Algumas 

vezes são os pais que, atropelados pelo ritmo de vida corrido e de trabalho, bem 

como pressionados pela mania da contemporaneidade, de que se é necessário 

ter tudo, compensam faltas humanas com bens materiais, como visto, nas 

entrevistas abaixo das mães:   

 

Cheguei a desembolsar 4.000 reais ao longo de 2017 com as 
miniaturas da LOL. É bem cara se levar em conta que é uma 
bonequinha que não faz nada. Umas choram, mas não falam, não 
andam. Valer a pena, não vale. Só vale pela felicidade de ver 
minha filha feliz. Mas tem que ter limites. Eu parei de comprar e 
agora só dou em datas comemorativas. É viciante, você sempre 
quer mais. [...] A vontade de completar coleções não é sempre 
das crianças. Muitas vezes eu vejo no grupo das mães que 
participo da minha cidade natal (na Bahia - Salvador) que não são 
nem as crianças que querem, são as mães que se apaixonam 
pelas bonecas e querem todas. (Entrevistada 2) 
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Quando eu vejo alguma coisinha que eu acho que ela vai gostar, 
eu acabo comprando. (Entrevistada 7) 

 

Considero que atender aos desejos de consumo das crianças é 
uma forma de demonstrar afeto e interesse. Também é uma forma 
de agradecimento, dando premiações por bom comportamento ou 
por ajudar a arrumar a casa. Essa é a forma que educo minha 
filha, e, para mim, os resultados são bons. (Entrevistada 9) 

 

 Um fato recorrente nesse grupo de mães é que alegam que o presentear 

os filhos é visando o seu bem-estar, que não se atentam necessariamente para 

o consumo impulsivo, é apenas uma das formas de demostrar o quanto ama sua 

criança.  

 As crianças que fazem parte desta pesquisa possuem percepções e 

sensibilidade em enxergar o mundo de forma riquíssima, elas sabem das coisas 

ao seu modo e vão se moldando com o seu meio social a partir de suas vivências. 

E como a faixa etária estudada não possui noção de dinheiro, logo são os pais 

que devem ter limites para o consumo exagerado de brinquedos na primeira 

infância.  

 O relato a seguir é da Mãe que conheceu um projeto que auxilia o pensar 

das pessoas ao consumo desenfreado e visa ao vivenciar o consumo consciente, 

ter um estilo mais sustentável de vida, visto que o ser humano se apegou à 

facilidade e ao encanto do consumo.  

Eu conheci o projeto Akatu através da empresa que eu trabalho 
SulAmérica, enfim... Eles fizeram parceria para um projeto sobre 
o meio ambiente e eu fiquei fazendo parte da equipe responsável 
em divulgar internamente, então (risos) tive que estudar o que era 
Akatu22 e seu projeto. O resultado foi a descoberta de outro projeto 
deles “Teste do consumo consciente”, aí trouxe esse projeto para 
casa e a familiares próximos e assim, desde então, converso 
muito com minha filha sobre consumo excessivo de tudo.  

(Entrevistada 4) 

 

 
22 O Akatu é uma organização não governamental sem fins lucrativos que trabalha pela 

conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente e a transição para 
estilos sustentáveis de vida. 
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 A mãe relatou que na prática conseguiu plantar uma semente de mudança 

na filha e que aos poucos o hábito de puro consumo está se tornando consciente 

em casa, seja em brinquedos, alimentação e até vestuário. Apresentou o projeto 

a professora da escola, que não deu a devida atenção, aos familiares próximos 

ficou engajada em disseminar essa cultura do consumir menos tudo, acredita 

que ao repassar a informação está fazendo sua parte como consumidora 

consciente e dando a chance de as pessoas próximas saberem do projeto e 

mudarem ou não a sua opinião a respeito do consumo. 

 Em observação a rotina da família o que foi melhorado em termos de 

consumo consciente, após o conhecimento e disseminação do projeto Akatu, foi 

no campo da alimentação, esta foi inserida de forma mais saudável na família, 

surgiu uma busca por produtos orgânicos, mesmo sendo os valores mais altos 

dos que os demais. Na área de brinquedos o que se presenciou foram os que 

estavam sem uso foram todos doados.   

 Outra mãe apresenta o posicionamento que tem da sociedade do 

consumo, que envolve influências dos amigos na criança e o contato com os 

meios de comunicação digital, e abordou ambos os assuntos com clareza e 

objetividade: 

 
Eu sei que tem que haver consumo para mundo girar. Mas podia 
ter um equilíbrio também. Não precisava ser tanto assim... 
Você liga a televisão e a propaganda é só coisa para você 
comprar, sabe? 
Então, assim as pessoas perderam a questão dos valores, vejo 
isso também nos amiguinhos que meu filho possui, principalmente 
os da escola. Tudo virou questão eu tenho determinado objeto e 
que acaba virando um ciclo vicioso, pois se seu filho tem contato, 
irá até os pais pedir para que compre igual ou similar.  
(Entrevistada 1) 

 

 

 Diante das evidências elencadas nota-se que existe a importância de ser 

buscado o consumo consciente por todos. O ponto de vista ideal seria apresentar 

a criança o que é um consumo relevante. Mas de nada adianta tentar frear os 

impulsos consumistas das crianças se as famílias das mesmas não resistem ao 

consumo impulsivo. 
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 O consumo infantil pode ser visto sob duas perspectivas. A dos pais, no 

que se refere aos filhos, já que o consumo é pensado para o bem deles - que 

inclui tanto o desenvolvimento, quanto a proteção da criança (SÁ et al., 2012). A 

outra vertente é que, por meio do consumo infantil, os pais veem uma 

possibilidade de expressarem suas competências como responsáveis 

(KERRANE et al., 2012). As mães pesquisadas, que abrange aos familiares 

próximos também, na tentativa de agradar as crianças como se fosse primando 

para um bom desenvolvimento e educação dos mesmos, acabam comprando 

objetos em excesso. 

 Através das análises dos discursos das mães, uma das atitudes 

abordadas para combater esse espírito consumista que aflora cada vez mais 

cedo nas crianças é explorar as datas comemorativas, como o natal, dia das 

crianças e aniversários. Uma outra atitude é instruir as crianças a praticarem o 

desapego de bens materiais. Incentivar a doação de brinquedos, ou a confecção 

de brinquedos caseiros, é também uma forma de mostrar que não existe só a 

prática de comprar brinquedos e produtos.  

 Quando abordamos atitudes dos pais perante incentivos a criação de 

brinquedos caseiros, possuímos um exemplo da escola observada que fazem 

esse estímulo junto as crianças, com garrafas plásticas, bola de isopor, barbante 

e tinta guache a turma do Jardim I da Escola A criaram brinquedos caseiros, 

conforme a fotografia 06 abaixo.  

Fotografia 06 – Professora e alunos criando brinquedos, Jardim I escola A.   

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018.  
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 Com o auxílio da escola o imaginário infantil pode a vir se desenvolver 

ainda mais. A importância da escola na vida das crianças será analisada na 

próxima seção.  

 

5.4 ESCOLA, SUA INFLUÊNCIA NA SOCIABILIZAÇÃO E O PAPEL DOS 

BRINQUEDOS 

  

 Como forma de explorar ainda mais o tema escola, a pesquisadora dispôs 

questionar junto as entrevistadas a influência na sociabilização das escolas, o 

objetivo foi perceber o grau de engajamento junto ao trabalho na Educação 

Infantil das professoras.   

 Segundo a percepção das professoras entrevistadas, procede a partir de 

como as atividades são direcionadas e apropriadas para com as brincadeiras, 

vão estimulando as crianças a explorarem seus sentidos, aguçar a inteligência e 

criatividade. E contribuem, assim, para que aprendam a conviver em grupos, 

respeitando o seu próximo, mostrando-lhes a disciplina e as regras. A 

capacidade que as brincadeiras têm de impactar positivamente a saúde, a 

sociabilidade e o comportamento das crianças, a torna uma oportunidade para 

as crianças crescerem saudáveis (SOUSA JUNIOR, 2009). 

  A brincadeira de faz de conta e até mesmo o jogo eletrônico são 

propulsores de um grande desenvolvimento cognitivo e também social nas 

crianças (FRUYT, 2016). E as escolas devem seguir a tendência do mundo e se 

aliar à tecnologia, usar a favor como meio de brincadeiras para a faixa etária do 

Ensino Infantil, e no relato de uma das mães entrevistadas, como também de 

uma das professoras, essa união entre escola e tecnologia já é realidade para 

crianças que fazem parte desse construto:   

 

Na escola da (Criança 9) já é adaptada a inclusão das mídias, tem 
lá durante uma vez na semana o dia intitulado do cinema, onde 
assistem na TV desenhos instrutivos ou até minifilmes infantis 
educativos. Fora a aula de informática com jogos eletrônicos e 
pintura nos programas infantis.  (Entrevistada 9) 
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Na escola onde trabalho, tem o projeto @geração, trata a 
tecnologia como aliada no processo de aprendizagem. A proposta 
é apresentar para os pais como as plataformas tecnológicas e os 
jogos eletrônicos podem ser aplicados à educação, a partir da 
cultura “Faça você mesmo” (DIY – Do it yourself) ou “Faça junto” 
(DIT – Do it together), com participação direta das crianças no 
desenvolvimento do projeto. (Entrevistada 11) 

 

 

 As escolas observadas denominadas de A e B fazem uso das tecnologias 

digitais, e mostraram como as crianças ficam motivadas com as descobertas 

advindas dessas inovações, e conseguem otimizar o processo de aprendizagem 

e ao fazerem uso da tecnologia estão de acordo com o que a literatura 

recomenda Livingstone (2014), que com a conectividade digital o vínculo casa 

com a escola, se dá em esfera local com global. As professoras entrevistadas 

evidenciam que através da tecnologia a escola pode colaborar para formar o 

pensamento crítico e inteligência emocional nas crianças. Logo, as crianças em 

casa e/ ou na escola possuem acesso as mídias digitais.  

 

 Durante a pesquisa de campo, notamos que a professora acredita que as 

crianças reproduzem dentro da escola aquilo que presenciam na família e na 

sociedade, conforme o trecho a seguir: 

 
A criança reproduz o social em que vive, o social em que está 
sendo inserido em seu dia a dia na família e na escola. Sempre 
me passa esse exemplo: a criança que tem a família que briga 
dentro de casa vai trazer esse comportamento para a escola. E 
ela reproduz através dos brinquedos! Percebo atitudes quando ela 
está brincando. A mesma coisa acontece quando a criança 
reproduz comportamento pacífico, quando dentro da família o 
social é bem interagido, com harmonia. Ter um social harmonioso, 
ao meu ver, é assim: a família unida, pai, mãe, Igreja. 
(Entrevistada 12) 
 
 

 Assim, crianças recebem da família e das pessoas de seu convívio diário 

no âmbito social, influências que interferem na personalidade e na 

aprendizagem. E ainda como as famílias pesquisadas são tendenciosas ao 

consumo compulsivo de brinquedos, ao menos as escolas evidenciaram que 

buscam educar as crianças para que se tornem consumidores conscientes.  
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 A escola se torna um lugar oportuno para o consumo infantil acontecer, 

pois existe o material escolar, como mochilas com os personagens favoritos das 

crianças e ainda o dia de levar seu brinquedo de casa para a escola. No relato 

da mãe abaixo poderá compreender o quanto foi frustrante tentar o consumo 

consciente junto a sua filha em relação ao material escolar:  

Em uma pesquisa rápida encontrei a personagem que minha filha 
(Criança 4) tanto queria para o ano letivo da escola, e tudo me 
custaria R$ 240,00, consegui convencê-la, já em uma tarefa árdua 
que o custo era alto e que eu não podia, então compramos de 
outro personagem. Mas no primeiro dia de aula já tive problemas, 
uma amiguinha tinha a mochila que ela tanto me pediu e isso se 
tornou um furacão em casa. (Entrevistada 4) 

 

 Nota-se claramente que as escolas agregam quando levam para o 

ambiente de sala de aula a reflexão sobre consumo e consumismo, necessidade 

e desejo, poupança, educação financeira. Uma escola que efetivamente 

compreende sua função social oportuniza aprendizagem e formação em 

conjunto com a família da criança (KEYS et al., 2013), assim permitindo o 

desenvolvimento integral do aluno. Isso inclui aspectos físicos, psicológicos, 

intelectuais e sociais.  

 A professora (Entrevistada 12) faz uma crítica ao consumo e como aborda 

em sala de aula este assunto.  

O consumismo nos dias atuais é um grande fator que prioriza o 
ter e contribui para a desvalorização do ser, seja entre os 
familiares ou mesmo na escola. Associada ao consumo, 
percebemos que a infância está afetada de forma disseminada, 
falo isso por ter filho. Soma-se a isso a cultura do descartável que 
de forma silenciosa... [...]em sala tento questionar o consumo de 
objetos com contagem de histórias. (Entrevistada 12) 

 

 A outra professora entrevistada não fez críticas ao consumo, mesmo 

quando incentivada a falar. As escolas observadas em sua tarefa de 

sociabilização junto as crianças incentivam os alunos a refletir mais, consumir de 

forma mais consciente.  
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 Em relação a brinquedos, as escolas possuem suas regras, porém, além 

de limitar os dias, segundo a percepção das mães, as escolas poderiam limitar 

quais brinquedos a criança da faixa etária estudada poderia levar. Existe uma 

preocupação com a disseminação do uso de brinquedos muito caros e que nem 

são para uso pedagógico. Já os brinquedos que atuam no desenvolvimento 

cognitivo são bem vistos. 

 

Olhe, isso influencia muito a questão da escola e brinquedos, eu 
vou dizer, porque ele já estudou em uma, duas, três, ele tá na 
quarta escola. [...] A terceira que foi antes dessa que ele tá agora, 
que foi uma escola, vamos dizer, um pouco mais elitizada, para a 
classe A de Maceió, por ser completa e até bilíngue, ele sentiu 
essa questão, [...] Os brinquedos os quais ele via eram muito, 
muito mais caros, mas caros mesmo, até mini drone as crianças 
podiam levar, então ele queria tá equiparado com os amiguinhos. 
Isso a gente notou, a gente notou bastante essa percepção dele 
nessa escola, foi bem marcante para ele e também pra gente. 
(Entrevistada 1) 

Sou muito a favor de atividades em sala de aula que puxam pelo 
envolvimento da criança em brincadeiras, através da utilização de 
brinquedos, principalmente aquelas que promovem a criação de 
situações imaginárias. (Entrevistada 3) 

A escola dele hoje tem uma política de só levar brinquedo dia de 
sexta-feira, o resto dos dias é com... é com material da escola em 
si, não pode levar brinquedo.  (Entrevistada 6) 
 
 

 Já as professoras tendem a achar que os brinquedos ajudam as 

crianças a progredirem, mas não existe nas escolas pesquisadas regras 

que limitam quais os tipos de brinquedos as crianças podem trazer de 

casa, o uso de mini drone não é claramente um instrumento pedagógico.  

 

Atualmente, consigo dizer que o brincar e o brinquedo, no 
contexto educacional, é visto como instrumento pedagógico, rumo 
à preparação para a alfabetização ou para cumprir a função de 
construir conteúdos favoráveis a esse processo. (Entrevistada 11) 

Eu acredito muito no poder dos brinquedos, pois, ao meu ver, 
servem para distrair as crianças e as fazem progredir na 
compreensão das coisas. (Entrevistada 12) 
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 As preocupações relatadas pelos pais em relação aos brinquedos que as 

crianças possuem e levam para a escola deve ser um fator a ser considerado 

pelas escolas de extrema importância, por que mesmo auxiliando no 

desenvolvimento da criança, alguns pais não enviam brinquedos pertinentes ao 

ambiente escolar, como o exemplo do mini drone. Na intenção de agradar os 

filhos, acabam enviando brinquedos nada pedagógicos.  

 Os relatos das crianças deixam claro como é prazeroso levar os 

brinquedos para a escola. Além disso, a literatura indica que as crianças usam 

bens materiais, principalmente brinquedos, para lhes dar segurança, criar uma 

identidade e com isso ganhar auto estima (BELK, 1989). Segundo Dixon e Street 

(1975), as crianças veem os objetos como sendo elas mesmas, o objeto sou eu. 

Ao serem perguntadas se gostam de levar brinquedos para a escola: 

Eu gosto. Queria todo dia. (Criança 2) 

Resposta da Mãe na entrevista da criança: Ah, gosta, se eu 
deixasse levava todo dia os brinquedos variados que têm. 
(Entrevistada 2) 

 

 Foi ainda interessante observar que, não há necessariamente um apego 

a um determinado brinquedo, mas levar qualquer objeto pessoal seu parece dar 

o sentimento de levar a si mesma para a escola. 

 

Levo. Teve uma vez que eu levei uma coruja, da outra vez... aí 
ultimamente eu tô levando umas Barbies, LOL e aí... um 

cachorrinho. (Criança 4) 

Levo. Carrinho. Os robôs transformers. Mais o quê mãe? (Criança 
6) 

Resposta da Mãe na entrevista da criança: Ah, os dinossauros, 
esqueceu?! ... Ele agora está na fase dos dinossauros... 
(Entrevistada 6) 

 

 No decorrer da leitura dos documentos, encontramos informes de que as 

escolas possuíam uma grande quantidade de brinquedos, aqueles que 
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propiciam o pedagógico e auxiliam no ensino através de atividades recreativas. 

Além disso, esse documento retrata que os brinquedos (kit médico, kit beleza, 

kit supermercado, entre outros) são concedidos em forma de rodízio para todas 

as salas de aula do Ensino Infantil.  

 O envolvimento dos pais com a escola precisa ir além dos processos 

burocráticos como reuniões semestrais, festas comemorativas e entregas de 

boletim. Isso poderia ajudar na discussão do uso de brinquedos e do consumo 

em geral. Mães e professoras parecem concordar a esse respeito:  

  

Na minha opinião, uma maneira dos pais se envolverem e 
incentivarem a aprendizagem dos filhos dentro de suas próprias 
casas é inserindo alguns hábitos no cotidiano familiar como o da 
leitura. Ajuda a escola e a professora também (rs).  (Entrevistada 
11) 
 
Hoje, as escolas possuem canais, inclusive tecnológicos, que 
podem facilitar esse acompanhamento constante dos pais, seja 
por meio de um aplicativo que envia notícias, seja por meio de 
consultas sobre o rumo dos processos da escola. Isso tudo vem 
para ajudar a atualizar, por exemplo, aqueles pais que trabalham 
enquanto seus filhos estão estudando. (Entrevistada 12) 

 
Principalmente por falta de tempo, deixamos passar alguns 
aspectos da educação de nosso filho, mas a ajuda que recebemos 
dos familiares, como os avós, deixa a (Criança 5) mais motivado 
para alcançar bons resultados na escola e na vida.      
(Entrevistada 5) 
 

 

 Apesar de mencionarem a importância da coparticipação, nada foi dito 

com relação a discussões para a criação de regras de uso de brinquedos pelas 

professoras, ou seja, houve um total desinteresse por parte delas de se 

aprofundar no assunto, de pesquisar ou mesmo estipular regras.  

 As escolas fazem seu papel de envolver os pais nas atividades de seus 

filhos, na fotografia 07 apresenta a turma do Jardim I com a atividade de plantar 

feijão, sendo um excelente meio de desenvolver conteúdos e valores com as 

crianças. A Professora (Entrevistada 12) salientou que a atividade servirá de 

ferramenta para os estudos de ciências, matemática, além de propiciar o 

incentivo aos cuidados com o meio ambiente e a alimentação saudável. No diário 

de campo, consta que a sementinha do feijão iria para casa, sendo uma forma 
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de estender as atividades da escola para a residência e também deter a atenção 

dos familiares no cuidar da pequena horta.  

Fotografia 07 – Turma Jardim I aprendendo a plantar, Escola B.  

 

Fonte: Acervo pessoal, 2018.  

 

 Existiu entre as entrevistadas um senso comum de que as brincadeiras e 

os brinquedos são recursos importantes para estimular o desenvolvimento 

infantil, em todos os seus aspectos: social, físico/motor, moral, cognitivo e da 

linguagem. É através das atividades lúdicas que as professoras devem conduzir 

o processo de aprendizagem das crianças, já que nessa faixa etária do ensino 

infantil o brincar é a tarefa principal para aprender a lidar com o seu mundo e o 

seu corpo (BROWN; SAX, 2013). 

  E ainda assim, as escolas carregam os familiares das crianças a saberem 

da importância dos brinquedos e das brincadeiras na vida de seus filhos, 

conforme mostra a Fotografia 08 retirada da análise documental da Escola A, 

para esta escola existe um movimento por parte das escolas na aproximação 

das crianças com os brinquedos e as brincadeiras, a divulgação do projeto para 

despertar também o interesse dos pais foi feita via agenda das crianças.  

 

Fotografia 08 – Projeto: brinquedos e brincadeiras proporcionado pela Escola A. 
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Fonte: Acervo pessoal, 2018.  
 
   

 É um diferencial grande quando a percepção da criança está em ser mais 

uma brincadeira na escola junto aos seus amigos e na realidade estão 

aprendendo e brincando ao mesmo tempo. A fotografia 09 foi registrada no 

momento da escola A nas tarefas didáticas/lúdicas das crianças da turma do 

Jardim II. O sorriso estampado no rosto das crianças não é ao acaso, as crianças 

realmente acreditam que estão brincando e o intuito era o seu aprendizado, elas 

escolhiam um número atrelado a um desenho que vinha indicando a quantidade 

exata ao número apresentado e a ‘brincadeira’ era a apresentação desse número 

e seu desenho aos demais.   
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Fotografia 09 da turma do Jardim II da escola A. 

 
Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
 

 Os amigos da escola fazem parte do convívio do cotidiano das crianças e 

o grau de influência que os amigos exercem um sobre o outro será analisado na 

seção seguinte.  

 

5.5 INTERFERÊNCIA DOS AMIGOS NO CONSUMO DE BRINQUEDOS 

 Na percepção das entrevistadas o tempo com os amigos é muito bem 

aproveitado. Apesar de algumas críticas dos pais sobre a influência dos amigos 

na aquisição de brinquedos, eles relatam que os amigos auxiliam e muito na 

socialização de seus filhos e são um dos principais motivos para o consumo de 

brinquedos, é o principal apelo das entrevistadas para justificar as compras.   

 É interessante observar que reunidos, fazem descobertas, ganham 

experiências de socialização, autonomia, altruísmo, afeição recíproca e assim 

não sentem a necessidade de se isolar no ambiente da mídia digital. Relações 

entre pares na primeira infância são essenciais para a adaptação 

psicossocial presente e futura. Vividas em atividades em grupo ou em 

amizades unipessoais, elas desempenham um papel importante no 

desenvolvimento das crianças (GARCIA; PEREIRA, 2008).  

 Nos trechos a seguir, os relatos das crianças e suas percepções na 

quantidade de amigos que possuem:  

Um milhão. (Criança 8) 
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Sim muitos, os coleguinhas da minha escola. (Criança 9) 

Bastante! Ah da escola e do prédio. (Criança 2) 

 Quanto maior a percepção das crianças em possuir amigos mais 

desenvoltas estas eram e menos tímidas. A observação se atém as crianças a 

partir dos três anos, por já possuírem uma maior maturidade em conseguir 

discernir quantidade de amigos.  

 Com os amigos, as crianças aprendem o quão é bom ter um ou mais 

amigos com quem brincar, a conviver com diferenças, com a divisão da atenção 

de adultos, a dividir gostos em comum, a exemplo dos desenhos animados e dos 

brinquedos. E nos trechos abaixo a percepção das mães em relação as 

amizades:   

 

Meu filho considera o Eduardo, 4 anos, seu amigo. Eles são 
primos e vivem em um grude só desde novinhos. Juntos, não 
param quietos: brincam de escola, dividem brinquedos e, às 
vezes, até brigam, mas logo estão de bem. Acredito que o 
convívio com outras crianças é fundamental para todas as 
crianças e meu filho é muito comunicativo, tem amigos na escola 
também.  (Entrevistada 1) 

 

 
Eu e Michele somos vizinhas e ficamos bem amigas quando 
estávamos grávidas, quase que no mesmo período, muito 
engraçado, a diferença de idade das meninas é pequena, poucos 
meses. As meninas, (Criança 9) e Marina, hoje com 3 anos, 
seguiram esse caminho de amizade. As meninas sentem nossa 
amizade e estão construindo a delas. A (Criança 9) possui amigos 
da escola e considera as duas primas da mesma faixa etária que 
ela como amigas também. (Entrevistada 9) 

  

 As mães em seus relatos demostraram que sempre buscam que o filho 

brinque também com seus amigos, para que assim sigam o senso comum, 

saibam melhor compartilhar seus brinquedos, seus lanches e não crescerem 

egoístas. 

 A amizade pode existir entre primos e amigos do prédio, que convivem e 

brincam juntos, mas o exemplo começa com os pais na questão da sociabilidade, 
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pois a criança percebe e tende a ter comportamentos similares, conforme relato 

da mãe: 

Percebo que a minha filha (Criança 7) faz muitos amigos porque 
tem facilidade de se aproximar das crianças e convidar para 
brincar junto. Outro fato que contribui é que ela tem a mim e ao 
pai como referência em casa: nós cultivamos nossas amizades 
também. (Entrevistada 7)  

 

 Ao relatar sobre a importância de ter amigos, a mãe (Entrevistada 7) nos 

indica no que acredita em relação às amizades, pois, por meio dessas, as 

crianças reproduzem aquilo que vivem em seu meio e os valores adquiridos com 

a família. 

 É importante ressaltar que algumas crianças deste estudo assumiram que 

gostam de ter seus grupos de amizade e compartilham gostos em comum com 

seus amigos. É natural que elas queiram ter as mesmas roupas e brinquedos ou 

repetir as atitudes dos amigos (VYGOTSKY, 1999).  

 Seguem abaixo trechos do grau de influência dos amigos na criança, 

foram perguntadas o que geralmente gostam de brincar quando estão reunidas 

com seus amigos e se o amigo possui algum brinquedo que a criança também 

deseja ou desejou ter, vide exemplos das crianças, em especial a criança 

(Criança 5) na percepção de ter brinquedos iguais ao do amigo:  

Ah eu adoro esconde-esconde, pega-pega. Aprendi com eles, 
tia... essas brincadeiras. Hum... queria um Homem de Ferro 
grandão igual ao do Henrique. (Criança 1) 

A gente prefere pular no pula da escola. Sim, o kit LOL igual da 
Bia. (Criança 3) 

Ah...gosto de brincar de lutar e correr. Uma pista Hot Wheels igual 
do Pedro. Mas não ligo se não tiver. (Criança 5)  

 

 Através da observação contida no diário de campo, as crianças têm 

preferência pelos brinquedos dos amigos, por ser algo novo, despertando um 

maior interesse. Essa análise foi feita no dia em que as crianças poderiam levar 

brinquedos de casa para a escola, sendo um dos momentos preferidos delas, 

pois juntavam todos os brinquedos (de casa e os já existentes na escola), 
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formando uma grande quantidade e variedade, fazendo, assim, um grande dia 

de socialização em que as crianças poderiam dividir, trocar e conhecer novos 

brinquedos. 

 Na entrevista, a professora nos fala mais sobre esse dia das crianças 

levarem brinquedo de casa para a escola:  

 
A maior questão é o compartilhar com os amigos o brinquedo que 
trazem. Alguns esquecem de trazer e já houve criança que se 
isolou por isso, dizendo que nenhum amigo quis brincar com ela. 
Também trabalho a questão do cuidado com os objetos, para que 
durem mais. E tenho também focado na parte sentimental, por 
exemplo, eu converso muito com eles: “Olha! Se você quebrar o 
brinquedo do amigo, quem que vai ficar triste? É o amigo!...Que 
ele ficou sem o brinquedo!”. Então, fora o ter cuidado com o objeto 
emprestado pelo amigo, falo, muitas vezes, que brinquedos são 
caros, que, às vezes, o brinquedo do amigo que ele tanto quer 
para si, nem sempre a mamãe pode comprar, porque nem sempre 
ela tem dinheiro. (Entrevistada 12) 
 

 

 A maioria das crianças, nas duas escolas visitadas, compartilhava com os 

outros o brinquedo que traziam de casa, mas nem sempre. O que a professora 

(Entrevistada 12) diz sobre a importância em não estragar o brinquedo do outro 

realmente existia com as crianças.  

 Somente a professora (Entrevistada 12) mencionou do isolamento da 

criança por falta de brinquedos. Na visão das próprias crianças não houve 

menção a qualquer isolamento, assim como nos dias observados também a 

pesquisadora não presenciou nada de exclusão e sim rodas gigantes de 

brinquedos misturados.  

 Na interpretação dos pais, as crianças já possuem certo discernimento 

quando o assunto é amigo e brinquedo; se não possuem o brinquedo que 

gostaram do amigo, costumam pedir aos pais, vide exemplo das mães 

entrevistadas:   

Uma vez que ele viu uma pista de um amigo na escola e pediu 
para eu comprar, mas eu não comprei igual, comprei uma outra e 
ele aceitou numa boa. Assim, não vejo problema, porque eu acho 
que é normal a criança, né? Querer o brinquedo do outro amigo, 
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mas eu não concordo de dar tudo, né? E ele não é muito disso 
não, de querer tudo igual dos amigos. (Entrevistada 5) 

Quando ela não tem alguma coisa que alguns amiguinhos têm, 
ela fica querendo, querendo e fica achando que eu não gosto dela, 
porque o outro tem e ela não tem. (Entrevistada 8)  

Às vezes ela quer, por exemplo, por causa de um personagem, 
“olha a bolsa da Peppa, olha... minha amiguinha tem” ou senão 
comida, “meu coleguinha come tal coisa”, assim, mas brinquedo 
mesmo pediu a boneca Baby Alive e prometi que, no Dia das 
Crianças ganharia, não podemos dar tudo que a criança pede, 

estamos educando partindo desse princípio.  (Entrevistada 10) 

 

  Os pais precisam estipular regras em relação ao consumo, se faz 

necessário deixar as regras claras, uma questão de conscientização, por 

exemplo que, apesar do amigo possuir determinado objeto, e ainda ter visto 

algum brinquedo em propaganda ou em lojas físicas de brinquedos, que nem 

sempre a criança irá o possuir. Barros et al. (2013) apontam que as crianças são 

mais permeáveis aos estímulos de marketing que seriam capazes não apenas 

de influenciar processos inerentes ao consumo, mas também o desenvolvimento 

individual.  

 As crianças possuem um comportamento de insistência, mostrando com 

isto sua capacidade de persuasão junto aos familiares e é comumente 

empregado para alargar limites de consumo e conferir a consistência de regras 

familiares e coerência dos pais. Alguns pais acabam comprando fora de datas 

comemorativas, atendendo a vontades da criança, algumas vezes 

desnecessárias.  

[...] “ah, eu quero, porque fulana tem”. Inclusive, isso aconteceu 
nesse final de semana e ela falou “mamãe, eu queria porque 
fulana...” ah, a Sabrina tem uma boneca da Ladybug, sexta-feira 
chegamos da escola, ela comentou comigo; quando o pai chegou 
à noite, ela foi e falou a mesma coisa, no sábado ela foi e falou a 
mesma coisa e fomos... acabamos indo no shopping, para dar em 
(Criança 2 ) vacina da gripe,  ela viu e aí eu fui pra cima, porque 
eu vi a promoção, como ela não chorou e estava em promoção a 
boneca, acabamos comprando, mas sei que não podemos dar 
tudo que a criança tem vontade.  (Entrevistada 2) 

Eu não sou de comprar brinquedo, muitos brinquedos, criança 
pede muito, né? (rs)! Mas, de vez em quando, eu dou uma 
lembrança ou outra. (Entrevistada 6) 
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Independente de qualquer coisa, assim, eu sempre converso com 
ela, às vezes ela quer um negócio que viu na TV, às vezes um 
amigo tem, às vezes ela vê na loja e gosta muito, mas eu 
converso, digo que não é o momento. Ela queria muito uma 
boneca Baby Alive, quando recebi a avaliação bimestral positiva, 
acabei comprando. (Entrevistada 9) 

 

 Uma questão que apareceu durante as entrevistas foi o fato de algumas 

mães comentarem que poderiam criar seus filhos com limites e evitar que os 

filhos sofram profundas decepções ao longo da vida para lidar com perdas e 

frustrações por não conseguirem ter algum objeto a que almejam. As mães 

pesquisadas, hoje, demostram que qualquer tipo de comportamento positivo que 

sua criança tenha, já é motivo para que ganhe o que deseja.  

 A descoberta trazida pela pesquisa foi que, o consumir brinquedos de 

preferência igual ao do amigo, tem todo um significado de pertencimento junto 

ao grupo de amigos, um desejo de ser aceito através de objetos iguais. Logo, os 

amigos acabam por influenciar na compra de brinquedos.  

 Ficou claro que, entre os amigos existe, uma relação de troca de 

experiências e estes são também adeptos aos meios digitais, acessam e trocam 

conhecimento entre si, como os vídeos e os jogos eletrônicos.   

 

5.6 INFLUÊNCIA DA TELEVISÃO E MÍDIA DIGITAL NA CRIANÇA E NA 

FAMÍLIA 

 

 Apesar de algumas críticas as mídias digitais, as entrevistadas entendem 

que as mídias digitais contemporâneas, sejam elas a televisão ou internet, 

ocupam um lugar de destaque nas famílias inseridas na pesquisa, insere valores, 

como o de gêneros, exemplificados através do material, em roupas, fantasias, 

acessórios, materiais e brinquedos, quanto nas socializações infantis (ODININO; 

MININI, 2011).  

 Cabe salientar que não é somente a televisão que influencia as crianças 

participantes deste estudo a consumir um produto que está sendo anunciado 

incessantemente. O grupo de amigos e os próprios hábitos dos pais podem 
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definir o que vai ou não consumir. No diário de campo, consta que as crianças 

envolvidas na pesquisa aprendem a consumir pelas experiências da família, com seu 

envolvimento com a televisão e ainda com o grupo a que pertencem. 

 No decorrer da observação junto às crianças participantes da pesquisa 

em suas residências e na escola, quando interagem com seus amigos, houve a 

percepção que determinado brinquedo é oriundo de assunto em comum que as 

crianças estão conversando, assunto este que, por exemplo, foi originário de 

uma propaganda de televisão.  

 Ao longo da análise, os produtos que despertam desejos nas crianças por 

terem sido vistos em propagandas foram a aquisição de brinquedos, roupas e 

calçados que estes corroboram com a literatura de Bernardes et al. (2014). Foi 

deduzido que não basta entender de qual personagem a criança gosta, é 

importante distinguir o que significa o personagem para a criança em sua faixa 

etária.  

 O mundo virtual precisa ser contrabalanceado com o real e o imaginário. As 

crianças desta pesquisa são atenciosas dentro das perspectivas da faixa etária escolhida, 

porém todas elas possuem acesso diário à mídia digital no geral, conforme os trechos 

das entrevistas com as crianças sobre que tipo de entretenimento eletrônico que 

mais utilizam em seu dia a dia:   

Televisão e celular. (Criança 4) 

É... TV. (Criança 10) 

 

 Na percepção das mães entrevistadas, a televisão, filmes infantis, 

desenhos e vídeos em mídia digital criam determinada influência sobre os 

produtos que essas crianças irão escolher para consumir, como se o 

personagem transmitisse um pouco de quem ela é, do que ela gosta.  

 

5.6.1 Desenhos animados e sua influência no consumo 
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 Além do brincar, os desenhos também fazem parte do imaginário infantil 

(VELOSO et al., 2013). Os desenhos animados infantis têm o intuito não apenas 

de entreter as crianças, mas também fazer com que elas fiquem comportadas, 

segundo as mães entrevistadas.   

 Os desenhos animados criam uma identidade com um personagem, na 

percepção das crianças, ao ponto de quererem imitá-lo, se vestir igual a ele, e 

cabe à família visualizar quais são os programas infantis que estão servindo de 

exemplo para os pequenos (ALANA, 2015). Os desenhos mesmo que 

educativos, como existe um personagem e este é comercializado, torna-se um 

incentivo ao consumo das crianças, observação feita através da análise dos 

próprios desenhos assistidos pelas crianças estudadas.  

 De acordo com a preocupação levantada por algumas mães a respeito de 

desenhos animados, elas acreditam que quando uma criança assiste a um 

desenho que transmita má conduta do personagem, violência, cenas não 

condizentes com sua faixa etária, a criança pode vir a entender que, de acordo 

com ao que ela assistiu, que pode copiar a conduta, pois se não houve 

consequências com o desenho logo não haverá com ela. 

  O ápice da observação foram as mães relatarem que atualmente no 

mercado existem desenhos que deseducam, linguajar desrespeitoso e 

personagens de índole duvidosa. E exemplificando a preocupação das mães, as 

respostas das crianças nos trechos abaixo demonstram gostar de certos 

desenhos considerados não condizentes com sua faixa etária:  

O desenho que eu mais gosto é Dra. Brinquedos, Masha e o 
Urso23 e tem um da Barbie..(Criança 4)  

Três Espiãs Demais24. (Criança 9) 

 

 
23 Masha e o Urso é um desenho que mostra o cotidiano de uma pequena menina travessa de 3 
anos chamada Masha, que vive em uma casa em meio a uma floresta. O seu melhor amigo é 
um urso que vive em uma cabana na mesma floresta, o qual age como uma figura responsável 
e que tem que suportar as travessuras da menina. 
24 Três Espiãs Demais - um desenho animado centrado nas aventuras de três amigas: Sam, Alex 

e Clover, que moram em Beverly Hills, Malibu e se integram ao perigoso mundo da espionagem 
internacional trabalhando para uma agência conhecida pela sigla WOOHP, algo como 
"Organização Mundial de Proteção Humana". 
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 O feedback repassado pelas mães é de que após a percepção do que o 

desenho tenta repassar de valor para a criança existe uma maior preocupação 

em respeito de qual desenho seria apropriado para seu filho.  

 Outros questionamentos dos pais das crianças e suas percepções a 

respeito dos desenhos animados atuais, eles citam que esses exercem sobre as 

crianças um grande fascínio, mostram-se em formas lúdicas outras crianças, 

além de serem de fácil entendimento. Abaixo relatos das mães sobre o assunto:  

Inclusive têm desenhos que eu acho horríveis, de luta, de briga, 
de não sei o quê, horríveis, diferente da época da gente. A 
Peppa25 mesmo fica chamando “papai bobinho” não sei o quê 
mais, o linguajar não é legal. (Entrevistada 3) 

Eu não acho que os desenhos estão mais educativos. Alguns, sim, 
mas eu vejo muita violência... nos desenhos. Tem um que ele 
assistia de Lego no canal da Disney Junior, proibi mesmo por ser 
bem violento. (Entrevistada 5) 

Nem todos, inclusive, têm desenhos que são o contrário, né? Eles 
deseducam, deseducam. Masha e o Urso, não sei se você já viu, 
a personagem principal - Masha - tem um comportamento 
literalmente endiabrado. A criatura é uma pestinha, vive 
infernizando a vida do urso e dos outros animais; tem uma risada 
levemente diabólica e apronta MUITO. Mas muito mesmo. Muito! 
Ela faz de tudo: o que pode, o que não pode, testa a paciência de 
todos... A Peppa, às vezes, respondona. Têm outros bons, tem 

Pocoyo26 que é educativo. (Entrevistada 9) 

 A seguir respostas das crianças quando perguntadas sobre qual o 

desenho que mais assistem, as crianças ficaram empolgadas, além de falar os 

nomes dos seus desenhos também tinham que descrever seus desenhos 

favoritos, gostavam por serem desenhos que salvam o dia, onde ajudam aos 

outros amigos e aprendem comportamentos corretos, cabe salientar que todos 

os desenhos abaixo são direcionados para a faixa etária estudada:  

 
25 Peppa Pig é uma série de desenho animado destinado a público infantil em faixa etária pré-

escolar. Contam a história de Peppa, uma porquinha cor-de-rosa que vive com seu irmão caçula, 
George e seus pais em uma cidade britânica. 
26 Pocoyo é uma série de animação educativa que gira em torno de uma criança chamada 

Pocoyo e suas aventuras. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Porco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cor-de-rosa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Anima%C3%A7%C3%A3o
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Ah... têm vários, Patrulha Canina27, Vai Blazer28, os de Legos29 
(Criança 5)  

Eu gosto mais da Ladybug30, meu bolo de aniversário será dela. 
(Criança 2) 

Tem o Zoo da Zu31, amo animais e a Miss Moon que gosto 
também. (Criança 8) 

 

 Para fazer a devida observação acerca dos desenhos, a pesquisadora 

assistiu a todos os desenhos mencionados, que misturam habilidades para 

resolver problemas, aventura, desenvolver a imaginação e educar as crianças 

apresentando bons comportamentos que se devem ter diante das mais diversas 

situações. Através das análises feitas entende-se o quanto mexem no imaginário 

infantil influenciando no consumo dos personagens, seja por brinquedos, objetos 

escolares, decoração para o quarto e vestuário. 

 No mercado atual de desenho animado, existem opções de desenhos 

educativos, que trazem conexão com a realidade, demonstrando valores e 

modelos de conduta, auxiliando no desenvolvimento da criança, conforme 

relatos das mães: 

Estão... bem mais educativo sim. Nossa, não tinha desenho 
educativo não. Eu venho percebendo que realmente tipo, aquela 
Doutora brinquedos, outros desenhos assim, a Dora Aventureira, 
elas falam demais sobre a questão da educação, da água, da 
natureza, de pedir licença, de pedir por favor, de... as crianças 
praticamente tão sendo educadas pela televisão atualmente, né? 
(Entrevistada 2) 

 
27 PAW Patrol (Patrulha Canina) é uma série de ação e aventura estrelada por seis filhotes 

heroicos, que são liderados por um menino de 10 anos de idade chamado Ryder com uma 
mistura única de habilidades para resolver problemas, veículos legais e muito bom humor canino. 
28 Blazer é o caminhão mais incrível do mundo e seu motorista não é ninguém mais, ninguém 

menos que seu melhor amigo de 8 anos. 
29 Lego peça de montar, de encaixar, adaptado para televisão com muita diversão, apresenta a 

confiança entre amigos e os obstáculos a serem vencidos.  
30 Ladybug. Marinette parece uma estudante comum, assim como seu amigo Adrien, se não fosse 

um poder especial de virarem Ladybug e Cat Noir para combater o vilão Hawk Moth e proteger 
a população de suas maldades. 
31 O Zoo da Zu é uma série de televisão infantil brasileira, onde uma menina de dez anos que 
vive em um zoológico e ajuda a cuidar dos animais ao lado de seus amigos. 
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Desenhos estão sim educativos, dependendo da faixa etária 
sempre ajudam a despertar a parte de... de... mais criatividade, 

educativa da criança. (Entrevistada 6) 

Têm alguns desenhos bastante educativos sim, que ensinam 
matemática, geometria, português, inglês, ensinam você respeitar 
o outro, a ter amigos, a ser honesto. Eu acho que aconteceu uma 
mudança importante nos brinquedos desde a época que.... 
Perdão, nos desenhos animados desde a época que eu era 
criança pra cá. (Entrevistada 8) 

 

 Os pais ao terem a percepção de que o desenho é educativo, fazem 

incentivos em casa para que a criança o assista e crie o hábito em assistir e 

gostar desse tipo de desenho, porém esse tipo de hábito faz com que as crianças 

criem uma expectativa e a vontade de consumir produtos relacionados aos 

personagens favoritos. 

 Questões como o tempo de brincar seja ao ar livre ou com seus 

brinquedos físicos, lançam uma grande preocupação pela eventual substituição 

do contato social por tecnologias – desenhos animados, jogos em tablet e/ou 

vídeos nos smartphones - e consequentemente por certa perda de competências 

sociais (UNILEVER, 2016). As mães desta pesquisa, alegaram que não gostam 

que as crianças prefiram brincar somente com as tecnologias a brincar com 

outras crianças, temendo pela sua socialização e capacidade de fazer amigos, 

isto fica claro em todas as respostas. 

 A fotografia 10 abaixo mostra claramente a preferência da criança 

(Criança 6) ao fazer uso de aparelho eletrônico em relação aos brinquedos - e, 

ao seu redor, existem várias opções de brinquedos disponíveis para seu 

entretenimento, cabe ressaltar que a criança fez sua própria escolha e que seu 

quarto é temático dos personagens do desenho animado da Patrulha Canina.  

Fotografia 10 - Quarto de uma das crianças (Criança 6) entrevistadas.  
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Fonte: Acervo pessoal, 2018.  
 
  

 Os objetos digitais e principalmente os jogos eletrônicos têm se revelado 

grande alvo de consumo pelas crianças, que reservam parte para atividades que 

envolvam o mundo digital (AGUIAR; MCWILLIAM, 2013). A preferência da 

criança (Criança 6) pelo aparelho eletrônico, em que a tecnologia está à 

disposição e na facilidade de toques na tela existe uma vasta quantidade de 

conteúdos entre jogos e vídeos disponíveis para atender sua vontade. Por outro 

lado, a tecnologia fomenta a curiosidade, usa o elemento surpresa, mostra várias 

possibilidades e desafia a criança. 

  

5.6.2 Crianças e as mídias digitais 

 Em relação ao uso das tecnologias e seu consumo pelas crianças, as 

mães revelam que tem a função de um “refúgio”, uma vez que permitem que as 

crianças brinquem com ele quando necessitam ficarem quietas ou ao menos 

comportadas, mantendo as crianças entretidas. Pode-se dizer que os aparelhos 

eletrônicos funcionam quase como a antiga “chupeta”, um artifício para que a 

crianças se mantenha entretida, calma, deixando assim os pais mais 

confortáveis.  
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 Na Figura 12, foi perguntado às crianças sobre suas habilidades junto aos 

objetos eletrônicos, de uma forma bem lúdica, para que pudessem responder 

fielmente com seus conhecimentos.  

 

Figura 12 – Buscar o grau de conhecimento das crianças junto aos meios 

eletrônicos.  

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

 O gráfico 02 apresenta os dados do grau de conhecimento que as 

crianças possuem diante do celular, computador, tablet e vídeo game.  Os dados 

variaram do médio para pouco conhecimento; o uso do Tablet houve percentual 

de que possuem muito conhecimento em movimentar o aparelho e a opção de 

conversar pelo WhatsApp obteve entendimento médio.   

 

Gráfico 02 – Apresenta o grau de conhecimento das crianças junto aos meios 
eletrônicos.   
 

 
Fonte: Elaboração própria.  
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 Nas observações, as crianças tinham ao seu dispor tablets e 

smartphones, mesmo os pais negando diante das gravações, mas bastava a 

criança pedir que os pais autorizavam o uso do celular.  

 As crianças manuseiam o tablet ou o celular principalmente para jogos e 

ver vídeos, geralmente de desenhos animados. O YouTube, quando liberado, é 

um dos favoritos, seguido do Netflix. 

 No que se refere às tecnologias a que as famílias do estudo têm acesso, 

todas tinham televisão, pelo menos um computador e/ou notebook, celulares, 

tablet e ligação Wi-fi em casa.  

 As crianças estão tendendo a gostar mais dos brinquedos eletrônicos 

(ZVOLSKA, 2015). E os pais com esta tendência estão comprando mais 

brinquedos eletrônicos na tentativa de satisfazer seus filhos. E ainda relatam que 

para essa geração Alpha não possuir objetos eletrônicos geram desconfortos 

dentro de casa.  

 No geral, sem que houvesse um direcionamento nas respostas, as mães 

entrevistadas acreditam que o "acessível e agora" ocasionado pelos meios 

digitais, torna as crianças mais alteradas no humor, insatisfeitas e frustradas 

quando enfrentam um aborrecimento. E para tentar compensar a saírem das 

mídias digitais e se distraírem, algumas das crianças pesquisadas fazem 

atividades extracurriculares, tais como: natação, ballet, futebol, dança e inglês,  

 Os pais, por meio das observações contidas no diário de campo, possuem 

a noção que a faixa etária das crianças pesquisadas é a idade do “tudo é 

possível”, nesse estágio de vida, a criança valoriza o brinquedo, brincadeiras e 

o brincar. E cabe aos familiares intermediarem junto as crianças noções de 

consumo.   

 Segue um trecho com exemplo da criança que, mesmo pedindo aos pais 

e não sendo correspondida nesse pedido, não teve seu emocional alterado:  

Eu no vídeo vi uma câmera de brinquedo que ela é amarela, aí 
ela vem com três botõezinhos, que é a carinha de um menino, de 
uma menina e de um bebê, aí a gente aperta aí a gente tira foto 
aí sai um papelzinho tipo a foto que a gente tirou, mas é de 
plástico. 



131 
 

Ah, eu... eu gosto disso, e não ganhei. E Eu não ligo muito não. 
(Criança 4) 

 

 A maior parte das crianças entrevistadas, veem o tablet e/ou smartphones 

como mais um brinquedo, algo que eles usam para jogar, atingindo o status de 

"brinquedo favorito" na faixa etária estudada. Um objeto que precisam em seu 

dia a dia e se sentem atraídos pela facilidade de manuseio que possuem.  

 

5.6.3 O Marketing na mídia digital 

 Para entender como se deu o processo de consumo de brinquedos, é 

fundamental conhecer se existiu ou não influência do marketing digital e quais 

foram suas consequências.  

 Com toda diversidade proporcionada pelas mídias digitais, essas 

contribuem de forma bastante significativa na exposição das marcas, 

oferecendo, inclusive, uma oportunidade interessante para as empresas se 

comunicarem com seu público-alvo. Algumas mães estão descontentes com a 

forma com que as empresas tentam persuadir seu consumidor infantil, conforme 

relatos:  

  

As campanhas de marketing, na televisão e nas mídias digitais, 
como o YouTube é muito... é exagerado, é apelativo e são mega 
influenciadores, as crianças ficam muito, eh... excitada naquela 
situação de ver aqueles brinquedos, aquelas cores. Então, acho 
que exagera demais, é muito materialista. (Entrevistada 4) 
 

Eu acho horrível as campanhas de marketing nos intervalos dos 
canais infantis e na mídia digital no geral. Eu acho as campanhas 
de marketing muito impositivas sobre a criança. Entendeu? E se 
o adulto não tomar cuidado, até o adulto cai na... na besteira, 
sabe? Às vezes um brinquedo que é fácil ou uma brincadeira que 
a gente fazia quando era criança, que é simples, tipo, bolinha de 
sabão, eu fazia bolinha de sabão com a caneta, né? Com aquele 
canudo da caneta. Hoje em dia, a criança quer pagar 50-70 reais 
num brinquedo que você molha e faz bolinha de sabão, porque 
viu na internet ou até mesmo na TV. (Entrevistada 8) 

 
Acho péssimo, por mim não teria aquelas propagandas nos canais 
infantis e na internet voltada para o público infantil, porque 
acontece dela pedir um brinquedo específico e eu dizer “onde 
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você viu?” “na Discovery, Discovery Kids” ou ah, mãe, no “canal 
das princesas” isso já no YouTube. Então uma coisa que ela nem 
brincou, nunca, mas ela viu... mas também depois esquece, 
entendeu?   (Entrevistada 10) 
 
 

 Mesmo as mães evidenciando serem ruins as propagandas na vida de 

seus filhos, os familiares próximos, mesmo sem perceberem, incentivam tais 

desejos de consumo, seja presenteando-as com brinquedos de personagens, 

seja utilizando-os como moeda de troca para disciplinar a criança, ou mesmo por 

meio de significados que vão construindo nas suas interações e conversas com 

as crianças. 

 A cultura do consumo - marcada pelo acesso facilitado às referidas 

tecnologias e aos conteúdos de comunicação - se apresenta, às companhias 

comerciais, como um terreno fértil para o uso de técnicas cada vez mais ubíquas 

e participativas que, por sua vez, “refletem um novo construto da criança-

consumidora” (BUCKINGHAM, 2012, p.45-46).  

 Porém, contrastando com a literatura e outras mães, nem todos os 

responsáveis pelas crianças que fazem parte desse estudo veem as campanhas 

de Marketing como sendo ruins ou maléficas, conforme a mãe entrevistada: 

Eu acho que as campanhas de marketing são... importantes, 
algumas vezes ... até pra gente ter conhecimento das coisas, ficar 
por dentro das novidades do mercado. Saber como funcionam os 
novos brinquedos e outras coisas mais. Só me incomoda a 
quantidade de marketing nos canais infantis. É uma quantidade 
muito grande de... de ofertas para as crianças. Que fazem com 
que eles desejem muito aqueles brinquedos e algumas vezes os 
pais cedem e acabam comprando. (Entrevistada 5) 

 

 Poucas entrevistadas mostraram ter noção que os brinquedos não 

precisam ser produtos caros, tão pouco em muita quantidade e sim algo que 

convide a criança a brincar, estimular a percepção da criança de que ter coisas 

não faz de ninguém mais felizes ou mais bem-sucedidos. 

 A impressão repassada pelas famílias estudadas, é que as crianças não 

precisam das muitas coisas que foram compradas visando o seu bem-estar. E a 
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influência do marketing existiu, mas nunca foi soberano em relação à opinião das 

entrevistadas no consumo de brinquedos.  

 As mães corroboram com o pensamento de Kellner e Share (2008), de 

que a mídia, com suas programações, desenhos, propagandas, filmes e músicas 

exerce uma forte influência na vida dos pequenos.  

 Cada família interrogada tem um ambiente tecnológico distinto, por isso, 

cada uma impõe as suas próprias regras, em função dos seus próprios contextos 

e experiências. Ou seja, a maneira como os pais educam as crianças, a dinâmica 

familiar e os valores familiares estão associados com a conduta de utilização das 

tecnologias em suas residências.  

 Trechos em que apresentam as percepções das crianças quanto ao 

tempo e o assistir à televisão:  

Sim, muito tempo. (Criança 2) 

Sim por um tempo. Porque eu adoro. (Criança 7) 

 

 As crianças foram perguntadas quais ou qual aparelho eletrônico 

possuíam acesso diário em sua casa, conforme Figura 13 abaixo.  

 

Figura 13 - Aparelho eletrônico e se as crianças possuem acesso diário 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com os dados coletados junto as crianças da Figura 13, a maior 

parte das crianças participantes da pesquisa fazem uso da televisão; em 

seguida, com nove crianças afirmando “sim” ao falar que utilizam o celular como 
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meio de entretenimento. O acesso ao tablet é popular entre as crianças - cerca 

de seis o utilizam. E os aparelhos menos utilizados foram o computador e o 

videogame, com três respostas e duas respostas que manuseiam, 

respectivamente. Isso se dá pelo fator portabilidade. O celular e tablet podem ser 

levados facilmente para qualquer lugar diferente do computador e videogame. 

Já as TVs, por serem aparelhos mais populares, atualmente disponíveis em 

todos os lares pesquisados têm seu acesso facilitado.  

 

 Este cenário de uso de equipamentos privativos e portáteis pelas famílias 

pode transformar as formas de mediação dos pais, pois torna mais difícil o 

acompanhamento dos pais para o controle do uso de mídias digitais pelos seus 

filhos (MASCHERONI; CUMAN, 2014). 

 No decorrer da observação, foram poucas as mães que mencionam à 

utilização do computador e/ou notebook pelas crianças. Embora as crianças 

gostem de o manusear, alguns pais especificaram que não deixam os filhos 

utilizá-lo por receio que o estraguem por ter arquivos primordiais, seja do trabalho 

ou pessoais. 

 

5.6.4 Consumo familiar das mídias digitais 

 

 De uma forma geral, o que se percebe pelas respostas das mães quanto 

a utilização das mídias é um processo racional e bem estruturado em suas 

cabeças. Os relatos das mães exemplificam que uma das distrações hoje das 

crianças na faixa etária estudada é a televisão e mídias digitais; essas fazem 

parte do cotidiano da maior parte das famílias, o ideal é usar com bom senso, 

controlando a qualidade dos programas assistidos e aproveitando os conteúdos 

para compartilhar e conversar em família. 

Pelo menos onde a gente mora no RJ não tem o hábito de deixar 
criança brincar na rua, e aí que entra essa parte de tecnologia 
para entreter a criança e, de certa forma, auxilia no aprendizado 
sim. O tempo que ela passa na televisão ou mídia digital é em 
média de duas a três horas por dia, entre TV, desenhos e filmes; 
e ela não tem o hábito de jogar. Eu acho excessivo sim, seria 
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melhor utilizar esse tempo com... de outras formas pra entreter. 
(Entrevistada 4) 

Hoje, com a modernização, é difícil evitar que a criança tenha 
contato com a tecnologia, a TV em especial. Então, a gente tem 
que buscar ao máximo que os desenhos, que os programas que 
eles assistam sejam educativos, pra tentar aproveitar de alguma 

forma esse mal que ele... que ele faz. (Entrevistada 6) 

Hoje em dia, assim, eu percebo que realmente as crianças estão 
muito vidrada, né, nessa parte virtual, são crianças dois, três anos, 
elas... só ficam... só ficam ligadas nessa questão virtual hoje de 
assistir desenho. Então eu tento assim, dar... tento trabalhar com 
ela no sentido de ela aproveitar bem, assim, colocar desenhos 
produtivos. Que ela realmente consiga aprender, né? Com alguns 
desenhos produtivos, realmente educativos, vídeos, musiquinhas. 
Entendeu? Principalmente a parte de inglês que ela gosta muito. 
(Entrevistada 7) 

Minha filha passa em torno de umas cinco horas mais ou menos 
utilizando mídias digitais como TV, vídeos, jogos eletrônicos, 
basicamente é a brincadeira dela, eh... durante a semana, já que 
não tem criança aqui pra ela brincar, então ela utiliza bastante 
essas mídias digitais. Não julgo que seja um tempo bom, acho sim 
um tempo excessivo. (Entrevistada 8) 

 

 Conforme apresentado, algumas mães demonstraram preocupação em 

saber orientar seus filhos sobre o que estão assistindo na televisão. Veem a 

televisão como influenciadora no imaginário da criança. 

 As crianças pesquisadas são telespectadoras assíduas de programações 

infantis, como desenhos animados, programas de brincadeiras e músicas 

relacionadas com o seu universo, mas estão também expostas a outros tipos de 

programação sem acompanhamento deliberado (KEYS et al., 2013).  

 Algumas crianças acompanham programações que não são 

necessariamente para a sua faixa etária, juntamente com seus responsáveis, a 

exemplo de filmes. Os responsáveis devem perceber que a criança não é um 

sujeito que apenas absorve aquilo que lhe é imposto, ela também é um ser 

pensante, que possui opiniões, pois constrói conhecimento, adquire experiência.    

Fim de semana, se a gente ficar dentro de casa, é televisão 
ligada desde a hora que acorda até a hora de dormir, se a 
gente não sair, por exemplo, um dia de chuva é ligada o 
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tempo inteiro, mesmo que não seja só pra ela, como filmes 
pra gente também. (Entrevistada 3) 

 

 Depreende-se das observações nas residências, que o hábito de ver 

televisão pode ser simultâneo com a execução de outras atividades, como fazer 

as refeições, sendo prática habitual de algumas crianças e famílias. Essa rotina 

intensifica-se ao fim de semana, quando todas as refeições são feitas em casa.  

 Para conhecer o mundo infantil, faz-se importante pontuar alguns 

aspectos que especificam a experiência da infância atualmente, construída na 

relação das crianças com a família, a sociedade e a mídia. Os próprios estudos 

culturais se afirmam como um espaço de investigação sobre a infância na 

atualidade (BUCKINGHAM, 2012). Compreender a infância contemporânea não 

implica apenas criticar as maneiras como as crianças se comportam a partir da 

relação estabelecida com os conteúdos midiáticos, mas refletir sobre a maneira 

como seus familiares a educam perante essa perspectiva, conforme as mães 

entrevistadas que são exemplos positivos de uso correto de televisão na faixa 

etária da criança.  

  

[...] a TV influencia, ensina muita coisa boa, se os pais souberem 
direcionar e colocar a criança para assistir uma programação 
adequada, de acordo com a idade da criança. (Entrevistada 5) 

 
Quando estamos assistindo TV, a gente evita a TV aberta e só 
deixa ver desenhos da idade dela, como os do canal Discovery 
Kids e o Netflix. (Entrevistada 10) 

 

 Algumas mães não apreciam determinados tipos de programação 

televisiva por entender que a criança possa ser influenciada.  

 As mães para que pudessem ser entrevistadas, deixaram seus 

smartphones com as crianças. Assim, as crianças têm acesso livre aos seus 

dispositivos pessoais, normalmente tablets e smartphones (GENC, 2014; 

FINDAHL, 2013; PLOWMAN et al., 2010).  
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 Os pais também usam os dispositivos móveis fora de casa, em ocasiões 

quando sabem que as crianças vão ficar entediadas e inquietas, a exemplo 

viagens longas de carro. Além disso, as mães revelam que seu smartphone tem 

a função de um “refúgio”, uma vez que permitem que as crianças brinquem com 

ele quando necessitam ficarem quietas ou ao menos comportadas, vide relatos 

das mães:  

Quando vamos a algum médico, não tem jeito, a solução é ficar 
no celular para não destruir tudo (rs) (Entrevistada 6) 

Assim, quando queremos sair para almoçar ou jantar fora e o local 
não possui aqueles espaços kids, sei que ela ficará muito inquieta 
e impaciente para ir embora [...] Como solução, baixo, antes de 
sair de casa, alguns dos desenhos que ela gosta do Netflix e lá se 
distrai no meu celular e consigo fazer uma refeição tranquila. 
(Entrevistada 10) 

 

  
 Ao observar algumas famílias e seus relatos, quando o consumo dos 

dispositivos dos pais – tablet e/ou smartphones - pelas crianças passa de 

ocasional a contínuo, os pais tendem a comprar aos filhos os seus próprios 

dispositivos eletrônicos, por obstinação dos filhos e também porque querem que 

os seus filhos “vaguem” os seus próprios aparelhos. 

 A Figura 14 a seguir mostra-nos aplicativos de internet mais utilizados dos 

últimos tempos, e a tarefa repassada às crianças era de apontar, através de um 

círculo, aqueles aplicativos que eles conhecessem.  

Figura 14 – Aplicativos internet que as crianças possuem conhecimento.  

 
Fonte: Elaboração própria.  
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 Mesmo que não sejam alfabetizadas, as crianças da faixa etária escolhida 

para esta pesquisa possuem uma memória boa de imagens quando o assunto é 

internet, jogos eletrônicos e até seus desenhos.  

 Na análise das respostas, a maioria das crianças que fazem parte dessa 

pesquisa conhecem o YouTube; o segundo aplicativo mais conhecido é o Netflix, 

com seis dos respondentes, em terceiro lugar vem o whatsapp com quatro 

crianças apontando o conhecer. Em menor destaque, pode-se citar os 

aplicativos de mídias sociais e pesquisa: Instagram e Google com um percentual 

de conhecimento três e uma respectivamente. Quanto aos aplicativos Twitter e 

Facebook, são os mais desconhecidos - as crianças dessa faixa etária do estudo 

não os identificaram. 

 
 Contudo, é pontualmente no YouTube que as crianças com menos de oito 

anos são mais vulneráveis a riscos (Henriques; Toledo, 2014), à exposição a 

conteúdo inadequado, sem os pais terem o devido controle. Além de tudo, 

estudos comprovam que as crianças desenvolvem estratégias complexas para 

fazer pesquisas, memorizando letras e símbolos de modo a conseguirem 

encontrar o conteúdo desejado, mesmo antes de serem alfabetizadas 

(HOURCADE et al., 2015). Prova disso é pelo relato da mãe sobre o conteúdo 

indevido no YouTube a que seu filho (Criança 1) já presenciou:  

Ah, sim! Às vezes aparece desenho conhecido em formato de 
caveira, agora como o Homem-Aranha, às vezes aparece o 
outro... (Entrevistada 1) 

 

 O aplicativo mencionado no relato da mãe revela a importância de estar 

junto aos filhos para ter certeza do conteúdo que estão assistindo é apropriado. 

O acesso à internet deve ser limitado, sendo que o aplicativo com mais 

frequência e que necessita desta limitação dos pais é o Youtube. As crianças 

pesquisadas não utilizam ainda redes sociais, a exemplo Instagram e Facebook. 

 

 Através de sons e cores o YouTube e os jogos atraem o universo infantil 

(Corrêa, 2015), nos relatos das crianças, mostram que, geralmente, são 

autorizadas a escolher os jogos por conta própria, sob supervisão de seus pais 

e mais diretamente de suas mães, preferindo jogos relacionados com universos 
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de personagens de desenhos animados de que gostam. As preferências dos 

jogos pelas crianças estão fortemente relacionadas com o seu gênero. 

 
 Dentro ainda deste tema, a pesquisadora foi juntamente das próprias 

crianças para descobrir o que acham a respeito de vídeos. No trecho abaixo da 

criança, quando perguntada sobre um vídeo ou programa na TV em que aparece 

um brinquedo, sua primeira lembrança foram os vídeos do YouTube e também 

que foi proibido de assistir a esses vídeos, conforme foi relatado por sua mãe:   

Já do YouTube. É o menino, ele compra brinquedo. O nome dele 
é Paulinho32. Meu pai não deixa eu assistir esses vídeos. (Criança 
1) 

 

 Somente no Brasil existem 61 canais de vídeos do YouTube para as 

crianças (ESPM MEDIA LAB, 2016).  O ideal para o uso das mídias digitais é 

negociar constantemente com os filhos, principalmente em relação ao YouTube, 

e monitorar também o conteúdo no geral a que eles estão expostos.  

O YouTube a gente já não libera por conta que não tem como a 
gente filtrar, apesar dele gostar muito do YouTube, né? Ele tem 
primos que já são maiores e que escuta, veem vídeos do 
YouTube, mas como ele é muito pequeno ainda, ao meu ver, são 
conteúdos que não são apropriados pra idade dele. Então eu vejo 
dessa maneira, não utilizar essa mídia digital. (Entrevistada 1) 

 
De verdade... eu sinceramente digo, mas essa garota não sabe 
ler direito, está ainda na fase do aprender a escrever, como é que 
ela sabe usar o YouTube? Como, não sei! Eu já perguntei, e ela 
diz: Mãe, tem que ir aqui, carrega isso aqui, e depois tem que vir 
por aqui... aí aparecem as imagens e depois carrega o vídeo. 
(Entrevistada 4)  

Eu só evito que ele use o celular, porque eu não gosto que ele 
veja o YouTube normal e no tablet tem o YouTube Kids, eu prefiro 
que ele veja, mesmo que eu ache que o conteúdo... mesmo do 
Kids não seja tão adequado, eu prefiro que ele use o do tablet. 
(Entrevistada 5) 

Para as meninas, o YouTube é um ruim influenciador, eu já gastei 
muito com minha filha e estou limitando o uso desse canal. A 

 
32 Paulinho e Toquinho são dois irmãos com idades entre 3 e 6 anos que gravam vídeos para o 
Youtube abrindo e montando diversos tipos de brinquedos, fazem experiências com comidas e 
brincadeiras. 
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boneca LOL é a atual que ela mais gosta, acredito que a sua 
popularidade entre as meninas vem mesmo do YouTube. Eu acho 
que já gastei uns 3.000 reais com as minibonecas.               
(Entrevistada 9) 

 

 A descoberta trazida pela pesquisa foi que, o YouTube é uma fonte de 

preocupação para os pais. Porém, não impeditivo, as mães da presente pesquisa 

optaram por um controle ocasional em vez de um controle mais constante. Com 

exceção da Entrevistada 1 que proibiu a criança (Criança 1) de assistir vídeos 

no YouTube, para a referida tarefa, desinstalou o aplicativo em seu celular e no 

tablet de seu filho. 

 As mães disseram monitorar os conteúdos a que os filhos assistem, 

ouvindo os sons dos vídeos enquanto elas estão ocupadas com suas tarefas 

diversas, tendo, portanto, alguma noção dos conteúdos a que os filhos estão 

assistindo, mas não uma exatidão do conteúdo. 

 Em uma das regras impostas pelas mães - e que as crianças desta 

pesquisa devem seguir - é a que limita o tempo de utilização dos dispositivos 

digitais, pois algumas mães preocupam-se mais com as consequências do uso 

excessivo: estresse, frustração, hiperatividade, cansaço, falta de contato social, 

falta de atividades ao ar livre. Outras mães possuem preocupação com os riscos 

associados ao conteúdo: violência, publicidade, conteúdo sexual.  

 Deste modo, as crianças sabem que têm restrições de tempo de utilização 

impostas pelas mães, mas relatam que gostariam de jogar por períodos mais 

longos, sendo esta indicação de tempo mais comum entre os meninos. As 

meninas também costumam jogar no tablet, mas apreciam mais outras 

atividades fora do tablet, tais como: desenhar ou brincar com brinquedos. No 

geral, as crianças mencionaram que ficam mais tempo junto as mídias digitais 

do que os pais admitem.  

 Como as crianças estão com certa dependência ao uso de tablet e 

smartphone, os pais usam isso a seu favor. Quando a criança tem 

comportamento ruim, um dos meios de castigo para aprender é ficar sem o uso 

da mídia digital, conforme informa a mãe em um trecho da entrevista:  
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Se ele não se portar bem, tiramos o tablet. [...] Houve um fim de 
semana que ele se comportou muito mal e eu: o tablet acabou.  
Quando não pode utilizar o brinquedo eletrônico, afeta bastante. 
Sim, sim (risos). Sim, porque ele adora, ele adora o tablet. 
(Entrevistada 5) 

 

 

5.6.5 Competências digitais das crianças 

 

 Na maioria dos casos, as mães entrevistadas têm uma percepção 

altamente limitada do tablet ou smartphone, considerando-os como brinquedos 

ou fontes de entretenimento, não ponderando todo o seu potencial pedagógico. 

 Poucas das mães entrevistadas mencionam a utilidade da mídia digital 

para trabalhos escolares para pesquisas, muito menos que as ferramentas 

digitais podem promover o desenvolvimento das crianças, ou seja, memória, 

motivação para leitura, entre outros. 

 A totalidade das crianças têm algum tipo de aula que envolve tecnologias 

na escola, no entanto não usam o tablet e/ou smartphones em exercícios como 

os trabalhos de casa ou qualquer outra categoria de atividade da escola em suas 

residências. Ficando estes dispositivos raramente usados para fins pedagógicos. 

 Existem no mercado diversos aplicativos educacionais tais como: o 

Discovery kids play que disponibiliza jogos interativos; o Noggin focado em 

crianças do Ensino Infantil, oferece episódios de desenhos e jogos educativos; 

o Kiddle, um site de busca só para as crianças, oferece buscas com resultados 

seguros, visuais e intuitivo, por lá as crianças buscam imagens, vídeos de forma 

tranquila.  

 Quando perguntadas como as mídias digitais podem ser voltadas para o 

desenvolvimento do público infantil, segue o relato da mãe:  

Ela gosta muito das mídias digitais... os aplicativos de inglês, eu 
coloco músicas em inglês, eu faço essa parte, realmente assim, 
tento trabalhar pra que ela não fique só vendo... besteiras na 
internet assim que não vão agregar em nada pra ela na verdade, 
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fora as propagandas que entram no meio dos vídeos infantis de 
desenhos como Peppa, um saco. (Entrevistada 7) 

 

 Embora as crianças desenvolvam inúmeras competências com o tablet 

e/ou smartphone, como a coordenação olho e mão, e questionamentos de 

tentativa e erro, atividades mais focadas para a escrita, leitura e matemática não 

são bem aproveitadas. 

 Os pais além de não estarem cientes dos riscos aos quais suas crianças 

estão realmente expostas, ainda acreditam que não há ainda razão para se 

preocuparem, pois, os filhos ainda não sabem ler. É árduo constatar um padrão 

relacionado com o estilo de permissão junto as mídias digitais dos pais, ou na 

sua correlação com as práticas das crianças. Cada família é heterogênea da 

outra, sendo difícil caracterizar as tendências. 

 As crianças são mais competentes do que os pais estão cientes, e, apesar 

do importante papel desempenhado pelos pais na adoção e envolvimento com 

dispositivos digitais pelas crianças, deve ser considerado que elas podem ou não 

pedir ajuda, aos pais, na utilização quando tiverem dúvidas (PLOWMAN et al., 

2015). 

 

 Chamou a atenção um relato da Mãe, a respeito de um episódio de uso 

de mídia pelo seu filho (Criança 6).  As crianças, além de estarem sujeitas a 

vídeos com conteúdo inapropriado, os pais podem ter gastos indesejáveis com 

as mídias digitais. A fiscalização junto às crianças sobre o que estão fazendo no 

tablet ou smartphone é indispensável:  

 
Tenho uma história que surpreendeu a família e no gasto que 
tivemos também. Nós não sabíamos que o código do cartão ficava 
gravado no celular se tiver feito alguma compra no dia, com isso 
não é preciso inserir o código e assim pode continuar a fazer 
compras. O (Criança 6) pegou o celular no dia que fiz alguma 
compra... Quando chegou a fatura, veio com três ou quatro 
compras seguidas de aplicativos do google play... E no total 
gastamos 89,90 reais em aplicações para pagar (risos), foi tenso. 
 
Foi ele quem comprou e sozinho! Não era preciso o código porque 
eu tinha acabado de comprar algum aplicativo. Ele continuou lá 
na seção de aplicativos e esteve entretido a comprar jogos. [...] 
depois do gasto, estamos em uma vigilância dobrada. 
(Entrevistada 6) 
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 No que corresponde a competências digitais, as crianças, em sua maior 

parte, estão muito à vontade com seus dispositivos digitais. Eles sabem ligar e 

desligar seus tablets e/ou smartphones, sabem como acessar à App Store ou 

Google Play e instalar aplicações. Conseguem também executar outras funções 

como tirar fotos e fazer pequenos vídeos. Geralmente, as crianças não percebem 

as tecnologias digitais como sendo perigosas. 

 Por ser um meio de comunicação voltado à fantasia, a mídia digital cria 

empatia e encanta ainda mais o público infantil (RIVOLTELLA, 2012). Cabe a 

família mediar junto às crianças, fazendo um acompanhamento que proporcione 

a ela entender os motivos de usar corretamente a mídia digital.  

 Consta no diário de campo, quando as crianças manuseavam seus tablets 

e/ou smartphones para jogar ou assistirem vídeos foram várias as vezes que 

apareceram “janelas” pop-up com publicidade para comprar jogos ou produtos 

de personagens licenciados. Quando questionadas sobre o que seria aquela 

“janela”, elas revelaram que era para “comprar coisas” sendo proibido em sua 

casa e as baniam de modo a continuar o jogo. 

 O acesso à internet desenfreado, aguça os desejos de consumo 

(Hasebrink, 2014), tanto dos adultos e mais ainda das crianças, uma vez que o 

mundo virtual oferece muitas possibilidades de aquisições por meio das 

propagandas ilusivas. Nesse sentido, torna-se relevante observar como as 

famílias constroem suas convicções em torno do ato de consumir.  

 Existem relatos por parte das crianças quanto ao comprar brinquedos 

visualizados em alguma mídia digital, confrontando a teoria desenvolvida por 

(Buckingham, 2007; Belloni, 2013) que as propagandas podem vir a influenciar, 

porém as crianças não são meras receptoras dos produtos midiáticos:   

Eu lembro um pouquinho dos vídeos. Não. AH! Ganhei Sim... Os 
robôs. Que eu já comprei o Ótimus robô dos vídeos. (Criança 6) 

Bom, na televisão não aparece muito, mas no celular sim. Eh... 
eu... eu já comprei com minha Vó a LOL e uma grande boneca. 

(Criança 8) 
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 Em uma linha oposta à de (Buckingham, 2007; Belloni, 2013) e que 

corresponde aos achados desta pesquisa, Barros et al. (2013) apontam que as 

crianças são mais permeáveis aos estímulos de marketing que seriam capazes 

não apenas de influenciar processos inerentes ao consumo, mas também o 

desenvolvimento individual.  

  

 O que se pôde observar nas residências participantes desta pesquisa é 

ver como o uso dos objetos de consumo (mesmo os duráveis) são amplamente 

descartáveis para abrir espaço a novas aquisições. Todas as famílias contidas 

nesta pesquisa são exemplos de consumidores que não possuem lista de 

prioridades de consumo.  

 O publicitário, de acordo com o entendimento das entrevistadas, sabe 

muito bem o tipo de público que precisa atingir para provocar futuras compras. 

Por isso, escolhe grupos multiétnicos e, principalmente, em imagens que a 

criança possa memorizar. Com isso, seus filhos recordam não somente o 

produto, mas a imagem associada a ele - o que é de extrema importância para 

a marca divulgada no intervalo comercial. 

 Para Shultz II e Holbrook (2009, p. 124) “o mercado, muitas vezes, ao 

explorarem clientes, podem tirar proveito dos consumidores vulneráveis, em 

particular as crianças”, vale ressaltar uma ocorrência muito importante 

interessante que foi reportado por duas entrevistadas: que vulnerabilidade por 

parte de seus filhos e oportunismo do mercado digital caminham juntos, ou seja, 

a vulnerabilidade por parte dos consumidores e o oportunismo por parte do 

mercado.   

 Não há como evitar dizer que as mídias digitais no geral são um instrumento 

de influência na formação de características de consumo das crianças, de acordo 

com a assimilação de uma determinada propaganda na programação em que 

todos os membros da família trocam impressões sobre o que se está vendo e 

assim decidem se vão ou não consumir determinado objeto por interferência 

dessa. De fato, isso muito se relaciona ao grau de educação, discernimento e 

prioridades de vida que têm em conjunto com sua família.   
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CAPÍTULO 6 – CONCLUSÕES, CONTRIBUIÇÕES E SUGESTÕES  

 

6.1 CONCLUSÕES  

 

 O atingimento do objetivo principal se deu através da análise sobre as 

entrevistas feitas nas residências das crianças e os dados coletados nas escolas 

sendo possível identificar o processo de consumo de brinquedos na faixa etária 

do ensino infantil. Consumo este que se dá por influências de quem faz parte do 

seu convívio, tornando factível o aumento da compreensão do comportamento 

do consumidor infantil.    

 O consumo de brinquedos pelas crianças é reconhecido pelo ato de se ter 

os objetos, devido a facilidade encontrada no consumir o que deseja sem ser por 

uma necessidade. A influência dos familiares e dos fatores externos como 

amigos, escola e mídia digital dificulta a desassociação entre a infância e as 

práticas de consumo.  

 Ao fazer um vínculo entre o tema deste estudo, confirmando a sua 

relevância captada através das análises, e a teoria, os autores defendem que 

com a disseminação das mídias digitais, as pessoas têm ficado vulneráveis 

diante de um verdadeiro bombardeio de informações, visto que a linguagem da 

mídia tem como preocupação o envolvimento mais intenso dos consumidores 

(Marbach; Lages; Nunan, 2016).  

 As informações de consumo que as crianças possuem acesso provém de 

diversos meios como, por exemplo: televisão, internet, celular, tablet, entre 

outros. De acordo com as famílias, o mundo digital está a fazer com que tudo 

seja mais rápido e fácil. As tecnologias digitais são consideradas pelas mães 

como posse fundamental para o futuro dos filhos. 

 A seguir serão respondidos os pontos descritos nos seis objetivos 

intermediários delineados no início deste estudo, que também foram atingidos, 

conforme abaixo:  
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1. Identificar o significado do consumo de brinquedos para as crianças, 

verificando a diferença de gênero, de hábitos, de valores e preferências. 

 

 

  O consumo para as crianças vem através dos estímulos que lhe são 

dados, estes pedem para si um brinquedo que viram com outro amigo ou mesmo 

de algum meio publicitário, focado mais no valor do desejo e não em uma 

necessidade. 

 
 O gênero da criança é determinante, de preferências distintas na seleção 

de brincadeiras, brinquedos, desenhos animados e vídeos da mídia digital. 

Constatou-se que a variedade de produtos destinados às crianças, é algo que 

se encontra difundido na mídia digital, sendo itens cada vez mais personalizados, 

divididos por gênero e focados nos personagens infantis.  

 A pesquisadora percebeu durante as 12 entrevistas realizadas, que as 

crianças possuem em seu cotidiano o hábito de brincar. Hábito este muitas vezes 

atraledo ao uso das mídias digitais e consequentemente tornando as crianças 

sucetíveis a propagandas e produtos que estimulem o seu consumo. 

 A preferência das crianças é pelo tablet, seguido de smartphone, pois são: 

atraentes, interativos e portáteis. Estão a substituir, em certa medida, a TV a 

cabo, pois conteúdo semelhante pode ser visto nos canais do YouTube e no 

Netflix. As crianças, mesmo sem saberem ainda dominar a leitura, descobrem 

através de seus próprios recursos e técnicas como atingir os seus objetivos de 

entretenimento, com base na memorização de ícones e imagens. 

 Na questão do valor junto a percepção de seus familiares, foi constatado 

a falta de paciência das crianças. Para tudo existe o ‘imediatismo’, do contrário 

fazem birras, e os familiares na maioria das vezes acabam cedendo aos desejos 

infantis. 

 Neste sentido, como um dos objetivos deste estudo era contribuir para o 

aumento da compreensão sobre o comportamento do consumidor infantil, 

conclui-se que, as crianças conseguem relacionar a sua felicidade ao ato de 
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consumir. São desejos que são substituídos imediatamente após serem 

atendidos. 

  

2. Verificar se existe influência da família no processo de escolha do 

consumidor infantil. 

 

 A influência familiar é um dos principais motivos que fazem as crianças 

ficarem consumistas. O comportamento que as famílias têm em relação aos 

desejos das crianças no momento do consumo diverge entre se deixar influenciar 

pelos pedidos das crianças e se impor limites.  

 Quando as mães foram questionadas sobre o consumo de brinquedos, a 

análise dos dados revelou que há um grau considerável de influência, onde a 

maioria das mães ao se deparar com o pedido de suas crianças acabam 

realizando seus desejos de consumo. As mães ainda pregam que só dão 

brinquedos em datas comemorativas, mas foi observado em campo que a prática 

é diferente, ou seja, não só as crianças são influenciadas pelos pais, como 

também os pais são motivados pelos filhos durante o processo de compra de 

brinquedo.  

 É importante destacar que os familiares, não somente as mães, 

apontaram que tem dificuldade em dizer não a criança. Em um desejo 

imprudente de agradar as crianças, fazendo suas vontades de consumo acaba 

por ser um ato comum dentro das famílias entrevistadas. 

 

 

3. Descrever o papel da escola na disseminação das tecnologias, por ser um 

campo de conhecimento, e como ela impacta no consumo de brinquedos. 

 

 Ao analisar o papel da escola foi constatado o uso das tecnologias digitais, 

e mostrado como as crianças ficam motivadas com as descobertas advindas 

dessas inovações. A escola consegue otimizar o processo de aprendizagem 

através dessas tecnologias colaborarando para formação do pensamento crítico 

e inteligência emocional nas crianças.  
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 No que se refere às escolas, o ideal é que trabalhem em conjunto com as 

famílias para promover a conscientização sobre os perigos e riscos das crianças 

diante das mídias digitais, a fim de, possibilitar práticas digitais informadas, 

diversificadas e seguras, com o intuito de integrar a aprendizagem infantil numa 

abordagem abrangente. Cabe ressaltar que existem desvantagens na utilização 

por longos períodos dos meios digitais, tais como: a diminuição da desenvoltura 

e das competências sociais. 

 Existe nas escolas uma grande difusão do consumo, exemplificado nos 

materiais escolares, lancheiras e nos brinquedos que a criança leva de casa. 

Levando em consideração que as visitas e o diário de campo traduzem o fato de 

que a escola, já na Educação infantil, não é apenas um local de recreação 

infantil, e sim, um espaço para construção e desenvolvimento do conhecimento 

das crianças, complementando a ação da família e da sociedade (SOUSA 

JUNIOR, 2009).     

 O papel desempenhado pelas escolas, através de seus professores – por 

deterem um contato maior com o aluno, é equilibrar a educação enfatizada na 

afetividade e no cognitivo, assim evitam que a criança se transforme em um 

sujeito individualista, visto que, as crianças estão desenvolvendo uma percepção 

maior sobre o consumo, influenciadas pelas características do capitalismo, 

cobiçando sempre o querer e o ter mais.    

 Percebe-se que, de fato, existem algumas lacunas importantes entre a 

percepção dos pais e as práticas digitais das crianças. O grupo de pais e filhos 

entrevistados compartilham uma percepção de que eles consideram as 

tecnologias como um brinquedo, o que os leva a ignorar o seu potencial 

pedagógico. Evitando o uso da tecnologia só como entretenimento as escolas 

em conjunto com os pais poderiam valorizar melhor esse potencial em busca de 

maior aproveitamento. 

 

 

4. Verificar se existe influência dos amigos no consumo de brinquedos. 
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  A descoberta trazida pela pesquisa realizada foi de que, o consumir 

brinquedos de preferência igual ao do amigo, tem todo um significado de 

pertencimento junto ao grupo de amigos, um desejo de ser aceito através de 

objetos iguais.  

 As crianças quando reunidas com seus amigos, fazem descobertas, 

ganham experiências de socialização, autonomia, altruísmo, afeição recíproca e 

assim não sentem a necessidade de se isolar no ambiente da mídia digital. 

 Apesar de algumas críticas das mães sobre a influência dos amigos na 

aquisição de brinquedos, relatam que os amigos auxiliam e muito na socialização 

de seus filhos e são um dos principais motivos para o consumo de brinquedos, 

é o principal apelo das entrevistadas para justificar as compras de brinquedos 

fora de datas comemorativas.   

 Ficou claro que, entre os amigos existe, uma relação de troca de 

experiências e estes são também adeptos aos meios digitais, acessam e trocam 

conhecimento entre si, como os vídeos e os jogos eletrônicos.   

 

5. Descrever o papel das mídias digitais nos relacionamentos entre as 

crianças e sua posterior influência no consumo de brinquedos.  

 

 Como a grande problemática da pesquisa, foi identificar o papel das 

mídias digitais nos relacionamentos entre as crianças e sua posterior influência 

no consumo de brinquedos, atentou-se então que as empresas estão se 

empenhando para criar projetos estratégicos para fixar a atenção dos pequenos 

em frente à televisão e outras mídias eletrônicas, como por exemplo, desenhos 

animados com personagens que as crianças se identificam e desejam ser; 

marcas de produtos conhecidos que surgem em todos os meios de 

comunicação, cativando assim as crianças e criando nelas a vontade de possuí-

los. Este episódio pôde ser constatado nas entrevistas com as crianças.  

 

 Em relação ao uso das mídias no geral e seu consumo pelas crianças, as 

mães revelam que tem a função de um “refúgio”, uma vez que permitem que as 
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crianças ‘brinquem’ com ele quando as mães necessitam que as crianças fiquem 

quietas ou ao menos comportadas, mantendo-as entretidas. Pode-se dizer que 

os aparelhos eletrônicos funcionam quase como a antiga “chupeta”, um artifício 

para que a crianças se mantenha entretida, calma, deixando assim os pais mais 

confortáveis. 

 

 As mídias digitais no geral são sim um instrumento de influência na 

formação de características de consumo das crianças, de acordo com a 

assimilação de uma determinada propaganda na programação em que todos os 

membros da família trocam impressões sobre o que se está vendo e assim 

decidem se vão ou não consumir determinado objeto por interferência dessa. De 

fato, isso muito se relaciona ao grau de educação, discernimento e prioridades 

de vida que têm em conjunto com sua família.   

 

  

6.2 CONTRIBUIÇÕES TEÓRICAS E PRÁTICAS 

 

6.2.1 Contribuições Acadêmicas 

   
 No campo teórico, este estudo contribuiu por ampliar o entendimento já 

existente sobre como a mídia digital influencia no consumo de brinquedos pelas 

crianças na faixa etária do ensino infantil, e compreender sobre o comportamento 

do consumidor infantil, que é, em sua maioria, restrita a uma percepção 

momentânea e transformar em uma experiência formativa familiar, individual, 

coletiva e construída ao longo do tempo. 

 Pesquisas científicas brasileiras estão incipientes nessa temática, uma 

vez que o setor infantil tem grande representatividade para o País. Se faz 

necessário, desenvolver mais materiais categóricos, atraentes e eficazes para 

impactar e participar os pais e as crianças na temática do consumo consciente 

de brinquedos.  

 Dessa forma, o trabalho deu início às discussões da influência da mídia 

digital na propensão ao consumo e, contribuiu assim para o preenchimento de 
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lacunas encontradas no comportamento do consumidor entre pais e filhos, 

mostrando que existem fatores, que não somente a renda, que influenciam no 

consumo de brinquedos, como os amigos, escola e as mídias digitais.  

   
 

6.2.2. Contribuição gerencial 

  

 O público estratégico da indústria de entretenimento deveria investir mais 

em conteúdos pedagógicos, jogos e aplicativos relacionados com os 

personagens da televisão, pois existe mercado para absorver.  

 Os fabricantes e/ ou produtores de vídeos e jogos eletrônicos necessitam 

aprimorar um sistema de codificação mais fácil e exato para a classificação etária 

de seus vídeos e jogos, de preferência com base em cores, visível no ícone e de 

fácil assimilação, tanto para os pais como para as crianças. 

 Na esfera pública e/ou social, o governo, poderá contribuir com 

campanhas de conscientização do consumo, colaborar na criação de programas 

voltados à educação financeira, fiscalizar com mais ênfase o marketing voltado 

para o público infantil.   

 

 
6.3 SUGESTÕES PARA PESQUISAS FUTURAS 

 

✓ Compreender a intenção de mães em estabelecer comportamentos 

simplificadores na vida dos filhos, em todas as etapas do processo 

de consumo, ou seja, investigar o esforço delas em consumir 

menos e como funciona o descarte de brinquedos;  

✓ Analisar os processos envolvendo o comportamento infantil diante 

das mídias digitais em outras regiões do País e também em outro 

grupo etário, é significativo comparar crianças que são capazes de 

ler e escrever com outras que não são;  

✓ Empregar outros métodos, como por exemplo a etnografia, para 

aprofundar os conhecimentos obtidos com este estudo.  
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✓ Analisar o consumo infantil fazendo um comparativa entre as 

diferentes classes sociais. 

 

 

6.4 APLICABILIDADE 

 

✓ Pode ser aplicada como ferramenta de auxílio na criação de novos 

desenhos educativos que sejam coerentes com a expectativa dos pais e 

educadores;  

✓ Investir em um melhor espaço de recreação nas escolas, estas quando 

direcionadas à educação infantil (de zero a cinco anos), e ainda, 

educadores com treinamentos mais aprofundados, a respeito da 

importância de brinquedos e brincadeiras;  

✓ Conscientização dos pais no adquirir brinquedos na medida certa e terem 

a preocupação com os filhos em curtirem mais as brincadeiras ao ar livre; 

✓ Outra possibilidade ponderada é se o projeto evoluísse para o incremento 

de ações de sensibilização e materiais informativos, tanto para pais como 

para as crianças, para avaliar o impacto de tais materiais. 
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APÊNDICE 1- ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO ÀS CRIANÇAS 

 
✓ Quebra gelo com a historinha do show da Luna (mostrar uma parte do 

episódio do show da Luna para a criança):  
 
Luna é uma garota que ama ciências e é muito curiosa. A cada episódio 
há uma descoberta a ser realizada, o que pode acontecer no seu próprio 
quarto, no quintal de casa ou em qualquer lugar onde esteja brincando. 
Ela sempre envolve seu irmão menor, Júpiter, em suas aventuras.... 
 
- Você gosta de brincar?  
- Gosta de fazer novas descobertas? 

 
 
Dados demográficos 

 
Você é:  
 

 
 
 

Circule a mãozinha em que mostra sua idade:  
 

 
 

Hábitos de mídia 
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O que você tem acesso todo dia, visualizar o quadrinho abaixo:  
 

 
 
Você gosta de televisão e internet (mídias digitais)? 
 
Você costuma assistir televisão?  
 
Me fala um pouco sobre assistir TV, quando você acorda você vê tv? E de 
manhã, antes do almoço. Enquanto você almoça? De tarde? e antes de 
dormir? 

 

 
Me fale qual aplicativo da internet abaixo você conhece ou mesmo utiliza:  
 

 
 
 

E costuma assistir vídeos (canais You Tube) e/ou jogar jogos eletrônicos na 
internet?  

 
Momentos de compra 

 
Quando você está passeando em um shopping, você compraria algum 
brinquedo. Você pode ficar à vontade para falar o que for importante para você, 
não tem brinquedos certos ou errados, o que vale é seu gosto. 
 

 

Preferência por tipos de brinquedo 
 

Se sim, me fala sobre esse brinquedo e o por que você o quer? 
 

 

Influência de amigos 



174 
 

 
 
Você tem muitos amigos? Eles são de onde (escola, bairro, primos, etc.)? 
 
Onde vocês costumam brincar? 

 
Existe algum tipo de brincadeira que vocês mais gostam?  
 
Quando você não tem alguma coisa que os seus amigos tenham, como você se 
sente?  
 
 

Influência da escola 
 

 Você leva brinquedos para sua escola? 
 

Alguém na sua escola deixou de brincar com você por que não tinha algum 
brinquedo ou outra coisa? 

  
 

Influência da mídia 
 
 

Você já comprou algo que assistiu na televisão e/ou nos vídeos? Se não, tem 
vontade? Pedir exemplo.  

 
 
Implicações sociais 

 
Você possui quais destas atividades na escola: 

 
        (    ) aula de música e dança 
 
        (    ) aula de informática  
 
        (    ) aula livre - assistir filmes e desenhos 
 
        (    ) atividade extra – judô, balé, natação, etc. 
 
 
 

Socialização da família 
 
 

Você costuma sair com sua família para passear?  
 
 
O que você faz para se divertir no dia a dia?  
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APÊNDICE 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O RESPONSÁVEL PELA 

CRIANÇA 

 
Perfil do responsável 

 
Qual o tipo de parentesco com a criança? _____________________________ 
 

Qual sua idade? _____________________ 
 

Estado Civil? _______________________ 
 

Escolaridade? ______________________ 
 

Qual sua ocupação? ______________________________________________ 

 
Hábitos de mídias da criança 

 
Na sua opinião o que faz a criança gostar de televisão? Você acha que seu filho 
(a) responderia o mesmo? 
 
 

Na sua opinião o que faz a criança gostar de vídeos e/ou jogar jogos eletrônicos 
na internet? 

 
 

Quanto tempo a criança passa junto as mídias digitais (Ex. TV, vídeos e jogos 
eletrônicos)?  
 

Mediação acesso mídia digital  
 
 

Existe algum tipo de mídia digital que você prefere que a criança não utilize? Caso 
exista, como você impede o uso? 

 
 

Você já tentou diminuir o tempo de uso da mídia digital da criança? 
 
 

A criança já utilizou alguma vez escondido de você as mídias digitais? 
 
 

Para utilizar as mídias digitais ele (a) já deixou alguma vez de: comer, fazer lições 
de casa, dormir, passar tempo com os familiares?  
 

Socialização da família  
 

 
O que a família gosta de fazer no tempo livre? 
 

Vocês costumam sair para passear? Se sim, geralmente vão para quais 

lugares?  
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Influência amigos da criança 

 

A criança tem muitos amigos? De onde são essas crianças (escola, vizinhos, 

parentes)? 

 

A criança já mencionou alguma vez que deixou de brincar com alguém?  

 

 

Você acredita que ele se preocupa com a forma que os amigos pensam sobre 

ele (a)?  

 

Quando a criança não tem alguma coisa que os seus amigos têm, como você 

acha que ele/ela se sente? E você o que pensa sobre isso?  

 

Influencia escola 
 

A criança costuma levar brinquedos para a escola?  

 

A criança já se sentiu excluído por seus amigos na escola por que não tinha 

algum brinquedo?  

 

Momento de compra  
 

Você costuma comprar brinquedos?  

(   ) Sempre  

 

(   ) Ás vezes 

 

(   ) Raramente 

 

O que pensa em relação ao “não poder comprar” quando é pedido?  

 

A criança já pediu alguma coisa que você achou caro? E mesmo assim 

comprou ou não?  

 

Implicações sociais 
 

A criança tem atividades extras fora da escola?  

 

Você acha que sua casa é um ambiente bom para a criança?  
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APÊNDICE 3 – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PROFESSOR (A) 

 

Perfil do responsável 

 
Qual sua idade? _____________________ 
 

Escolaridade? _______________________ 
 

Qual sua ocupação? ______________________________________________ 
 
Quanto tempo de experiência na Educação infantil? _____________________ 

 

Criança e escola 
 

Qual sua avaliação em relação ao comportamento das crianças nos dias de hoje?  
 
Os brinquedos ajudam nas relações sociais das crianças?  
 
A criança já se sentiu excluída por seus amigos na escola por que não tinha 

algum brinquedo?  

 

Escola e tecnologia 
 
            Qual sua avaliação em relação a tecnologia e educação?  
            

 A escola faz uso de alguma tecnologia em sala de aula, ex.: aplicativos, jogos  
educacionais? 
 
Em relação ao uso da tecnologia por crianças, a escola participa na formação de 
uma cultura de educação digital? 

 
 

Professor (a) e família da criança 
 

 A comunicação entre pais e professores está alinhada? Ou precisa de 

melhorias... 

 

Os pais oferecem suporte no processo educacional dos filhos?  

Implicações sociais 
 

Você acha que a sala de aula é um ambiente importante para a criança 

desenvolver sua imaginação, ‘criar’ brinquedos e brincadeiras criativas?  

 

Você considera que as escolas deveriam estimular mais o aprendizado infantil 

através de brinquedos?  

 

Na sua visão, atualmente, os desenhos estão mais educativos? 
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APENDICE 4 – TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS, MÃES, 
PROFESSORAS E ESCOLAS 

 
 
Pesquisadores responsáveis: Profª. Drª. Cecília Mattoso e pesquisadora Petrine Monteiro.  

 
Este é um convite especial para seu filho possa participar voluntariamente do estudo 
“CONSUMO DE BRINQUEDOS MOTIVADO PELA MÍDIA DIGITAL: vulnerabilidade 
das crianças do ensino infantil”. Por favor, leia com atenção as informações abaixo 
antes de dar seu consentimento para participar ou não do estudo. 
Qualquer dúvida sobre o estudo ou sobre este documento pergunte diretamente a 
pesquisadora Petrine Monteiro ou entre em contato através do telefone (82) 99607-
5253. 
 
OBJETIVO DO ESTUDO 
 
Analisar a influência da mídia digital sobre o consumo de brinquedos pelas crianças na 
faixa etária do ensino infantil (dois a cinco anos).   
Quanto aos objetivos intermediários, para que o objetivo final deste estudo seja atingido, 
os seguintes objetivos intermediários são propostos: 
1.Identificar o significado do consumo de brinquedos para as crianças, verificando a 
diferença de gênero, hábitos, valores e preferências; 
2.Verificar se existe influência da família no processo de escolha do consumidor infantil; 
3.Analisar o papel da escola na disseminação das tecnologias, por ser um campo de 
conhecimento, e como ela impacta no consumo de brinquedos; 
4. Influência dos amigos no consumo de brinquedos; 
5.Analisar o papel das mídias digitais nos relacionamentos entre as crianças e sua 
posterior influência no consumo de brinquedos. 
 
PROCEDIMENTOS 
Seu filho (a) responderá a perguntas relacionadas a hábitos de mídias digitais e sobre 
brinquedos e brincadeiras.  
Mães e professoras vão responder também perguntas relacionadas as práticas de 
mídias digitais das crianças, consumo de brinquedos e como são as brincadeiras junto 
as crianças.  
Nas escolas haverá apenas observação não participante, análise documental e registro 
de fotografias.  
 
PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA 
A participação neste estudo é voluntária e os participantes terão plena e total liberdade 
para desistir do estudo a qualquer momento, sem que isso acarrete qualquer prejuízo 
para ele. 
 
GARANTIA DE SIGILO E PRIVACIDADE 
As informações relacionadas ao estudo são confidenciais e qualquer informação 
divulgada em relatório ou publicação será feita sob forma codificada, para que a 
confidencialidade seja mantida. A pesquisadora garante que seu nome não será 
divulgado sob hipótese alguma. 
 
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS 
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Você e seu filho podem fazer todas perguntas que julgarem necessárias durante e após 
o estudo. Assim como as professoras e as escolas participantes. 
Diante do exposto acima eu, ___________________________________________, 
declaro que fui esclarecida (o) sobre os objetivos e procedimentos do presente estudo.  
 
Autorizo a participação livre e espontânea de meu filho (a) 
________________________________________ para o estudo em questão. 
 
Declaro também não possuir nenhum grau de dependência profissional ou educacional 
com os pesquisadores envolvidos nesse projeto (ou seja, os pesquisadores desse 
projeto não podem me prejudicar de modo algum no trabalho ou nos estudos), não me 
sentindo pressionado de nenhum modo a participar dessa pesquisa. 
 
 
Maceió, ______ de ______________  de 2018. 
 
 
                            ___________________________________  
 
                             (Assinatura responsável legal pela criança)  
 
 
Responsável RG __________________                               
 
 
_______________________________________________ 
Pesquisadora RG 99001315799 SSP-AL 

 


