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RESUMO 
Este estudo tem como foco a análise das relações entre a criança e o consumo 
por meio da manifestação imperativa da propaganda infantil contemporânea 
através da mídia. Leva-se em conta as abordagens teóricas de autores pós-
modernos, especialmente de Jean Baudrillard, apresentando recortes da 
sociedade, infância, consumo e mídia para compreender a cultura de consumo 
que envolve o segmento infantil. Buscar-se-á, com isso, compreender de 
maneira crítica os diálogos entre a propaganda, o consumo e a criança na 
contemporaneidade. Esta será uma análise que naturalmente encontrará 
desencontros com o pensamento publicitário mercantil. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE 2000) aponta que crianças de 4 a 14 anos representam 

37.245.906 de brasileiros, quase 22% da população do país. Além disso, 78% 

dessas crianças vivem em situação domiciliar urbana, ou seja, mais próximas 

aos bens de consumo e expostas à comunicação publicitária estrategicamente 

dirigida a segmentos específicos, em diversos meios.  

A princípio este tipo de comunicação era voltado ao público adulto, 

porém entre as décadas de 70 e 80 a publicidade brasileira assumiu o 

surgimento deste novo target – o infantil - e deste então, ações diretas e 
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indiretas buscam abocanhar; seduzir a criança e a tornar consumidora de bens 

e serviços. Este fenômeno surge ao mesmo tempo em que a televisão destaca 

a programação infantil em sua grade: Vila Sésamo, Topo Giggio e mais adiante 

o Programa do Bozo, Clube da Criança e o Show da Xuxa. Logo a criança 

deixa de ser interesse exclusivo dos pais e educadores, passando a alvo do 

interesse da mídia, da propaganda e do marketing tal como afirma Sampaio 

(2000). 

Na nova realidade social que se instituía, a criança encontra – ou lhe é 

designado - seu lugar na economia. Na lógica do capitalismo tardio a ela é 

oferecido seu novo papel: consumidora ativa. Não mais o sujeito que depende 

do adulto, como a principio se imaginara, agora seu papel é de cliente que 

opina, exige e consome. Assim ocupa uma das miras da Indústria do Consumo 

de Massa como um grupo, um segmento de mercado a ser contemplado a 

partir de agora.  

Esta segmentação, ocorrida com a criança e com outros grupos, é uma 

prática da sociedade pós-moderna. Um agrupamento que incorporou ao seu 

cotidiano a cultura do consumo; entendida por Featherstone (1995), como a 

ênfase ao mundo das mercadorias e a seus princípios de estruturação. A 

expansão desta cultura de consumo e sua manutenção são garantidas pela 

mídia, principalmente na publicidade: o mais notável meio de comunicação de 

massa de nossa época. (BAUDRILLARD, 2007) 

Assim afirmamos que a matriz propulsora do consumo, o objeto ideal e 

revelador do cerne da sociedade, são encontrados na linguagem imperativa da 

publicidade contemporânea e em todos os outros significados que ela carrega 

e que possuem um objetivo central, como afirma Toaldo (2007): promover o 

consumo de produtos e serviços.  

São mensagens dispostas por toda parte, em diversos meios de 

comunicação, mídias, no cotidiano das crianças e adultos, associadas ao luxo, 

erotismo, beleza e fantasia. 

Entendendo ser a publicidade, concatenada ao seu canal principal - a 

mídia, o agente de fomento da cultura de consumo, partiremos para a 

argumentação, com enfoque na comunicação em massa dirigida às crianças, 

sobre conceitos que permeiam a temática tais como: sociedade 

contemporânea, infância, consumo e mídia.  
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MODERNIDADE E PÓS-MODERNIDADE: PERSPECTIVAS DA SOCIEDADE 
 

Como período filosófico, a modernidade surgiu com Descartes, não 

representando necessariamente uma idéia de passado; pelo contrário, o início 

de uma nova “sensibilidade diante da realidade e da vida”, como afirma 

Teixeira (2005). 

A modernidade caracteriza-se, essencialmente, como a ênfase às 

tecnologias em detrimento do humanismo. Nela, os elementos que justificam a 

sociedade baseiam-se na produção e relações de trabalho, tal como defende o 

pensamento marxista; ou na democratização político-econômica engajada pelo 

neoliberalismo - ou seja, a lógica do capital. 

Até certo momento, a própria modernidade era capaz de se explicar em 

suas reduções racionais e tradicionais dos elementos que ela própria criara. 

Sugue a antítese dessa ordem. 

O pós-moderno emana das contradições e exageros encontrados no 

moderno. Surge como uma reação às estruturas solidificadas, desconstruindo 

os modelos e teorias sobre o consumo, globalização, padronização do modo de 

vida, hegemonia mercantil e massificação. (LIPOVETSKY, 2000)  

Pós-modernidade é, segundo Lipovetsky (2000), sinônimo de cultura de 

consumo. Esta afirmação não exprime intenções reacionárias ao capitalismo, é, 

entretanto, a desconstrução do contemporâneo, rejeição dos modelos 

cartesianos de compreender os sujeitos e objetos relativos à sociedade, uma 

nova maneira de se pensar o aqui e o agora. 

Tais transformações são apontadas nas obras de Baudrillard e Lyotard. 

Destacando desde segundo a elaboração sobre o movimento em direção a um 

período pós-industrial e versa com propriedade sobre a “computadorização da 

sociedade” e seus efeitos sobre o conhecimento humano.  

Considerado um dos principais orientadores dos debates pós-modernos, 

o sociólogo francês Jean Baudrillard, elabora uma reflexão extremamente 

cética e desconstrutivista, a partir da eminência da cultura de massas e das 

tecnologias de reprodução em massa. É autor de profundos estudos do papel 

da publicidade neste contexto, em especial nas obras O sistema dos Objetos e 

Sociedade de Consumo. Deve-se a ele, sobretudo, o mérito de ter posto a 

publicidade na condição de grande artífice das narrativas pós-modernas, com 
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todo o seu afã de consumo e o seu visceral vazio subjacente. Por esse motivo 

torna-se um referencial nos estudos sociais sobre publicidade, mídia e 

consumo na contemporaneidade.  

Baudrillard apóia-se na semiologia para sustentar o argumento: o 

consumo é o ato final de uma manipulação do signo sob a mercadoria. 

 
CULTURA DE CONSUMO NA INFÂNCIA 
  

A partir dos estudos de Phillipe Ariès, publicados em sua obra História 

Social da Criança e da Família, a sociologia reconhece a criança como sujeito 

histórico e social, partícipe e criadora de culturas. Áries, afirma que é no final 

do século XVII que a infância passa a ser entendida como uma fase autônoma 

à idade adulta, ao contrário da visão medieval de homunculus, ou homem em 

miniatura. 

Mas quem é a criança? Por se tratar de uma relação entre a criança e o 

consumo de material publicitário, entenderemos como apropriada a 

classificação feita pelo instituto de pesquisa mercadológica Ibope Media Quizz, 

que em seu material limita a infância ao intervalo etário entre quatro e quatorze 

anos. 

Pode até ser uma classificação discutível, do ponto de vista da teoria 

comportamental social ou emocional. No entanto, é no nível das 

representações da infância que encontramos o interesse deste tipo de 

classificação. A infância aqui abordada representa a infância funcional para a 

mídia e para a classe publicitária, em outras palavras.  

O próprio uso deste conceito já se caracteriza como uma técnica usada 

na literatura pós-moderna, que é uma espécie de reductio ad absurdum. Isso 

significa que se usam os critérios de uma discussão, e caso eles sejam 

inconseqüentes, o próprio uso deixará transparecer o defeito, configurando-se 

como primeiro esforço crítico e posição de distanciamento. 

Sendo assim como então elaborar sobre o espaço da criança, de 4 a 14 

anos de idade, em nossa cultura atual? Entre tantos aspectos comuns 

indicamos o consumo como seu principal paradigma. 

Sem valor econômico a principio, vista posteriormente como 

influenciadora do adulto no ato de compra, hoje, a criança é compreendida na 
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atualidade, pelo mercado, como um consumidor, cliente. Como combustível 

para este fenômeno temos um novo modelo familiar - não nuclear e 

provinciano: ociosidade da criança em demasia – quando não, o tempo é 

consumido com serviços de esportes e lazer -, a criação terceirizada dos filhos, 

redução da prole e conseqüente aumento da renda familiar. 

Esta nova estrutura familiar propicia o adiantamento ou iniciação da 

criança no mercado. Prematuramente têm contato com o consumo, que tal qual 

um valor morar, lhe é dado naturalmente por adultos já engrenados na 

“máquina do mercado”. Complementando esta afirmação Bauman (apud 

TAVARES, 2004) comenta: 
 

A maneira como a sociedade atua, molda seus membros, é ditada 

primeiro e acima de tudo pelo dever de desempenhar o papel de 

consumidor. A norma que nossa sociedade coloca para seus 

membros é a da capacidade e vontade de desempenhar esse papel.  

 

A criança é inserida na economia, seja como um produto, ao vender sua 

mão de obra, seja como consumidora, ao induzir ou realizar a compra de um 

bem ou serviço. E como consumidora distingue-se em três papeis: a criança 

potencialmente consumidora, que vem adquirindo os valores de consumo e 

apropriando-se dos signos trazidos pela propaganda e a criança consumidora, 

que decodifica, transforma os signos em algo não inerente ao objeto na busca 

por algo que não se configura como a necessidade material real. Há também a 

criança como catalisadora do consumo de terceiros, enquanto existem muitos 

produtos cujas propagandas são direcionadas imediatamente às crianças, mas 

que visam atingir aos pais/responsáveis como alvo.  

O comportamento de compra da criança é segundo SANTOS (2000), 

passível de ser dividido em três estágios distintos: O primeiro denomina-se 

Universo das Observações presente em crianças de 0 a 2 anos – momento em 

que descobrem o consumo ao acompanharem e observarem os adultos. Entre 

os 06 e 08 anos de idade encontra-se o Universo das Indagações – nesta fase 

a criança é capaz de distinguir marcas e associá-las as propagandas e deste 

modo iniciar suas argumentações aos adultos, reivindicando seu espaço nas 

práticas de consumo por ela observadas. Por último o Universo Racional, que 



 6

envolve as crianças de 6 a 12 anos – neste estágio consolida-se como 

consumidora, consciente, no ato de compra do preço, marca e funções. 

No decorrer de seu desenvolvimento, acriança apropria-se de normas 

que regem seu comportamento, sendo adquiridas no âmbito familiar e 

posteriormente na escola – também motivadora de práticas consumistas. A 

tendência é: crescer e padronizar-se aos demais – ter o que todos tem, 

consumir o que todos consomem, ir onde todos vão. Essa padronização é 

apresentada paradoxalmente como “diferença” no discurso publicitário. Sendo 

assim, cabe citar RESENDE (1984) que discorre sobre o consumo infantil e a 

realidade individual da criança: 

 
O consumo infantil, geralmente acrítico e passivo, sem dúvida terá 

decisiva interferência na representação que a criança formará da 

realidade. 

 

 A realidade a qual se refere certamente está concatenada com a in-real 

apresentada pela mídia. Segundo SANTOS (2000) a programação comercial 

de propagandas é vista pela maioria das crianças como pequenos programas 

na grade da emissora. O autor complementa afirmando que a propaganda é 

inserida no contexto do entretenimento e por isso o prediletismo das crianças 

por comerciais com humor, independente do produto anunciado.  

Não é novidade que a publicidade e o marketing infantil funcional. 

Somente a “Rainha dos Baixinho”, como é conhecida a apresentadora de 

programa infantil, Xuxa, movimentou desde 1987 mais de 10 milhões de 

bonecas, 15 milhões de pares de sandálias. (SAMPAIO, 2002) 

 
A COMUNICAÇÃO PUBLICITÁRIA 

 

Publicidade e Propaganda: definir uma diferença dos termos tornou-se 

uma tarefa difícil, o emprego eclético de ambas as acepções permitiu uma 

absorção mútua. O termo publicidade tem, genericamente sido usado para 

apontar o que se propõe ambos os termos. Sua origem etimológica advém do 

latim publicus que significa tornar público. Evidentemente a terminologia 

ganhou novas propriedades e hoje está relacionada a técnica de 
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convencimento, ou melhor, persuasão, que visa proporcionar vantagens a 

anunciantes. É essencialmente um meio de comunicação de massa. Por 

conseguinte é a marca do capitalismo neoliberal. 
 

estudar a produção publicitária é importante e se justifica na medida 

em que ela não é apenas volumosa e constante, mais que isto, ela 

tem como projeto “influenciar”, “aumentar o consumo”, “transformar 

hábitos”, “educar” e “informar”, pretendendo-se ainda capaz de atingir 

a sociedade como um todo (Rocha, 1995, p.26). 

 

As agências de publicidade têm seu trabalho focado no fomento a 

compra e venda de mercadorias, visão esta cauterizada desde a formação 

acadêmica dos profissionais que nela atuam e fundamentado na vasta 

literatura positivista da área. Sua dedicação está na obtenção de saberes que 

possam melhor influir na decisão de compra. 

 
o publicitário aproxima seu conhecimento especialmente daquele dos 

psicólogos e sociólogos. A colocação da publicidade como próxima a 

estes campos de saber é uma das tônicas constantes no discurso dos 

informantes. Relacionam publicidade e psicologia porque acham que 

o anuncio mexe com a “cabeça das pessoas”, atinge o “cérebro de 

cada um”, toca a “mente do consumidor”. Relacionam-se com a 

sociologia por acreditarem que a publicidade lida com a “massa”, 

precisa conhecer as “nuanças do público”e perceber às mudanças 

sociológicas”nos segmentos da população (ibidem, p.52) 

 

A mensagem publicitária comercial baseia-se em princípios da retórica 

aristotélica: o apelo à emoção – com afirmações dos benefícios e vantagens 

com a oferta de valores para aquele que comprar e usar tal produto; da prova – 

ou seja, as razões e evidencias de que o consumidor encontrará o que espera; 

e o apelo à credibilidade do comunicador – à honestidade e à integridade do 

anunciantes. (KIRKPATRICK ,1997 apud TAVARES, 2006)  

Na base da publicidade está a sedução. Somadas, o resultado é a 

cultura de consumo, e a esse respeito discorre Lipovetsky (2005): 

 
A sedução nada tem haver com representação falsa ou alienação das 

consciências; é ela que dirige o nosso mundo e o remodela de acordo 
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com um processo sistêmico de personalização cuja finalidade consiste 

essencialmente em multiplicar e diversificar a oferta, em oferecer mais 

para que você possa escolher melhor, em substituir a indução uniforme 

pela livre escolha, a homogeneidade pela pluralidade, a austeridade 

pela satisfação dos desejos. (Lipovetsky, 2005) 

 

A hegemonia da publicidade representa um modo de vida onde a 

mercadoria é humanizada e logo se torna um sujeito ao qual o homem, e em 

neste caso, a criança, se apega. Esta afirmação nos reporta a aproximação 

preferencial de crianças a vídeo games, computador, celulares em detrimento 

as relações com seus pares – as mercadorias os substituem. Outrossim, neste 

processo de humanização, a mercadoria, tal como o homem, é batizada, 

recebe um nome, que capitalizado chamamos de marca.   

Em contato com o público alvo – crianças -, questiona-se sua aceitação 

e credibilidade, e para isso Baudriillard (1973) elabora o princípio da Lógica do 

Papai Noel para argumentar a relação paradoxal “sem crer neste produto, creio 

na publicidade que quer me fazer crer nele”. Desta forma argumenta o teórico: 
 

Portanto, ele (o individuo) não “acredita” na publicidade mais do que a 

criança no Papai Noel. O que não o impede de aderir da mesma 

forma a uma situação infantil interiorizada e de se comportar de 

acordo com ela. Daí a eficácia bem real da publicidade, segundo uma 

lógica que, apesar de não ser a do condicionamento-reflexo, não é 

menos rigorosa: lógica da crença e da regressão. (BAUDRILLARD, 

1973; 176-177) 

 

Há um sistema simbólico que envolve a mensagem publicitária; 

legendas que nos remetem a um mundo irreal. Uma provável fantasia, 

sedução, persuasão – seu objetivo central. Contudo, como discorre Jean 

Baudrillard (1973; 1997), a publicidade ultrapassou este simples propósito: da 

informação à persuasão e hoje à “persuasão clandestina”, pois manipula o 

objeto (imagem e mercadoria) que passa a carregar legendas e valores 

subjetivos e individuais, não inerentes a si mesmo. A este ele denomina 

“mercadoria-signo”, um dos postulados mais importantes na compreensão da 

cultura de consumo.  
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CRIANÇA, PROPAGANDA E MÍDIA 
 

Em seu Informativo de Audiência, a TV Morena, filiada da Rede Globo, 

apresenta o perfil do telespectador e os classificam principalmente em faixa 

etária, sexo e classe social. Na categoria “Faixa Etária”, são considerados os 

limites entre 04 e 11 anos de idade para delimitar o público infantil. Partindo daí 

podemos perceber, no decorrer do documento, que toda a programação, 

incluindo aquelas nas madrugadas ou inadequada para crianças, possuem um 

público infantil. 

No quadro de programação infantil, o número de telespectadores com 

idade entre 04 e 14 anos é em média 23,4%. Nos programas dirigidos a 

adultos, como novelas, a média é de 16,4% de audiência. Esta é a eliminação 

das fronteiras entre o universo das crianças e o dos adultos. 

Em 1952 é veiculada a primeira propaganda com um elenco infantil, até 

a década de 80 essa participação limitou-se, basicamente, em campanhas de 

produtos alimentícios. Contudo, hoje, crianças vendem de seguro de vida a 

carros, que segundo Rao (1999) tornam-se ícones que definem os valores e 

aspirações de uma sociedade de consumo emergente, influindo um sentimento 

de inocência, pureza e veracidade – atributos da criança.  

Tais campanhas publicitárias fazem uso da infância para ofertar 

produtos às crianças, mas não somente isso, ela – a criança - também é posta 

como co-mediadora de um discurso dirigido ao adulto. Reflete-se então da 

existência de uma propaganda dirigida exclusivamente ä criança, considerando 

a empatia que os adultos terão com a peça publicitária. De igual modo, as 

campanhas voltadas ao público adulto encontram lugar no imaginário de 

crianças. A mensagem tem se tornado cada vez mais democrática e 

homogeneizadora do público. É sem dúvida, um busca identitária e a 

aproximação do mundo da criança ao do adulto. 

Sobre as crianças pensamos, ainda, ser este o período apropriado para 

aquisição de saberes relativos à vida. Momento que ela está aberta, 

curiosamente sedenta, de novas experiências. A publicidade torna-se uma 

dessas experiências mais representativas ao firmar padrões físicos, estéticos e 

comportamentais que deixará a criança pronta para atuar em seu papel de 

consumidora. (FARIA E SOUZA apud MARCONDES FILHO, 2000) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desdobramento da temática requer, sem dúvida, uma análise social 

mais profunda. Descrever o contexto em torno do tripé consumo, mídia e 

criança, considerando a publicidade o elemento de ligação entre estes objetos 

estudados é um desafio que envolve o afastamento das tradicionais 

concepções de publicidade. 

A publicidade faz parte do cotidiano social, certamente porque encontra 

na mídia seu canal necessário para sua propagare. É o cerne do sistema de 

produção de capital, cujo apelo retórico, que mascara seu real objetivo, traz 

para o meio grupos antes dispensados, tal como as crianças e adolecentes. 

Este segmento já é parte do bojo que envolve o consumo da mercadoria 

sem propriedades funcionais objetivas, mas carregada de valores imateriais. A 

este respeito arrima Featherstone (1995): 
 
O consumo, portanto, não deve ser compreendido apenas como 
consumo de valores de uso, de utilidades materiais, mas 
primordialmente como consumo de signos.  

 

O consumo, portanto, na ótica da desconstrução, se estabelece como o 

não-consumo de valores de uso material, mas consumo de signos. Um 

processo semiótico onde a publicidade, com sua linguagem, estilo peculiar e 

seu caráter efêmero e cíclico, motiva e retro-alimenta a sociedade de 

necessidades. Não diferente a esta dinâmica esta a criança, mais volúvel à 

suas formas. Tornado-se mercadoria e de mercadoria vem sendo constituída. 
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