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RESUMO 

O trabalho a seguir propõe uma discussão rumo à conscientização do lugar ocupado pela 

criança dentro da sociedade de consumo, especialmente no que tange a sua relação com a 

mídia. Para tanto, foram abordados aspectos que vão desde a compreensão do dinâmico 

conceito de infância como “construção social”; do registro de iniciativas incisivas do 

mercado publicitário tendo como alvo este público; à investigação sobre as possibilidades 

de interação entre marcas e crianças dentro do universo online, com foco em algumas 

estratégias discursivas utilizadas nesse processo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Infância; Mídia online; Consumo; Publicidade; Discurso. 

 

“Tube”. Foi o que a minha sobrinha, de dois anos, disse quando resolveu sentar no 

colo do avô, após o laptop ter sido aberto em cima da mesa. Ela fazia referência ao site 

YouTube.com, onde são arquivados, diariamente, inúmeros vídeos com conteúdos diversos. 

A surpresa pela referência estava evidente nos olhares e sorrisos na sala, afinal, como é que 

ela mal sabia falar, mas já sabia o que queria acessar na internet? O que estaria mudando 

não somente naquele cômodo de minha casa, mas, também, do lado de fora da porta de 

entrada, quando o tema em questão é a relação que se dá entre a infância destes dias, a 

mídia, e seus entremeios? Centrados numa reflexão que traz à tona elementos significativos 

e pertinentes a esta discussão é que traçamos o percurso de elaboração deste trabalho. 

 

1. UMA MARÉ DE NOVIDADES 

 

É possível fazer referência a uma “infância destes dias” tendo em vista ideias como 

as de Valéria Venturella (2003) para quem a noção de infância é algo que se modifica em 

função do momento e contexto social em que está inserido.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade – Epistemologia e Linguagem, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Bacharel em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda pela Universidade de Fortaleza; Mestranda do Programa 

de Pós-Graduação em Comunicação da UFPE e integrante do Grupo de Pesquisa “Publicidade nas Novas Mídias”, sob 

orientação do Prof. Dr. Rogério Covaleski. E-mail: blguedes@gmail.com 
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Pesquisas como as de Philip Ariés (1981) demonstram esta faceta metamórfica da 

infância a partir do período da Idade Média. Tomando a iconografia clássica como principal 

fonte de suas pesquisas, Ariés analisa o lugar ocupado pela criança na sociedade medieval, 

e chega à conclusão de que a infância, nesse período, não era considerada uma etapa 

diferenciada das demais idades da vida e, menos ainda, uma fase peculiar e decisiva na 

constituição do sujeito. 

 

Na sociedade medieval, que tomamos como ponto de partida, o sentimento 

da infância não existia – o que não quer dizer que as crianças fossem 

negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. O sentimento da infância não 

significa o mesmo que afeição pelas crianças: corresponde à consciência da 

particularidade infantil, essa particularidade que distingue essencialmente a 

criança do adulto. Essa consciência não existia. (ARIÉS, 1981, p.17) 
 

Neil Postman (1999) ressalta a importância da criação da prensa tipográfica, como a 

volta do critério de segregação entre fase adulta e infância, que derivava da necessidade da 

alfabetização para a compreensão e inserção do indivíduo criança no mundo adulto; 

colaboram também para a reconfiguração da noção de infância o retorno, na Inglaterra, da 

versão moderna das instituições que conhecemos por Escolas, através das quais a noção de 

vergonha passou a fazer parte daquilo que separava os dois mundos e as crianças podiam 

aprender gradativamente sobre um universo adulto, sem fazerem ainda parte dele, 

entendendo que existiam segredos reservados para outro momento de suas vidas.  

 

A tipografia criou um novo mundo simbólico que exigiu, por sua vez, uma 

nova concepção de idade adulta. A nova idade adulta, por definição, 

excluiu as crianças. E como as crianças foram expulsas do mundo adulto, 

tornou-se necessário encontrar um outro mundo que elas pudessem habitar. 

Esse outro mundo veio a ser conhecido como infância. (POSTMAN, 1999, 

p.34) 

 

Na coerência de suas exposições, David Buckingham (2000) enfatiza o surgimento 

de uma concepção moderna da infância como resultado de uma complexa rede de inter-

relações entre ideologia, governo, pedagogia e tecnologia, em um movimento no qual cada 

uma delas tende a reforçar as outras. O que teria propiciado o desenvolvimento do 

significado de infância de formas distintas e em diferentes níveis, dependendo de cada 

contexto nacional.  
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Com o passar dos anos, portanto, a infância foi ocupando um espaço central nas 

preocupações da sociedade e toda uma demanda de profissionais e estudiosos se voltou para 

as características específicas dessa fase, tão relevante na formação do indivíduo.  

Segundo Shirley R. Steinberg e Joe L. Kincheloe (2001) a contemporaneidade 

aponta para a novidade de uma infância hiper-realista, consumidora e socialmente ativa. 

Hiper-realista, pois seus integrantes estão inseridos em um contexto de vivência e 

familiarização com circunstâncias variadas, por meio das quais recebem e experimentam 

uma gama de informações que extrapola a ordem do concreto, ou palpável, e se estende 

àquilo que toca o virtual ou é fruto de relações imaginárias. Estamos falando de uma 

geração que domina a tecnologia mesmo antes da alfabetização. Crianças e jovens que, 

quase, não têm tempo para interpretar o conteúdo daquilo que recebem – vista a rapidez e 

intensidade deste processo.  

Dados de uma pesquisa realizada em 2003, pelo canal de tevê a cabo Cartoon 

Network, com 1.503 meninos e meninas, com idades entre seis e 11 anos, das classes 

socioeconômicas A, B e C, das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo 

Horizonte constataram que 91% dos entrevistados recebem mesada; 81% passam mais de 

três horas diárias em frente à tevê; 36% dizem que o programa preferido a se fazer com os 

pais é ir ao shopping; 54% acessam a Internet frequentemente; 58% jogam videogame toda 

semana; 44% se preocupam com o peso e 36% escolhem o que vão comprar (VEIGA, 

2003). Uma infância mais independente, ativa e, definitivamente, detentora da utilização de 

códigos específicos; no entanto, paradoxalmente, composta por indivíduos ainda em 

formação. 

A criança e o adolescente atual estão em posição dúbia, pois ainda são 

vistos como necessitados de uma aprendizagem legitimada pela sociedade 

e, paralelamente, estão mais aptos que seus pais e professores para lidar 

com as novas tecnologias da vida cotidiana. (CAMPOS & SOUZA, 2003, 

p.16) 

 

A infância poderia ainda ser fortemente representada enquanto consumidora e 

socialmente ativa. James U. McNeal (2000) é um dos autores que defendem a existência de 

uma atividade social exercida pelas crianças, à medida que se projetam e realizam, como 

consumidoras, neste mundo hiper-realista. Segundo ele, as crianças representam três formas 

de mercado:  
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(1) um mercado primário de consumidores que gastam seu próprio 

dinheiro conforme seus desejos e necessidades; (2) um mercado de 

influência que orienta o gasto do dinheiro de seus pais em benefício 

próprio, e (3) um mercado de futuro de todos os bens e serviços que, se 

cultivados desde então, proporcionarão um fluxo constante de novos 

consumidores. (McNEAL, 2000, p.11) 

 

Além de terem participação real na decisão pelas compras da família; poderem fazer 

o que bem entendem com a mesada que ganham e corresponderem a futuros clientes, 

potencialmente, fiéis às marcas que por tantos anos consomem ou consumirão; as crianças 

são socialmente ativas porque são estudadas como um artefato social, permeado de 

significações ideológicas que lhe confere um papel a ser desempenhado na sociedade em 

que se encontra. Vejamos, a seguir, que papel a publicidade ocupa nesse processo. 

 

2.  ANUNCIANDO PARA CRIANÇAS 

 

Antes de adentrarmos no universo da publicidade infantil é importante 

compreendermos algumas noções, sobre a publicidade, em um âmbito mais abrangente. O 

termo só se faz válido, em sua essência, se percebido a partir da ótica no qual está inserido, 

ou seja, quando imerso no contexto da sociedade de consumo, e entendido como estratégia 

de validação. Embora consiga reunir uma enorme quantidade de elementos pertencentes ao 

ideal de vida de um indivíduo, e seja capaz de agrupar, em períodos padronizados de apenas 

30 segundos, inúmeras representações das dificuldades que a mensagem publicitária levou 

décadas para superar; – por mais cativante e inspiradora que seja – toda publicidade visa 

prioritariamente estimular o consumo de um produto ou um serviço. Como diria Maria 

Eduarda de Mota Rocha (2010), a publicidade é o capital interpelando as pessoas comuns. 

Vitor Strasburger, Barbara Wilson & Amy Jordan (2011) apresentam um panorama 

geral
3
, sobre algumas mudanças históricas na publicidade para crianças, que nos auxilia na 

compreensão do universo desta discussão. Segundo estes autores, tais esforços datam de 

1930, nos primeiros tempos do rádio, em uma época na qual “as crianças eram consideradas 

importantes principalmente porque eram capazes de influenciar o comportamento de 

consumo de seus pais” (p.67).  

Na década de 1950, as crianças foram gradualmente sendo reconhecidas como 

consumidoras à medida que os pais, recém-saídos de um período de guerras, decidiam 

                                                 
3 Contextualizado nos Estados Unidos da América. 
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compartilhar um novo momento de prosperidade econômica com seus filhos. Uma 

preocupação com os bens materiais se intensificou em paralelo ao advento da nova 

tecnologia do momento: a televisão. Nesta época, “alguns programas eram oferecidos pelas 

próprias emissoras sem nenhum patrocínio comercial” (idem, p.67); mas, conforme a 

concorrência foi se estabelecendo foram sendo necessários mais patrocinadores para dividir 

a sobrecarga. Assim, cinco minutos por hora de programação eram destinados a uma 

publicidade que se voltava mais para as famílias do que para as crianças.  

Em 1955 surge o Clube do Mickey, programa de sucesso estrondoso que, segundo 

Kline (1993)
4
, teria representado um momento decisivo para a publicidade para crianças na 

televisão, haja vista a resultante compra de brinquedos e artigos relacionados ao programa, 

adquiridos pelas próprias crianças; o que teria direcionado o foco da indústria de 

brinquedos, de forma agressiva, para o meio televisivo.  

Strasburger, Wilson & Jordan dão continuidade ao panorama observando que na 

década de 1960, 

os programas infantis que ainda iam ao ar no horário nobre foram 

transferidos para as manhãs de sábado, quando um grande número de 

crianças poderia ser atingido de forma eficaz, e com boa relação custo-

benefício, pelos desenhos animados. (2011, p.68) 

 

Essa prática se intensificou por volta de 1970, após a confirmação do crescente 

interesse dos anunciantes pelo público infantil. Na década seguinte despontam os 

programas ancorados em brinquedos e uma parceria entre produtores da mídia e fabricantes 

dos produtos se fortaleceu (PECORA, 1998)
5
. Os anos 1990 teriam sido marcados pelo 

surgimento de canais independentes e a proliferação da tevê a cabo (com canais como 

Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network etc.), o que teria ampliado os horizontes 

da atuação publicitária para o segmento jovem da população. Em 2006, a inauguração de 

um canal 24 horas de tevê a cabo intitulado Baby First TV chamou a atenção ao propor uma 

programação televisiva para crianças e bebês ainda na fase do engatinhar. Nesse caso a 

emissora não levava ao ar comerciais, no entanto, o site do programa continha links para 

compras de produtos relacionados ao público. 

A pesquisa “A geração interativa na Ibero-América – crianças e adolescentes diante 

das telas (2009)”, revela que no Brasil, 61% das crianças (6-9 anos) declaram ter um 

                                                 
4 In: STRASBURGER, WILSON & JORDAN (2011). 
5 In: STRASBURGER, WILSON & JORDAN (2011). 
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computador em casa, sendo que em 38% dos casos ele está localizado no quarto dos 

entrevistados. Além disso, 40% das crianças afirmam possuir conexão à internet em sua 

residência e 42% possuem um telefone celular próprio. 

São os nativos digitais aos quais Marc Prensky (2001)
6
 faz menção, ao se referir a 

uma geração que já nasceu imersa no desenvolvimento das novas tecnologias, para quem os 

jogos de computador, a internet, o telefone celular, o correio eletrônico ou as mensagens 

instantâneas fazem parte integrante da vida – o que alterou a forma linear de pensamento 

para o modo não linear e descontínuo de formulação e organização de ideias, em tais 

indivíduos.  

Todos os aspectos mencionados abrem caminho para um tempo de evolução nos 

meios de comunicação – e de potencialização de seu alcance – imerso no grande oceano da 

internet. 

 

3.  NAVEGANDO MAR ADENTRO 

 

A internet, a telefonia móvel, o videogame, o mp3, o Ipod, o Iphone, o 

podcast, [...] estão absorvendo a audiência e criando novas demandas para 

um tipo de telespectador que já não encontra na televisão tradicional 

recursos capazes de atender as aspirações de conexão com o mundo 

midiatizado. Toda uma geração que nasceu e vive sob as redes de 

comunicação da nova plataforma vem alterando os hábitos de consumo de 

mídia, exercendo, ainda que involuntariamente, enorme pressão sobre 

diferentes setores ligados à televisão, que se vêem impelidos a encontrar 

saídas para os desafios impostos pela realidade atual da sociedade da 

informação. (MÉDOLA, 2009, p.247) 

 

Na crista desta onda de mudanças há destaque para mais de uma metamorfose. Além 

do conceito de infância estar assumindo uma nova roupagem, o aprimoramento da 

tecnologia também propiciou novas possibilidades no campo das mídias, abrindo espaço 

para o desenvolvimento de ações publicitárias, também, na internet. Tanto que, de acordo 

com um estudo
7
 realizado pela Fundação da Família Kaiser (2006)

8
, 85% das companhias 

que anunciam na tevê também estão levando às crianças formas semelhantes de publicidade 

na internet; 75% têm sites desenvolvidos especificamente para este público; e muitos 

possuem o endereço eletrônico de seu site na embalagem de seus produtos. Há, portanto, 

                                                 
6 Disponível em: http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-

%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf  Data de Acesso:19/09/2010 às 10:40. 
7 Que relacionava a internet e a publicidade de alimentos nos Estados Unidos da América. 
8 In: STRASBURGER, WILSON & JORDAN (2011). 

http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
http://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf
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uma espécie de entrelaçamento dos espaços físicos, reais e virtuais que os caracteriza como 

híbridos, conforme a terminologia adotada por Steve Harrison e Paul Dourish (1996)
9
. De 

acordo com Lucia Santaella (2003), seria “como se a dinâmica fluida dos processos 

culturais no mundo presencial já estivesse colocando nossas sensibilidades em sintonia com 

as dinâmicas virtuais da cultura ciberespacial em curso”. (SANTAELLA, 2003, p.71) 

Outra pesquisa, realizada pela mesma fundação citada anteriormente
10

, para o 

Departamento de Educação dos Estados Unidos da América, aponta que quase 25% das 

crianças com idade entre três e cinco anos já estiveram online, sendo este índice, na época 

da pré-escola, equivalente a quase um terço. 

Tendo, portanto, a mídia se mostrado presente no dia-a-dia dos jovens, por vias da 

grande rede, cabe a nós observar mais de perto algumas das estratégias publicitárias mais 

recorrentes neste tipo de situação, atentando para os modos de orientação do discurso em 

função de um interlocutor infantil. 

 Strasburger, Wilson & Jordan (2011) enfatizam algumas destas estratégias, a saber: 

a) o merchandising com personagens – técnica que se refere ao licenciamento de 

personagens populares para promover diversos tipos de produtos, e que vem ocorrendo de 

forma cada vez mais integrada dentro das plataformas de mídias; b) a colocação de 

produtos – uma prática “através da qual um produto comercial é colocado num cenário 

visível, fora de um contexto típico de marketing” (p.96) como, por exemplo, em filmes, 

reality shows, sites da web com destaque especial para os advergames
11

; c) o marketing 

viral – uma espécie de estratégia abaixo do radar que se posiciona na tentativa de estimular 

o “burburinho” em torno, ou a partir, de um determinado tema/produto, e que na rede pode 

ser mais facilmente mensurado por vias de monitoramento; e d) o marketing online mais 

claramente identificado por meio de banners e pop-ups nos sites. 

 A internet está recheada de publicidade, no entanto, muitas destas mensagens 

comerciais vêm sendo direcionadas às crianças de um modo não tão claro no que diz 

respeito à separação entre o conteúdo comercial e o conteúdo de entretenimento. Este seria 

o “borramento” ao qual Strasburger, Wilson & Jordan (2011) fazem menção, ou seja, uma 

espécie de embaçamento que torna as fronteiras entre a publicidade e a brincadeira menos 

                                                 
9 In: SANTAELLA (2008). 
10 Fundação da Família Kaiser (2006) In: STRASBURGER, WILSON & JORDAN (2011). 
11 O termo advergame, é proveniente da fusão entre as palavras advertisement e videogame, e se refere a uma espécie de 

videogame online com uma mensagem comercial sutil ou explícita. Segundo Strasburger, Wilson & Jordan (2011), 

enquanto joga o usuário é exposto a múltiplas imagens estrategicamente posicionadas para ajudar a construir a fidelidade à 

marca. 
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nítidas e, por vezes, quase invisíveis aos pequenos. Uma melhor compreensão do termo 

pode ser facilmente visualizada com o simples exercício de nos colocarmos no lugar de 

uma criança, com idade entre seis e nove anos
12

, por exemplo, em frente a um site de 

buscas
13

, à procura de entretenimento e brincadeiras. Neste sentido, foram praticadas duas 

situações semelhantes. Situação A: digitou-se a palavra “joguinhos”, e selecionou-se o 

primeiro resultado da busca
14

. Situação B: digitaram-se as palavras “joguinhos educativos”, 

e selecionou-se, também, o primeiro resultado da busca
15

.  

Na primeira situação (A), o usuário foi levado a um site de games gratuitos online 

onde, em menos de 30 minutos, foram observados 11 comerciais apresentados por meio de 

banners
16

. Dentre marcas de sites de compra coletiva, automóveis, calçados, lojas de 

eletrodomésticos e videogames, alguns faziam referência, inclusive, a outros games 

online
17

. Na segunda situação (B), não há banners evidenciando a intenção comercial de 

anunciantes, no entanto, todos os jogos disponibilizados são de personagens que possuem 

notoriedade na cena infantil midiática, pertencentes a programas veiculados principalmente 

em canais de televisão a cabo como Disney Channel, Discovery Kids e Nickelodeon
18

. 

Além disso, a política de privacidade do site, localizada no rodapé da página, deixa claro 

que: 

 

Sempre que um visitante, deliberada e voluntariamente, se registra em 

Jogos Educativos, é-lhe requerida a indicação de: nome, um endereço do 

correio eletrônico, morada, localidade, código postal, telefone, data de 

nascimento e sexo. [...] Atendendo à especificidade etária dos 

destinatários do site Jogos Educativos, solicitam-se ainda, quando for 

considerado necessário, os mesmos dados sobre o adulto, maior, 

encarregado de educação ou responsável pelo visitante que se registra. 

[...] Uma vez registrado em Jogos Educativos, o visitante, para nós, deixa 

de ser anônimo. [...] No Jogos Educativos utilizamos essas informações 

para: permitir o acesso a zonas do site a que só os visitantes registrados 

têm acesso; personalizar os conteúdos e a publicidade; poder 

corresponder às solicitações dos visitantes registrados sobre produtos e 

serviços; informar o visitante registrado acerca dos produtos do site Jogos 

Educativos – Infantis, nomeadamente enviar newsletters eletrônicas.
19

 

                                                 
12 Pressupondo sua alfabetização. 
13 No caso o http://www.google.com.br  
14 http://www.joguinhos.net/ data de acesso: 07/07/2011, às 15h. 
15 http://jogoseducativos.jogosja.com/ data de acesso: 07/07/2011, às 16h. 
16 Na página inicial um banner central anuncia um mesmo produto, enquanto os anúncios do banner lateral se alteram cada 

vez que a página do site é atualizada, estando também na lateral das páginas após a seleção dos jogos e durante os 

mesmos. 
17 Que pediam registro de informações como correio eletrônico, por exemplo, antes da possibilidade de se iniciar o jogo. 

Disponível em: http://1100ad.uol.com.br/?site_id=GDN_Context_1100AD_160x600_PT_swf data de acesso: 08/07/2011 

às 10h. 
18 Estratégias como estas apontam para uma sociedade que mercantiliza suas relações e se faz reconhecer no consumo. 
19 Disponível em: http://jogoseducativos.jogosja.com/Privacidade.aspx data de acesso: 08/07/2011, às 10h45. 

http://www.google.com.br/
http://www.joguinhos.net/
http://jogoseducativos.jogosja.com/
http://1100ad.uol.com.br/?site_id=GDN_Context_1100AD_160x600_PT_swf
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Diferentemente de outras mídias a internet possibilita mais facilmente a coleta de 

informações pessoais a serem usadas em esforços promocionais, pesquisas de mercado e 

comércio eletrônico. Assim, atividades como as situações descritas acima seriam 

“planejadas para atrair crianças e adolescentes”, a medida que “também fornecem aos 

profissionais de marketing dados sobre os jovens consumidores” (STRASBURGER, 

WILSON & JORDAN, 2011, p.98). Dados, estes, que têm se mostrado preciosos aos olhos 

de alguns investidores. Susan Linn (2006) tece comentários sobre um estudo, pelo qual 

corporações pagaram alguns milhares de dólares, intitulado “Fator Amolação” (The Nag 

factor). Em termos gerais a pesquisa constatava a frequência com que algumas crianças 

pediam determinados produtos aos pais, e que em função destes pedidos serem feitos em 

curtos intervalos de tempo, ou mesmo para tentar “se livrar” da repetitividade das 

solicitações, os pais acabavam por ceder. A autora parte da premissa de um encantamento 

gerado pelos comerciais, junto a este público. 

 

Com o objetivo de dar poder às crianças, os anunciantes colocam-nas em 

um mundo basicamente destituído de sabedoria adulta. Na terra dos 

comerciais, as crianças não precisam dos adultos. Exceto, talvez, para 

comprar alguma coisa. (LINN, 2006) 

 

Steinberg & Kincheloe (2001) citam, por sua vez, as propagandas como professoras 

deste novo milênio. Capazes de cativar e despertar afeição por parte de seus aprendizes; e 

repassar, eficientemente, valores e padrões de comportamento a serem reproduzidos. 

Segundo esses autores, não é em vão que milhões de dólares sejam investidos, já há alguns 

anos, por grandes empresas visando agregar às suas imagens aspectos como os de bondade, 

preocupação com o bem público e louvor a experiências rotineiras dos homens e mulheres 

ditos comuns; mesmo que na prática, não se vivenciem os valores promovidos. Kincheloe 

(2001) propõe, em outras palavras, que o mesmo McDonald’s, que tanto preza pela 

instituição familiar em sua comunicação, não oferece espaço aos seus funcionários, mais 

comprometidos, para conviverem com as suas respectivas famílias. “O declínio da vida 

familiar tradicional e a atmosfera de segurança para as crianças são uma casualidade do 

desenvolvimento das corporações”. (GOLDMAN In: STEINBERG & KINCHELOE, 2000, 

p.30). A prática infantil deste câmbio multifacetado
20

 se dá em um contexto onde a família 

e a escola não são mais as únicas fontes de informação e, consequentemente, uma 

                                                 
20 Nomeado consumo. 
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fidelização que vai do berço ao túmulo (LINN, 2006) é promovida e facilitada pelas 

grandes corporações.   

 

[...] pode-se esperar que, sob o semblante de um espaço aberto, livre e 

infinitamente navegável, as redes também estarão sendo crescentemente 

reguladas pelos mecanismos reinantes do mercado capitalista. O reino 

dessa liberdade, portanto, será dominantemente a liberdade do mercado. 

(SANTAELLA, 2003, p.73) 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

 O envolvimento das crianças com as mídias online tem apenas poucos anos de 

história – se comparado com os meios de comunicação tradicionais. Portanto, ainda 

estamos engatinhando rumo aos primeiros passos de uma análise satisfatória sobre esta 

relação. Sabe-se, apenas, sobre algumas potencialidades que o meio oferece, bem como 

sobre alguns cuidados que inspira.  

Fez-se menção a determinados processos que demandam cautela, à medida que 

unem práticas lúdicas das crianças – como o “brincar” na rede – às estratégias comerciais. 

Este tipo de análise pode direcionar os pensamentos dos leitores para uma perspectiva que 

idealize a ausência de publicidade para crianças não só na internet, mas, também, fora dela. 

De fato é por esta direção que caminham algumas instituições sérias, comprometidas com a 

preservação e promoção dos direitos da criança em nosso país. Percurso que se dá na 

tentativa de abolir, legal e conscientemente, a publicidade infantil (SAMPAIO, 2000). No 

entanto, levando em consideração o fato de estarmos nos referindo a uma parcela do 

mercado com bastante representatividade econômica, é bem provável que tal extinção 

encontre inúmeros empecilhos em sua trajetória. Assim sendo, a realidade atual do Brasil é 

a de que outras maneiras de lidar com esta situação fazem-se necessárias como, por 

exemplo, o estímulo ao exercício da criticidade para com aquilo que é veiculado na mídia, 

de uma maneira geral. 

Mas se faz também relevante o registro das consequências advindas das mídias 

emergentes, em especial a internet, no que diz respeito ao seu “potencial de impacto 

positivo na aprendizagem, no desenvolvimento social e cognitivo e no futuro global das 

vidas das crianças” (STRASBURGER, WILSON & JORDAN, 2011, p.345). Segundo 

Pablo Verdin, vice-presidente de pesquisa para a América Latina da Turner International do 
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Brasil – responsável pelo canal Cartoon Network –, “conscientização” é a palavra que 

define, até o momento, esta nova geração
21

, para quem o propósito da publicidade infantil 

torna-se cada vez mais claro. Há aqui certo indício do que Buckingham (2000) apresenta 

como modos de resistência a uma ideologia unidimensional da cultura infantil. 

Desta forma, apoiados nos ditos de Mikhail Bakhtin, para quem o sujeito nunca é 

submetido completamente aos discursos sociais (FIORIN, 2008), não acreditamos que a 

criança receba passivamente os conteúdos sem qualquer ressignificação, o que nos tem 

inspirado a investigação sobre os modos como estes indivíduos vem se apropriando dos 

conteúdos publicitários, e suas novas formas de relacionamento, em um contexto de mídias 

emergentes e redes sociais digitais.  

Amparados por Patrick Charaudeau (2009), que defende que “a linguagem não se 

refere somente aos sistemas de signos internos a uma língua, mas a sistemas de valores que 

comandam o uso desses signos em circunstâncias de comunicação particulares” (p.33), e 

por Bakhtin (apud FIORIN, 2008) para quem “todos os enunciados se constituem a partir 

de outros”; cremos que as diversas vozes em atuação na contemporaneidade, no que diz 

respeito à contextualização do lugar ocupado pela criança, sugerem uma nova faceta do 

gênero publicitário que se levanta, para assumir um novo discurso
22

 a ser dirigido a este 

mesmo público-alvo.  

Soma-se a isso a nossa crença de que as redes sociais serão instrumento privilegiado 

de ação neste sentido, e de que irão se constituir como um dispositivo
23

 extremamente 

propício à encenação do discurso em questão. Pretende ser este o foco de uma próxima 

análise, motivada a partir da reflexão iniciada neste trabalho. 

Partimos, portanto, rumo à adoção de uma postura “crítica e criadora” (FANTIN, 

2008), ou seja, a uma concepção da relevância de instigarmos e promovermos não só o 

consumo de mídia que se dê de forma responsável, mas, também, uma produção de mídia 

que ocorra desta forma; buscando evidências daquilo que Jesus Martín-Barbero (1997) 

explicou como uma experimentação da comunicação como produção de sentido e 

reelaboração do que acontece na mídia, dentro do contexto cultural. 

                                                 
21 Meninos e Meninas de seis 15 anos, das classes AB com acesso à tevê paga – que integraram a pesquisa Kids Experts, 

da Turner International do Brasil, realizada em 2010. Disponível em http://www.sinaprosc.com.br/?p=2323#more-2323 

Data de Acesso: 17/09/2010 às 15h30. 
22 Partindo da premissa, bakhtiniana, que vê o signo linguístico como um signo social e ideológico, e para a qual “o signo 

não existe apenas como parte de uma realidade; ele também reflete e refrata uma outra”. (BAKHTIN, 1992, p.32). 
23 Considerando o dispositivo como um componente do contrato de comunicação sem o qual não há interpretação possível 

das mensagens. Numa postura que pensa a construção do conteúdo de modo atrelado à forma, visto que a mensagem não é 

o que é sem levar em conta o que lhe serve de suporte. (CHARAUDEAU, 2009). 

http://www.sinaprosc.com.br/?p=2323#more-2323
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“Portanto, mesmo que a internet se torne prioritariamente um meio para o comércio e 

entretenimento eletrônicos, ela ainda será uma espécie de céu aberto para uma 

multiplicidade de atividades interativas que não existiram no passado” (SANTAELLA, 

2003, p.75). E nesse oceano de possibilidades a estratégia mais segura parece ser a de remar 

contra a força da maré, enquanto se brinca de navegar. 
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