
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
 XI Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul  – Novo Hamburgo – RS  17 a 19 de maio de 2010 

 1

A criança na tela da TV: um estudo sobre consumo e cultura infantil1 
 

Vanessa Pustai2 
Saraí Schmidt3 

FEEVALE / CNPQ/ FAPERGS 
 
 

RESUMO 
 

O estudo discute a relação entre consumo e a construção da cultura infantil, tendo como 
foco a análise de dois conjuntos de anúncios publicitários televisivos onde a infância 
esteja representada: o primeiro voltado para o público infantil e o segundo voltado para 
o público adulto. Os estudos de Zygmunt Bauman e Susan Linn contribuem para as 
discussões sobre a mídia e a identidade infantil. Trata-se da análise de um conjunto de 
propagandas tendo como questão norteadora a representação da infância 
contemporânea.  
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1. Introdução 
 

”Pegue todo mundo com esses sons muito loucos. Quem será sua próxima vítima?” 
“Papai Noel, eu fui uma criança boazinha esse ano!” 

 
 

A relação entre consumo e a construção da cultura infantil será o foco principal 

deste estudo, que se centrará na análise de dois conjuntos de anúncios publicitários 

veiculados na televisão brasileira onde a infância esteja representada: o primeiro voltado 

para o público infantil e o segundo voltado para o público adulto.   No decorrer da 

pesquisa, foram desenvolvidas análises que evidenciam que a mídia constrói e coloca 

em circulação duas infâncias distintas. A primeira, presente em produções midiáticas 

dirigidas para o público infantil e a segunda, presente em produções midiáticas voltadas 

para o público adulto. Este estudo integra a pesquisa A criança na mídia nossa de cada 

dia: um estudo sobre consumo, publicidade e cultura infantil.4 

                                                
1 Trabalho apresentado no IJ 7 – Comunicação, Espaço e Cidadania do XI Congresso de Ciências da Comunicação na 
Região Sul realizado de 17 a 19 de maio de 2010. 
 
2 Bolsista de Iniciação Científica do grupo Comunicação e Cultura da Feevale. E-mail: pustai@feevale.br  
 
3 Orientador do trabalho. Profa. Dra. Saraí.E-mail: saraischmidt@feevale.br 
 
4 Pesquisa desenvolvida pela Profa. Dra. Saraí Schmidt com financiamento do CNPQ e FAPERS.  
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A primeira etapa da pesquisa centrou-se na descrição e análise dos anúncios que 

colocam em evidência a infância, nas propagandas que veicularam nos canais SBT, 

Globo, Cartoon e Discovery Kids nas segundas-feiras do mês de dezembro de 2009.  

Foram quatro semanas buscando encontrar comerciais representativos para a pesquisa 

em todas as segundas-feiras de dezembro de 2009, nos turnos da manhã e da noite. 

Neste sentido, considero importante trazer algumas informações institucionais sobre os 

quatro canais de televisão e dados que expressam a sua significativa abrangência. O 

Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT tem por slogan: “A TV mais feliz do Brasil”. 

Com 24 horas de programação a emissora está presente em 96% dos lares com 

televisão, atingindo 182 milhões de telespectadores5. Já a Rede Globo traz o slogan: “A 

gente se vê por aqui”. A emissora cobre 98,44% do território nacional e atinge 5.564 

municípios. A “programação é feita para brasileiros por brasileiros”6. O Cartoon 

Network é um canal fechado, e tem o slogan “A gente faz o que quer”. Nascida em 1992 

a emissora cobre 97% das TVs pagas brasileiras. Está voltada para o publico infantil 

trazendo uma programação específica só para eles7. A Discovery Kids tem como slogan 

atual “Todos somos ganhadores”. E assim com a Cartoon, é uma emissora voltada ao 

publico infantil. Recente no Brasil o canal foi lançado em 2000 e faz parte do grupo da 

Discovery Communications.8 

Os comerciais (onde apareciam crianças) foram registrados tanto quando tinham 

como público-alvo o adulto, como quando tinham como público-alvo a criança. Mesmo 

durante o mapeamento dos canais abertos, que têm um público-alvo amplo, foi possível 

encontrar propagandas dos dois gêneros, as voltadas para o publico adulto e infantil. Foi 

possível evidenciar que a maioria das propagandas infantis repetiam-se tanto nos canais 

abertos como nos canais fechados. Já os comerciais voltados para o publico adulto 

tinham maior incidência nas emissoras SBT e Globo. Foram analisadas 307 propagandas 

que constituem o corpus deste estudo e num segundo momento as propagandas foram 

organizadas em sete categorias buscando estabelecer recorrências: 

Ecologicamente Corretas: foram encontrados 17 comerciais que faziam referencia 

ao meio ambiente. Propagandas que evocaram a preservação da natureza ou do meio 

                                                
5 Informações obtidas no site: http://www.sbt.com.br/institucional/ 
 
6 Informações tiradas dos sites: http://g1.globo.com/ e http://redeglobo.globo.com/ 
 
7 Informações obtidas no site: http://www.cartoonnetwork.com.br 
 
8 Informações obtidas no site: http://www.discoverykidsbrasil.com/ 
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ambiente para vender produtos nem sempre “ecológicos” ou que realmente tenham 

preocupações ambientais. 

Educação: 23 propagandas de brinquedos que se propõe a ensinar alguma 

habilidade às crianças ou comerciais relacionados a escolas ou campanhas educacionais, 

foram catalogados. 

Gênero: foram encontrados 94 anúncios televisivos de um mesmo produto, 

diferenciados para meninos e meninas. Propagandas que demarcam e ensinam 

diferenças entre os gêneros.  

Mundo Mágico: 71 anúncios representativos da categoria que vem cheios de magia 

e fantasia mostram os brinquedos/ produtos além daquilo que realmente são/ 

proporcionam ou trazem um cenário surreal, “confundindo” os pequenos consumidores, 

que não conseguem separar realidade de ficção.  

Orgulho do Papai: 36 propagandas onde a criança aparece como bem comportada, 

obediente, vestindo roupas infantis foram encontradas. Geralmente aparece em anúncios 

destinados ao público adulto. 

Infanto Rebeldes: Nesta categoria foram encontradas 50 propagandas. Mostra a 

criança erotizada, a frente do seu tempo, tecnológica e que não quer mais ser criança. 

Instigam o desrespeito aos adultos, a esperteza acima de tudo e a falta de valores.  

Adequadas: 16 anúncios foram catalogados nesta categoria. Propagandas que 

mostram o seu produto sem o uso de recursos adicionais. Geralmente os anúncios são de 

produtos importados e são dublados para passar no Brasil.  

Entre as sete categorias citadas anteriormente, para este estudo serão 

privilegiadas as discussões referentes a duas delas: “Orgulho do Papai” e “Infanto 

Rebeldes”.  

 

2. Orgulho do papai 

 Na categoria “Orgulho do Papai” a criança parece de forma meiga e comportada. 

As próprias roupas utilizadas para vestir o personagem infantil ajudam a representar 

essa criança querida. “Nesse Natal eu vou mudar meu pedido: quero que cada 

estrelinha dessas vire um presente pra cada criança, quero que todo mundo seja mais 

feliz, que as pessoas cuidem mais do nosso planeta e que tudo que cada um quiser o 

Papai Noel traga voando!9” – essa narração é feita por uma criança debruçada no 

                                                
9 Rede Globo, dezembro 2009. Noite. Propaganda lojas Colombo 
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parapeito da janela do quarto, vestindo pijama de botão e abraçado a um urso de 

pelúcias. Aqui temos um apelo claro ao sentimentalismo. O menino que narra, apela 

para o desejo inconsciente dos pais de terem uma criança anjinho. Conforme Bauman 

(2005, p. 33): “no admirável mundo novo das oportunidades fugazes e das seguranças 

frágeis, as identidades ao estilo antigo, rígidas e inegociáveis, simplesmente não 

funcionam”. Apesar da busca insistente por essa criança meiga e frágil do comercial, 

talvez pudéssemos pensar que ela está cada vez mais rara fora das telas da televisão. 

Vivemos um tempo no qual nossas crianças nasceram na era do consumo e são 

persuadidas para seguir as lições da educação continuada para o eterno ato de consumir. 

Como nos lembra Bauman: (2008, 0p.73) “Tão logo aprendem a ler, ou talvez bem 

antes, a “dependência das compras” se estabelece nas crianças”.  

Partindo da noção de educação continuada que passa de geração para geração cabe 

lembrar as emocionantes campanhas natalinas que não nos deixam esquecer que o 

verdadeiro espírito do natal está renovado no ato da compra.  Um exemplo é o 

comercial dos Panetones Bauducco que traz o pai contando ao seu filho a estória do 

panetone que aconteceu com o avô do menino. São gerações diferentes e um 

ensinamento que as perpassou: “Nesse dia aquele menino descobriu duas coisas: o 

Espírito do Natal e como era gostoso o panetone. – Mas pai quem era aquele menino? 

– Aquele menino era meu pai10”. Sentado na bancada da cozinha ao lado do pai o 

menino ouve atentamente enquanto come um pedaço de panetone. Outra propaganda 

que evidencia esta criança meiga, interessada em descobrir as histórias de sua família e 

que valoriza o conhecimento das gerações anteriores é a campanha natalina da rede de 

mercados Zaffari que traz o avô contado para o neto uma estória que ocorreu quando ele 

era garoto: “Vô, Papai Noel existe mesmo?11”. A nostalgia da recordação faz com que 

ao final o avô volte à idade do neto e os dois caminham de mãos dadas unidos em uma 

mesma geração. 

Ainda nesta perspectiva de mostrar uma infância nostálgica e bem comportada 

temos várias chamadas: “Papai Noel, eu fui uma criança boazinha esse ano!12”, “No 

Jogo da Vida, novas carreiras transformam sonhos em realidades13”, “A saúde das 

                                                
10 Rede Globo, Dezembro 2009. Noite. Propaganda Panetone Bauducco 
 
11 Rede Globo, Dezembro 2009. Noite. Propaganda Rede de mercados Zaffari 
 
12 Rede Globo, Dezembro 2009. Manhã. Propaganda Lojas Superlegal 
 
13 Cartoon, Dezembro 2009. Manhã. Propaganda Banco Imobiliário Estrela 
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crianças pede um calçado anatômico e seguro14”, “Já percebeu que quando você quer 

seu irmão é seu melhor amigo? E que às vezes sua melhor amiga é que é uma irmã de 

verdade? Isso a gente só descobre dando risada juntos!15”, “Coisa de amigo? É ter a 

companhia nas melhores horas e dar aquela força nas difíceis16”. 

 
3. Infanto Rebeldes 

Já nos comerciais onde a criança é o público alvo temos a construção de uma 

infância antagônica a descrição anterior, encontrada no conjunto de propagandas da 

categoria Orgulho do Papai.  No grupo de propagandas que constitui a categoria Infanto 

Rebeldes temos evidenciada uma mudança na representação da infância. As meninas 

surgem mais espertas e erotizadas e os garotos são apresentados de forma rebelde, 

buscando vencer, ganhar do outro, algumas vezes mesmo que seja através da 

malandragem. Neste sentido Bauman nos alerta para o nosso compromisso de colocar 

em discussão, de problematizar os ensinamentos da mídia: 
“Nossos filhos precisam aprender, desde cedo, a ver as desigualdades 
entre seus próprios destinos e os de outras crianças, não como a 
Vontade de Deus nem como o preço necessário pela eficácia 
econômica, mas como uma tragédia evitável” – Bauman, Identidade. 
(2005, pg. 44) 
 

Na propaganda de Natal do Shopping Iguatemi várias pessoas respondem a 

pergunta: “Que sonho de natal você realizaria com 30 mil reais no Iguatemi ?17”. No 

comercial aparecem quatro crianças. A primeira que fala é uma menina que deve ter em 

torno de quatro anos e que aparece em três momentos com as seguintes afirmações: “Eu 

comprava presente pra todo mundo! Uma boneca, roupa de boneca! 30 mil reais é 

muito!”. Na seqüência de imagens, surge outra garota, que deve ter em torno de doze 

anos, e responde “Uma viagem pra Disney!” “Muita, muita, muita roupa!”. Já quando 

surge um menino, que tem em torno de oito anos, ele aparece dizendo em dois 

momentos diferentes: “Jogo, bola, bike, patinete!Skate!” Logo após aparece outra 

menina, com uma idade próxima do menino anterior, que fala: “Um monte de 

brinquedo!” Encerrando o comercial, a adolescente diz: “Eu já falei roupa?”. 

Intercalando com as crianças, também adultos falam o que desejariam ganhar. É fácil 

                                                
14 Rede Globo, Dezembro 2009. Manhã. Propaganda Calçados Klin 
 
15 Rede Globo E Sbt, Dezembro 2009. Manhã. Propaganda Mc Lanche Feliz 
 
16 SBT, Dezembro 2009. Manhã. Propaganda Three Dogs/ Hercosul alimentos 
 
17 Rede Globo, Dezembro 2009. Noite. Campanha de Natal Shopping Iguatemi 
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assim? Comprar no shopping e concorrer! Pronto, 30 mil reais para gastar com tudo o 

que sonhar!  

Já na propaganda de brinquedo Cocoricó uma menina, chamada Luísa, está sentada 

ao lado de um menino mais novo, chamado Vinícius. Ele está brincando com o Laptop 

do Cocoricó e vai mostrando para ela o que é possível fazer com o brinquedo. Luisa 

tenta mexer, encostar no brinquedo mas ele não deixa. Então ela diz: “Ô Viniiiicius, 

sabia que tem um bolo de cenoura lá na cozinha?18”, nisso o garoto saí e ela pega o 

Laptop. Quando ele volta traz junto outro brinquedo Cocoricó, um mini game. Os dois 

então brincam “juntos”, sentados lado a lado, cada um com um brinquedo. A 

competição entre as crianças e a mentira contada pela garota são explicadas por Bauman 

(2008, p.19): “Os conceitos de responsabilidade e escolha responsável, que antes 

residiam no campo semântico do dever ético e da preocupação moral pelo Outro, 

transferiram-se ou foram levados pra o reino da auto-realização e do cálculo de riscos”.  

Seguindo a narrativa visual da propaganda, o menino nem retorna chateado à sala ao se 

dar conta de que foi enganado. E após o oferecimento do outro brinquedo, Luísa o 

convida para sentar-se novamente ao seu lado. Ela não demonstra nenhum 

arrependimento pela mentira. Vinicius opta por não deixar a amiga brincar e ela, para 

conseguir o que quer mente apenas com o objetivo de conquistar o brinquedo. Uma 

amostra clara da desvalorização da amizade e da falta de preocupação com o outro. 

Outro exemplo é o comercial da DTC, que traz o “Pega-som19”. Um brinquedo onde 

se colocam “fichas” e reproduz o som delas. Conforme um homem narra, dois garotos 

utilizam o brinquedo colocando sons diferentes. No final vem a chamada: “Pegue todo 

mundo com esses sons muito loucos. Quem será sua próxima vítima?”. Nesse momento 

os garotos, atrás do sofá, colocam a reprodução do som de uma mosca próximo ao 

ouvido dos pais que estão sentados. Ao ouvir o som a mãe usa a revista que tem nas 

mãos e acerta o pai. Os dois atrás do sofá comemoram! Essas são as crianças 

apresentadas para elas mesmas: rebeldes e espertas. 

Partindo desta mesma ideia de mostrar uma infância erotizada e “malandra” temos 

chamadas que ajudam a exemplificar: “Papete e máscara do Aranha, porque um super-

herói tem que estar sempre pronto!20”, “Nova papete Hot Wheels, o Hot Wheels mais 

                                                
18 Rede Globo, Dezembro 2009. Manhã. Propaganda Laptops e games Cocoricó/Candide 
 
19 Cartoon, Dezembro 2009. Manhã. Propaganda da DTC – Pega Som 
 
20 SBT, Rede Globo e Cartoon, Dezembro 2009. Manhã. Propaganda Grendene Kids 
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rápido que você já pôs nos pés21”, “Mude seu look, faça suas mechas! Assim você vai 

arrasar. Seja quem você quiser!22”, “Viu? Criança aprende rápido!23”. 

 

4. Considerações finais 

É interessante destacar que estas duas concepções de infância tão distintas, ou 

até mesmo opostas, surgem paralelamente na mídia de uma mesma época. Através da 

observação dos comerciais que circularam nas segundas-feiras do mês de dezembro nos 

canais SBT, Globo, Discovery Kids e Cartoon, ficou clara a diferença na utilização da 

imagem infantil para persuadir o adulto da imagem usada buscando persuadir a criança. 

Os pais já concebem o filho com uma vida pré-programada para que seja um sujeito 

bem-sucedido. Filhos se frustram se não conseguem corresponder aos desejos paternos e 

pais sofrem por não terem seus sonhos, reprojetados nos filhos, realizados. Ao mesmo 

tempo temos a bagagem midiática, ou o currículo da mídia que apresenta filhos 

comportados, queridos e educados. Mais um item na lista de pais que buscam o filho 

ideal. Para as crianças fica o peso da não realização dos desejos paternos. É um sonho 

grande demais, diferente demais do que elas próprias desejam para si. E na TV veem 

jovens como elas em atitudes rebeldes, em situações de espertezas. E é assim que elas 

querem ser. Bauman nos fala sobre o consumo por vocação: 
Numa sociedade de consumidores, todo mundo precisa ser, 

deve ser e tem que ser um consumidor por vocação (ou seja, ver e 
tratar o consumo como vocação). Nessa sociedade, o consumo visto e 
tratado como vocação é ao mesmo tempo um direito e um dever 
humano universal que não conhece exceção. (Bauman, 2008, P. 73) 

 
A construção da imagem na livre criação publicitária traz reflexões sérias a 

respeito da infância. O que se quer apresentar para nossas crianças? Existe um reflexo 

na vida dos pequenos que assistem aos diferentes apelos da mídia sobre eles? Adultos 

que desejam uma criança anjinho e crianças que querem ser malandras? Profissionais da 

área trazem consigo uma responsabilidade pedagógica, mas não se percebe uma relação 

com o “poder” que a mídia exerce e o compromisso com essa educação? 

Muitos pesquisadores estão colocando em discussão o ter pedagógico da mídia 

num tempo no qual a educação infantil e adulta está sendo cada vez mais influenciada 

                                                
21 Rede Globo e Cartoon, dezembro 2009. Manhã. Propaganda Mattel 
 
22 Cartoon, dezembro 2009. Manhã/Noite. Propaganda Mattel 
 
23 Rede Globo, Discovery Kids, Cartoon, dezembro 2009. Noite. Propaganda Sundow Kids 
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por diferentes artefatos midiáticos. Vivemos um tempo em que a mídia está assumindo 

um papel importante na construção da identidade infantil quando os pais estão ausentes 

e as crianças passam a ficar entregues aos “cuidados” da televisão. Conforme nos 

lembra Rosa Maria Bueno Fischer (1997. p. 63) a mídia opera como um agente 

fundamental na construção das identidades: “tenho como pressuposto que a mídia não 

apenas veicula, mas constrói discursos e produz significados e sujeitos”.  Assim como 

também Susan Linn (2006, p. 223) aponta para importância de discutir e problematizar 

a relação da mídia e a construção da cultura infantil quando afirma que “ensinar valores 

às crianças é uma das coisas que a mídia faz de melhor”. E é esta a proposta deste 

estudo: colocar em discussão aquilo que a mídia vem nos ensinando e naturalizando 

todos os dias sobre como deve ser a infância ideal. 
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