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RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo propor uma ANÁLISE descritiva, de natureza 
qualitativa, da IMAGEM da MENINA, em idade escolar, retratada em COMERCIAIS 
direcionados ao segmento infantil. Esta análise foi realizada acerca de três COMERCIAIS de 
calçados infantis da marca Grendene veiculados em julho e agosto de 2007. Esta pesquisa 
objetivou estudar o COMPORTAMENTO das crianças nos COMERCIAIS e ainda identificar 
as técnicas utilizadas na composição da IMAGEM da MENINA retratada nesses. Para a 
realização de tal pesquisa desenvolveu-se primeiramente um roteiro englobando as categorias 
a serem analisadas em cada um dos COMERCIAIS selecionados. Após essa ANÁLISE 
observaram-se os diversos tipos de ESTEREÓTIPOS apresentados pelas meninas nas peças 
publicitárias. Foram identificados ainda alguns ESTEREÓTIPOS que aparecem com mais 
freqüência na publicidade brasileira. Em relação ao objetivo da ANÁLISE, observou-se que 
os diferentes tipos da IMAGEM da MENINA retratada nos COMERCIAIS, variam muito de 
acordo com as roupas e assessórios utilizados na composição de sua IMAGEM.    
 

Palavras-chave: Análise. Imagem. Menina. Comerciais. Comportamento. Estereótipo.  

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to propose a descriptive analysis of a qualitative nature, the image of the girl 
in school age, portrayed in the commercial segment targeted to the child. This analysis was 
performed on the three commercial for the children's shoe brand Grendene run in July and 
August 2007. This research objectives studying the behavior of children in commercial and 
identify the techniques used in the composition of the image portrayed in the girl. For the 
realization of such a search has been primarily a roadmap encompassing the categories to be 
analyzed in each of the selected commercial. Once this analysis is observed the various 
stereotypes presented by the girls in advertising pieces. Yet some stereotypes have been 
identified that appear more often in advertising Brazilian. In relation to the objective of the 
analysis, it was observed that the different types of image of the girl portrayed in the 
commercial, vary greatly according to the clothing and assessórios used in the composition of 
your image. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o passar do tempo e a evolução dos meios de comunicação de massa, a sociedade 

contemporânea convive simultaneamente com diversos tipos de mídia. E está tão habituada à 

presença delas, que muitas vezes, sem ao menos perceber, a primeira atitude que o indivíduo 

tem pela manhã, ao acordar, é ligar um rádio ou uma televisão, para começar o dia bem 

informado. Em decorrência disso, as pessoas são expostas diariamente a inúmeras 

propagandas, pois é esse imenso mercado de anunciantes que financia, em sua maioria, as 

emissoras tanto de rádio como de televisão.  

Nesse processo observa-se que, além dos adultos, as crianças tornam-se outro 

relevante público a inserir-se na sociedade mediática, em especial através da televisão. Este 

fato, muitas vezes, ocorre devido à jornada de trabalho de seus pais que, sem muito tempo 

para dedicar a seus filhos, os deixam durante horas em frente à televisão, apenas aos cuidados 

de babás. Desta forma, a propaganda passa a contribuir para formação dessas crianças, 

juntamente com a família e a escola.  

Atentos a essas mudanças, os profissionais da área da publicidade percebem que o 

consumidor infantil destaca-se como um grande mercado que já decide por si e, muitas vezes, 

tem até o dinheiro para comprar o que deseja (GIGLIO, 2003, p. 216). Cientes dessa situação, 

o mercado empresarial de produtos infantis passa a dedicar sua atenção a esse novo e 

relevante grupo de consumidores. De acordo com Underhill (2007, p. 130), “o mercado deseja 

as crianças, necessita das crianças e elas são cortejadas pelo convite e o aceitam com prazer”. 

Em conseqüência disso, os publicitários dão início a importantes estudos em relação ao 

comportamento de consumo do segmento infantil, com objetivo de melhor compreender os 

desejos e fantasias dessas crianças. 

Assim, a essência do tema desta pesquisa, está em analisar como a imagem das 

meninas, em idade escolar, é retratada nas propagandas direcionadas à criança. Para isto, será 

analisada a da imagem da menina, especificamente em comerciais de calçados direcionados 

ao segmento infantil. A escolha da publicidade de calçados infantis, deu-se pelo fato de estes 

anunciantes veicularem um considerável número de comerciais durante um curto período de 

tempo. E ainda, por de retratar as crianças, geralmente, em diversas situações, apresentando 

diferentes estereótipos, o que contribui para uma melhor análise do estudo proposto. Já a 

escolha da marca Grendene deu-se primeiramente, por ser uma empresa gaúcha muito bem 

conceituada em todo Brasil, por dispor de aproximadamente 15 linhas de calçados 
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direcionadas ao público infantil, além de ser a única empresa desse ramo que disponibiliza em 

seu website1 na Internet os comerciais das campanhas realizadas a te o momento.  

Por fim, a relevância desta pesquisa para área da publicidade parte do pressuposto que, 

com esse ingresso da criança no mercado, torna-se fundamental que as empresas de artigos 

infantis juntamente com suas agências, tenham conhecimento amplo de seu público-alvo. 

“Como empresas e futuros profissionais de marketing, é importante para nós reconhecer por 

que e como indivíduos tomam suas decisões de consumo de tal modo que possamos tomar 

decisões melhores de estratégias de marketing”. (SHIFFMAN e KANUK, 2000, p.6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1 Um site ou sítio, mais conhecido pelo nome em inglês site, de website, é um conjunto de páginas Web, isto é, 
de hipertextos acessíveis geralmente pelo protocolo http na Internet.  
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CAPÍTULO II – REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1) A TELEVISÃO E A CRIANÇA 

  

O surgimento da televisão foi um grande marco na história dos meios de comunicação, 

pois, através dela, as pessoas passaram a obter informações e entretenimento sem precisar sair 

de casa. Segundo Marcondes (1988), 

 

Com o rádio e – mais tarde – com a televisão, a relação com o meio de 
comunicação mudou. Primeiro, porque, além de distrair, são veículos que informam 
as pessoas e funcionam como meio de atualização; segundo, porque vão até a casa 
das pessoas, em vez das pessoas irem até eles; terceiro, porque torna-se “da 
família”, são cotidianos e têm recepção regular e contínua. (p. 20). 

 

A televisão, seguida pelo rádio, é o meio de comunicação de massa de maior 

abrangência no cenário mundial, desde que surgiu vem inovando tanto no que diz respeito a 

seu design quanto à sua linguagem e programação, seguindo sempre as tendências do mundo 

atual. Nota-se que, 

 

Os últimos 40 anos viram a criação e o desenvolvimento de uma linguagem própria 
para esse veículo, envolvendo desde a concepção filosófica da função dos meios de 
comunicação de massa na vida das pessoas e da TV como seu ícone máximo até o 
desenvolvimento de formatos de entretenimentos e comerciais específicos para 
maximizar o poder desse veículo. (FIGUEIREDO, 2005, p. 117).  
    

Nas sociedades contemporâneas a televisão ainda é considerada o meio eletrônico de 

maior atratividade, compreensão e informação. Adquire um papel decisivo em praticamente 

todas as áreas e dimensões da vida humana, ou seja, a televisão possui uma presença marcante 

na socialização, na política, na religião e nos conhecimentos gerais das pessoas. (SAMPAIO, 

2000). Esta importante função que a televisão possui na vida dos indivíduos, é decorrente da 

marcante presença desta nas residências de grande parte dos brasileiros, pois “a média 

nacional de domicílios com TV é de 86,7%, nas regiões mais urbanas industrializadas como 

São Paulo, essa média atinge 94,6%”. (SAMPAIO, 2000, p. 155). Neste cenário é possível 

observar através da própria televisão, noticiários que mostram casas localizadas em periferias 

e favelas onde seus moradores vivem em situações precárias, porém não abdicam do lazer 

proporcionado pela televisão..  

Este envolvimento do telespectador com a televisão, não restringe-se apenas aos 

adultos, pois atualmente as crianças compõem outro amplo segmento exposto a esse meio. A 
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partir da década de 80 a programação infantil ganha espaço significativo em diversas 

emissoras, aumentando a oferta de comunicação dirigida especialmente a esse público. 

(SAMPAIO 2000). Ainda neste contexto, o autor afirma que,  

  

Em 86, verifica-se uma ampliação da programação infantil das emissoras. Além de 
programas consolidados da TV Criança (Bandeirantes) e do Bozo (TVS), quatro 
novos programas marcam a sua estréia: o Xou da Xuxa (Globo), o TV Fofão 
(Bandeirantes), o Dr. Cacareco e Cia.(Record) e Lupo Limpim Clapá Topô 
(Manchete). (p.148). 

 

Nota-se também, que junto com essa ascensão infantil nos meios, desenvolve-se 

paralelamente uma crescente demanda de produtos e, conseqüentemente, propagandas 

direcionadas a elas. Segundo Sampaio (2000), 

 

A explosão dos programas infantis no Brasil esteve de modo tão expressivo associado 
à sua presença marcante nas emissoras privadas que o sinônimo de programação 
infantil e comércio tornou-se praticamente uma obviedade. Tal vínculo se impõe 
como uma espécie de fatalidade em relação à qual postura predominante, tanto da 
parte de profissionais de comunicação, quanto do público, tem sido a de resignação. O 
depoimento de Aristides Molina, diretor do TV Criança em 86, é elucidativo dessa 
questão: “Doa a quem doer, um programa para crianças, bem-feito e colocado em 
determinados horários, é uma vitrine de produtos infantis, proporcionando inesgotável 
fonte de renda”. (p. 148). 

 

A televisão é sem dúvida a mídia mais consumida e a atividade de lazer mais 

freqüente entre as crianças quando estão sozinhas. Pois quando possuem a companhia de 

algum amigo ou colega brincar ainda é a atividade preferida dos pequenos (SAMPAIO, 

2000).  

 

Numa pesquisa realizada em 1990 pela Standart, Olgivy & Mather, com uma 
amostra de 600 crianças e adolescentes (7-15) das classes ABC nas cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre, 93% deles sem diferença de sexo, idade, 
classe social ou local de moradia, declararam ver TV no dia-a-dia. Dentre as 
atividades de lazer ordinárias das crianças e adolescentes ver TV se destaca com 
93% de menções, seguidas de outras como brincar com os amigos e irmãos, 86%, 
ouvir música/rádio, 64%, jogar bola, 57% e andar de bicicleta e skate, 52%. 
(SAMPAIO, 2000, p. 172). 
 

     A partir das considerações citadas anteriormente, é possível observar o ingresso 

efetivo da criança nas esferas públicas mediáticas. É importante ressaltar que há duas questões 

inter-relacionadas a serem consideradas neste ingresso do público infantil que, de acordo com 

Sampaio (2000) são:  
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Em primeiro lugar, o fato de a mídia televisiva oferecer à criança e ao adolescente 
condições privilegiadas de acesso às suas comunicações. Em segundo lugar, o fato 
de a mídia televisiva ter apresentado, nas últimas décadas, uma tendência crescente 
no sentido de estimular a posição de interlocutor público da criança. (p. 146).        

 

Um importante fator contribuinte para o ingresso da criança nas esferas públicas 

mediáticas foi à percepção do potencial de consumo deste segmento. Considerando o fato de 

que as crianças brasileiras passam em média 4 horas diárias em frente ao televisor. 

(SAMPAIO, 2000). Essa exposição elevada das crianças à televisão, ocorre possivelmente, 

pelo fato desta ser de fácil acesso, além de possuir diversos artifícios que encantam o público 

infantil. De acordo com o Figueiredo (2005), não se inventou até o momento, um veículo com 

o poder de comunicação que a TV possui, uma mistura de cor, som, movimento e uma 

capacidade única de atrair e monopolizar a atenção do telespectador. Sampaio (2000, p. 174) 

afirma ainda que, “A natureza da mídia televisiva contribui, marcantemente, para a sua boa 

colocação na escala de preferências das crianças e adolescentes. Ela é acessível, dinâmica, 

apresenta boa definição visual e auditiva, variedade de gêneros, etc.”. 

 A atratividade e fascinação transmitidas através do televisor, são também decorrentes 

da capacidade que ela possui de mexer com o imaginário do telespectador de maneira muito 

diferente do rádio, livros e obras de arte. Marcondes (1988) explica tal diferença, 

mencionando a televisão como sendo um meio pleno, ou seja, opera a fantasia de uma forma 

total, enquanto os outros meios, são considerados meios parciais, por apresentarem ao 

receptor apenas a imagem ou o som, deixando o restante a critério da imaginação e fantasia do 

leitor ou ouvinte. O autor afirma ainda que, 

 

A forma total, diferentemente, não ativa o que já é do repertório de imagens do 
receptor, mas introduz elementos subversivos, modelos inesperados e inovadores, 
podendo mágica e inesperadamente despertar seus fantasmas adormecidos . Aqui, 
em vez do receptor atuar junto, ele é surpreendido ou fascinado. Os novos 
elementos podem orientar tanto para o consumo publicitário de uma mercadoria 
quanto para o despontar de uma nova e surpreendente emoção. ( MARCONDES, 
1988, p. 28). 

 

 Já quando o assunto é comercial de televisão, torna-se válido salientar o cuidado que o 

publicitário deve ter na criação de suas peças publicitárias. Pois, de acordo com Figueiredo, 

(2005, p. 118), “nos 30 segundos de duração da maioria dos comerciais, o publicitário deve 

ter um cuidado obsessivo com o fluxo de informações passado ao consumidor”. Neste 

contexto torna-se possível observar certos desafios que o publicitário enfrenta ao criar 

comerciais para TV. Figueiredo (2005) afirma que,  
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É bastante difícil contar uma história, criar a tensão, fazê-la crescer, atingir o 
clímax e apresentar um desfecho surpreendente em 30 segundos. É um desafio para 
o criativo e para o diretor do filme, que devem ser extremamente econômicos em 
cada tomada, cada corte, para conseguir contar a história sem prejuízo ao seu 
ordenamento lógico em um tempo tão escasso. (p. 120). 

     

Uma alternativa para atrair e manter a atenção do telespectador, segundo Figueiredo 

(2005), seria a criação de um mosaico de imagens, embalado por trilhas sonoras fortes e 

pungentes. Dessa forma não seria contada uma história ao público, porém este é envolvido 

pelo comercial da mesma maneira. 

 Ao analisar a imagem em movimento, facilmente percebe-se o encanto e atratividade 

que esta possui, muitas vezes, decorrente de seus efeitos especiais, todavia Marcondes (1988) 

salienta algumas desvantagens da imagem através de uma pequena e simples comparação 

entre a TV e a fotografia: 

 

Pela TV as imagens passam rapidamente e não nos detemos nela, não às 
exploramos completamente. Se temos diante de nós uma foto, podemos parar e 
olhá-la minuciosamente. Os movimentos e a cena estão congelados e por isso 
podemos nos deter nos detalhes, nas expressões, no ambiente. (p. 13). 

 

Entretanto, as considerações de Marcondes (1988) não ofuscam o espetáculo ofertado 

pela televisão, suas imagens coloridas, movimentos, sons e efeitos especiais presentes tanto 

em programas como na publicidade.  

Através das considerações apresentadas neste capítulo, é possível concluir que, além 

de possuir a função de entretenimento, a televisão, muitas vezes, assume um papel de meio 

informativo perante crianças e adolescentes.       

 

2.2) A PUBLICIDADE E A CRIANÇA 

 

A criança contemporânea, como já foi visto no capítulo anterior, passa grande parte de 

seu tempo em frente à televisão. Em função disso, é exposta diariamente a inúmeras 

mensagens sobre consumo, tanto em peças publicitárias, como em programas televisivos. 

Cabe aqui ressaltar o conceito da palavra propaganda e da palavra publicidade. Segundo 

Leifert (2004), presidente do CONAR, propaganda “é a mensagem veiculada na mídia paga 

por um patrocinador e identificada com seu nome ou marca”. Enquanto publicidade, de 

acordo com Pinho (2001, p. 33) “é a comunicação paga por um anunciante e feita com o 

propósito de promover um produto, serviço ou marca nos meios de comunicação”.   
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As mensagens publicitárias, as quais as crianças são expostas, em muitos casos são 

também comerciais direcionados ao próprio público infantil. É possível observar que, além de 

possuir um papel de telespectador, a criança também é protagonista em comerciais 

direcionado ao segmento infantil. A presença da criança em peças publicitárias tem por 

principal objetivo atrair a atenção de outros infantes. Existem também outros fatores pelos 

quais a presença da imagem infantil torna-se fundamental. Segundo Sampaio (2000), tais 

fatores são: 

 

1) a criança ouve outra criança, ou seja, ela é particularmente sensível à 
interpelação de outra criança; 2) a criança tem um forte apelo emocional ou, nas 
palavras do criativo, ela tem um “apelo mágico” que emociona o adulto e o 
sensibiliza; 3) a criança pode contribuir para o rejuvenescimento da marca; 4) a 
criança tem empatia com os anunciantes, favorecendo a aprovação dos comerciais. 
(p. 152). 

 

Desta forma, torna-se cada vez mais nítida a entrada definitiva da criança no mercado 

publicitário. Esta, deixa de ser um público secundário, para tornar-se um público efetivo e de 

extrema importância, pois, se em outros tempos, a publicidade de artigos infantis era 

primeiramente direcionada aos pais, hoje, estes não possuem muito tempo para assistir 

televisão e menos ainda os comerciais veiculados nela. Os pais da família contemporânea são, 

freqüentemente, substituídos por babás, escolas e meios de comunicação, isto ocorre por eles 

possuírem responsabilidades de viagens extensas além de horas de trabalhos mais irregulares. 

(ENGEL, BLACKWELL e MINIARD, 1995).  Neste contexto, é possível observar que é a 

criança quem adquire informações sobre qual marca de produtos deseja possuir, enquanto 

seus pais as acompanham no ato de compra, em muitos casos, apenas com intuito de efetuar o 

pagamento.  

Os comerciais de artigos infantis possuem como público-alvo, segundo Sampaio 

(2000), a categoria chamada no Brasil como infância e adolescência protegidas. Enquadra-se 

nessa categoria as crianças que são amparadas durante seu desenvolvimento físico, intelectual 

e afetivo por seus pais e/ou adultos responsáveis, sendo assim sustentadas por eles e tendo 

apenas como responsabilidade os estudos (SAMPAIO, 2000). O autor afirma ainda a respeito 

da infância e adolescência protegida que, 

 

Eles são também privilegiados nas ofertas de comunicação da mídia. É com base 
em informações acerca dos interesses, preferências e expectativas dessas crianças e 
adolescentes que é elaborada parcela substancial da programação para o segmento 
e, no caso da publicidade, a expressiva maioria dos comerciais. Em outras palavras, 
na publicidade é a criança ou o adolescente com o perfil acima descrito, ao mesmo 
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tempo, a referência e um dos modelos mais disseminados. (SAMPAIO, 2000, p. 
164). 

 

Os comerciais direcionados às crianças são, muitas vezes, a principal fonte de 

financiamento dos programas infantis. De acordo com Sampaio (2000), 

 

A propaganda desempenha, nesse processo, um papel destacado. Em primeiro 
lugar, ela é responsável pelo financiamento de programas dirigidos a esse 
segmento, muitos dos quais moderados por crianças e adolescentes, assim como por 
motivar a maior presença dessa faixa etária em programações não específicas. Em 
segundo lugar ela confere à criança e ao adolescente um lugar destacado no próprio 
gênero. Na propaganda, a criança e o adolescente assumem tarefas anteriormente 
exclusivas do público adulto como a promoção de produtos, marcas, serviços e 
mensagens no caso das propagandas de utilidade pública, campanhas 
governamentais, etc. (p. 151). 

 

Pelo fato da propaganda obter essa forte influência nos meios de comunicação de 

massa, torna-se, muitas vezes, um assunto freqüente em diversas discussões e debates. De 

acordo com Karsaklian (2002, p. 220) “uma das maiores críticas feitas à propaganda e, 

principalmente, contra a propaganda na televisão diz respeito às crianças. Pelo fato de elas 

não entenderem os objetivos comerciais dessa forma de comunicação, mostrar-se-iam 

incapazes de ter um espírito crítico e de desenvolver uma contra-argumentação”. Entretanto, 

vários estudos comprovaram que as crianças são capazes de diferenciar as propagandas de 

programas de tv, por exemplo. Segundo Schiffman e Kanuk (2004, p. 254) “pesquisas 

sugerem que os pré-escolares, inclusive os de apenas três anos de idade, entendem, sim, os 

anúncios da televisão e são capazes de discernir entre o conteúdo do programa e o anúncio”. 

As crianças julgam que o critério mais fácil para diferenciar a propaganda do programa é o 

fato de a primeira ser geralmente mais curta e mais engraçada que a segunda. 

(KARSAKLINAN, 2002). Estudos constatam ainda que, em determinadas idades, há uma 

maior precisão na distinção das crianças em relação a comerciais e programas. De acordo com 

Karsaklinan (2002, p. 221) “é por volta dos 8 aos 11 anos que a maioria das crianças está 

realmente capacitada a tomar consciência tanto dos objetivos informativos quanto 

persuasivos, nos quais se baseia o discurso publicitário”.  

Normalmente e a criança não retêm por muito tempo a atenção em um único ponto. 

Desta forma, é possível compreender porque as crianças apresentam um certo fascínio pelos 

comercias, já que estes apresentam-se em uma estrutura curta de tempo. Segundo Karsaklinan 

(2002, p. 228) “a propaganda como cadeia de imagens rápidas e curtas, como discurso 

imperativo, é capaz de aumentar a estimulação e prolongar a atenção”. A autora afirma ainda 

que, “a atenção das crianças é maior quando os comerciais são agrupados ou apresentados no 
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início de um programa e que os efeitos sonoros canalizam mais sua atenção do que o visual”. 

(2002, p. 228).  

Através das considerações realizadas até o momento, nota-se que a criança percebe de 

maneira significativa a presença dos comerciais durante a programação televisiva. Desta 

forma, acredita-se ser relevante constar neste estudo proposto a conclusão de Feuerhahn 

(1978) citado por Karsaklinan (2002), após estudar os fatores envolventes na relação 

emocional entre a propaganda e a criança: 

 

A estrutura do discurso publicitário assemelha-se àquela dos programas infantis 
(linguagem simples, seqüência rápida...); o caráter extremamente estereótipo das 
personagens e das situações, o que garante às crianças a segurança de perceber um 
mundo sem problemas e de soluções fáceis. A criança tende a rejeitar programas 
muito realistas justamente por causa de sua natureza brutal; os objetos apresentados 
na propaganda são bons por definição e isso dá segurança à criança; o fato de se 
repetir dá à criança a sensação de perenidade e de estabilidade, conservando um 
ambiente que lhe é familiar. (p.222). 

 

 Neste contexto, é possível observar que a criança, em muitos casos, aprecia e se 

encanta com a propaganda. De acordo com Karsaklinan (2002, p.222), “independentemente 

da questão consciente de identificação das intenções da propaganda, o que as crianças 

apreciam é o espetáculo oferecido por ela. As cores, os movimentos, as músicas, as 

personagens, tudo que faz com que a atenção das crianças seja raramente desviada da tela da 

tv”. 

Especialistas afirmam que as peças publicitárias além de encantar, possuem também 

um papel fundamental na formação das crianças, pois, de acordo com Karsaklinan (2002, p. 

221), “quanto mais exposta à propaganda, mais a criança desenvolve uma maturidade e um 

espírito crítico com relação a ela”. No cenário contemporâneo, as influências dos meios de 

comunicação, mais precisamente da televisão, na formação das crianças, tornam-se 

inevitáveis. Bucht e Von Feilitzen afirmam que,  

 

Uma enquete realizada em 20 países europeus, em 1999, sobre como os pais 
percebem as influências-chaves na vida de seus filhos, revelou que os programas 
infantis de televisão, outros programas de televisão e as propagandas comerciais na 
televisão ocupam do quinto ao sétimo lugar na lista de 18 diferentes influências 
mencionadas espontaneamente (2003, p. 38).                                        
 

Portanto, perante tantas formas de absorver de informações torna-se difícil considerar 

ingênua essa nova geração infantil. Pois hoje é possível presenciar crianças que dominam seu 

lugar no núcleo familiar e que, muitas, vezes são induzidas a amadurecer e tornarem-se 

independentes cada vez mais cedo, em conseqüência do mundo pós-moderno, onde a ausência 
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dos pais torna-se freqüente, principalmente devido a suas jornadas de trabalhos. Com isso as 

crianças da sociedade moderna são, em muitos casos, mais espertas que as crianças de 

gerações passadas.  De acordo com Bucht e Von Feilitzen (2003, p. 41), “as crianças não são 

ingênuas e crédulas. A propaganda é parte da vida e as crianças têm de aprender a lidar com 

ela. Elas não podem ser mantidas num “casulo”, protegidas do mundo exterior – e as 

mensagens comerciais são parte desse mundo”. Os comerciais não apresentam um mundo 

novo, e sim acompanham as tendências expressivas da sociedade, ou seja, primeiro as 

tendências surgem para depois surgir à publicidade, pois com André Laurentino, citado por 

Sampaio (2000) afirma que “a propaganda sempre vem atrás, ela nunca tá na frente. No 

máximo ela capta, no momento que a coisa tá acontecendo, mas ela nunca vai antecipar 

nada”. (p. 141). Dessa forma é possível perceber que a publicidade apenas reflete a sociedade, 

pois de acordo com  Sampaio (2000), 

 

A propaganda, em particular a publicidade, atua como uma espécie de refletor de 
tendências expressivas no âmbito da sociedade. A metáfora do espelho é bastante 
apropriada para qualificar as concepções sobre a relação entre a propaganda e a 
sociedade. (p. 141). 

 

 Neste contexto, é possível concluir que a publicidade televisiva, vista como elemento 

que transmite reflexos da sociedade, colabora para o desenvolvimento das crianças em relação 

ao mundo contemporâneo e suas tecnologias.  

 

2.2.1 O CONSUMO E A CRIANÇA 

  

A infância é a etapa da vida em que as crianças deparam-se com inúmeras descobertas, 

pois tudo para elas é praticamente novo. Berger (2003, p. 260) afirma que, “a infância é o 

momento em que os valores morais são aprendidos, os princípios éticos são testados e as 

crenças religiosas estabelecidas”. É ainda quando criança, que o ser humano inicia o processo 

de desenvolvimento de sua auto-imagem, pois segundo Schiffman e Kanuk (2004),  

 

a auto-imagem do indivíduo é única, ou seja, é o resultado da evolução da história e 
da experiência daquela pessoa. Os indivíduos desenvolvem suas auto-imagens 
através das interações com outras pessoas: inicialmente os seus pais e, então, outros 
indivíduos ou grupos com quem eles se relacionam ao longo dos anos. (p. 97). 
 

 Os grupos que o indivíduo se relaciona durante toda trajetória de sua vida, são 

chamados de grupos de referências, que segundo Samara e Morsch (2005, p. 71) “é o grupo 
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com o qual um indivíduo se identifica e serve como ponto de comparação – ou referência – 

para formação geral ou específica de valores, atitudes ou comportamentos, ditando-lhe um 

determinado padrão”. Esses grupos podem ser pequenos e próximos como no caso da família, 

colegas da aula ou trabalho, amigos, entre outros. De acordo ainda com Samara e Morsch 

(2005, p. 71), “Há uma forte tendência de os indivíduos seguirem as normas dos grupos com 

os quais se identificam e adotarem comportamentos considerados adequados pelos demais”. 

Os grupos possuem diversas classificações, porém tais categorias não são mutuamente 

excludentes. Primeiramente será tratado acerca de o grupo primário e o grupo secundário, de 

acordo com o exemplo explicativo de Schiffman e Kanuk (2000),  

 

Se uma pessoa interage regularmente com outros indivíduos (com membros da 
família, com vizinhos, ou com colegas de trabalho cujas opiniões são valiosas), 
então esses indivíduos podem ser considerados um grupo primário para esta pessoa. 
Por outro lado, se uma pessoa interage apenas ocasionalmente com outras,ou não 
considera as opiniões delas particularmente importantes, então essas outras pessoas 
constituem um grupo secundário para esta pessoa. (p. 228). 

 

Portanto é possível perceber que a distinção entre o grupo primário e o secundário se 

dá através da “importância percebida dos grupos pelo indivíduo e pela freqüência ou 

constância com o indivíduo interage com os grupos” (SCHIFFMAN e KANUK, 2000, p.228). 

Retomando as categorias dos grupos referenciais, serão mencionados a seguir os grupos 

aspiracionais e os grupos dissociativos. De acordo com Engel, Blackwell e Miniard (2000, p. 

461) os “grupos aspiracionais exibem um desejo de adotar as normas, os valores e os 

comportamentos de outros com quem o indivíduo espera associar-se. [...] A influência dos 

grupos aspiracionais, embora geralmente indireta, pode representar um papel significativo nas 

escolhas de produtos”. Já a influência dos grupos dissociativos, é exercida quando o indivíduo 

é motivado a evitar a associação com estes. (ENGEL, BLACKWILL e MINIARD, 2000). 

Outra classificação é categorizada através da formalidade, ou seja, grupos formais ou 

informais. Segundo os autores citados anteriormente, os “grupos formais são caracterizados 

por uma lista definida e conhecida de membros, e a organização e estrutura são codificadas 

por escrito. [...] Todavia, grupos informais têm muito menos estrutura e têm maior 

probabilidade de serem baseados em amizades e associação colegial”. (2000, p. 462). Nota-se 

que o grupo informal acaba por influenciar mais facilmente as decisões de compra dos 

consumidores. Schiffman e Kanuk (2000) afirmam que, 

 

Do ponto de vista do comportamento do consumidor, os grupos sociais informais 
ou grupos de amizade são geralmente mais importantes para o profissional de 
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marketing porque a sua estrutura menos claramente definida fornece um ambiente 
mais adequado para a troca de informações e de influência sobre assuntos 
relacionados ao consumo. (p. 228).         

 

   Os autores salientam ainda que, para melhor compreender os impactos causados pelos 

grupos em cada indivíduo, deve-se analisar seis grupos pertinentes para o consumidor: a 

família, os amigos, os grupos sociais formais, de compras, de ação do consumidor e de 

trabalho. O grupo dos amigos mostra-se extremamente relevante para o desenvolvimento da 

análise proposta. Como já foi citado anteriormente, este grupo é denominado como informal, 

por não possuir uma estrutura ou nível específico de autoridade. As amizades são 

consideradas sinais de independência e maturidade, pois é neste momento que o indivíduo 

liberta-se em relação à família e, inicia a formação de laços sociais com o mundo. 

(SCHIFFMAN e KANUK, 2000). Os autores afirmam ainda que, 

 

A opinião e as preferências dos amigos são uma influência importante na 
determinação dos produtos e marcas que o consumidor acaba por escolher. 
Reconhecendo a força da influência dos grupos de amigos, os profissionais de 
marketing de produtos como roupas de grife, jóias sofisticadas, lanchonetes e 
bebidas alcoólicas com freqüência descrevem situações de amizade em seus 
anúncios. (p. 228). 

 

Existe também as categorias de o grupo de referência normativa e o grupo de 

referência comparativa. De acordo com Schiffman e Kanuk (2000, p. 230), “Os grupos de 

referência normativa influenciam o desenvolvimento de um código de comportamento; os 

grupos de referência comparativa influenciam a expressão de atitudes e comportamentos 

específicos do consumidor”. No caso de a criança a família torna-se um grupo de referência 

normativa, por representar um papel importante na construção dos valores gerais e no seu 

comportamento de consumo. Já um exemplo de grupo de referência comparativa, seria uma 

família vizinha que possui estilo de vida admirável e digno de ser imitado. (SCHIFFMAN e 

KANUK, 2000).  

 Os grupos de referências podem desempenhar ainda uma função de, segundo Engel, 

Blackwell e Miniard (2000), 

 

Expressão de valor, em que uma necessidade de associação psicológica com um 
grupo é evidenciada por aceitação de suas normas, valores ou comportamentos, e é 
dada uma resposta adequada, muito embora possa haver motivação para tornar-se 
um membro. Um resultado desejado é realçar sua própria imagem aos olhos dos 
outros. Uma outra é a identificação com pessoas que são admiradas e respeitadas. 
(p. 464).        
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Através do estudo das influências dessas categorias dos grupos referenciais é que boa 

parte dos anunciantes elabora suas campanhas publicitárias. Segundo Schiffman e Kanuk 

(2000, p. 234), “situações de pessoas ou grupos com as quais o público-alvo possa se 

identificar são usadas para promover bens e serviços, induzindo sutilmente o consumidor 

potencial a se identificar com o usuário do produto ou serviço retratado no anúncio.” 

Atentos as freqüentes mudanças no mercado, os profissionais de publicidade e 

marketing, dedicam parte de seu tempo em estudos relacionados ao comportamento do 

público infantil, que como já foi visto anteriormente, passa a cativar um lugar de destaque 

dentre as emissoras de televisão. Sampaio (2000) afirma que, 

 

Em meados da década de 80, verifica-se a explosão dos programas infantis e o 
crescimento de sua importância na mídia. Nas publicações especializadas da área de 
propaganda e marketing , a “síndrome infantil” é identificada. A criança e o 
adolescente deixam de ser uma questão de interesse particular de pais e educadores, 
tornando-se alvo do interesse da propaganda, particularmente da publicidade, e do 
marketing. A recorrência de matérias, nessa última década, focalizando aspectos da 
relação da criança com o consumo são ilustrativas dessa nova postura. (p. 147). 

 

Decorrente à ascensão da criança na mídia, torna-se importante estudar e compreender 

o comportamento e desenvolvimento desta. Assim, ao analisar as fases do desenvolvimento 

infantil, é possível perceber que a criança possui comportamentos diferentes em cada uma 

delas.  Segundo Solomon (2003) 

 

Aos três anos de idade, a maioria das crianças categoriza a atividade de dirigir um 
caminhão como masculina e a de cozinhar e limpar feminina. As indústrias de 
brinquedos perpetuam esses estereótipos promovendo brinquedos associados ao 
gênero através de comerciais que reforçam a expectativas de papel sexual por meio 
de personagens, tom emocional e texto. (p. 296). 

  

O autor intera sua constatação afirmando “que meninos tendem a se interessar mais 

por batalhas e competições, enquanto as meninas têm mais interesse pela criatividade e pelos 

relacionamentos”. (SOLOMON, 2002, p. 297). 

Considerando que, este estudo proposto tem por objetivo analisar a imagem da criança 

em idade escolar  – ou meia-infância – retratada em comerciais direcionados ao segmento 

infantil, cabe neste momento fazer um breve comentário a respeito desta fase,  

 

Durante a meia-infância as crianças se defrontam com os desafios oriundos do 
mundo exterior, munidas de uma abertura, percepção e confiança que poucas 
crianças mais novas possuem. As habilidades para aprender, analisar, expressar as 
emoções e fazer novas amizades agora vêm em conjunto, formando uma 
personalidade mais forte, unificada e mais segura de si. As crianças agora têm o 
potencial para dominar muitas habilidades sociais. (BERGER, 2003, p. 259). 
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Nesta fase, segundo Berger (2003, p. 260), “as crianças avaliam a si mesmas através 

de comparação, comparando as suas habilidades e realizações com as dos outros”. Desta 

forma, é possível observar que a criança não se preocupa apenas com sua imagem perante 

seus pais, mas também e, principalmente, com sua imagem perante outras crianças, pois de 

acordo com Berger (2003, p.260) “à medida que se comparam a outras, “as crianças se tornam 

cada vez mais preocupadas com sua auto-apresentação”(MERRELL & GIMPEL, 1998), de 

modo que as outras crianças se tornam críticos mais importantes do que os pais e 

professores”.  

É na idade de 6 e 7 anos que, segundo a psicóloga Prolla (2007), a diferença pelos 

sexos começam a definir-se na escolha de brincadeiras, e a rápida capacidade destas crianças 

para “fazer de conta” enriquece grandemente a sua atividade recreativa.  A psicóloga também 

comenta que aos 7 e 8 anos a criança detesta brincar sozinha e já aos 8 anos querem misturar 

ingredientes de cozinha, misturar tintas com intuito de obter cor e cheiros novos, além de 

gostar de interpretar, improvisando com seus brinquedos acidentes, combates, encarnando 

personagens dos filmes que assistiu ou dos livros que leu. Ao brincar “as crianças representam 

diferentes papéis que poderão assumir mais tarde e aprendem sobre expectativas que outros 

têm a seu respeito”. (SOLOMON, 2003, p. 296). Ainda de acordo com a psicóloga Prolla 

(2007), aos 9 anos a criança torna-se mais independente, possui maior equilíbrio; as mudanças 

de humor são rápidas e de curta duração; avalia suas ações com freqüência, por isso pode ficar 

aborrecida ou apreensiva; gosta de competir e pode abandonar alguns interesses anteriores e, 

ao mesmo tempo, intensificar outros.  

 Durante a infância aprende-se muito a cerca do comportamento de consumo, é nessa 

fase que se dá início a socialização do consumidor, que segundo Solomon (2002, p. 295) “é o 

processo pelo qual os jovens adquirem habilidades, conhecimento e as atitudes relevantes para 

sua atuação no mercado”. O autor afirma também que esses conhecimentos adquiridos são 

frutos de conversas com professores e amigos, e, no caso específico das crianças, esta 

conversa ocorre principalmente a respeito de produtos. O processo de socialização do 

consumidor, inicia ainda quando são bebês, pois acompanham seus pais às lojas e 

conseqüentemente são expostos a estímulos de marketing. (SOLOMON, 2002). Inserido neste 

contexto, Solomon (2002) cita de forma simplificada as etapas do desenvolvimento da criança 

como consumidora, que seriam: 1º estágio, a criança ainda é bebê e apenas observa; 2º 

estágio, passa a pedir o que observa, nesta etapa a criança encontra-se na faixa etária de 2 

anos; 3ºestágio, aos 4 anos passa a selecionar o que mais lhe agrada; 4º estágio, a criança 
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passa a fazer compras, porém ainda com auxílio de pais ou avós, esta etapa ocorre aos 5 anos 

de idade e por fim o 5º estágio, onde, aos 8 anos, já realiza compras independentemente e 

torna-se consumidora habilitada. Cabe, neste momento, citar também uma pesquisa realizada 

pelo Senac-RBS, citada por Karsaklian (2002) que apresenta a criança consumidora em 

diferentes faixas etárias, 

 

Entre 5 e 6 anos, a criança busca o prazer imediato, optando pelo descartável. Ela 
prefere cores variadas e peças em movimento. Tem preferência por lojas que 
estimulam a fantasia e o sonho. A ligação com a mãe é intensa. Entre 7 e 9 anos, ela 
é crítica, competitiva e intolerante. Mostra-se com alta auto-estima e desejo de 
mantê-la. Gosta de produtos importados e sente-se atraída por novidades. Valoriza 
o dinheiro pois sabe que ele é o responsável pela obtenção de produtos. A loja ideal 
é aquela onde ela pode provar, experimentar, pois é muito curiosa. (p.235). 

 

 Deve-se levar em conta também que, no processo de socialização, as duas fontes 

primárias das crianças pequenas são a família e a mídia. (SOLOMON, 2002). São diversas as 

formas com que as crianças são influenciadas por seus pais no desenvolvimento do seu perfil 

como consumidoras. De acordo com Schiffman e Kanuk (2004), em alguns casos elas 

observam seus pais e tendem a tê-los como modelos, em outros, ir às compras com a mãe 

oferece oportunidade de adquirir habilidades de compras em lojas, e ainda em um terceiro 

caso os pais utilizam-se de promessas ou recompensas de bens materiais quando a criança 

realiza algo que os agrada ou negam e retiram o benefício quando esta desobedece, 

controlando, assim, o comportamento de seus filhos. 

 Através dessas considerações nota-se que, a criança passa fazer parte de  um valioso 

mercado potencial, merecendo destaque tanto quanto os adultos. De acordo com Gade (2005, 

p.185), “a criança brasileira atualmente é bastante independente, tem idéias próprias a respeito 

de consumo e é conhecedora de produtos, marcas, grifes, sabendo exatamente o que deseja 

comprar”. Na matéria “Sua majestade a criança” Souza (1996), citado por Sampaio (2000), 

afirma que, “Muito mais que frágeis e angelicais, as crianças assumem atualmente um papel 

de “ditadoras” de padrões de consumo dentro de seus lares e significam um mercado potencial 

para uma série de produtos e serviços”. (p. 152).  

 Detendo-se em melhor analisar o pensamento e desenvolvimento das meninas, a 

jornalista Echeverria (2004) afirma que, “a vaidade toma conta da infância cada vez mais 

cedo: maquiagens, unhas feitas, saltinhos e muita roupa cor-de-rosa invadem o visual de quem 

mal deixou as fraldas”. Segundo a autora, essas meninas de hoje, “brincam de desfile de 

moda, freqüentam salão de beleza e, às vezes, preferem ganhar roupa a brinquedo”. A 

psicóloga Gomes (2004), citada por Echeverria (2004), afirma que “o culto à beleza feminina 
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é um valor disseminado na sociedade moderna. De forte apelo comercial, está contribuindo 

para o encurtamento da infância. As meninas querem ser mulheres cada vez mais cedo”. A 

jornalista considera que, é natural a menina querer vestir-se igual à apresentadora de tv, pois a 

criança é facilmente seduzida pela publicidade, e em conseqüência disso irá pedir a seus pais 

sandálias e outros produtos que observa nos comerciais. Neste caso, cabe aos pais impor 

limites a suas filhas, mostrando-lhes o que lhe é apropriado ou não. (ECHEVERRIA, 2004).                                            

A sociedade contemporânea possibilita que as crianças de hoje “brinquem de 

verdade”, ou seja, imitem os adultos com acessórios e roupas idênticos aos deles, porém 

fabricados especialmente para elas. De acordo com Echeverria (2004), “Se antigamente as 

meninas queriam desfilar pela casa com os sapatos da mãe, hoje elas exigem o próprio 

saltinho. Coloridos, atraentes e assinados por celebridades, há opções para todos os gostos”.   

Para conseguir o objeto de desejo, as crianças fazem uso de diversos artifícios. 

Segundo Solomon (2003), 

 

Um estudo documentou as estratégias usadas por crianças para compras. Embora a 
maioria delas simplesmente pedisse as coisas, algumas outras táticas comuns 
incluíam que tinham visto o produto na tv, dizer que o irmão ou o amigo já o tinha 
ou fazer tarefas em troca. (p. 294). 

 

Considerando a criança após o ato da compra, possuindo determinado produto, que até 

então era apenas um objeto de desejo, é importante que os publicitários estejam atentos ao 

fato da possível decepção desta em relação ao produto. Segundo Karsaklian (2002), 

 

Quando a criança se interessa, ela se entusiasma muito em poucos segundos e o 
produto que ela vê anunciado parecer-lhe perfeito e indispensável. Se ao possuí-lo 
ela se decepciona, pois ele não corresponde a suas expectativas ou não reproduz 
exatamente o contexto apresentado na propaganda, sua credibilidade será 
fortemente abalada e ela terá tendência a rejeitar todas propagandas sobre tal 
produto. (p. 227). 

 

 Outro ponto importante que deve ser considerado é o fato de que, geralmente, quem 

disponibiliza dinheiro às crianças, para comprar o que desejam, são seus pais e, por esse 

motivo, a propaganda deve estar atenta em não apenas seduzir as crianças como também seus 

pais. De acordo com Karsaklian (2002, p. 231), “trata-se aqui de tentar reduzir a contra-

argumentação dos adultos e conquistar sua conivência no momento em que a criança pedir o 

produto”. O dinheiro que a criança recebe de seus pais, em muitos casos tende a ser gasto de 

imediato, pois, segundo o autor citado anteriormente, “somente a partir dos nove anos elas 
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começam a economizar, objetivando uma compra num futuro próximo, e passam a ter um 

comportamento mais estável com relação ao gasto do dinheiro”. (p.233). 

 Após essas considerações, é possível concluir que o perfil da criança contemporânea 

está cada vez mais diferente do perfil antigo. Durante a infância o desejo da criança de logo 

tornar-se adulto, sempre esteve presente. Porém, tal desejo nunca foi tão explorado pelo 

mercado publicitário quanto atualmente. 

 

 2.2.2) A CRIANÇA NOS COMERCIAIS 

  

A imagem destacada da criança no mercado consumidor brasileiro, proporciona 

também sua maior visibilidade na mídia. De acordo com Sampaio (2000),  

 

A criança é mais interpelada pela publicidade que reconhece: 1) a sua condição 
privilegiada de consumidor atual, com um poder razoável de decisão sobre as 
compras de artigos infantis; 2) de consumidor do futuro, a ser precocemente 
cotejado tendo em vista o processo de fidelização de marca; e 3) o seu poder de 
influência sobre itens de consumo da família. (p. 152). 

 

 O retrato da criança, em comerciais infantis, segue a mesma tendência dos atores 

profissionais em peças publicitárias direcionadas a adultos. Há na publicidade brasileira uma 

padronização das imagens infantis, na medida que “a publicidade enfoca as imagens de uma 

infância e adolescência protegidas, excluindo de suas comunicações as imagens que possam 

pôr em risco as imagens de harmonia e felicidade que caracterizam o gênero”. (SAMPAIO, 

2000, p. 258). O autor intera ainda que, certas representações étnicas como a criança negra 

mestiça, são evitadas na publicidade, bem como a imagem de padrões de beleza menos 

convencionais, como as no caso de as crianças gordas. Os comerciais em geral, são repletos 

de rostinhos sorridentes e eufóricos, e sempre visam apresentar demonstrações programadas 

de alegria associadas ao consumo de diversos produtos. (SAMPAIO, 2000). Em decorrência 

disso, a criança passa a associar a idéia de possuir determinado produto com o fato de adquirir 

felicidade, ou seja, assim como os adultos, ela passa a se familiarizar com a palavra 

satisfação. Sampaio (2000, p. 213) afirma também que, “Na publicidade, a felicidade se torna, 

praticamente, a condição natural da criança. [...] ser criança significa ser feliz e ser feliz 

constitui um estado de espírito conquistado, antes de tudo, através do consumo de produtos – 

biscoitos, chocolates, brinquedos, roupas – e dos símbolos a eles associados. O público 

infantil normalmente se identifica com o perfil da criança “feliz”, que é retratada nos 

comerciais. De acordo com Sampaio (2000) tal identificação ocorre por ser uma representação 
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de caráter positivo, que possui um estado permanente de felicidade dos atores. Contudo, o 

autor afirma ainda que, 

Se a criança “feliz” parece se constituir num tipo mais universal do gênero 
assumido pelos mais distintos atores na publicidade dos mais diversos países, a 
criança “sapeca” e a “precoce” tendem a relevar traços mais particulares da 
publicidade brasileira. Juntamente com o “fantasioso” e “ingênuo”, eles compõem 
os cinco tipos infantis mais expressivos na publicidade brasileira. (p.214). 

   

 Cabe neste momento, fazer um breve comentário acerca dos diversos estilos da criança 

em comerciais, citando suas principais características e comportamento. Segundo Sampaio 

(2000), a criança “sapeca” é uma gracinha, chama atenção dos adultos, principalmente por 

suas expressões e gestos (caretas, piscar de olhos, sorrisos marotos...), suas atitudes pouco 

recomendável e por suas inúmeras travessuras. Sampaio (2000) afirma ainda que,  

 

As crianças “sapecas” somam 29,51% do total de representações infantis. Elas 
constituem um tipo que acompanha a linha bem-humorada da publicidade 
brasileira, constituindo também um indício importante acerca do nível razoável de 
tolerância diante do comportamento infantil travesso na sociedade brasileira. (p. 
217). 

 

   Já a criança “fantasiosa” participa de aventuras imaginativas e em suas representações 

é normalmente valorizada sua compreensão mágica do mundo, seus desejos e sonhos. 

(SAMPAIO, 2000). O autor intera que, este tipo “fantasioso” não é exclusividade das 

crianças, pois os adultos também assumem esse posicionamento. De acordo com Sampaio 

(2000, p. 219), “as crianças “fantasiosas” estão presentes em 19,87% das aspirações infantis. 

A criança “precoce”, segundo Sampaio (2000), assume nos comerciais concepções, atitudes 

orientadas, ou não, a partir de modelos adultos, além de seguir a moda jovem. O autor afirma 

ainda que o estilo em questão, “revela, por um lado, a dimensão um tanto jocosa e ingênua da 

criança procura se mostrar mais adulta e, por outro lado, a ação e/ou fato concreto que faz 

com que a criança assuma, efetivamente, esse posicionamento na publicidade”. (SAMPAIO, 

2002, p. 219). A criança precoce não assume explicitamente a identidade madura na maioria 

dos comerciais, porém a tendência é que este posicionamento adulto seja sugerido através de 

sua imagem visual. De acordo com Sampaio (2000, p. 220), “os sapatos com plataformas 

mais altas, os adereços como bolsas ou óculos escuros, bonés com abas com abas para trás, 

entre outros, são peças recorrentes no vestuário da criança precoce”. Assim, o autor constata 

que este tipo precoce, representa 13,8% das aparições infantis na publicidade brasileira. Para 

finalizar a criança “ingênua” que, segundo Sampaio (2000), acredita facilmente nas estórias 

inventadas pelos adultos, sabe das coisas, mas suas explicações só convencem seus próprios 
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pares no comercial. A ingenuidade infantil nos comerciais é geralmente, transmitida através 

de “fardamentos escolares, roupas de dormir, ambientes de cores ternas e músicas suaves”. 

(SAMPAIO 2000, p. 223). Por fim, na  publicidade brasileira este tipo representa 10,24% das 

aparições infantis. (SAMPAIO, 2000). O autor conclui ainda, que os tipos ingênuos e 

fantasiosos realçam claramente um posicionamento mais infantil na publicidade.  

 Além desses diferentes perfis, a imagem da criança nos comerciais é também retratada 

ou de forma dependente aos pais, ou de forma autônoma. A criança dependente torna-se mais 

presente na publicidade direciona ao público adulto, seria o caso de comerciais de remédios e 

alimentos, já a criança autônoma, aparece com freqüência em comerciais segmentados e 

dirigidos a elas mesmas, como por exemplo as de brinquedos e artigos infantis. (SAMPAIO, 

2000). 

 Outra relevante consideração de Sampaio (2000), diz respeito à tematização da 

concepção moderna da infância na publicidade, onde o ele afirma que, 

 

Podemos constatar um tratamento diferenciado dado à questão, nos seguintes 
termos: 1) uma tendência majoritária no sentido da publicação de imagens infantis 
compatíveis com a compreensão moderna da infância; 2) uma tendência, menos 
expressiva, no sentido da afirmação de concepções alternativas – uma criança 
precoce, mais independente e autoconfiante, particularmente, na publicidade 
dirigida ao público infantil; 3) uma tendência também marcante no sentido de 
promover imagens infantis ambíguas, que estimulem leituras diversas por parte do 
público infantil e adulto. (p. 261). 

 

 Sampaio (2000) afirma ainda que, na publicidade os temas abordados com maior 

freqüência no discurso infantil são: o amor/o romance; a fantasia; a aventura/os desafios; as 

relações de família/os papéis familiares; as convenções sociais; o desenvolvimento infanto-

juvenil; as travessuras/as irreverências e a sexualidade. O tema “paquera ou namoro” 

apresenta possivelmente o perfil da criança “precoce”, citada anteriormente. (SAMPAIO, 

2000). Decorrente a este fato é possível perceber que, a criança aproxima-se cada vez mais do 

mundo adulto, com naturalidade e sem reprovação de seus pais. Sampaio (2000) afirma que, 

 

Se o discurso infantil acerca da paquera, do namoro é relativamente freqüente, 
significa que ele é verossímil, ou seja, tende a ser visto com naturalidade, como 
algo que parece verdadeiro ou provável. Mais ainda, esse fato constitui um indício 
de que o envolvimento infantil com a paquera e o namoro tende a ser aceito e 
apreciado. (p. 248). 

 

 Para desenvolver campanhas publicitárias direcionadas ao público infantil, é 

necessário analisar e estudar com cuidado a linguagem a ser utilizada na comunicação com as 
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crianças. Nas estratégias de comunicação, elaboradas por publicitários, Fátima Belo, citada 

por Sampaio (2000) afirma que, para as crianças de 2 a 7 anos,  

 

A principal linguagem, a mais atrativa é a fantasia. Interagir com personagens de 
histórias encantadas é natural. Os personagens já vivem no quarto deles mesmo. As 
soluções mágicas são aceitas e apreciadas. [...] os jogos de faz-de-contas, onde eles 
exercitam o papel de adulto, são experiências mobilizadoras. (p. 183). 

 

 Ao retratar em comerciais crianças na faixa de 8 aos 12 anos, é importante ter cuidado 

para não representar meninas e meninos em um mesmo grupo, pois de acordo com Sampaio 

(2000, p. 184) “há uma tendência, nesse período, agrupamento das meninas e meninos em 

grupos separados, nos quais eles vivenciam a descoberta e afirmação de suas afinidades”. O 

autor alerta ainda que, “retratá-los em comerciais partilhando o mesmo grupo não corresponde 

às suas vivências da realidade e que elaborar comunicações dirigidas a ambos os sexos, nessa 

faixa etária, constitui um risco”. (SAMPAIO, 2000, p. 184).           

Outra importante colocação em acerca da linguagem apresentada em peças 

publicitárias infantis é que, grande parte desses comerciais, apresenta em seu discurso 

expressões no diminutivo. Segundo Sampaio (2000, p. 247) este fato “indica a busca dos 

criativos de encontrar uma linguagem apropriada para falar com a criança e retratá-la. O uso 

de tal recurso, por sua vez, tende a contribuir para manter a criança num mundo particular que 

se diferencia daquele do adulto”. Outro ponto interessante que Sampaio (2000) ressalta é em 

relação ao tom da vibração da criança nos discursos publicitários. O autor afirma que a 

tendência deste tom de vibração contribui para o posicionamento mais infantil da criança, pois 

transmite a imagem da criança eufórica e deslumbrada.       

 Neste contexto, os profissionais de marketing e publicitários, responsáveis pelos 

estudos acerca do comportamento do consumidor, passam a dedicar boa parte de seu tempo 

em pesquisas direcionadas especificamente ao comportamento infantil. 

 

2.3) A MARCA GREDENE: 

  

A Grendene foi fundada em 1971, em Farroupilha, no interior do Rio Grande do Sul, 

pelos irmãos Alexandre e Pedro Grendene Bartelle. Hoje a empresa é considera uma das 

maiores fabricantes de calçados do país. Com tecnologia de ponta e seguindo normas 
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internacionais de produção, a Grendene tem força para atuar nos mercados adulto, 

adolescente, infantil e baby. (GRENDENE, 2007)2. 

 A empresa possui a Grendene Kids que é líder no mercado, com aproximadamente 15 

linhas voltadas ao segmento baby e infantil. Suas principais marcas licenciadas são: Disney, 

Barbie, Looney Tunes, Hello Kitty, Xuxa, Sandy, Rouge, Pucca e Senninha. (GRENDENE, 

2007)3. No estudo proposto as personagens licenciadas utilizadas na análise foram: a Hello 

Kitty, a Barbie e a Pucca. 

No mundo inteiro, cada distribuidor que trabalha com os produtos Grendene 

compromete-se a destinar um percentual de seu lucro para ações de marketing. Isso garante 

uma boa visibilidade da marca. É possível observar a presença dos produtos da marca 

Grendene em programas de TV, desfiles, mídia espontânea em editoriais de revistas, eventos 

de moda e de esporte, além das tradicionais mídias de massa. Tudo para reforçar a identidade 

de cada produto e familiarizar a marca em relação ao consumidor. (GRENDENE, 2007)4. 

Os comerciais da Grendene que serão selecionados para a análise, são àqueles que 

apresentam a imagem de meninas em idade escolar, em diferentes situações e ainda que foram 

veiculados nos meses de julho e agosto de 2007. 

 

  

 

 

          

     

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Disponível em: http://www.grendene.com.br/www/company/company.aspx?language=0 
3 Disponível em: http://www.grendene.com.br/www/company/brands.aspx?language=0 
4 Disponível em: http://www.grendene.com.br/www/company/marketing.aspx?language=0 
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CAPÍTULO III – METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa de caráter descritivo, que de acordo com 

Cervo e Bervian (1996, p. 38). 

 

Observa, registra, analisa e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem 
manipulá-los. [...] Busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem na 
vida social, política, econômica e demais aspectos do comportamento humano, 
tanto do indivíduo tomado isoladamente como de grupos e comunidades maus 
complexas. [...] A pesquisa descritiva desenvolve-se, principalmente, nas Ciências 
Humanas e Sociais, abordando aqueles problemas que merecem ser estudados e 
cujo registro não consta em documentos. 

 

 O estudo proposto segue ainda o perfil de uma pesquisa de natureza qualitativa que, 

segundo Minayo (2003, p. 21), “trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”.    

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram adotados passos metodológicos, que 

auxiliaram a difusão deste projeto. Primeiramente foi realizada uma pesquisa bibliográfica a 

fim de englobar assuntos referentes ao estudo do comportamento do consumidor, em 

particular, crianças, ao desenvolvimento psicológico e social, aos padrões dos discursos e 

imagens infantis na publicidade brasileira, aos índices de aparição da criança na programação 

televisiva, em especial na publicidade e por fim estudos referentes às principais características 

da televisão, como meio eletrônico.  

Em seguida, foram selecionados 3 comerciais da marca Grendene, direcionados às 

crianças do sexo feminino, veiculados no período de julho e agosto de 2007. Nota-se que os 

comerciais que retratavam a criança apresentando o calçados foram essenciais para esta 

análise, pois neste segmento de produtos são retratadas meninas em diversas situações, 

apresentando diferentes estereótipos, o que enriquece o estudo proposto. Os comerciais 

selecionados foram gravados através do programa “Orbt”5. 

Após a gravação dos comerciais, foi realizada a descrição de cada um deles, através de 

um roteiro, dividido, entre texto/som e imagem. A partir de uma pré-análise foram definidas 

as seguintes categorias utilizadas no estudo: estrutura do discurso, em relação ao 

pronunciamento da criança; características do texto publicitário; tematização dos comerciais; 

características psicológicas e comportamentais da criança na fase escolar; influências dos 

                                                 
5 Gerenciador de donwloads. 
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grupos de referência; padrões estéticos da criança na publicidade brasileira; linguagem 

audiovisual e perfis de comportamento da criança retratadas em comerciais.    

Sobretudo, visando o resultado eficaz desta análise, o referencial teórico deste estudo 

proposto contou as bibliografias nele citadas. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DOS COMERCIAIS  

 

4.1) HELLO KITTY – FRUTAS: 

 O primeiro comercial a ser analisado é o “Hello Kitty – Frutas”, veiculado em julho e 

agosto de 2007. O vt apresenta a nova Sandália  Hello Kitty – Frutas, quem vem com uma 

boneca Hello Kitty, personagem licenciada da marca Grendene.  

Título: Hello Kitty – Frutas 

Duração: 30” 

Locução: masculina, tom grave. 

 

 

 
 
 
 
 

Texto/som  Imagem 

Off: Trilha sonora. Três meninas desfilando em direção à câmera. 

Conjunto de cenas rápidas com todas juntas e 

foco em cada uma delas. A tela divide-se em 

três mostrando uma menina em cada parte. 

 

Loc: Abacaxi. [trilha sonora com volume 

baixo]. 

Menina negra. (Close). Foco em seus pés, que 

calçam o tamanquinho de cor dourada. Foco na 

bonequinha Hello Kitty que está presa em seu 

cinto. 

   

Off: Trilha sonora. Cenas rápidas das três meninas juntas, 

fazendo poses. E em seguida, desfilando. 

 

Loc: Cereja.  [trilha sonora com volume 

baixo]. 

Menina loira. (Close). Foco em seus pés 

calçando o tamanco de cor “cereja”. Em 

movimentos rápidos a tela divide-se em três, 

focando em duas delas, a bonequinha Hello 

Kitty, presa a sua bolsa e, na parte do meio, é 

focado o tamanquinho. 

 

Off: Trilha sonora. As três meninas, com foco na loira (Cereja). 

   



 

 

30 

30 

  

 
 
 
 

Loc: Melancia. [Trilha sonora com volume 

baixo].  

Menina morena (Close).  Foco em seus pés 

que calçam o tamanquinho prateado com 

vermelho. E em seguida, o foco passa à 

bonequinha, presa em sua bolsa. 

 

Off: Trilha sonora. As três meninas fazendo poses. A tela divide-se 

em três, com uma menina em cada parte. 

(Close).  

 

Off: Trilha sonora. Meninas desfilando. 

 

Off: Trilha sonora. Menino descendo escadas, segurando um 

skate. A imagem rapidamente divide-se em 

duas partes: uma com as meninas e outra com 

o menino. As meninas passam por ele. 

 

Loc: Banana. [Trilha sonora com volume 

baixo]. 

Menino olha para elas, com expressão de 

surpresa e sai correndo. 

 

Loc: Chegou a nova sandália Hello Kitty 

– Frutas, com bonequinha.  

É fruta no pé! [Trilha sonora com 

volume baixo].   

Assinatura do comercial com a troca de cenas 

rápidas. Fundo canelado em tons fortes e 

fracos de verde, com o tamanquinho dourado e 

branco, correspondente à fruta abacaxi. E a 

bonequinha Hello Kitty na cor amarela, verde e 

branco.  

Fundo canelado em tons fortes e fracos de 

violeta, com o tamanquinho rosa e violeta, 

correspondente à fruta cereja. E a bonequinha 

Hello Kitty na cor rosa, vermelho e banco.  

Fundo canelado em tons fortes e fracos de 

vermelho, com o tamanquinho prateado com 

misturas de vermelho e branco, correspondente 

à fruta melancia. A bonequinha Hello Kitty na 

cor vermelha, verde e branca. Com a 

logomarca da Grendene, presente na parte 

superior central do vídeo.  
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ANÁLISE DO COMERCIAL: 

 

De acordo com os estudos realizados anteriormente acerca da tematização dos 

comerciais infantis, é possível observar que a peça publicitária em questão aborda dois temas: 

o namoro/a paquera e o desenvolvimento 

infanto-juvenil. O tema namoro mostra-se 

presente no momento em que o garoto entra 

em cena, percebe a presença das meninas, 

mostra-se perplexo e tímido com a beleza e 

produção destas. Por isso é, ironicamente, 

chamado de “banana”. A expressão 

“banana”, no comercial, acaba por possuir 

um sentido ambíguo, pois anteriormente 

cada uma das AM6 é apresentada juntamente com uma fruta, correspondente a diferentes 

cores da sandália e boneca. No caso, o garoto seria uma quarta fruta. Além do sentido 

ambíguo, a brincadeira do locutor, em chamar o menino de banana, torna-se divertida e 

atraente perante as MT7 (público-alvo do comercial), pois na faixa etária em que se 

encontram, há uma tendência de agrupamento de meninas e meninos separados, portanto ao 

mostrar ambos os sexos em um mesmo comercial, é importante apresentá-los de maneira bem 

distinta. Não é do agrado de crianças nessas idades, serem vistas brincando juntas, meninos 

com meninas, e vice-versa.   Já o tema referente ao desenvolvimento infanto-juvenil, mostra-

se presente através da produção visual e do comportamento das AM. Tanto a produção quanto 

o comportamento delas, podem ser observados no decorrer de, praticamente, todo o 

comercial. Nos momentos em que desfilam e fazem poses, assumem uma postura séria, 

deixando para trás seu lado criança e comportando-se como jovens modelos profissionais. De 

acordo com o desenvolvimento infanto-juvenil, nota-se que as AM, encaixam-se no perfil da 

“criança precoce”, pois nas cenas em que desfilam, apresentam comportamentos orientados a 

partir de modelos adultos. Outro ponto que contribui para identificação deste perfil da criança 

precoce, são os assessórios (bolsas, cintos, colar, pulseiras, lenços, boina, o “saltinho” da 

sandália) e as roupas da moda jovem, que são usados na construção da imagem visual das  

AM. O tema namoro, citado anteriormente, é mais um indício de que se trata aqui do perfil: 

“criança precoce”.  

                                                 
6 Atrizes mirins. 
7 Meninas telespectadoras. 
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Em termos de estrutura do discurso publicitário, percebe-se que o comercial em 

questão, segue o padrão das peças publicitárias direcionadas ao público infantil. Isto porque, 

apresenta uma linguagem simples, onde os pequenos não possuem fala e o locutor pronuncia-

se poucas vezes, através de palavras e expressões simples e de fácil compreensão. Outro 

ponto interessante em termos de estrutura do discurso publicitário, é que o locutor, no final do 

comercial, ao apresentar o produto, refere-se à boneca Hello Kitty, como “bonequinha” ( – 

Chegou  a nova sandália Hello Kitty – Frutas, com bonequinha!). Como foi visto nos 

capítulos anteriores tal fato ocorre, porque expressões no diminutivo aproximam a criança de 

seu próprio mundo, fazendo com que desta forma ela se identifique com o comercial e seja 

receptiva a ele.             

As cenas são transmitidas através da seqüência de imagens rápidas, embaladas por 

uma trilha sonora forte, o que retêm de forma significativa a atenção das MT. Dessa maneira é 

possível perceber que o comercial utiliza 

muito bem os benefícios atribuídos à 

televisão: os movimentos, as cores, a 

música e ainda alguns efeitos especiais, 

como nas cenas em que as AM aparecem 

separadamente em closes8, envolvidas por 

um efeito que apresenta o nome da fruta a 

qual correspondem. 

Considerando as categorias dos 

grupos de referências, as AM do comercial enquadram-se nos grupos aspiracionais e nos 

grupos de referência comparativa, perante as MT. As AM podem ser consideradas um grupo 

aspiracional, por despertar nas MT, sentimentos como admiração, pelo mesmo motivo 

enquadram-se no grupo de referência comparativa. Tal sentimento faz com que as crianças 

desenvolvam um desejo de imitá-las, pois apreciam a forma com que se vestem e admiram o 

glamour, transmitido através de suas posturas “adultas”. Dessa forma, a possível imitação, 

que ocorre por parte das MT, é decorrente do desejo, de que sua imagem seja associada, ou 

comparada, à imagem das meninas retratadas no comercial, e que assim, os outros passem a 

vê-la e a admirá-la da mesma maneira com que admiram as AM. A influência das meninas 

retratadas no comercial, como grupo aspiracional ou como grupo de referência comparativa, 

em relação às MT, é considerada uma influência indireta. Pois a criança as vê, as admira, 

                                                 
8 Termo utilizado em filmagens, quando os atores são focalizados em um enquadramento menor. 
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porém não possui contato direto com elas, não é envolvida nem interpelada por suas opiniões, 

mas apenas influenciada pelo desejo de ter sua imagem associada a elas. E para a criança o 

primeiro passo para tal associação é adquirir uma sandália Hello Kitty – Frutas. 

Percebe-se a influência de estudos relacionados a grupos referenciais, na construção 

deste comercial, através de algumas imagens que retratam situações em que o público-alvo se 

identifica. É o caso das cenas em que as AM 

aparecem fazendo poses para a câmera e 

desfilando, pois estas são situações presentes 

no dia-a-dia das crianças. E por isso as 

agradam. Uma de suas brincadeiras favoritas 

é o “desfile de moda”, bem como foi visto 

em capítulos anteriores, as crianças de hoje 

podem “brincar de verdade” com roupas, 

sapatos e assessórios idênticos aos dos 

adultos, porém que são fabricados exclusivamente para elas. Esta identificação existente por 

parte das meninas que assistem o comercial, com as meninas que são retratadas nele ocorre, 

principalmente, porque a publicidade age como um “espelho” da sociedade, refletindo 

tendências tanto referentes a comportamentos e como à moda.                 

Para finalizar esta análise, o fato do comercial mostrar três tipos bem distintos de 

meninas – uma loira, uma negra e uma morena – faz com que este torne-se uma exceção à 

regra da publicidade brasileira, que geralmente apresenta em seus comerciais apenas crianças 

brancas e de preferência loiras. Esta estratégia de apresentar estilos diversificados, pode ser 

considerada positiva visando, dessa forma, um maior número de meninas se identificará com 

o comercial. Nota-se também, que a presença de uma menina negra demonstra uma integração 

racial,onde é adotada uma postura politicamente correta, visto que a discriminação atualmente 

vem sendo assunto freqüente na mídia.  
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4.2) BARBIE PET BAG 

 O segundo comercial a ser analisado é o “Barbie Pet Bag”, veiculado em julho e 

agosto de 2007. Este vt apresenta a nova sandália Barbie Fashion Show, que oferece como 

brinde uma Pet Bag (uma bolsa, em formato de cachorrinho). A personagem Barbie, assim 

como a Hello Kitty, também é licenciada da marca Grendene.   

 

Título: Barbie Pet Bag. 

Duração: 30” 

Locução: infantil. 
 

 
DESCRIÇÃO DO COMERCIAL: 

 

Texto/Som  Imagem 

Off: [Trilha sonora]. Marca da “Barbie”. Um papel 

escrito: o que é fashion? 

 

 Loc. Menina 1: 

 

 - O que é fashion? 

 - Fashion é se produzir. 

[Trilha sonora, em som mais baixo]. 

 

Menina 1 sentada em um 

puff. Foco em sua sandália. 

Foco na Pet Bag, que está 

usando. Ela pega de dentro 

da Pet Bag, um batom e um 

espelhinho e se maquia.   

 

Off: 

 

[Trilha sonora]. 

 

A menina 1 dança. 

 

Loc. Menina 2: 

 

 - Fashion é ter muitos amigos pra 

conversar. 

[Trilha sonora, em som mais baixo]. 

 

Foco na Pet Bag da menina 

2. Ela pega de dentro de sua 

Pet Bag um celular. A menina 

2 dança. 

 

Off: 

 

[Trilha sonora]. 

 

A menina 2 dança e conversa 

ao celular. Foco em sua 

sandália. 

 

Loc. Menina 3: 

 

 - Fashion é ouvir o som que você gosta. 

[Trilha sonora, em som mais baixo]. 

 

Foco na Pet Bag, da menina 

3. Ela pega de dentro de sua 

Pet Bag, um fone de ouvidos. 

Foco em sua sandália. 
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Off: 

 

[Trilha sonora]. 

 

A menina 3 dança. 

 

Loc. Menina 4: 

 

 - Fashion é brincar.  

[Trilha sonora, em som mais baixo]. 

 

Menina 3 acaricia a sua Pet 

Bag.  

 

Loc. Menina 1: 

       Menina 2: 

       Menina 3: 

 

 - Quê? 

[Trilha sonora, em som mais baixo]. 

 

As três meninas com os 

objetos que retiraram de 

dentro de suas Pet Bag’s, em 

mãos. 

 

Loc. Menina 4: 

 

 - Uff, pôxa vida, ninguém é de ferro. 

[Trilha sonora, em som mais baixo]. 

 

Menina três com sua Pet 

Bag. 

 

Menina 1: 

Menina 2: 

Menina 3: 

 

 

[risadas]. 

[Trilha sonora, em som mais baixo]. 

 

As três meninas juntas. 

(menina 1, 2 e 3). 

 

Loc: 

 

 - Barbie Fashion Show, agora vem com 

uma Pet Bag, pra você andar sempre 

com o que há de mais Fashion. 

[Trilha sonora, em som mais baixo]. 

 

Uma Pet Bag e um par de 

sandália, ao fundo as quatro 

meninas caminhando em 

direção a câmera. 

 

Off: 

 

[Trilha sonora]. 

 

Assinatura do comercial com 

a Pet Bag e a sandália, em 

um fundo cor-de-rosa 
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ANÁLISE DO COMERCIAL: 

 

No comercial “Barbie Pet Bag”, diferente do comercial analisado anteriormente, é 

contado ao telespectador uma história e não apenas imagens embaladas por trilhas sonoras. 

Nota-se que para um publicitário contar uma história em apenas trinta segundos é um desafio, 

que no caso deste comercial foi bem resolvido. As AM apresentam um discurso simples 

acompanhado por imagens que auxiliam sua 

compreensão, como na cena em que a M19 

está maquiando-se e diz: “Fashion é se 

produzir!”. Sua fala condiz totalmente com 

sua ação. Observa-se também que a vibração 

do discurso das meninas, fortalece suas 

imagens em dois momentos. Primeiro na 

interjeição “Quêêê?”, de todas juntas e, em 

seguida, quando divertem-se rindo da 

resposta da M410. Dessa forma, observa-se que neste comercial, além da forte presença da 

criança, há um grande apelo por parte de seu discurso, pois as crianças são sensíveis à 

interpelação de outras crianças. É possível perceber também que neste comercial os efeitos 

especiais nas imagens são utilizados com mais freqüência e intensidade que no comercial 

anterior. Os efeitos são quase que constantes, aparecem na representação de borboletas, 

músicas, movimentos e cores. As imagens são transmitidas através da troca de cenas rápidas o 

que aumenta o estímulo da criança e prolonga sua atenção. Além disso, o comercial apresenta 

uma trilha sonora sugestiva, o que detem ainda mais a atenção das crianças.  

 As AM no comercias apresentam-se bem adaptadas às tecnologias do mundo 

contemporâneo, manuseiam e utilizam com naturalidade um celular e um walkman. Dessa 

forma, é possível perceber que o comercial em questão reflete nitidamente as tendências da 

sociedade ao mostrar crianças que já possuem celulares. Observa-se ainda que, o comercial 

segue a linha da publicidade brasileira, ao retratar crianças pertencentes à classe A.      

 De acordo com as categorias dos grupos referenciais, é possível classificar as AM 

como um grupo informal, por tratar-se de um grupo de amigas. O comportamento delas ao 

falar no celular, ouvir músicas e dançar, corresponde a sinais de independência e maturidade, 

características marcantes nos grupos de amizades. As imagens que apresentam as meninas 

                                                 
9 Atriz mirim que de pronuncia por primeiro no comercial. 
10 Atriz mirim que se pronuncia por último no comercial. 
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juntas, demonstram que os publicitários criadores do comercial, estão atentos à importância 

dos grupos de amizades nesta fase. Dessa forma as MT identifica-se com ele, pois, 

freqüentemente, reúne-se com suas amigas para brincar. Observa-se também que no grupo das 

AM, brincar torna-se vergonhoso, pois o desejo de serem “fashion” vem, juntamente, com o 

desejo de tornarem-se adultas, portanto, por mais que ainda possuam vontade de brincar, 

reprimem esse desejo perante o grupo de amigas. Este grupo de amigas, assim como qualquer 

outro grupo de referência, possui normas e para a criança ser bem aceita nele, deve seguir as 

normas e comportamentos estipulados pelos seus componentes. Este fato é retratado na cena 

em que a M4, fala que “Ser fashion é brincar!”. No momento em que ela assume seu desejo 

que, até então, estava contido, 

automaticamente causa espanto no restante 

do grupo. 

 Na cena em que a M1 está passando 

batom, nota-se que a vaidade é despertada 

nas crianças cada vez mais cedo. Outro 

sinal de vaidade no comercial, é a cor rosa, 

que está associada a feminilidade, 

principalmente na infância, quando é 

estipulado pela sociedade que a cor azul é adequada para os meninos e a cor rosa, para as 

meninas. O cor-de-rosa mostra-se presente na composição do cenário,nas roupas e assessórios 

utilizados pelas AM.  

 Nota-se que o comercial em questão segue a linha da publicidade brasileira, à medida 

que apresenta expressões alegres e eufóricas das AM brincando e fazendo uso do produto 

anunciado. Além disso, o comercial reforça o estereótipo padrão de crianças na publicidade: 

brancas e bem vestidas.   

Para finalizar esta análise, o perfil da criança retratada neste comercial enquadra-se em 

dois tipos: a criança “feliz” e “precoce”. A criança “feliz”, mostra-se presente no decorrer de 

praticamente todo o comercial, pois esta assume um tipo universal, onde sua principal 

característica é a transparência constante de felicidade. Já a criança “precoce” apresenta-se em 

diversos momentos distintos do comercial. Em relação ao comportamento, este perfil mostra-

se presente: no início do comercial quando a M1 maquia-se, depois no momento em que a 

M211 conversa ao celular e em seguida com a M312 ouvindo música. Outro momento que 

                                                 
11 Segunda atriz mirim a se pronunciar no comercial. 
12 Terceira atriz mirim a se pronunciar no comercial. 
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contribui para a classificação das AM como “precoce” é quando a M3 apresenta em seu 

discurso a palavra som, uma expressão característica da linguagem coloquial, para referir-se à 

música. Os assessórios, como pulseiras, 

espelhinho, bonés, fitas de cabelos e a 

bolsinha em formato de cachorrinho (Pet 

Bag), que as AM utilizam no comercial é 

outro ponto que contribui para sua imagem 

“precoce”. Por fim, no momento em que as 

AM demonstram-se surpresas ao ouvir a M4 

dizer, que “fashion é brincar”, nota-se o 

último item que contribui para a 

caracterização das AM como “precoces”,pois brincar não é considerado uma atividade 

freqüente entre o grupo retratado no comercial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

39 

4.3) PUCCA – SINTOMA 43 

 

 O terceiro comercial a ser analisado é o também o terceiro da série “Sintomas que 

mostram que já está na hora de você ganhar uma sandália da Pucca”. O vt veiculado em 

agosto de 2007 apresenta a sandália da Pucca que tem como brinde uma bolsa no formato do 

rosto da personagem. A Pucca é mais uma personagem licenciada da marca Grendene e 

caracteriza-se por ser uma bonequinha de origem Coreana.  

 

Título: Pucca – sintoma 43. 

Duração: 15” 

Locução: masculina, com sotaque “japonês”. 

 

DESCRIÇÃO DO COMERCIAL: 

 

Texto/som 

 

 Imagem 

Off: 

 

 

Tec: 

Sintomas que mostram, que já ta na hora de 

você ganhar uma sandália da Pucca. 

 

[Som de “derrapa”]. 

 

Personagem Pucca em forma de 

desenho animado ao lado da sandália 

em imagem real. 

Off: Sintoma 43.  Menina sorrindo, segurando uma lata 

de tinta vermelha e um pincel. Seu 

quarto cor-de-rosa aparece ao fundo. 

 

Off: 

 

 

Tec: 

Você trocou o rosa, do seu quarto por 

vermelho e preto? 

 

[gritos]. 

Menina em um fundo preto, 

segurando um pincel em uma mão e 

uma lata de tinta na outra, como se 

estivessem pintando seu quarto de na 

cor vermelha. Foca na sandália. 

 

Tec: [gritos e barulho de espadas]. Menina de frente para a câmera, 

segurando um pincel, como se fosse 

uma espada. Sai tinta vermelha do 

pincel. 
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Tec: 

 

[som de risada]. 

 

 

 

Menina rindo, com o quarto vermelho 

e preto ao fundo. 

 

 

Off: 

 

Sandália da Pucca, que vem com uma super 

bolsa. Para meninas que acham isso tudo 

muito normal. 

 

 

Assinatura do comercial. Desenho da 

boneca Pucca dançando, bolsa em 

formato do rosto da personagem e 

duas sandália de cores diferentes. 

Assinatura da Pucca do lado 

esquerdo da tela e da Grendene no 

lado direito.  

 

 

ANÁLISE DO COMERCIAL: 

 

O comercial “Pucca – sintoma 43”, faz parte de uma série de comerciais e por isso 

apresenta um tempo de duração inferior aos comerciais anteriores. Por este fato, torna-se 

possível perceber que se trata de uma história que é contada ao telespectador. A AM não 

possui fala, o comercial é narrado por um locutor, que representa sotaque, por tratar-se de 

uma personagem de origem coreana. O sotaque do locutor é um artifício que atrai a atenção 

da criança, pois não está habituada a ouvir 

esse tipo de fala. Em termos de estrutura do 

discurso é possível classificar o comercial 

como simples e de fácil compreensão, pois 

além da história possuir uma seqüência 

lógica, é contada através do locutor por 

uma linguagem simples e ainda interpretada 

por uma criança. Detendo-se ainda em 

analisar o discurso publicitário, nota-se que 

no fim do comercial o locutor refere-se a bolsa que acompanha a sandália, como “uma super 

bolsa”, tal expressão é atraente perante o público infantil que relaciona a posse da bolsa com 

um poder, ou seja, ela passa a fazer uma ligação direta com o objeto e sua auto-estima. O 

movimento nas cenas, a mistura do desenho com o mundo real, os efeitos visuais e sonoros 

são de forte apelo atrativo perante o universo infantil. Há uma forte tendência de que esse 

público se encante com a peça publicitária, seus artifícios e, dessa forma, a memorize. 
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Percebe-se que a interação da menina com a personagem Pucca torna-se um ponto positivo 

deste comercial, pois ela sente-se atraída à medida que simpatiza com esta linguagem 

fantasiosa. Ainda relacionado ao discurso, nota-se que o tom de vibração no discurso da 

criança, apresentado em certos momentos, também contribui para atrair a atenção do 

telespectador. A cena em que a menina aparece “gritando” ao pintar o seu quarto é um 

momento que retrata bem o tom de vibração na voz desta.   

 Este vt apresenta o tema “travessuras 

e irreverências”, os quais são nitidamente 

percebidos no momento em que a AM pega 

a lata de tinta, sugerindo estar comportando-

se de maneira errada e em seguida pintando 

todo seu quarto, representando assim, uma 

travessura. Também é possível percebê-la 

como irreverente por pintar seu quarto que 

até então era, na cor vermelha. Outro ponto 

interessante subentendido no comercial é o fato de que a criança passa por cima da autoridade 

de seus pais ao mudar a cor do seu quarto, sem a permissão deles. Por esta atitude a menina 

retratada no comercial enquadra-se no tipo de criança “sapeca”, pois suas ações não são 

recomendáveis. Entretanto, ela ainda pode enquadrar-se no perfil criança “precoce” por 

apresentar atitudes orientadas a partir de modelos adultos como, no momento, em que pinta o 

quarto, passando a realizar uma tarefa considerada de adultos.  

 Apesar da menina não apresentar uma atitude adequada e exemplar no comercial, pode 

ser vista, ao olhar MT, como um grupo “aspiracional” e, dessa forma, influenciar de maneira 

negativa as crianças que assistem ao comercial.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Através do desenvolvimento do referencial teórico presente neste estudo, nota-se no 

decorrer de todos os capítulos, que a criança contemporânea compõe as esferas públicas 

mediáticas, talvez de forma mais expressiva que os adultos. As crianças assistem à televisão 

com freqüência, e são por ela fascinadas. Isto porque, hoje as emissoras de tv dispõem 

significativas horas destinadas a programação infantil. Percebe-se ainda que a publicidade 

infantil vem crescendo, os comerciais direcionados a esse segmento, são cada vez mais 

freqüentes. Os perfis das crianças retratadas na publicidade, são vários, porém o perfil 

“precoce” é o mais apresentado. Por este fato, é possível concluir que as crianças de mundo 

atual, estão amadurecendo cada vez mais cedo. E as industrias de artigos infantis possuem 

uma parcela de culpa, neste amadurecimento precoce. Pois o desejo de logo tornar-se adulta 

sempre esteve presente na mais diversas gerações, entretanto tal sentimento nunca foi tão 

explorado pelo mercado. As industrias colaboram com este amadurecimento precoce das 

crianças, através da produção de seus artigos, que são cada vez mais idênticos aos dos adultos. 

Este é o caso dos calçados infantis direcionados às meninas, que apresentam salto alto e 

design muito parecido aos sapatos femininos. É possível concluir ainda que, a imagem 

precoce retratada nos comerciais é um reflexo, na verdade, da sociedade, à mediada que as 

crianças agem de tal forma não apenas na publicidade, mas sim na vida real. Inserido neste 

contexto, percebe-se que as crianças que ainda possuem uma infância mais pura, ingênua, 

onde brincar está a frente de tudo, são muitas vezes influenciadas pela imagem da menina 

precoce, retratada na publicidade. Pois a tendência da criança, assim como o adulto é de 

imitar, o que admira, e praticamente tudo que é apresentado na tv, é admirado, considerando 

ainda que o retrato da criança precoce, geralmente está associado a algum objeto de desejo. 

Com isso, nota-se que os três comerciais analisados nessa pesquisa, apresentam em sua 

construção sinais que os publicitários que os criaram, estão atentos às tendências e 

comportamentos do segmento infantil. Pois percebe-se em todos os comerciais a influência 

dos grupos de referencias e características correspondentes à infância moderna.  

 Dessa forma, pode-se considerar que a pesquisa em questão, obteve um resultado 

positivo alcançando os objetivos desejados, traçados no inicio da análise. Pois foi possível 

perceber um perfil predominante na publicidade infantil, através da identificação de 

características da imagem da menina retrata nos comerciais da marca Grendene.  
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