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RESUMO 

 
O público infantil tem sido um consumidor considerado potencial e por esse motivo vem 

sendo cada vez mais explorado pelos profissionais de marketing. É a partir desta informação 

que este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de descobrir qual é o papel exercido pela 

publicidade no comportamento de consumo das crianças entre 06 a 08 anos, estudantes da 

primeira série do Ensino Fundamental da Escola Santa Catarina – Santa Maria (RS). Para isso 

foi necessário descobrir como o grupo selecionado se comporta com seu grupo de convivência 

escolar, em relação ao consumo e quais seus interesses de compra frente ao grupo familiar. A 

pesquisa foi de natureza qualitativa pois foram aplicados questionários, realizadas entrevistas 

e observações simples e participante. Assim, descobriu-se que nesta turma há características 

específicas que muitas vezes fogem da generalização vista em pesquisas, como por exemplo, 

hábitos alimentares e preferências de consumo. 

 

Palavras – chave: Consumo, Público-infantil, Comportamento do Consumidor. 

 
 
ABSTRACT 
 
The infantile public has been a considered consumer potential and for this reason he comes 

more being each time explored by the marketing professionals. It is from this information that 

this work was carried out to discover what is the role played by advertising in the consumer 

behavior of children between 6 to 8 years, students from first grade of Santa Catarina 

Elementary School - Santa Maria (RS). For this it was necessary to discover as the selected 

group is behaving with your selected group of school coexistence with respect to consumption 

and what their interests to purchase front of the family group. The research aches of 

qualitative nature therefore had been applied questionnaires, carried through interviews and 

simple and participant comments. Thus, it was discovered that this class there are specific 

characteristics that many times run away from the generalization seen in researches, such as 

eating habits and preferences of consumption. 

 

Palavras – chave: Consumption, public child, consumer behavior. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização da publicidade para lançar uma marca ou conquistar consumidores fiéis a 

um determinado produto ou serviço sempre foi uma ferramenta muito explorada. 

Para cada nicho a ser atingido pela publicidade, existe uma série de fatores como, por 

exemplo, classe social, faixa etária e nível educacional que podem servir para criar motivações 

no público-alvo, a qual é “conceituada como um estado ativado que gera comportamento 

direcionado” (GADE, 1998, p. 85). 

Nesse sentido, os profissionais de marketing vêm focando determinados públicos, 

como por exemplo, o público infantil, com o objetivo de fidelizar consumidores, pois 

“perceberam que cada vez mais cedo os jovens estão decidindo o que consumir” (GIGLIO, 

2003, p. 216). 

As crianças transformaram-se em um segmento muito importante, pois, como cita 

Kapferer (2007), elas têm o poder de retirar das propagandas mensagens completamente 

diferentes das que são extraídas por um adulto, ou seja, elas possuem outra compreensão sobre 

o que é anunciado sem esquecer que: 

 

além da idade, outras variáveis podem influenciar o nível de compreensão das 
crianças [...]: a presença de irmãos ou de irmãs mais velhos, o nível de educação dos 
pais, a freqüência das interacções entre os pais e a criança, e o grau de integração 
social dessa mesma criança (KAPFERER , 1987, p. 56). 

 

Em contrapartida há também quem diga que a criança é um ser que não sabe 

diferenciar este tipo de informação e se deixa influenciar completamente pelas mensagens 

publicitárias, como pode ser visto a partir da afirmação de Taylor (2006) que afirma existir 

por parte da criança uma inegável influência na decisão de compra dos pais, em tudo o que se 

refere aos produtos do interesse infantil. 

A partir da reflexão entre as diferentes afirmações destes autores, surgiu a curiosidade 

em entender qual é o papel exercido pela publicidade no comportamento de consumo de um 

grupo de crianças que possuem idades entre 06 a 08 anos,  pois estão cada vez mais visíveis os 

anúncios voltados ao público infantil.   

Isso pode ser comprovado principalmente quando as peças publicitárias focadas nesse 

público se utilizam de atributos que atraem totalmente a atenção das crianças que “mesmo 
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ainda sem saber ler ou contar, elas já reconhecem uma logomarca” (TAYLOR, 2006, p. 17), 

cantarolam jingles e decoram slogans. 

A partir destas observações surgiu o seguinte questionamento: qual é o papel exercido 

pela publicidade no comportamento de consumo das crianças entre 06 a 08 anos? De modo a 

aprofundar esta pesquisa, foi necessário definir um universo para obter um número relevante 

de informações. Sendo assim, foi selecionada uma turma da primeira série do Ensino 

Fundamental da Escola Santa Catarina (Particular) – Santa Maria / RS, principalmente pela 

proximidade e fácil acesso da pesquisadora com a Escola. Assim, especifica-se o 

questionamento: qual o papel exercido pela publicidade nesta turma, durante o segundo 

semestre de 2008? 

 Tendo como objetivo principal descobrir qual o papel exercido pela publicidade no 

comportamento de consumo deste grupo, determinou-se como objetivos específicos descobrir 

como as crianças, com idade entre 06 e 08 anos, do grupo selecionado se comporta com seu 

grupo de convivência escolar em relação ao consumo e selecionar pessoas que pertençam ao 

grupo de convivência destas crianças para descobrir como elas se comportam em relação aos 

seus interesses de compra. 

Toda essa pesquisa foi baseada em dados que relatam que a publicidade vem 

conquistando um vasto mercado e dentro deste, vários segmentos de consumidores. A 

diferença é que hoje, descobriu-se no público infantil um consumidor potencial que está 

sendo, cada dia mais, exposto aos vários tipos de informações que variam entre publicidades 

voltadas para adultos e para crianças. 

Pode-se dizer que esse foco no público infantil “é a descoberta, portanto, do enorme 

potencial de consumo da criança [...] que funciona como mola propulsora da sua presença e 

expressividade” (SAMPAIO, 2000, p. 172) nos meios onde ela convive como, por exemplo, o 

ambiente familiar e o escolar. 

Para melhor entendimento é visto que na sua relação familiar pode-se ressaltar uma 

situação freqüente: sendo o mercado de trabalho cada vez mais exigente, muitos pais optam 

por contratar auxiliares que tem o poder de tomar conta de seus filhos. Assim, esses pais têm a 

tranqüilidade de ficar durante uma boa parte do dia no ambiente de trabalho ou, até mesmo, 

em cursos e treinamentos.  

Essa situação acarreta algumas conseqüências, não só para os pais que não assistem os 

detalhes do crescimento dos filhos, como para as crianças que na falta dos mesmos fazem da 

mídia, principalmente a televisão, uma companhia. Isso pode ser comprovado por Sampaio 
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quando diz que “a preferência infantil pela mídia televisiva é comprovada pelas diversas 

pesquisas. Ela é a mídia mais consumida e a atividade de lazer mais freqüente entre as 

crianças e os adolescentes” (SAMPAIO, 2000, p. 172). 

Mesmo frente a toda essa exposição, não se pode negar que ainda existe a influência da 

convivência com familiares, colegas de escola e muitas outras pessoas que servem como 

referência para estas crianças. Sendo assim, a televisão ou qualquer outro tipo de mídia não 

pode ser considerado extremamente responsável pelo comportamento de consumo exercido 

pelas crianças.  

Kapferer diz que “há na realidade um filtro invisível que opera e explica que, de uma 

criança para a outra, os efeitos não são os mesmos” (KAPFERER, 1987, p. 22), pois cada uma 

reage às mensagens consumidas baseada na forma como foi educada. 

Este trabalho traz nos dois primeiros capítulos o reflexo de uma pesquisa bibliográfica 

abordando assuntos como o Consumo, a construção de Identidade e Cultura, abordando 

também como se dá o comportamento do consumidor versus a publicidade e, encerrando com 

o comportamento de consumo do público infantil. Esta pesquisa bibliográfica é a base teórica 

para o entendimento das análises que foram realizadas, através da pesquisa de campo, de 

acordo com a metodologia do trabalho. 

 Neste sentido, a pesquisa abrangerá a área da comunicação por meio de um estudo que 

envolveu observação, entrevistas e questionários dentro e fora do local de convivência escolar 

das crianças. 

Foram realizadas entrevistas com as próprias crianças, membros familiares e 

funcionários da escola, visando obter informações sobre o comportamento de consumo de 

cada criança pertencente ao grupo previamente selecionado. 

 A forma escolhida para contemplar todos estes aspectos, foi limitar a pesquisa a uma 

turma do primeiro ano do Ensino Fundamental, onde há grande concentração de crianças na 

faixa etária determinada, ou seja, de 06 a 08 anos, pois, conforme Trindade e Umeda (2005, p. 

153), é a partir dessa idade que “a criança começa a assumir uma postura mais ativa e seletiva 

em relação às escolhas de marcas e produtos [...]. Começa a ter noção de valor (dinheiro), de 

tomada de decisões (escolhas), de integração com o ambiente (saber andar sozinho) e de 

comunicação”. 

Além disso, é preciso estabelecer um período de tempo suficiente para a obtenção de 

um conhecimento mais aprofundado acerca do assunto e isso pode ser feito com a participação 

no dia-a-dia do grupo selecionado para a pesquisa. 
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Assim, a análise desse estudo esteve focada em um grupo específico, o que representa 

um maior detalhamento de informações coletadas dentro de um ambiente comum às crianças. 

Isso possibilita menores graus de interferências entre as diferenças de faixa etária ou classe 

social do público-alvo. 

 A partir desta pesquisa, além de ser descoberta se ocorreu alguma influência da 

publicidade no comportamento de consumo destas crianças, abre-se um leque de 

possibilidades onde poderá ser muito mais explorado um campo de estudo que pode contribuir 

para que as estratégias de publicidade possam ser repensadas ou até mesmo modificadas.  

Destaca-se então, como esse conhecimento tornar-se-á de relativa importância dentro 

da formação acadêmica da autora e dentro da atuação profissional da mesma atingindo, então, 

a satisfação pessoal de exercer a profissão visando a prática publicitária como papel 

fundamental na formação de consumidores conscientes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 CONSUMO X IDENTIDADE X CULTURA 

 

2.1.1 Consumo 

 

 Quando se fala em consumo, a primeira idéia que se tem é a do ato de adquirir um 

produto ou serviço desejado, mas não se pode limitar apenas a este conceito. O consumo é 

mais do que isso e pode ser entendido como “um processo em que os desejos se transformam 

em demandas e em atos socialmente regulados” (CANCLINI, 2001, p. 79). 

 Pode-se dizer, a partir dessa afirmação, que uma pessoa age conforme seus desejos e, 

mais que isso, manifesta seus desejos e justifica sua maneira de ser e agir através do consumo. 

 A partir desse conceito apresenta-se uma outra visão, onde consumir é obter 

diferenciação e status e não apenas adquirir determinado bem. Canclini (2001) afirma que o 

ato de consumir é um fator de diferenciação entre classes sendo que antigamente, era 

representado através da política. Hoje, não basta pertencer a um partido político, nem a uma 

raça ou etnia ou mesmo a uma classe social, pois é através do consumo que nos diferenciamos 

na sociedade. 

 É nessa apropriação de um determinado bem que se define o que é realmente valioso, 

não se limitando apenas ao consumo de bens materiais, mas na construção da própria imagem 

que se deseja transmitir frente ao meio em que vivemos. 

 Essa construção de uma imagem pessoal exige um sentimento de poder e status, 

levando algumas pessoas a consumir objetos para seu conforto em detrimento de algumas 

necessidades. Isso pode ser comprovado quando Giacomini (1991, p. 48) cita que “são 

comuns casos de favelados que dispõe de televisão e até telefone sem nunca terem ido a um 

dentista”. 

 Esse status obtido com o consumo não se limita apenas relacionado ao conforto, mas 

também em “mostrar aos outros” que se utiliza determinada marca de calçado, roupa ou até 

mesmo de alimentos. 

 A partir da relevância de tais situações que acontecem diariamente e não se restringem 

a nenhuma classe social, conclui-se que o “consumo serve para pensar, mas não somente na 

direção em que aponta a racionalidade moderna” (CANCLINI, 2001, p. 286), mas também na 

construção da nossa própria identidade junto à sociedade da qual fazemos parte. 
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2.1.2 Identidade 

 

 A construção de uma identidade começa muito antes de nos reconhecermos como 

homem ou mulher. Isso ocorre frente à pressão exercida pela sociedade que faz com que a 

criança se identifique como tal, conforme afirma Gade (1998). 

 Pode-se definir identidade como: 

 

algo realmente formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e 
não algo inato, existente na consciência no momento do nascimento [...] a 
identidade surge não tanto da plenitude da identidade que já está dentro de nós 
como indivíduos, mas de uma falta de inteireza que é “preenchida” a partir de nosso 
exterior, pelas formas através das quais nós imaginamos ser vistos por outros 
(HALL, 2004, p. 36, 38 e 39). 
  

 É ainda quando criança, nesse processo de reconhecimento, que “o autoconceito, se 

desenvolve a partir das identificações com as outras” (GADE, 1998, p. 101) pessoas do seu 

convívio. 

 É nos pais que a criança tem o primeiro conceito de identidade, sendo eles “o primeiro 

contato com o mundo das pessoas” (GADE, 1998, p. 108). Assim, a família pode ser 

considerada a primeira fonte de influência para a construção da personalidade da criança. 

 Neste sentido fica claro que a identidade de uma pessoa é formada de maneiras 

diferentes “pois está profundamente envolvida no processo de representação” (HALL, 2004, 

p. 71). Essa representação depende da vivência de cada um, em determinado tempo e espaço, 

e conforme as suas modificações é necessário que ocorra uma adaptação de atitudes “que 

obedece as mudanças no contexto geral” (GADE, 1998, p. 31) de cada indivíduo. 

 Cada vez mais “as lutas de gerações a respeito do necessário e do desejável mostram 

outro modo de estabelecer as identidades e construir a nossa diferença” (CANCLINI, 2001, p. 

39). Através dessa afirmação pode-se reconhecer que a construção de uma identidade nos dias 

atuais, muitas vezes baseia-se no consumo de determinados produtos ou serviços e nas 

sensações trazidas por eles. 

 Assim, definir uma sociedade é representar um “conjunto de pessoas que 

compartilham gostos e pactos [...] em relação a certos bens [...], os quais lhes fornecem 

identidades comuns” (CANCLINI, 2001, p. 285). 

 Portanto, conclui-se, conforme Hall (2004), que a construção de uma identidade surge 

baseada no meio em que vivemos, em tudo o que consumimos e na forma como desejamos ser 

reconhecidos pela sociedade. 
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2.1.3 Cultura 

 

 A cultura pode ser definida conforme Geertz (1989) como um mecanismo que controla 

o comportamento dos indivíduos. Essa afirmação traz uma série de pensamentos e reflexões 

sobre o poder de influência que a cultura traz para a construção da identidade de uma pessoa. 

  Ou seja, se a identidade é construída através do meio em que vivemos e a cultura é o 

que controla nosso comportamento, pode-se concluir que a identidade é construída baseada na 

cultura. 

 

Nossas idéias, nossos valores, nossos atos, até mesmo nossas emoções são, como 
nosso próprio sistema nervoso, produtos culturais – na verdade, produtos 
manufaturados a partir de tendências, capacidades e disposições as quais nascemos, 
e, não obstante, manufaturados (GEERTZ, 1989, p. 36). 

 

 Todas as nossas atitudes são reflexos de onde nascemos, com quem convivemos e 

mesmo quando agimos de forma individual tais atitudes foram moldadas inconscientemente 

pela experiência a qual fomos expostos através da cultura. 

 A partir do final do século XX a estrutura de diferenciação de uma cultura para outra 

começou a mudar. Conforme Hall, (2004) as classes culturais eram definidas a partir da raça, 

etnia e nacionalidade. Hoje, há uma enorme mestiçagem entre esses fatores de diferenciação 

que fazem da cultura algo transitório e em constante mutação. 

 O adequado seria dizer que a cultura está se definindo muito mais pela diferenciação 

entre as classes, pois os centros culturais estão se formando através dos bens simbólicos, 

afirma Ortiz (1999).  

Assim é possível perceber que o comportamento de consumo do público infantil reflete 

este processo, que está sendo cada vez mais explorado pela publicidade. 

  

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR X PUBLICIDADE 

 

 Para falar em comportamento de consumo é preciso falar em motivação. Esta palavra 

engloba uma série de fatores como necessidades e desejos que levam uma pessoa a consumir 

ou não determinados produtos. 
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 Conforme Gade (1998) existem dois tipos de necessidades que podem ser classificadas 

como: básicas (fisiológicas) - que despertam a sede, a fome, o sexo e o sono - e secundárias - 

que incluem a vontade de emagrecer e ir às compras, por exemplo. 

 Tendo em vista que essas necessidades despertam o desejo que motiva à ação de 

consumo, a publicidade pode ser definida como uma ferramenta que gera essa motivação, pois 

ela busca adquirir a confiança do público e ao mesmo tempo a obtenção de lucros através da 

informação e do lazer ilustrados em suas peças. 

 Por esse motivo a publicidade deve sempre estar em sintonia com seu público, fazendo 

com que “os profissionais de criação sejam obrigados a considerar [...] os seus interesses, 

necessidades e desejos relacionados aos âmbitos do consumo e da vida social” (GADE, 1998, 

p. 139). Entretanto, existe a possibilidade da publicidade não despertar o desejo de consumo, 

pois conforme Gade (1998), a persuasão torna-se cada vez mais difícil se a auto-estima de 

uma pessoa é consideravelmente alta. 

 A publicidade se utiliza dos meios de comunicação para atingir o público e estes vêm 

tornando-se a principal via de acesso a informações e, principalmente ao consumo. Essa 

circunstância não se restringe a nenhum público e nem mesmo a uma faixa etária, ou seja, é 

uma realidade desde a infância. 

 

2.2.1 Comportamento de Consumo do Público Infantil 

 

Em relação ao consumo de mídia pelas crianças, Canclini diz que “desde os anos 50, a 

principal via de acesso aos bens culturais, além da escola, são os meios eletrônicos de 

comunicação” (CANCLINI, 2001, pg. 232). 

 É através dos meios de comunicação, que a propaganda e principalmente a publicidade 

também vêm ocupando um lugar significativo no dia-a-dia das pessoas, influenciando desde 

cedo o seu comportamento de consumo. 

Ao perceber que as crianças consomem todos os dias diferentes tipos de anúncios 

voltados a todos os públicos e que as mesmas tem grande potencial de entendimento para tal, 

os profissionais de marketing têm investido muito neste público e tornando-o uma ponte para 

o consumo de seus produtos ou serviços. 

 Isso se dá desde a escolha da linguagem que é utilizada, dos personagens cheios de 

significações e outros atributos, onde até mesmo as cores são escolhidas de forma a atrair as 
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crianças como, por exemplo, a escolha das mesmas como arma para chamar sua atenção, diz 

Canclini (2001). Todas estas ferramentas utilizadas: 

  

orientam o [...] trabalho criativo em duas direções básicas: na elaboração de peças de 
qualidade (criativas, originais, que chamem a atenção, sejam objetivas, compreensíveis, 
pertinentes e bonitas) e que estejam em sintonia com o seu público-alvo (sejam adequadas, 
aceitas e favoreçam a identificação do consumidor) (SAMPAIO, 2000, pg. 129). 

 

Cada vez mais a imagem de pai e mãe vem sendo associada às pessoas que têm o 

poder de consumir e isso reflete quando as necessidades e desejos infantis são satisfeitos 

através dos presentes dados pelos pais. Isso acontece na medida em que hoje em dia, as 

crianças estão se tornando exigentes de afeto devido ao pouco tempo disponibilizado à elas. 

Essa situação ocorre com mais intensidade com pais separados, pois, conforme Berger 

(2003, pg. 186) “estatísticas mostram que as crianças filhas de pais separados se convertem 

em grandes consumidoras devido à competição dos pais, que procuram comprar o afeto dos 

filhos”. 

Desde o seu nascimento as pessoas se espelham em outros indivíduos que convivem 

em seu dia-a-dia, criando na própria imagem uma referência do que ela almeja, sendo que as 

crianças têm como principal referência os pais. 

É na infância que começa a busca pelo status e, consequentemente, pelo consumo 

causador de tal. Muitas vezes, vestir “Os Rebeldes”, calçar “Hot Wells”, almoçar “Mc 

Donald’s” e carregar a mochila “Barbie”, faz com que as crianças sintam-se mais “poderosas”, 

ou seja, ela cada vez mais é motivada a consumir, ficando satisfeita com o status que isso lhe 

proporciona, diz Gade (1998). 

É por esse motivo que esse público vem se tornando um mercado promissor para a 

publicidade. Desde a década de 80 “a criança e o adolescente deixam de ser uma questão de 

interesse dos pais e de educadores, tornando-se alvo do interesse da propaganda, 

particularmente da publicidade, e do marketing” (SAMPAIO, 2000, pg. 147). 

 O meio mais utilizado para atingir esse público é a televisão, talvez por ser um meio de 

massa ou pelo seu apelo audiovisual, onde os personagens têm a capacidade de atrair as 

crianças tornando-se um ícone para retratar a sua auto-imagem. 

 Atualmente, a TV vem sendo a principal companhia das crianças que passam o maior 

tempo do seu dia, sozinhas ou na companhia de um adulto, como a babá, por exemplo.  

 Assim, antes de saber ler e escrever, muitas crianças já reconhecem logomarcas 

exibidas em peças publicitárias, merchandising e outras alternativas mercadológicas através 
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dos meios de comunicação sendo este o ponto de partida para o investimento na publicidade, 

pois na maioria das vezes as crianças constituem um público que “opta pelo que quer comer, 

vestir, usar e, até, no que os adultos devem fazer” (GIACOMINI, 1991, p. 54). 

 Mesmo assim, é importante ressaltar que nem sempre isso pode ser generalizado, pois 

conforme Kapferer (1987) o comportamento de cada criança se modifica através da educação 

imposta pelos pais, dos seus grupos de convivência e, também através da idade.  

Em decorrência da análise da afirmação anterior é valiosa a observação de cada 

criança individualmente, pois todos os fatores apresentados anteriormente podem ter 

diferentes níveis de influência frente a realidade de cada indivíduo. 

Mesmo assim, não se pode desvincular a imagem do consumo que se apresenta frente 

ao público infantil como “o primeiro território adulto em que a criança se manifesta como 

agente activo dotado de um desejo autônomo” (KAPEFERER, 1987, p. 163). 
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3 METODOLOGIA 
 

A partir da abordagem dos principais conceitos que envolvem o assunto a ser estudado, 

que discute qual o papel que a publicidade exerce no comportamento de consumo das crianças 

de 06 a 08 anos, optou-se por realizar uma pesquisa qualitativa. Isso porque foi necessária 

uma carga significativa de informações para encaminhar a obtenção de resultados relevantes, 

sendo que a natureza qualitativa tem por objetivo a “obtenção de dados descritivos mediante 

contato direto e interativo do pesquisador com a situação objeto de estudo” (NEVES, 1996, p. 

01). 

Para dar início à pesquisa foi preciso realizar, primeiramente, um levantamento 

bibliográfico e uma coleta de dados, abrangendo livros de diferentes autores que abordassem 

assuntos referentes ao comportamento do consumidor e a publicidade. 

 Esse levantamento proporcionou uma base teórica capaz de despertar ainda mais 

interesse sobre o assunto além de delinear o foco da pesquisa. Isso ocorreu pela riqueza de 

informações encontradas em um leque de fenômenos abrangendo o assunto e tornou 

perceptível a necessidade trabalhar mais detalhadamente sobre essa análise. 

 Depois de ter sido delimitado o tema, foi preciso escolher o universo de pesquisa que 

está restrito a uma turma de primeiro ano do ensino fundamental da Escola Santa Catarina que 

reúne vinte e quatro crianças entre 06 e 08 anos. A partir deste universo foi possível estudar os 

diferentes métodos e técnicas aplicados e que encaminharam o projeto até a sua aplicação que 

foi realizada no decorrer do segundo semestre do ano de 2008. 

 O método que mais se adapta ao assunto a ser pesquisado é o experimental, pois, 

segundo Gil (1991) o mesmo possibilita que o pesquisador influencie de alguma forma a 

ocorrência de situações que podem ser analisadas. Neste sentido, a interferência será a partir 

de conversas em grupo na tentativa de induzir a explanação dos fatores que mais 

desencadeiam qualquer tipo de comportamento relacionado ao consumo do grupo de crianças 

de 06 a 08 anos de idade, que freqüentam o primeiro ano do Ensino Fundamental na escola 

acima citada. 

Referente a faixa etária, a mesma foi selecionada, pois conforme Trindade e Umeda 

(2005) é a partir dos 06 anos de idade que a criança se encontra no Universo Racional e por 

isso: 
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já está em condições de exercer todos os papéis de compra, haja visto que a 
capacidade de comunicação e persuasão está mais apurada, as suas vontades e 
gostos revelam individualidades e sua mesada lhe permite gastar com mais 
independência (TRINDADE e UMEDA, 2005, p. 158). 
 
 

Em relação à escolha de um grupo de crianças que freqüentam a mesma turma de uma 

escola, Trintade e Umeda (2005) referem-se a ela como uma amostra da sociedade onde se 

inicia um processo de reconhecimento pessoal, pois a criança aprende a conviver socialmente 

com suas próprias sensações. 

Após a discussão sobre a escolha do método experimental que foi utilizado foi preciso 

partir para a seleção das técnicas de pesquisa, entre as quais foram escolhidas o levantamento 

bibliográfico, a observação simples, a observação participante e a entrevista.  

Com a observação simples foi possível analisar como este grupo de crianças se 

comporta na rotina normal do dia-a-dia antes do primeiro contato com o objeto de estudo do 

pesquisador, pois o mesmo permanece alheio ao grupo a ser pesquisado, explica Gil (1991). 

Com esta técnica tem-se o objetivo de observar quais são as preferências da criança em 

relação ao seu comportamento em sala de aula e frente ao seu convívio com os colegas e 

professores.  

Já a observação participante “consiste na participação real do observador na vida da 

comunidade” (GIL, 1991, p. 107), o que proporciona maior facilidade para obtenção de 

informações sobre o grupo pesquisado através dessa aproximação entre o pesquisador e seu 

universo de estudo. Essa aproximação tem o objetivo de entender e conhecer os atributos que 

chamam a atenção destas crianças em um anúncio publicitário e também como demonstra sua 

preferência por objetos de consumo. 

Por fim, a aplicação de um questionário com perguntas abertas e fechadas além da 

realização de entrevistas, proporcionaram outro meio de obter informações relacionadas ao 

que o público selecionado pensa, deseja ou até mesmo rejeita a partir de uma aproximação 

com “o objetivo de obtenção dos dados que interessam à investigação” (GIL, 1991, p. 113).  

Para isso houve a necessidade de selecionar pessoas que fazem parte da convivência 

diária destas crianças, como por exemplo, os pais e professora que têm maturidade suficiente 

para distinguir e expor com maior detalhamento as atitudes destas crianças e seu grau de 

influência dentro do ambiente familiar e escolar. 

Após desenvolver todas essas etapas, foi preciso reunir todas as análises realizadas no 

decorrer da aplicação da pesquisa e assim, identificar os resultados obtidos, lembrando que as 
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crianças citadas no decorrer desta análise foram identificadas pelas iniciais de seu nome sendo 

que algumas delas possuem duas letras por terem o nome composto.  

Foi a partir dos resultados obtidos pela análise, que se foi possível atingir o objetivo 

principal desta pesquisa de descobrir o papel da publicidade no comportamento de consumo 

das crianças de 06 a 08 anos de idade que freqüentam o primeiro ano do Ensino Fundamental 

da Escola Santa Catarina. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O primeiro contato com o grupo selecionado para a pesquisa foi através dos pais, pois 

os mesmos são a fonte mais rica de informações sobre as crianças já que possuem maior 

convivência com elas. Então, eles responderam um questionário onde a pesquisadora 

conseguiu obter informações relacionadas à utilização dos meios de comunicação pelas 

crianças, como pode ser visto a partir de gráficos que reúnem respostas a diversas questões.  

Estas respostas foram resumidas de uma forma quantitativa através de gráficos, para 

facilitar o entendimento, como pode ser visto abaixo: 
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Gráfico 1 – Utilização dos meios de comunicação 
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Gráfico 2 – Tv fechada 
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Gráfico 3 – Acesso à internet 

 

 

Durante a análise deste questionário, foi detectado que a maior parte das crianças não 

possui Tv à cabo em suas casa e nem internet, sendo que aquelas que possuem internet em 

casa, pouco mais da metade dispõem de Banda Larga. 

Descobertos os meios mais utilizados pelas crianças dentro de casa, o questionário 

também proporcionou conhecer os canais e os programas mais assistidos por elas tanto na Tv 

aberta, como na Tv fechada. A seguir, os gráficos que exemplificam melhor os resultados:  
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Gráfico 4 – Canais Tv fechada 

 



22 
 

0

2

4

6

8

10

Canais mais assistidos da Tv aberta

Globo

SBT

Outros

 
Gráfico 5 – Tv Canais Tv aberta 
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Gráfico 6 – Programas TV aberta e fechada 

 

 

Ainda neste primeiro questionário com os pais, pode-se perceber que ao assistir 

televisão, a maior parte das crianças estão acompanhadas, mesmo assim, o número daquelas 

que ficam sozinhas é significativamente grande, sendo que, em alguns casos esse 

acompanhamento é intercalado, como se pode ver abaixo: 
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Gráfico 7 – Acompanhamento frente à televisão 

 

 

Essa porcentagem é confirmada também, através de uma pesquisa realizada com 

crianças de até 12 anos pelo Ipsos e publicada na Revista Meio&Mensagem que mostrou que 

545 delas não possuem controle dos pais frente à televisão, internet e outros meios. 

(Meio&Mensagem, n. 1326, p. 38, set. de 2008). 

Essa análise pode ser comparada com uma citação de Sampaio, já apresentada 

anteriormente, onde diz que “a preferência infantil pela mídia televisiva é comprovada pelas 

diversas pesquisas. Ela é a mídia mais consumida e a atividade de lazer mais freqüente entre 

as crianças e os adolescentes” (SAMPAIO, 2000, p. 172). Ficou claro que nesta turma 

pesquisada essa companhia da televisão faz parte do dia-a-dia da maior parte das crianças. 

O próximo gráfico a ser analisado refere-se à internet. A partir do conhecimento dos 

pais quanto ao acesso das crianças à internet, questionou-se quais os sites mais acessados por 

elas, qual o turno de maior acesso e se há acompanhamento ou não, e de quem, quando 

ocorrem esses acessos: 
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Gráfico 8 – Questionamentos sobre internet 

 

 

É interessante perceber como é comum o acesso ao site O Jogos, sendo o mesmo de 

interesse da grande maioria das crianças desta turma. Sendo assim, mesmo aqueles que não 

possuem internet em casa e conseguem ter acesso na casa de parentes ou amigos próximos, 

grande parte costuma acessar a internet no turno da noite, confirmando a próxima informação 

que indica estarem acompanhados dos familiares durante esses acesso. Isso porque à noite, 

geralmente a família encontra-se em casa e quando se deslocam para outros lugares, as 

crianças raramente o fazem sozinhas. 

É importante ressaltar também que mesmo tendo contato com computador através da 

escola, são raras as vezes que as crianças têm acesso à internet, pois a maior parte das 

atividades desenvolvidas nas aulas de computação são educativas. Um exemplo dessas 

atividades são jogos específicos para cada série, ou seja, ditados, contas matemáticas, entre 

outros. 

Após a análise deste questionário, a primeira etapa da pesquisa realizada com as 

crianças selecionadas foi a observação simples, que, a partir do que já foi conceituado na 

metodologia deste trabalho segundo Gil (1991), é a uma forma de entrar no universo do objeto 

de pesquisa permanecendo alheio ao grupo. 

Nesta observação pode-se perceber como é o comportamento de cada criança dentro da 

sala de aula frente à professora e seus colegas e em relação aos seus objetos de consumo. No 

primeiro instante foi muito fácil detectar a utilização de materiais escolares com marcas 

licenciadas como, por exemplo, Barbie, Homem Aranha, Princess, Pucca, Turma da Mônica, 

Super Man entre outros. 
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Dentro desse universo, também pode-se destacar como esse tipo de marca e de 

personagem têm poder de conquistar as crianças fazendo com que as mesmas exijam ter a 

maior parte de seus objetos com marca de seu personagem favorito. Isso pode ser justificado 

através de um depoimento da criança “A” que disse: “Eu adoro o Homem Aranha. Tenho 

estojo, caderno, mochila e semana passada eu ganhei de aniversário uma toalha do Homem 

Aranha”. 

Através desta observação simples, também foi possível perceber algumas diferenças 

entre meninos e meninas como, por exemplo, a utilização de garrafinhas de água. As meninas, 

em sua maioria, possuem garrafas decoradas com cores diversas, desenhos e personagens e já 

os meninos têm garrafas transparentes, bem comuns. 

Na relação entre aluno e professor, foi possível perceber o quanto a professora da 

turma está preocupada em diminuir diferenças entre classes sociais, mesmo estas não sendo 

tão extremas. Isso foi detectado em um comentário feito pela professora quando, ao ler um 

texto do material didático que se referia a orçamentos familiares, explicou aos alunos que tal 

palavra significava a quantidade de dinheiro que alguém recebe. Logo exemplificou citando 

que os pais da aluna “ML” demonstravam ter um bom orçamento, pois ela está sempre com 

objetos novos em sala de aula e, mesmo assim, ela sempre foi solidária com todos os seus 

colegas. 

Ainda nesta observação pode ser percebido o quanto já se formou dentro da sala de 

aula os chamados “grupinhos”. É relevante ver como se destaca a afinidade entre os alunos e o 

mais curioso de tudo é ver a liderança de algumas crianças frente a esses grupos.  

Aqui se pode destacar como esta convivência pode influenciar na construção da 

identidade de cada membro destes grupos, pois, como já foi citado anteriormente na pesquisa 

bibliográfica, a construção da identidade é um processo de reconhecimento que inicia quando 

criança onde “o autoconceito, se desenvolve a partir das identificações com as outras” 

(GADE, 1998, p. 101) pessoas do seu convívio. 

Nos cinco dias que se desenvolveu essa primeira etapa de observação, foi possível 

conhecer melhor cada uma das crianças até mesmo por elas e, principalmente aquelas que se 

mostraram “líderes”, tentaram de todas as maneiras uma aproximação da pesquisadora, para 

descobrir o motivo de estar ali e mais especificamente ter escolhido aquela turma. 

Passada esta fase, iniciou-se a observação participante, onde foi explicado às crianças 

o papel da pesquisadora e após, realizada a primeira pesquisa individual que consistiu em uma 
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conversa com cada criança, dentro do próprio ambiente escolar, com a supervisão da 

professora.  

Nesta entrevista foi questionado com quem as mesmas vão ao mercado, quais os 

produtos que mais pedem e se ganham sempre aquilo que pedem ou não, conforme pode ser 

visto nos gráficos abaixo. 
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Gráfico 9 – Ida ao mercado 
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Gráfico 10 – Produtos mais solicitados 
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Gráfico 11 – Freqüência que ganham os produtos 

 

 

Como pode ser observado no Gráfico 9, a maioria das crianças vai ao mercado na 

companhia dos pais e apenas algumas delas vão com outros familiares, como avós ou tios. A 

partir desta informação, foi percebido ainda no ato da entrevista que todos aqueles que 

responderam sempre ganhar o que pedem, são os que vão acompanhados pelos pais, sendo 

que foi muito interessante o comentário de “LA” que disse “minha mãe nunca conta pro vô 

que fui eu que pedi senão ele xinga ela e diz que ela não pode me dar tudo que eu peço”. 

Mesmo assim, é curioso também perceber os produtos que foram indicados na 

pesquisa como os mais pedidos pelas crianças, sendo que a surpresa foi em relação aos 

alimentos em geral, como por exemplo, carne, leite e também, polenta. Outra surpresa foi que 

no quarto lugar da lista estão as frutas e os cereais, antes mesmo dos chocolates e 

achocolatados. Essa é uma característica desta turma, pois contradiz uma pesquisa feita pela 

Ipsos, publicada na Revista Meio&Mensagem que mostra que 62% das crianças até 12 anos 

têm preferência por balas (Meio&Mensagem, p. 38, 15/09/2008). 

Essa informação pode ser comparada a uma constatação feita ainda na etapa da 

observação simples, onde, constantemente, a professora da turma incentiva as crianças a 

levarem frutas e alimentos mais saudáveis para a sala de aula e, quando os alunos atendem 

essa solicitação ganham prêmios como adesivos nos cadernos e elogios frente à turma, o que 

os deixam bastante orgulhosos. 

Após a entrevista feita com as crianças foi realizada outra entrevista com os pais com o 

objetivo de comparar as respostas obtidas com a turma com as respostas dos pais. Para isso 

foram selecionadas algumas perguntas que foram feitas às crianças além de ser questionado 
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também, como se comportam frente ao dia das crianças, às promoções e preferência por 

marcas, através da visão dos pais.  

Para realizar esta pesquisa foi selecionado um grupo de crianças, com a ajuda da 

professora, que se destaca em sala de aula onde as mesmas podem ser consideradas os líderes 

de opinião dentro da turma. Outro requisito levado em consideração para a escolha destra 

amostra, foi selecionar dentre estes líderes, três de classe econômica mais alta e três de classe 

mais baixa, para então, comparar as respostas. Abaixo, a análise desta pesquisa: 
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Gráfico 12 – Produtos citados pelos pais 
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Gráfico 13 – Freqüência que os pais atendem aos pedidos das crianças 
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Como visto no Gráfico 12, o produto mais solicitado pelas crianças foi salgadinho, o 

que se contrapõe às respostas de muitas crianças entrevistadas anteriormente. Mesmo assim, a 

freqüência que os pais cedem aos pedidos (Gráfico 13) foi a mesma respondida pelas crianças, 

ou seja, às vezes (Gráfico 11).  

 Outro questionamento feito aos pais do grupo selecionado foi se a criança ajuda na 

escolha da marca dos produtos adquiridos quando vão ao mercado. Como pode ser visto 

abaixo, a maior parte das respostas dos pais foi que não, ou seja, eles não ajudam na escolha 

de marcas.  
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Gráfico 14 – Quando os filhos ajudam na escolha de uma marca 

 

 

A mesma pergunta foi feita em relação às roupas, porém, com leque mais aberto 

referindo-se não só a marca, mas estilo também.  

A maior parte dos pais respondeu que quem escolha as roupas, no ato da compra, que 

serão usadas pelas crianças não são as crianças. Mas parte significante destes pais, 

responderam que depende, ou seja, eles que ditam a palavra final, mas levam sim em 

consideração a escolha de seus filhos.  

Um exemplo citado pelos pais de “N”, foi que eles compram a roupa escolhida por ela 

se o valor for acessível ao orçamento. Já os pais de “C” disseram que compram apenas roupas 

que ele esteja precisando e neste caso o deixam escolher a marca, como por exemplo, roupas 

do Ben 10.  

Essas respostas podem ser vistas no próximo gráfico: 



30 
 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Quem escolhe as roupas que as crianças
usam

Os pais

Às vezes os pais, às vezes a
criança

 
Gráfico 15 – Escolha das roupas das crianças 

 

 

 Foi questionado também aos pais, quais os personagens que as crianças mais gostam, 

pois em sala de aula é relevante a quantidade de materiais escolares que eles possuem com 

figuras de personagens. Assim, é possível perceber o quanto os pais relevam esta escolha na 

hora da compra dos materiais. O gráfico abaixo especifica estas preferências: 
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Gráfico 16 – Personagens favoritos 

 

 

Após se ter conhecimento dos personagens que as crianças mais gostam foi possível 

perceber que realmente os pais levam em consideração esta escolha, pois, conforme a 

observação feita no início da pesquisa pelo menos um item do material escolar deste grupo 

que serviu como amostra, é da marca do seu personagem predileto.  
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Isso pode ser também uma característica de comportamento em relação a status, pois, 

como já citado por Gade (1998), carregar ou vestir algo com seu personagem favorito pode ser 

considerado a primeira satisfação de status frente a um grupo. 

 Quanto aos brinquedos que eles escolhem, os pais responderam que a maior parte das 

crianças é pouco influenciada por colegas ou amigos, ou seja, elas escolhem os brinquedos 

que têm contato em lojas e mercados ou ainda, através dos comerciais de televisão. Isso pode 

ser percebido através do gráfico a seguir: 
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Gráfico 17 – Escolha de brinquedos 

 

 

Como foi visto no gráfico anterior, as crianças deste grupo são bastante influenciadas 

pela publicidade e mesmo assim não levam muito em consideração qualquer tipo de promoção 

como brindes oferecidos na compra de um produto ou até mesmo uma oferta de produto 

(Gráfico 18), o que pode ter vários motivos, mas um deles pode ser a existência de “um filtro 

invisível que opera e explica que, de uma criança para a outra, os efeitos não são os mesmos” 

(KAPFERER, 1987, p. 22), pois cada uma reage às mensagens consumidas baseada na forma 

como foi educada. 
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Gráfico 18 – Influência por promoções 

 

 

 No fim de todos estes questionamentos aos pais, não poderia passar despercebida 

qualquer informação sobre o comportamento do grupo frente ao Dia das Crianças, já que esta 

etapa da pesquisa foi realizada próxima a esta data, quando o centro de todas as atenções, 

inclusive da publicidade, é o público infantil. 

Abaixo, o gráfico exemplifica informações obtidas: 
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Gráfico 19 – Dia das Crianças 
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 Para um maior entendimento deste gráfico, pode-se dizer que as crianças demonstram 

certa curiosidade com todos os atrativos direcionados ao Dia das Crianças e, no mesmo grau, 

além desta curiosidade também pedem os brinquedos que mais despertam sua atenção. Mesmo 

assim, a grande maioria diz que seus filhos não tiveram nenhuma mudança significativa de 

comportamento por causa desta data específica, o que surpreendeu as expectativas da 

pesquisa. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Uma pesquisa sempre traz uma carga significativa de informações e um grande 

aprendizado, além de despertar o interesse em aprofundamento, ou até mesmo no 

desenvolvimento de mais pesquisas sobre o assunto. 

Frente a todas as informações obtidas com essa pesquisa, a mais interessante e 

surpreendente foi perceber que o grupo de crianças selecionado tem um comportamento 

equilibrado quanto ao consumo. Apenas uma, de vinte e quatro crianças demonstrou ser mais 

consumista quando disse que, quando vai ao mercado com seus pais, pedia “só coisas caras” e 

os pais atendiam aos seus pedidos. 

Esse fato pode ser levado em consideração sendo que a mesma, é filha de pais 

separados e os mesmos, na tentativa de suprir sua falta, atendem aos pedidos da menina, como 

mostra a afirmação de Berger (2003, pg. 186) quando diz que “estatísticas mostram que as 

crianças filhas de pais separados se convertem em grandes consumidoras devido à competição 

dos pais, que procuram comprar o afeto dos filhos”. 

Durante a observação simples, foi interessante perceber que mesmo sendo uma turma 

pouco consumista, todas as crianças possuem algum objeto com a marca de seu personagem 

predileto. Ou seja, mesmo usando uniformes, elas usam acessórios de cabelos, cintos, 

pulseiras, mochilas, por exemplo, da Barbie, Homem Aranha, etc. 

Em relação às entrevistas com as crianças foi possível identificar algumas 

características específicas da turma, principalmente por influência da professora que tenta 

disciplinar a turma amenizando diferenças entre classes sociais no intuito de não ocorrer 

nenhum tipo de discriminação em sala de aula. Essa influência que a professora exerce é 

através de gestos simples como parabenizar pelo bom comportamento frente aos colegas, o 

que os deixam orgulhosos de suas atitudes. 

Além disso, a professora incentiva a boa alimentação presenteando com adesivos ou 

carimbos nos cadernos e elogios quando as crianças levam lanches saudáveis para a escola, 

como por exemplo, frutas e sanduíches naturais. Isso, conseqüentemente, já reflete na hora de 

escolher o que consumir quando vão ao mercado com seus familiares.  

Isso porque foi identificado na primeira pesquisa que na maior parte, as crianças 

pedem frutas e alimentos em geral, em detrimento de doces ou salgadinhos, o que é bastante 

solicitado por outras crianças desta mesma faixa etária. 
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 Mesmo assim, de nada adiantaria o empenho da professora se em casa, os pais não 

contribuíssem para essa reeducação de consumo. Neste sentido, houve também outra surpresa, 

pois foi possível perceber que os pais não são tão influenciados quanto às expectativas da 

pesquisadora, pois mesmo frente à insistência das crianças por consumir determinado produto, 

essa influência não é total sendo que a escolha de uma marca é decisão dos pais. 

Isso foi identificado principalmente no questionamento em que os pais disseram que ao 

solicitar um produto, não era a criança que escolhia a marca do mesmo, mas os próprios pais. 

E isso também se aplica na escolha das roupas e dos materiais escolares. 

 Com essa pesquisa foi possível perceber o quanto as crianças precisam ser 

incentivadas ao consumo consciente, pois se baseiam muito em quem elas admiram como, por 

exemplo, seus pais, professores e colegas e se estes possuírem um comportamento inclinado 

ao consumo as crianças também poderão desencadear este tipo de comportamento. 

 Além disso, foi extremante relevante a falta de bibliografia e de pesquisas relacionadas 

ao assunto que dessem à pesquisadora maior suporte para a realização deste Trabalho Final de 

Graduação. Assim, é de relativa importância o desenvolvimento de novas pesquisas sobre o 

assunto, onde se possa criar um bom suporte para que os profissionais de propaganda e 

marketing exerçam sua profissão com responsabilidade frente ao público infantil. 
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ANEXO 1 
1º questionário com os pais 
 
 
1 - Quais os meios de comunicação mais assistidos em sua casa? 
(  ) TV  (  ) Rádio (  ) Jornal (  ) Revista (  ) Internet (  ) outros 
 
2 - Em casa, possuem Tv fechada? Se sim, qual? 
 
3 - Quanto à TV fechada, quais os canais que seu filho(a) mais assiste? 
 
4 - Quanto à TV aberta, quais os canais que seu filho(a) mais assiste? 
 
5 - Quais os programas mais assistidos por seu filho(a) na Tv fechada? 
 
6 - Quais os programas mais assistidos por seu filho(a) na Tv aberta? 
 
7 - Seu filho(a) assiste televisão sozinho(a) ou acompanhado(a)? De quem? 
 
8 - Você tem acesso à internet em casa? Se sim, é discada ou banda larga? 
 
9 – Qual o site mais acessado pelo seu filho(a)? Quando ele(a) acessa, está acompanhado? De 
quem? 
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ANEXO 2 

1ª entrevista com as crianças 

 

 

1 - Com quem vão ao mercado? 

 

2- Que produtos gostam de comprar (pedir)? 

 

3 - Com que freqüência ganham estes produtos? 
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ANEXO 3 

2º questionário com os pais 

 

1- Quando você leva seu filho(a) ao mercado, quais os produtos que ele(a) mais  

 

2- E você compra? Sempre ou às vezes?  

 

3- Na escolha da marca de um produto, seu filho(a) ajuda na escolha?  

 

4- Quanto às roupas que ele(a) usa, quem escolhe na hora da compra?  

 

5- Tem alguma marca de roupa ou algum personagem predileto? Qual?  

 

6- Quanto aos brinquedos? Como seu filho(a) escolhe? 

(  ) os que aparecem nos comerciais da televisão 

(  ) os que ele(a) vê no supermercado ou nas lojas 

(  ) igual os brinquedos das outras crianças 

 

7- Seu filho(a) é influenciado(a) por promoções? 

 

8- E como se comporta com o Dia das Crianças? 
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