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RESUMO 

 

Este trabalho tem como tema principal o estudo a respeito dos Kidults, um novo nicho 
comportamental, considerado por muitos, com um enorme potencial de consumo. A 
monografia foi desenvolvida visando responder o que leva esses adultos a aderirem ao 
comportamento de consumo infantil, não condizente a sua faixa etária e etapa de vida. 
Através de conceitos que integraram as áreas de marketing, publicidade e psicologia, buscou-
se compreender este fenômeno comportamental e também constatar algumas possíveis causas 
desencadeadoras da conduta em questão, 
 

Palavras-chave: Kidult. Comportamento do consumidor. Fenômeno comportamental. Nicho 
de consumo. 
 

 

ABSTRACT 

 

This work has as its main subject the Kidults, a new behavior niche, considered by many as 
something with a high consumption potential. The monograph has been developed aiming to 
answer what takes this adults to consume in a childish way, something strange to their age 
and phase of life. Using concepts that put together marketing, publicity and psychology, we 
tried to better understand this behavior phenomenon, trying, at the same time, to search for 
some possible causes that may unleash this way of behaving. 
 
 
Key-words: Kidult. Consumer behavior. Behavior phenomenon. Consumption niche 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Não é de hoje que os profissionais de marketing consideram a segmentação de 

mercado uma estratégia para alcançar o resultado desejado. O mercado, sob esta ótica, é 

dividido em grupos de consumidores potenciais, com necessidades e características 

semelhantes, tendendo assim, a possuir um comportamento de compra análogo. 

A segmentação tem como bases: a segmentação geográfica, que implica em dividir o 

mercado em países, cidades, estados, entre outras demarcações de espaço; a demográfica, que 

leva em consideração idade, sexo, família, renda, classe social, religião, entre outros; a 

psicográfica, que se divide em estilo de vida, formação de personalidade e valores e,  por fim, 

apresenta-se a segmentação comportamental, que classifica os compradores em grupos com 

base no comportamento em relação a determinado produto. 

Na segmentação demográfica, as crianças correspondem às pessoas até 12 anos de 

idade. Têm como costume consumir produtos que levam à atividade lúdica. Esses produtos 

geralmente apresentam personagens famosos, seja de desenhos animados ou de histórias em 

quadrinhos, que lhe garantem certo ‘status’ dentro do seu grupo de amizades. No entanto, por 

mais que sejam as crianças que cobiçam os bens de consumo, ainda são os pais que detêm o 

poder de compra. 

 Os adultos, segundo dados demográficos apresentados pelo IBGE, correspondem ao 

grupo etário de 18 anos em diante. Em gerações anteriores, os jovens adultos buscavam ser 

identificados como tais, consumindo produtos e vestimentas destinados a este grupo etário. 

Atualmente, um comportamento atípico tem sido verificado em alguns adultos: eles compram 

e usam produtos identificados com o público infantil. 

A manifestação, cada vez maior, de adultos em busca de produtos relacionados ao 

consumo infantil gerou um novo nicho de mercado, intitulado por publicitários americanos e 

fabricantes de brinquedos de ‘kidult’, que traduzindo para o português significa 

‘criançaadulto’. Esse termo é utilizado para identificar os adultos infantilizados, que são 

vistos pelo mercado como grandiosas cifras de audiência e consumo. Como exemplo, 

podemos citar a Playmate toys, um fabricante de brinquedos que dirige suas promoções para 

esse público, após descobrir o potencial de consumo desta nova ‘tribo’.  

Esse novo nicho de mercado já recebeu diversas denominações, tais como: 

‘adultescentes’, ‘peterpandemônio’, ‘síndrome de Peter Pan’ além do próprio’ kidult’ já 
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mencionado anteriormente, o que prova a constante busca por uma opinião mais sólida do que 

vem a ser este fenômeno.  

 Teve-se, como propósito principal deste trabalho, a busca dos possíveis motivos 

desencadeadores desse comportamento atípico. O questionamento norteador da pesquisa foi 

“O que levaria um adulto a consumir produtos identificados com o público infantil?”. 

 Através dessa problemática, realizou-se um levantamento teórico sobre os dados 

constatados por psicólogos e demais pesquisadores da área do comportamento do consumidor 

a respeito dos ‘adultos infantilizados’. Tal estudo possibilitou um aprofundamento maior a 

respeito desta conduta em questão, fazendo-se possível a realização de uma análise dos 

conteúdos presentes nesta monografia, a fim de responder o que esta pesquisa se propõe. 

 Tanto psicólogos quanto sociólogos realizam estudos a respeito dos novos fenômenos 

sociais, para interpretar razões para esses estilos de vida distintos dos que a sociedade está 

acostumada a conviver. Através de perfis traçados por estes pesquisadores, encontrou-se um 

grupo de adultos consumidores de produtos infantis que destoam dos padrões da segmentação 

demográfica, que determinam a idade como fator de comportamento já pré-estabelecido.  

Freqüentemente, no cinema ou em seriados, aparecem personagens que apresentam 

traços comportamentais de prolongamento da infância, ou de passá-la de vez e partir logo para 

a vida adulta. Mas sempre, ao final, os personagens que demonstraram este comportamento 

fora do comum, voltam a si e tornam a obedecer ao ciclo normal da evolução e 

amadurecimento humano. 

Essa mudança comportamental é incentivada pela moda, que dita a atualidade, 

podendo transformar a tendência em um novo padrão de consumo estabelecido ou então, um 

fenômeno isolado, causado por um determinado período de tempo. Assim, os novos grupos 

comportamentais são vistos com bons olhos, por serem considerados um grande potencial de 

consumo e de importância para o mercado atual. 

Para compreender esses fenômenos comportamentais, é preciso estudá-los com 

profundidade, a fim de poder traçar um possível perfil que diferencie esse nicho dos demais.  

No âmbito da publicidade, é importante entender o comportamento dos segmentos 

para os quais vão direcionar seu produto/serviço a fim de obter maior satisfação dos mesmos. 

Com este trabalho, os publicitários poderão conhecer, um pouco melhor, as causas que levam 

adultos a consumirem produtos infantis, além de traçar um perfil condizente a este grupo de 

referência, intitulado por muitos de Kidults. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao analisar o comportamento de determinado grupo de consumidores, é preciso 

investigar os fatores que podem levar estas pessoas a portar-se de tal maneira. Para responder 

à questão que esta pesquisa se propõe, fez-se necessário verificar conceitos de marketing, 

publicidade e psicologia, a fim de criar uma base sólida para a realização do trabalho.  

 

 

2.1 SEGMENTAÇÃO DE MERCADO 
 

A segmentação é definida como a divisão de um mercado em grupos de consumidores 

que se assemelham quanto a características e necessidades. O conceito surgiu na década de 

1950, desenvolvido por Wendell Smith: 

 
Segmentação de mercado consiste em ver um mercado heterogêneo (caracterizado 
por demanda divergente) como um grupo de mercados homogêneos menores em 
resposta à preferência por produtos diferentes entre os segmentos importantes do 
mercado. Isto é atribuído aos desejos dos consumidores ou usuários por uma 
satisfação mais precisa de seus desejos variados (SMITH, 1965, p.6 apud YANAZE, 
2007, p.138). 
 

Kotler (1998, p.226) contribui localizando a segmentação dentro do marketing: “a 

segmentação é um ponto intermediário entre marketing de massa e marketing individual. 

Presume-se que os consumidores pertencentes a um segmento sejam bastante similares em 

desejos em necessidades. Todavia, não são idênticos”. Yanaze (2007) complementa 

afirmando que os critérios utilizados para segmentar o mercado são determinados por 

pesquisadores ou profissionais de marketing. Na linguagem mercadológica, esses critérios são 

chamados de bases. 

Bases de segmentação de mercado também podem ser consideradas como grupos de 

variáveis utilizadas para identificar consumidores com características semelhantes. As 

principais bases utilizadas por um profissional de marketing, segundo Yanaze são: 

 
 Geográficas – região, estado, cidade, vizinhança, etc.; 
 Demográficas e socioeconômicas – sexo, idade, estado civil, escolaridade, 

renda, grupo étnico, profissão, etc.; 
 Benefícios procurados – expectativa do consumidor quanto a benefícios 

específicos do produto, satisfação de necessidades, etc.; 
 Comportamentais – comportamento de consumo, grau de uso do produto, 

lealdade à marca, etc.; e 
 Psicográficas – valores, atitudes, etc (2007 p.139). 
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Apenas algumas destas bases foram pertinentes para esta pesquisa, por englobarem 

conteúdos referentes ao tema pesquisado.  

A segmentação demográfica é fundamentada em identificar segmentos de mercado, 

baseados nas características e peculiaridades apresentadas pela população. A demografia faz 

referência às estatísticas vitais e mensuráveis. Na concepção de Mowen (2006, p.33) “[...] a 

informação demográfica é o tipo de informação mais facilmente disponível acerca dos 

consumidores individuais”. Na mesma linha de pensamento, Solomon (2000, p.34) afirma que 

“os dados demográficos são mais fáceis de medir do que outras variáveis de segmentação; 

eles são invariavelmente incluídos em estudos psicográficos e socioculturais porque 

adicionam significado aos resultados”. 

A idade, uma das variáveis demográficas, é descrita por Solomon da seguinte forma:  

 
Consumidores de diferentes grupos obviamente têm necessidades e desejos muito 
diferentes. Apesar de pessoas da mesma faixa etária diferirem de muitos outros 
modos, elas tem uma real tendência a compartilhar um conjunto de valores e 
experiências culturais comuns que mantêm ao longo da vida (2000, p.27). 
 

 

O autor ainda complementa sua concepção a respeito dos grupos etários: 

 
Como os consumidores dentro de um grupo de idade enfrentam mudanças de vida 
cruciais mais ou menos ao mesmo tempo, os valores e o simbolismo usados para 
atraí-los podem evocar poderosos sentimentos de nostalgia. [...] (SOLOMON, 2002, 
p.351). 

 

Com o que já foi exposto, é possível verificar que uma das importantes razões de 

estudar a idade são as mudanças no comportamento do mercado e suas particularidades.  

A cada estágio de vida, identificam-se necessidades diferentes. Estas necessidades são 

modificadas devido à mutação de valores. Baseado nisso, Sheth divide os clientes em três 

grupos etários: 

 

A primeira e mais direta medida de idade ancora-se na contagem do ano de 
nascimento. Usa-se esse método para explicar como valores de mercado buscados 
pelos clientes diferem nos vários grupos etários baseados no ano de nascimento. [...] 
Uma abordagem diversa para a classificação etária baseia-se no ano escolar que a 
pessoa freqüenta. [...] o nível escolar é aqui utilizado como uma demarcação 
conveniente dos estágios de vida nos primeiros anos. [...] A terceira abordagem é 
pelo conceito de ciclos de vida da família. Esse conceito capta o movimento de 
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indivíduos e famílias, à medida que passam pelos principais eventos da vida (2001, 
p.222).  

 

Por mais que as pessoas ajam de acordo com seus princípios e necessidades, “elas tem 

uma real tendência a compartilhar um conjunto de valores e experiências culturais comuns 

que mantêm ao longo da vida” (SOLOMON, 2002, p.27). 

A segunda base a ser considerada é a comportamental, que “consiste na identificação 

de um grupo de consumidores no mercado, de acordo com características comportamentais 

relacionadas à compra e ao consumo de produtos” (YANAZE, 2007, p.144). 

Em outras palavras, a base comportamental considera que os indivíduos que possuem 

hábitos de consumo semelhantes com relação a certa categoria de produtos formam um 

segmento. “É importante esclarecer que, na área mercadológica, a segmentação 

comportamental é geralmente vista como aquela que se relaciona ao comportamento de 

compra” (YANAZE, 2007, p.144). Também é considerada “uma abordagem complementar ao 

uso de variáveis demográficas” (MOWEN, 2006, p.34). 

A terceira e última base pertinente à pesquisa em questão é a psicográfica, que analisa 

peculiaridades mais subjetivas das pessoas. Esta se refere às qualidades interiores do 

consumidor individual. Geralmente é combinada com a segmentação comportamental. Kotler 

(1998) contribui afirmando que a base psicográfica, divide os compradores em diferentes 

grupos, tomando por alicerce o seu estilo de vida e a personalidade, ainda que pessoas do 

mesmo grupo possam apresentar perfis distintos.  

 A segmentação funciona como um filtro, que seleciona um determinado grupo para 

focar. Esse grupo é considerado grande por Kotler (2000) e outros autores, que o 

subdividiram em sub-segmentos, chamados de nichos. 

 

 

2.1.1 Nichos  

 

Entende-se por nicho “um grupo definido mais estritamente, um mercado pequeno 

cujas necessidades não estão sendo totalmente satisfeitas” (KOTLER, 2000, p. 279). Os 

nichos podem ser considerados como subdivisões de um segmento ou definindo um grupo 

específico que busca por um mix de benefícios distintos. 

O mesmo autor afirma que um nicho atraente possui as seguintes características: 
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os clientes têm um conjunto de necessidades distintas; os clientes concordam em 
pagar um preço mais alto à empresa que melhor suprir essas necessidades; o nicho 
não costuma atrair outros concorrentes, e o nicho gera receitas por meio da 
especialização e tem potencial para crescer e gerar lucros maiores (KOTLER, 2000, 
p.279) 
 

 Kotler (2000) também observou que enquanto os segmentos são maiores e atraem 

diversos concorrentes, os nichos são menores e dificilmente atraem mais de um ou dois 

concorrentes. Neste caso, as semelhanças entre o público são de natureza comportamental, por 

isso faz-se importante conceituar o comportamento do consumidor. 

 

 

2.2 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 
 

 
O comportamento do consumidor é considerado por Holbrook como um 

 
campo de investigação que toma o consumo como foco central e que, portanto, 
examina todas as facetas de valor potencialmente providas quando alguém adquire, 
usa ou dispõe de um produto que possa atingir um objetivo, suprir uma necessidade 
ou satisfazer um desejo (1987, p.130). 
 

Solomon (2000, p.60) afirma que “todo o indivíduo tem necessidades: algumas inatas, 

outras adquiridas”. Como necessidades inatas, ele considera aquelas que são indispensáveis 

para manter a vida. Como necessidades adquiridas, caracterizam-se aquelas que adquirimos 

através da cultura ou meio ambiente, podendo afetar questões como: auto-estima, prestígio, 

poder, aprendizagem e afeto. 

Para as necessidades tornarem-se desejos, ocorre uma alternância de valores, 

transformando a simples necessidade em uma provável busca pela satisfação de seus desejos. 

Segundo Mowen “antes de praticar uma ação, as pessoas podem desenvolver intenções 

comportamentais relativas à probabilidade que têm de adotar esse comportamento” (2003, 

p.143). Em função disso, o autor afirma que  

 
as intenções de comportamento são definidas como as expectativas de se comportar 
de determinada maneira em relação à aquisição, ao descarte e ao uso de produtos e 
serviços. Assim o consumidor pode formar a intenção e procurar por informação [...] 
(MOWEN, 2003, p.143). 
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De acordo com a concepção de Pinheiro (2006), as pessoas agem de acordo com seu 

caráter, estilo de vida e auto-conceito, mantendo uma singularidade comportamental. Para 

compreender o que estes fatores vêm a contribuir ao consumo, é necessário fazer referência à 

teoria psicanalítica, desenvolvida pelo neurologista e fundador da psicanálise, Sigmund Freud. 

Esta teoria vê a personalidade como resultado de todas as forças atuantes dentro de um 

indivíduo. 

 

 

2.3 TEORIA DA PSICANÁLISE E SUAS VARIÁVEIS 
 

Também chamada de Teoria Freudiana, a teoria psicanalítica afirma que “a 

personalidade humana resulta de uma batalha dinâmica entre os impulsos filosóficos internos 

e as pressões sociais, para que leis, regras e códigos morais sejam seguidos”. 

(MOWEN, 2003, p.116). 

 Em sua obra, Samara ressalta que: 

 
A teoria freudiana foi utilizada por estudiosos do consumidor na tentativa de 
estabelecer quais motivações, em nível mais profundo, seriam responsáveis pela 
aceitação ou pela rejeição de produtos ou bens de consumo, bem como na tentativa 
de correlacionar as instâncias psíquicas, componentes da personalidade, com 
comportamentos e gostos no que tange às relações de troca (2005, p.134). 
 

Na reflexão de Pinheiro “a teoria psicanalítica afirma que os comportamentos 

expressos na consciência são de uma expressão distorcida de desejos recalcados que se 

localizam no inconsciente” (2006, p.18).  

Visto isso, pode-se constatar que significados de atitudes não devem ser procurados no 

plano consciente, mas sim no inconsciente, que guarda os motivos ocultos. Esta motivação 

ocorre quando uma necessidade é despertada. Essas necessidades são compreendidas como 

motivos biológicos básicos.  

Vale destacar também que: 

 
A teoria psicanalítica, desta forma, chama atenção não apenas para os motivos 
inconscientes da compra, mas também para o seu caráter expressivo, posto que os 
consumidores projetam seus desejos nos produtos ofertados. A escolha dos produtos, 
então, dá-se de acordo com a capacidade de estes satisfazerem, mesmo que parcial e 
temporariamente, os impulsos inconscientes (PINHEIRO, 2006, p.18). 
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Freud apresenta, como ponto chave em sua teoria, três entidades que estão por trás das 

ações humanas. O funcionamento psíquico pode seguir os impulsos internos, constituir um 

centro de procura pela necessidade da satisfação e também caracterizado instintos em 

manifestações socialmente aceitáveis. Estas três partes são nominadas respectivamente de Id, 

Ego e Superego. 

O Id aparece como reino dos instintos e impulsos básicos do indivíduo. É uma fonte 

primitiva da energia regida pelo principio do prazer. Para Samara (2005, p.134)  “é o pólo 

pulsional da personalidade, sendo que suas pulsões e a expressão psíquica destas são 

inconscientes [...] estes desejos exigem satisfação imediata e irrestrita”. Como está pré-

disposto à pulsão, Freud dentro de suas distinções, atribuiu a este estágio o controle da 

personalidade erótica.  

Como segunda entidade aparece o Ego, sendo uma derivação do Id a partir dos 

contatos com a realidade. Tem como função controlar os desejos do id a fim de ajudar a 

pessoa a agir com a razão e o bom senso.  

 
Ele é o dirigente das atividades realizadas pelo indivíduo em suas rotinas diárias, 
assegurando que seu comportamento seja socialmente aceitável. Obedece ao 
princípio da realidade, servindo como árbitro, de mediador consciente entre as 
exigências do id [...] (SAMARA, 2005, p.134). 
 

A terceira e última força é o Superego, que é considerado a consciência da pessoa, a 

qual busca pela moral e os valores aceitáveis dentro de uma sociedade.                                      

Segundo constatações de Freud, esta entidade é formada na metade da infância, através de um 

processo de identificação.  

 
O superego então é a consciência moral inibitória dos impulsos do id, um contrapeso 
responsável pela vigilante auto-observação, sendo que, de acordo com sua 
estruturação, sua severidade pode ultrapassar de longe o rigor necessário para uma 
vida em sociedade (SAMARA, 2005, p.134). 
 

Para finalizar sua análise, Samara relata que: 
 

Existe, portanto, um conflito entre o id, regido pelo principio do prazer, e o 
superego, proibitivo e punitivo. Caberá ao ego, representante do princípio da 
realidade, tentar resolver esse conflito. A maneira pela qual estas três instancias 
psíquicas interagem, ou seja, a maneira pela qual o conflito de exigências do id e do 
superego é resolvido por meio de uma integração realizada pelo ego originará, de 
acordo com a teoria freudiana, o modo pelo qual o indivíduo atuará em termos de 
personalidade (2005, p. 135).  
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Relacionando as três entidades, percebe-se que o Ego é a parte perceptiva e inteligente 

do comportamento de um adulto, conduzindo todas suas atitudes para satisfazer os desejos 

inconscientes do Id e o racionalismo do Superego simultaneamente. Isso evita que a pessoa se 

volte excessivamente para os prazeres ou se imponha muitas limitações, tirando aí a 

espontaneidade da vida. 

Outro conceito que a teoria da psicanálise abrange é a motivação, abordada de forma 

inconsciente, promovendo forças que orientam o comportamento do indivíduo a agir em 

busca de suas metas. 

 

 

2.3.1 Motivação 

 

Para conceituar a motivação, deve-se considerar que é um aspecto dinâmico 

comportamental em busca de um objetivo. Para que isso aconteça, surge um conjunto de 

forças que ajudam a orientar o comportamento em direção ao objetivo determinado. 

Na concepção de Solomon (2000, p.60) “motivação pode ser descrita como a força 

motriz interna dos indivíduos que os impele à ação. Esta força é produzida por um estado de 

tensão, que existe em função de uma necessidade não satisfeita”.  

Em outras palavras, a motivação funciona como um estímulo em busca de satisfazer as 

necessidades e alcançar seus objetivos, reduzindo a tensão provocadora. O reconhecimento da 

necessidade se dá quando a pessoa percebe uma divergência entre a condição real vivida e a 

desejada. 

A principal força que impulsiona o consumidor é a pulsão. Aqui Gade contribui com a 

seguinte informação: 

 
O comportamento humano é uma manifestação externa de processos psicológicos 
internos, de respostas aos estímulos que são processados e transformados em 
informações aprendidas e memorização. Os estímulos também são geradores de 
motivação, fazendo com que os consumidores desejem as coisas. E a partir das 
informações do que é aprendido, e sentido das emoções é que se desenvolvem as 
atitudes, as opiniões e a intenção de ação, a intenção de compra (1998, p.14).  
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Além da pulsão, a necessidade também age como fonte motivadora de atitudes. É 

considerada como um estado de falta fisiológica ou psicológica que afete suas atividades 

normais do cotidiano. 

O comportamento motivado encontra-se intimamente ligado ao funcionamento dos 

sistemas endócrino e nervoso. A partir disso, podem-se citar os tipos existentes de motivação, 

presentes no quadro abaixo. 

 
Tipo de 

Motivação 

Detalhes 

Fisiológicas Visam garantir o equilíbrio orgânico, assegurando sua sobrevivência. 

Combinadas Efeito combinado de mecanismos fisiológicos, não aprendidos, e de características 
resultantes da aprendizagem. 

Sociais Designa os motivos adquiridos no processo de socialização, pois se manifestam de formas 
diferentes de acordo com os contextos sociais e culturais em que são aprendidos. 

Fonte: SCHULTZ, 2004, p.51. 

 

Portanto, a motivação aparece dentro da teoria freudiana como responsável pela 

aceitação ou rejeição dos bens de consumo. De acordo com Gade (1998), a teoria freudiana é 

utilizada em marketing a fim de não só se estabelecer os motivos intrapsíquicos que levariam 

o homem ao consumo, assim como no estudo dos apelos mais favoráveis em termos de 

propaganda. 

Na teoria psicanalítica, encontram-se distintos mecanismos que o indivíduo adota 

objetivando a fuga de conflitos e ansiedades. Estes mecanismos, na concepção de Freud, estão 

vinculados a traumas vivenciados na infância que determinam o comportamento adulto. 

 

 

2.3.2 Mecanismos de defesa e fases de desenvolvimento 
 
 

Os mecanismos de defesa correspondem a uma das funções inconscientes do Ego. 

Têm como finalidade tangenciar as exigências do Id e do Superego. Estes mecanismos se 

apresentam como defesas contra a ansiedade. A respeito destas distorções da realidade, 

Schultz afirma que: 

 
Embora os mecanismos de defesa variem quanto às suas características específicas, 
eles compartilham duas características: são negações ou distorções da realidade e 
operam inconscientemente. Não estamos cientes deles, o que significa que no nível 
consciente temos imagens distorcidas ou irreais do nosso mundo e de nós mesmos 
(2004, p.53).  
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Friedman (2004) acredita que os mecanismos de defesa aparecem como forma de 

reação a situações de ansiedade. Para o mesmo autor, esses mecanismos são “processos que 

distorcem a realidade para proteger o ego” (FRIEDMAN, 2004, p.80). 

Diante desses mecanismos, pode-se destacar que todos eles são formas de compensar 

as frustrações vividas. Essas frustrações, normalmente, aparecem na infância. Muitas estão 

relacionadas aos estágios psicossexuais do desenvolvimento da personalidade. 

 
Às vezes, uma pessoa reluta em passar de uma fase para outra e não consegue fazê-
lo porque o conflito não foi resolvido ou as necessidades foram tão satisfeitas por 
um pai ou mãe indulgente que a criança não quer avançar. Em qualquer um dos 
casos, diz-se que a pessoa está afixada nesse estágio de desenvolvimento. Na 
fixação, uma parte da libido ou da energia psíquica permanece investida na fase de 
desenvolvimento, deixando menos energia para os estágios seguintes (SCHULTZ, 
2004, p.56). 
 

Freud apresenta como fases: oral, anal, fálica e genital. A oral dura desde o 

nascimento até o segundo ano de vida. Esta etapa se caracteriza pelo prazer que a criança tem 

de por tudo que vê na boca. Este fator se relaciona ao contato com a mãe  que, em grande 

parte,  é realizado devido à amamentação. 

Durante o primeiro ano de vida até os três anos, desenvolve-se a fase anal, que é 

relacionada ao período de largar as fraldas. Quem tem frustração nesta etapa pode apresentar, 

futuramente, um comportamento hostil e sádico, incluindo acessos de raiva. 

Na fase fálica, desenvolvida entre o quarto e quinto ano de vida, a curiosidade está em 

torno das áreas genitais. Nesta fase se apresentam diversos complexos comportamentais, que 

afetarão na formação de sua personalidade. 

Como ultima etapa, surge a fase genital, que aparece durante a puberdade. Na opinião 

de Freud, este conflito é minimizado pela sublimação. Este momento está relacionado ao 

comportamento satisfatório das atividades executadas pela pessoa quando adulta. 

 
Freud enfatizou a importância dos primeiros anos da infância na determinação da 
personalidade adulta. Segundo ele, os primeiros cinco anos são cruciais. A sua teoria 
da personalidade dá menos atenção ao final da infância e à adolescência, e ele estava 
pouco preocupado com o desenvolvimento da personalidade na fase adulta. Para 
Freud, o que somos como adultos é determinado pelos conflitos aos quais somos 
expostos e com os quais temos de lidar antes de muitos de nós termos aprendido a 
ler (SCHULTZ, 2004, p.62). 
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Portanto, pode-se dizer que os mecanismos de defesa aparecem quando há uma 

disfunção entre as três forças, gerando uma ansiedade e desconforto emocional.   

É válido ressaltar que esses mecanismos não são levados em consideração somente na 

teoria de Freud. Os mesmos também estão presentes em teorias de outros autores que 

trabalharam partindo da psicanálise. Este é o caso da teoria proposta por Erikson, que tem 

como tema principal, o desenvolvimento humano. 

 

 

2.4 TEORIA PSICOSSOCIAL DO DESENVOLVIMENTO 

  

A Teoria Psicossocial do Desenvolvimento, proposta pelo alemão Erik Erikson, 

centrada na teoria da psicanálise, julga a adolescência como fase determinante para a 

construção de uma personalidade, devido ao fato de ser a fase de transição entre a infância e a 

idade adulta, em que é possível verificar acontecimentos relevantes para a personalidade 

adulta. Nas palavras de Monteiro (2002, p.38), “é um período de pausa necessária a muitos 

jovens, de procura de alternativas e de experimentação de papéis, que vai permitir um 

trabalho de elaboração interna”. 

Ao contrário da psicanálise, que acredita que os motivos formadores da personalidade 

se encontram no inconsciente (id), a teoria psicossocial potencializa o ego, considerado por 

Calvin (2000), um agente atuante na formação da identidade, tendo o poder de apurar e inserir 

novos talentos, aptidões e habilidades ao identificar-se com pessoas semelhantes, 

apresentando em cada um dos estágios de vida, crises que resultam em finais positivos ou 

negativos.  

A teoria de Erikson afirma que não se podem encarar as fases vitais de forma isolada, 

pois as fases anteriores absorveram informações, ensinamentos, sentimentos, frustrações e 

diversas outras marcas determinantes, que unidas, são consideradas um processo cumulativo 

de desenvolvimento (MONTEIRO, 2002). 

Ao falar de desenvolvimento psicossocial, Erikson parte do pressuposto que cada uma 

das fases propostas por esta teoria gera novos sentimentos e conflitos ao ser humano. 

 
O longo processo de desenvolvimento e ao mesmo tempo de aprendizagem de viver 
chega ao fim na medida em que o indivíduo obtém uma identidade própria e atinge a 
capacidade de viver intimamente com um membro do sexo oposto, propondo-se a 
formar uma família própria (LIDZ, 1983 apud EIZIRIK, 2001, p.141). 
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 Erikson elaborou sua teoria em oito estágios de desenvolvimento, cada um 

contribuindo de forma evolutiva ao outro para uma formação sólida de identidade. Para 

Carvalho (1996), desenvolvimento é facilmente agregado à noção de ganhos, progressos, 

evoluções e expansões, associações essas ligadas à concepção de um homem que em 

determinado momento, completa-se atingindo um estado de ‘homem terminado’. 

 

 

2.4.1 Estágios de desenvolvimento 

 

 Em sua obra, Calvin (2000) afirma cada uma das fases de desenvolvimento propostas 

por Erikson, contribui para a formação da personalidade total. Nenhum desses estágios é 

determinado por idade cronológica, pois cada criança apresenta um ritmo evolutivo 

específico, variando uns dos outros. O mesmo autor relembra que Erikson determinou que 

cada uma das oito fases do desenvolvimento, apresenta como núcleo, uma crise básica do ego.  

 O primeiro estágio é nominado por Erikson de 1ª idade: confiança básica versus 

desconfiança básica. Esta fase corresponde à relação entre bebê e mãe, se assemelhando à fase 

oral, determinada na psicanálise de Freud. Neste período a confiança básica é demonstrada 

pelo bebê, através da capacidade de dormir de forma pacífica, exercer a função digestiva de 

forma confortável e relaxada (CALVIN, 2000). A desconfiança básica aparece nesta fase 

como parte negativa, que é equilibrada somente com a confiança e segurança proporcionada 

pela mãe ao bebe. ”A razão adequada de confiança e de desconfiança resulta na ascendência 

da esperança: a esperança é a virtude inerente ao estado de estar vivo mais primitivo e mais 

indispensável” (ERIKSON, apud CALVIN, 2000, p.170). 

 É nessa fase que a criança começa a se deparar com as primeiras frustrações da vida. 

A partir daí, já se podem perceber alguns traços da personalidade se formando, ainda que em 

tão tenra idade (ERIKSON, 1987 e 1976). Este estágio é considerado a ritualização da 

divindade.  

 A importância da confiança básica é devida, segundo Erikson, ao fato de implicar a 

idéia de que a criança “não só aprendeu a confiar na uniformidade e na continuidade dos 

provedores externos, mas também em si próprio e na capacidade dos próprios órgãos para 

fazer frente aos seus impulsos e anseios” (1987, p.102). 
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 O segundo estágio é nominado como 2ª idade: autonomia versus vergonha e dúvida e 

corresponde a fase anal da teoria freudiana. Durante este estágio, a criança tende a aprender 

quais seriam as suas obrigações, direitos e limitações. Para Rabello (2007), a criança é 

exposta a constante vergonha, podendo reagir com dissimulação e descaramento e tornar-se 

um adulto freqüentemente envergonhado e inseguro quanto a suas capacidades e 

potencialidades. 

 
De um sentimento de autocontrole sem perda de auto-estima resulta um sentimento 
constante de boa vontade e orgulho; de um sentimento de perda do autocontrole e de 
super controle exterior resulta uma propensão duradoura para a dúvida e a vergonha 
(ERIKSON, 1976, p.234). 

 

 A ritualização deste estágio é judiciosa. A criança começa a julgar-se e aos outros, 

diferenciando o correto do incorreto, originando o preconceito humano. 

 Na terceira etapa, chamada de 3ª idade: iniciativa versus culpa equivale à fase fálica 

freudiana. Neste período, a confiança e a autonomia adquiridas nas fases anteriores são 

somadas à iniciativa, que se manifesta quando a criança deseja atingir suas metas e fantasias. 

Este estágio é chamado também de ‘idade de brincar’ além de ser assinalada pela ritualização 

dramática. “O propósito então é a coragem de imaginar e buscar metas valorizadas não 

inibidas pela derrota de fantasias infantis, pela culpa, pelo medo cortante da punição” 

(ERIKSON, apud CALVIN, 2000, p.172). 

 Nesse estágio, segundo Erikson (1987), a criança é introduzida a alfabetização e 

aumenta seu circulo de contatos, sentindo-se apta a planejar e realizar seus propósitos. Devido 

a este sentimento de poder, a criança começa a provar o senso da responsabilidade, sentindo a 

necessidade de cumprir papéis e realizar tarefas (RABELLO, 2007). 

 A quarta idade corresponde à diligência versus inferioridade. Aqui o interesse pelos 

brinquedos são gradualmente direcionados a outros interesses condizentes ao universo adulto. 

Após enfrentar as três primeiras crises do ego, a criança começa a transformar-se em 

adolescente. 

 Ao decorrer deste estágio, a diligência traz a virtude da competência, experimentada 

aqui pela primeira vez. “A competência, então, é o livre exercício da destreza e da inteligência 

na conclusão de tarefas, não-prejudicado pela inferioridade infantil” (ERIKSON apud 

CALVIN, 2000, p.172). O interesse pelas profissões começa a ter destaque, já que este 

período é vivenciado e baseado na vida escolar. 
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 O quinto estágio é chamado de 5ª idade: identidade versus confusão. Este período 

corresponde a “uma mudança decisiva, um momento agudo de desequilíbrio. A noção está, 

portanto, associada às noções da continuidade ou da descontinuidade do desenvolvimento” 

(DORON, 2001, p.196). 

 Ocorre aproximadamente no intervalo de 12 a 20 anos, abrangendo a puberdade e 

adolescência, período em que o indivíduo compreende sua singularidade, isto é, seu papel no 

mundo. Rabello (2007) lembra que na Teoria Eriksoniana, quanto melhor forem vividos os 

estágios anteriores, de confiança básica, autonomia, iniciativa e diligência, mais fácil se 

tornará à superação da crise de identidade presente neste quinto estágio. 

 Na quinta idade, as pessoas estão repletas de novas potencialidades cognitivas, 

experimentando diversos papéis sociais, exercitando a lealdade e fidelidade consigo mesmas. 

Sendo assim, o indivíduo antecipa seu futuro, explorando novas alternativas. É neste período, 

que ele deve iniciar a aquisição de segurança a respeito do seu ‘eu’. 

 Monteiro ressalta que , “embora a construção da identidade se realize ao longo do 

ciclo de vida, constitui uma tarefa específica desta idade” (2001, p.38). O momento citado 

pela autora é quando o indivíduo tem a convicção de ser o mesmo ao longo da vida, 

independente das mudanças pessoais e demais ocorrências vividas (ERIKSON apud 

MONTEIRO, 2001). 

 Ao findar essa etapa, é considerada como desfecho positivo a estabilidade do conceito 

de identidade, fortalecendo o ego, deixando o indivíduo pronto para conviver com outro ego, 

ou seja, estabelecer quaisquer relações íntimas, tanto breves quanto prolongadas com outra 

pessoa. 

 No sexto estágio de desenvolvimento psicossocial, considerado como 6ª idade: 

intimidade versus isolamento, vale introduzir o assunto afirmando: 

 
[...] os jovens adultos estão preparados e dispostos a unir a sua identidade a outras 
pessoas. Eles buscam relacionamentos de intimidade, parceria e associação, e estão 
preparados para desenvolver as forças necessárias para cumprir esses cumprimentos, 
ainda que para isso tenham de fazer sacrifícios (CALVIN, 2000, p.174). 

 

 Nesse período, o jovem busca estabelecer relações íntimas com os outros, adquirindo a 

capacidade necessária para o amor íntimo. Isto ocorre geralmente no intervalo entre 18 e 30 

anos. Durante esta etapa do desenvolvimento psicossocial, o indivíduo já está apto a 

estabelecer essas relações e enxerga o amor como a virtude dominante do universo. 
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 O desfecho negativo é o isolamento de indivíduos que não conseguem encontrar 

afinidades com outras pessoas, não estabelecendo então, relações íntimas. Calvin (2000) 

reforça essa premissa complementando que “o perigo do estágio da intimidade é o isolamento, 

a evitação dos relacionamentos, quando a pessoa não está disposta a comprometer-se com a 

intimidade” (2000, p.174). 

 Por fim, é neste período que o indivíduo apresenta um comportamento associativo, que 

Calvin define como “[...] compartilhar conjunto de trabalho, amizade e amor” (2001, p.174). 

 Um dos mais extensos estágios psicossociais consiste no conflito generatividade 

versus estagnação, ou seja, o conflito entre educar, criar e preocupar-se de forma exclusiva 

com seus interesses e necessidades, além de cuidar do seu futuro. 

 Essa etapa ocorre geralmente entre os 30 e 60 anos. Os indivíduos sentem-se maduros, 

detentores da razão e do conhecimento. O fato de ser mais velho, na concepção de Rabello 

(2007), faz com que a pessoa sinta que obtém autoridade de alguma forma sobre os mais 

novos e através desta autoridade, surge o autoritarismo caracterizado neste momento. Como 

virtude deste estágio, aparece o cuidado, a necessidade de fazer algo por alguém ou para si 

mesmo, de sentir-se útil. 

 Calvin (2000) afirma que neste período o indivíduo assume um comportamento 

paternal/maternal, buscando transmitir seus valores ideais para os jovens. Esse 

comportamento pode gerar o autoritarismo, sendo contraditório ao cuidado, também presente 

neste estágio. 

 O oitavo e último período proposto por Erikson, é a 8ª idade, representada pelo 

conflito integridade versus desespero. Aqui, o indivíduo realiza um olhar retrospectivo, 

ocasionado pela proximidade do final de sua existência, após os 60 anos de idade, gerando a 

necessidade de analisar as escolhas, fracassos, sucessos e realizações decorrentes em sua vida. 

 O conflito presente neste estágio apresenta como integridade, um sentimento 

positivista quanto a seu percurso vital e, em contrapartida, o desespero gera a vontade de 

retroceder, desejando fazer diferente, reaver oportunidades perdidas e de reformular escolhas 

mal feitas. Rabello conclui que: 

 
Essa retrospectiva pode ser vivenciada de diferentes formas. A pessoa pode 
simplesmente entrar em desespero ao ver a morte se aproximando. Surge um 
sentimento de que o tempo acabou [...] São aquelas pessoas que vivem em eterna 
nostalgia e tristeza por sua velhice. A vivência pode também ser positiva. A pessoa 
sente a experiência e sabedoria (2007, p.11). 
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 Como virtude do oitavo e último estágio do desenvolvimento psicossocial, aparece a 

sabedoria, através da conclusão que não se vive em vão. “A sabedoria, então, é a preocupação 

desprendida com a vida em si” (ERIKSON apud CALVIN, 2000, p.175). 

 O ciclo da vida proposto por Erikson descreve as diversas crises enfrentadas pelo ego, 

sempre podendo resultar em algo positivo, que torne o indivíduo maduro e seguro quanto a 

sua identidade, o suficiente para seguir para o próximo estágio, ou negativo, gerando 

frustrações e o desejo de retroceder, refazendo suas escolhas e recuperando oportunidades 

perdidas. 

 

 

2.5 FORMAÇÃO DE IDENTIDADES NO ÂMBITO PSICOLÓGICO 

 

Em primeiro plano, pode-se considerar a identidade como um traço estático capaz de 

definir os indivíduos ao longo da vida, distinguindo-os dos demais. A identidade implica 

tornar-se singular, ou seja, assumir traços próprios que os caracterizem ao longo dos anos. 

Essa singularidade se adquire ao enfrentar crises que desenvolvam a individualidade. 

No campo da psicologia, a identidade se dá pelo rompimento da unicidade e pela 

constatação de sua mutabilidade. 

 
[...] para que o indivíduo cresça se torne adulto, maduro, emocional e socialmente, é 
preciso expandir o seu eu, afirmá-lo, reforçá-lo. E isso ele só consegue através de 
um rompimento com o passado, da estruturação de seus próprios caminhos e a 
delineação de seus próprios objetivos e valores (TELES, 2001, p.123). 
 

 Para que a identidade esteja formada por completo, o indivíduo precisa sentir-se o 

mesmo, ou seja, precisa compreender a noção do ‘eu’. O ‘eu’ referido é um conjunto que 

abrange todos os sentimentos, emoções, impulsos, desejos, capacidades e outras 

características que moldam o ser, além de ser um sistema psíquico, que organiza e regula a 

pessoa total, tanto o corpo quanto a mente. 

 No âmbito psicológico, a construção de uma identidade implica uma estrutura 

psicológica e emocional que possa trazer ao indivíduo certa noção de equilíbrio de valores e 

princípios que irão nortear suas atitudes, até adquirir a vida adulta social, que lhe é solicitada 

pelo desenvolvimento psicológico, físico e social, a que a sociedade está sujeita. Em outras 
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palavras, Jaques (1998, p. 160) afirma que a identidade psicológica “é gerada pela 

socialização e garantida pela individualização”. Isto sugere que os processos que orientam a 

inserção social (processo de socialização e formação de identidade psicológica), solicitam a 

formação de valores que contribuem para diferenciar um indivíduo do outro. 

 

 

2.6 IDENTIDADES DE CONSUMO E PERSONALIDADE 

 

Ao falar de personalidade, Mowen (2003) declara que para ocorrer  identificação das 

diferenças individuais entre os consumidores, se faz necessário realizar uma análise 

psicográfica, que também pode ser chamada de análise de estilos de vida. Por meio deste 

estudo, pesquisadores tornam-se aptos a descrever os consumidores de acordo com a maneira 

como vivem, trabalham, agem e se divertem. 

Como estilo de vida entende-se que são as ações praticadas e os comportamentos 

manifestos dos consumidores, representando “um traço superficial ou uma disposição 

duradoura de seguir determinado conjunto de comportamentos” (MOWEN, 2003, p.127). 

 Para Pinheiro (2006), a personalidade pode ser entendida como um padrão 

característico de pensamentos, sentimentos e ações de um determinado indivíduo. Este 

conceito define a personalidade como uma característica singular de cada ser humano. 

A singularidade tem como função exercer uma influência psicológica no processo 

decisório, semelhante à da percepção, que é um processo ativo e espontâneo, enquanto a 

personalidade tende a desenvolver com o tempo, os traços individuais criando uma orientação 

para as situações vivenciadas. 

Em contrapartida aos pensamentos dos autores apresentados, Solomon acrescenta uma 

informação válida na definição da personalidade 

 
Muitos estudos revelaram que as pessoas não parecem exibir personalidades 
estáveis. Na verdade, alguns pesquisadores acham que as pessoas não exibem um 
comportamento coerente em diferentes situações – argumentam que isso é 
meramente um modo conveniente de pensar sobre os outros (2002, p.139).  

 

De acordo com Mowen “alguns escritores afirmaram que as pessoas compram muitos 

produtos não por seus benefícios práticos, mas por seus valores simbólicos” (2003, p.125). 
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Assim sendo, a personalidade dos consumidores pode ser determinada pelos produtos que eles 

utilizam. O que ajuda neste processo é a formação do ‘auto-conceito’. 

Mowen (2003) complementa afirmando que esse conceito do eu representa todos os 

pensamentos e sentimentos da pessoa em referência a si mesma. Faz com que cada um 

construa a sua auto-imagem, formando uma idéia daquilo que a pessoa normalmente é, do que 

gostaria de ser, como acredita que os outros lhe enxergam, em relação a traços da 

personalidade, hábitos, posses, atitudes, relacionamentos e comportamentos. 

Fazendo analogia entre personalidade e auto-imagem, Shiffman (2000) afirma que os 

consumidores têm imagens bastante sólidas de si próprios e que estas auto-imagens são 

fortemente associadas com a personalidade, no sentido de que os indivíduos tendem a 

consumir produtos e serviços com imagens que correspondam com as do seu próprio auto-

conceito. 

Esse auto-conceito é considerado por muitos autores pelo ‘espelho refletor do eu’. 

Para Mowen (2003), esse reflexo pode dar-se de uma maneira real, que é como os 

consumidores realmente se vêem. O Eu ideal corresponde o que a pessoa gostaria de ver a si 

própria. O Eu social, que se refere ao modo como a pessoa acredita que os outros a vêem.  O 

Eu esperado descreve o modo como a pessoa gostaria de agir. O conceito do eu situacional 

corresponde ao comportamento da pessoa diante de uma situação específica. O Eu estendido 

mostra a influência das posses na auto-imagem. Aquilo que a pessoa gostaria de se tornar, 

poderia vir a ser ou tem medo de vir a ser é considerado como os ‘Eus possíveis’. E, por fim, 

o Eu vinculado descreve a medida na qual a pessoa se define em termos de sua relação com 

outros grupos ou pessoas. 

 
Esta idéia do ‘espelho refletor do eu’ representa um papel importante dentro da 
perspectiva interacionista simbólica. A metáfora do espelho refletor do eu refere-se à 
idéia de que as pessoas obtêm sinais acerca do que elas próprias são ao observar o 
modo como outras pessoas reagem a elas [...] Definimos a nós mesmos, em parte, 
pela maneira como vemos as reações das outras pessoas para conosco (MOWEN, 
2003, p.125). 

   

Portanto, sob um ponto de vista comportamental, a auto-imagem pode ser grande 

influenciadora no comportamento de consumo de uma pessoa, causando um vínculo entre a 

personalidade e o produto, resultando na extensão do Eu, adicionando ao produto um valor 

muito além do seu benefício prático. 
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A personalidade é um dos fatores que determinam um kidult, devido a sua formação 

desde a infância. Logo abaixo, encontra-se um delineamento deste comportamento. 

 

 

2.7 DEFINIÇÃO DE UM KIDULT 

 

Sabe-se que o desenvolvimento humano acompanha a época e cultura em que está 

inserido, não sendo assim, estático. Sempre em busca da identidade ideal, amadurecimento e 

autonomia. “As mudanças ocorridas neste contexto refletem um novo método para viver na 

sociedade contemporânea”. Essas são palavras da psicóloga Alessandra Oliveira, que 

desenvolveu uma pesquisa buscando um olhar atual sobre a nova geração. 

Comportamentos que eram inconcebíveis até as décadas de 80 e 90, passaram a ser 

naturais hoje em dia. É o que diz Carlos Guimarães Coelho, jornalista e produtor cultural no 

triângulo mineiro. Atitudes essas que para Ana Elisabeth Iwancow, docente da Universidade 

do Vale dos Sinos (UNISINOS) comprovam que os indivíduos hoje não pertencem a grupos 

etários e sim, atravessam essas faixas com maior ou menor espaço de tempo.  

Iwancow também afirma que no cenário atual em que a sociedade está atravessando 

uma grande onda jovem. A janela entre 10 e 29 anos é correspondente a 63 milhões de 

pessoas, o que significa que, a cada três brasileiros, um está nesta faixa etária. Isso faz parte 

de um ciclo geracional que apresenta comportamentos de forma distinta em atitudes que 

interagem no ambiente social. 

A professora ainda complementa, argumentando que esses novos grupos 

comportamentais são considerados como reflexos de uma prática cotidiana que compõem 

novas redes e sociabilidades, numa associação de atitudes, valores e condutas que acabam por 

originar ações táticas, em busca de estilos de vida expressivos e livres. 

Vários desses grupos da sociedade contemporânea estão apresentando um 

comportamento que visa inconscientemente desconstruir os estereótipos de outras gerações, 

criando novos paradigmas referentes à construção da subjetividade no cenário social. É 

através de suas atitudes praticadas que essas pessoas são inseridas em um grupo ou outro. 

Um desses novos grupos da sociedade contemporânea são os kidults, que têm como 

hábito buscar por produtos que geralmente, são voltados ao público infantil. Para o 

pesquisador Luiz Alberto Marinho, publicitário e docente da Universidade de São Paulo 
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(USP), “Kidults são adultos fixados em suas próprias infâncias, ainda apegados a ícones de 

uma época em que as coisas eram mais fáceis e a vida mais segura”. 

De uma forma melhor delineada, os kidults, de acordo com Frank Furedi, sociólogo e 

docente da Universidade de Kent, no Reino Unido, são aqueles adultos de 20 a 35 anos, que 

de uma forma ou de outra, apresentam padrões de consumo semelhantes aos de crianças. 

Jogam videogame, lêem histórias em quadrinhos, freqüentam estréias de desenhos animados 

no cinema, além de apresentarem uma vasta coleção de artigos infantis. 

Existem diversas pesquisas que apontam este comportamento. Marinho apresenta em 

uma reportagem veiculada no canal fechado de televisão “Multishow”, uma pesquisa 

realizada pelo instituto Nielsen Media que o número de adultos com idades entre 18 e 49 anos 

que assistem cotidianamente ao canal Cartoon Network é maior do que assistem a CNN nos 

Estados Unidos. Outro dado surpreendente é revelado pela Nikelodeon, 26% dos 

telespectadores do desenho “Bob Esponja” tem mais de 18 anos, nos Estados Unidos. Como 

as pesquisas de mídia podem ser executadas de diversas formas e não estão disponíveis os 

critérios e a metodologia utilizados para as mesmas, devem-se desconsiderar margens de erros 

e levar em consideração seus números finais. 

Para ilustrar o grande número de adeptos desse novo grupo basta acessar a 

comunidade “Kidults”, do site de relacionamento Orkut1, que apresenta mais de seis mil 

usuários cadastrados. Lá é possível encontrar diversas pessoas afirmando o que fazem para 

serem consideradas kidults. 

Os pesquisadores apontam distintos motivos que justificam o comportamento destes 

adultos. Na concepção de Marinho (2004), há quem acredite que os kidults estão 

simplesmente procurando conforto em lembranças agradáveis buscando fugir dos tempos 

difíceis de seriedade. Já outros, como Furedi (2004), justificam o fato de tantos adultos 

consumirem seu tempo e energia atrás de diversões comuns na infância como uma resposta 

natural a cultura que encara o envelhecimento como conservadorismo, e a juventude como a 

fonte de potencial de uma sociedade. Furedi (2004) também acredita que os kidults buscam 

por produtos que tragam a sensação de reconforto, com o intuito de buscar experiências 

sensoriais que lhes tragam de volta a infância. Para o mesmo autor, [...] a saudade onipresente 

da infância entre os adultos e jovens é sintomática de uma insegurança profunda em relação 

                                                        
1 http://www.orkut.com.br. Dado coletado em 01 set. 2008. 
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ao futuro. A hesitação em aderir à condição adulta reflete uma aspiração reduzida à 

independência, ao compromisso e à experimentação.  

Na concepção de Furedi (2004), é importante relatar que, por mais que alguns adultos 

apresentem este comportamento kidult, isso não significa que os mesmos irão tornar-se 

pessoas irresponsáveis, narcisistas e imaturas. O mesmo autor ainda afirma que ser kidult é 

apenas buscar outras formas de ver o mundo, mesmo que fantasiosas.  

Furedi também acredita que a razão pela qual a palavra kidult não entrou na linguagem 

cotidiana, é que a sociedade ainda não sabe como lidar com a crescente linha divisória entre a 

infância e idade adulta. E afirma que 

 
o senso de desespero que cerca a identidade adulta ajuda a explicar por que a cultura 
contemporânea tem dificuldade em traçar uma linha entre a infância e a idade adulta. 
A infantilidade é idealizada pela simples razão de que sentimos desesperança ao 
pensarmos em viver a alternativa. A depreciação da condição adulta é resultado da 
dificuldade que nossa cultura tem em afirmar os ideais normalmente associados a 
essa etapa na vida das pessoas (2004, s/p). 
 

Guilherme Rampazzo, cronista do portal IG2 ainda acrescenta que “tem muita gente 

que pensa que o adulto tem que ser sério e não pode gostar de coisas divertidas. Acontece que 

as coisas infantis podem servir como matéria imaginativa para o mundo hoje”. 

O estudante de psicologia Felipe Luckman3 constata que as crianças estão entrando 

cada vez mais cedo na adolescência. Como motivos para esta evolução precipitada de faixas 

etárias, o acadêmico cita as performances exigidas das crianças hoje, que são muito maiores, 

primordialmente no que se refere à educação, fazendo com que as mesmas acabem gerando 

uma maior rivalidade entre elas e, conseqüentemente, tendo uma preocupação precoce com o 

futuro. O encurtamento da infância, citado pelo estudante, e o fato de muitas crianças serem 

superprotegidas, tendo sua liberdade reduzida ao máximo, faz com que elas sofram uma 

fragilização psíquica, o que acarretará numa possível alteração no comportamento adulto que, 

por ser uma fase em que a liberdade está mais a seu alcance, poderá sentir vontade de fazer 

agora o que antes foi perdido na infância. 

Do ponto de vista de consumo, Luiz Felipe Pondé, filósofo, médico e professor da 

PUC-SP, acredita que a abordagem da sociedade realizada pelo adulto infantilizado tem forte 

                                                        
2 http://www.ig.com.br. 
3 http://www.ideiamirabolante.com. 
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tendência a simplificação do mundo e a tentativa de fuga a qualquer atividade de alta 

complexidade, principalmente se não contribuir para a continuação de seu narcisismo infantil. 

Marinho conclui que o resultado dessa transformação social é o surgimento de novos 

grupos de consumidores, formado por pessoas de distintas características etárias, mas 

homogêneas em seus gostos e padrões de comportamento. 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 TIPO DE PESQUISA 

 

Para Pinheiro (2006, p.125) “a pesquisa qualitativa é um estudo não-estatístico que 

identifica e analisa profundamente dados não-mensuráveis [...] de um determinado grupo de 

indivíduos em relação a um problema específico”.  

Para poder avaliar o comportamento do consumidor, o pesquisador precisa que o 

entrevistado responda as questões com o maior detalhamento possível. Esta afirmação é feita 

por McDaniel e Gates (2003, p.120) apud Pinheiro (2006, p.125): “não existe maneira melhor 

do que a pesquisa qualitativa para compreender a fundo as motivações e os sentimentos dos 

consumidores”. 

Pinheiro também cita que a pesquisa qualitativa é recomendada quando: 

 
 [...] é necessário gerar hipóteses sobre opiniões, usos, costumes, imagens, 

aceitação de produtos, percepções, crenças, experiências, estilo de vida, 
comportamentos passados e presentes e intenções que poderão ser futuramente 
testadas qualitativamente; 

 Deseja-se verificar mudanças de valores, hábitos e atitudes do consumidor;                  
[...] (2006, p.126). 

   

Para Pinheiro (2006) as pesquisas qualitativas têm caráter exploratório, apresentando 

uma coleta de dados dinâmica e bastante flexível. Na concepção de Gade (1998, p.110) 

“atualmente a pesquisa de propaganda e marketing se utiliza de pesquisas qualitativas que 

procuram identificar a existência ou não de determinado fator e sua qualidade”.  

 

 

3.2 AMOSTRAGEM 

 

A amostragem em pesquisa qualitativa foi escolhida através de critérios subjetivos. 

Pinheiro afirma que (2006, p.127) “as amostras na pesquisa qualitativa são pequenas e 

selecionadas mediante critérios subjetivos e arbitrários do pesquisador, não sendo necessário 

nenhum cálculo estatístico para se determinar o tamanho da amostra”. O autor também lembra 
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que, devido a estes critérios arbitrários, a amostragem não é considerada representativa dentro 

do universo pesquisado. 

A pesquisa em questão possui caráter subjetivo, buscando o maior detalhamento 

possível nas respostas dos entrevistados. A coleta de dados foi realizada com três pessoas que 

apresentam o comportamento kidult, escolhidas aleatoriamente, respondendo aos critérios 

propostos por este trabalho. A opção por três pessoas foi efetuada por apresentar dados com 

profundidade suficientes para análise proposta por esta pesquisa. 

 

 

3.2.1 Critérios para ser considerado um Kidult 
 

Os critérios a seguir foram escolhidos através de traços comportamentais condizentes 

a um kidult, encontrados através de observação das atitudes dos indivíduos que apresentam o 

comportamento em questão. A amostra foi submetida a esses critérios seletivos anteriormente 

a entrevista. 

1) Ter idade a partir de 25 anos 

 Justificativa: segundo dados fornecidos pela Comissão Nacional de População e 

Desenvolvimento (CNPD), até os 24 anos a pessoa é considerada apenas como um jovem 

adulto, informações apresentadas em um artigo escrito pela Dra. Ana Elisabeth Iwancow, 

docente da Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS), e não como um adulto com 

maturidade necessária.  

2) Compram e consomem produtos direcionados a crianças. 

 Justificativa: porque isto é considerado característico dos kidults. Os produtos em 

questão podem-se considerar: vestimentas, acessórios, objetos pessoais, objetos decorativos, 

alimentos, DVDs e brinquedos. 

3) Usam roupas estampadas com personagens infantis 

 Justificativa: mostra que a pessoa reconhece seu fetiche por produtos voltados ao 

público infantil, sente-se bem na utilização dos mesmos e também não assume uma postura de 

sentir vergonha por ser assim. 

4) Consomem produtos midiáticos voltados ao público infantil 
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 Justificativa: por ainda possuírem um ‘espírito de criança’, esses adultos gostam de ver 

desenhos animados, ler histórias em quadrinhos e acompanhar programas infantis em geral, 

buscando sempre um entretenimento ‘inocente’. 

5) Utilizam gírias condizentes a crianças 

 Justificativa: por consumirem produtos infantis, acompanharem desenhos animados, 

lerem histórias em quadrinhos, entre outras manias de crianças, acabam por absorver gírias 

utilizadas nestes produtos, trazendo-as para seu vocabulário. 

6) Tem personagens infantis prediletos 

 Justificativa: por acompanhar desenhos animados, entre outros produtos midiáticos, os 

kidults encontram semelhanças entre si e os personagens, criando vínculo com os mesmos. 

7) Freqüentam locais direcionados a crianças. 

 Justificativa: locais voltados ao entretenimento lúdico, tais como parques de diversões 

e fliperamas, fazem  com que os kidults consigam sentir-se crianças por alguns instantes. 

8) Identificam-se com mais da metade dos critérios citados 

 Justificativa: muitos dos critérios podem ser praticados isoladamente, não sendo 

apenas característicos de kidults. 

 Após conferir os critérios, os entrevistados foram sujeitos a um questionário de 

identificação, o qual objetivou capturar dados básicos dos entrevistados. 

 
Questionário de Identificação 
 
1) Nome: 

2) Idade: 

3) Estado Civil: 

4) Tem filhos:                        5) Idades: 

6) Profissão: 

7) Escolaridade:  

8) Com quem mora: 

9) O que costuma assistir na televisão (jornais, novelas, séries, desenhos, música, filmes, 

esportes): 

10) Dedica algum tempo a alguma dessas atividades (desenho animado, filmes infantis, HQ, 

seriados antigos, videogame): 
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11) Adquiriu recentemente algum produto considerado infantil: 

12) Consome produtos diretamente ligados a sua infância: 

13) Quais são seus principais hábitos de mídia? 

 

 

3.3 COLETA DE DADOS 

 

Ao tratar de pesquisa qualitativa, pode-se ressaltar a pesquisa exploratória, que visa 

fornecer ao pesquisador maior conhecimento sobre o tema pesquisado. Para Malhotra (2001, 

apud VIEIRA, 2002, p.65), o objetivo principal é possibilitar a compreensão do problema 

enfrentado pelo pesquisador. A pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é necessário 

definir o problema com maior precisão e identificar cursos relevantes de ação ou obter dados 

adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem. Este método foca-se na 

profundidade das respostas, através também do levantamento de dados utilizado.  

Para a pesquisa em questão, a coleta foi realizada por meio de entrevista semi-

estruturada, que decorreu através das respostas do entrevistado.  

 
O roteiro é estruturado com perguntas abertas, que permitem a obtenção de respostas 
em profundidade. Contudo, um roteiro não é feito apenas de perguntas, na medida 
do possível, o roteiro de pesquisa qualitativa deve fugir do esquema tradicional de 
inquérito (perguntas e respostas). O modelo de inquérito desgasta o andamento da 
dinâmica e a boa vontade do respondente em colaborar, sem produzir, ao mesmo 
tempo, a profundidade desejada (PINHEIRO, 2006, p.128). 

 

 
 
3.4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

 
A análise partiu dos dados fornecidos pelos entrevistados. Em um primeiro momento 

foi realizada uma interpretação de todas as informações pertinentes ao assunto, concedidas 

pelos respondentes. Após este processo, a transcrição das hipóteses passou por uma 

codificação, que consistiu em agrupar respostas similares, podendo então estabelecer 

comparações entre os pontos de vista apresentados.  

 
A primeira tarefa para uma análise correta dos dados qualitativos é ter em mãos o 
roteiro utilizado. De posse do roteiro, deve-se realizar a transcrição do que foi 
comentado pelos participantes dos grupos de discussão ou das entrevistas em 
profundidade [...] Após o trabalho de transcrição, há o que se chama de codificação: 
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as diferentes respostas dos entrevistados são agrupadas em tópicos [...] Após a fase 
de codificação, há uma base sólida para o início da análise dos dados (PINHEIRO, 
2006, p.141). 

 

Com todas essas etapas concluídas e os dados organizados em mãos, foi possível 

realizar uma análise sólida e satisfatória para a conclusão do trabalho. 
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4 QUESTIONÁRIOS 

 

O questionário proposto foi aplicado a três pessoas, selecionadas aleatoriamente, que 

atendem aos critérios estabelecidos por esta pesquisa para considerar-se kidult. Para 

identificá-los, os entrevistados atenderão por codinomes referentes a seus personagens 

prediletos. 

 

 

4.1 LANTERNA VERDE – O SOBREVIVENTE DA TROPA DOS LANTERNAS 

VERDES 

 

Lanterna Verde tem 31 anos, é casado, mora com esposa e com seu cachorro Pit Bull 

em Porto Alegre. Apresenta grande atração por desenhos animados e histórias em quadrinhos, 

atividades estas às quais dedica grande tempo de seus momentos de lazer disponíveis. É 

formado em análise de sistemas pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), 

profissão em que segue atuando. 

Ao ser solicitada uma auto-definição, ele afirmou que se considera estranho até para si 

mesmo, vive em busca do autoconhecimento, tentando vislumbrar-se com a imagem que tem 

de si mesmo. Considera-se uma pessoa crítica, organizada, com visão sistêmica do que 

acontece a sua volta. Sonha em tornar-se um escritor, expondo todos seus anseios, desejos e 

conquistas. 

Além de concordar em pertencer à fatia Kidult do mercado, Lanterna Verde têm mais 

de 25 anos, compra e consome artigos ditos infantis, utiliza vestimentas estampadas com seu 

personagem predileto, além de também consumir freqüentemente produtos midiáticos 

direcionados a crianças. 

 

Como foi sua infância? Qual a representatividade dela para você? 

 Minha infância foi simples e boa. Antes da adolescência o mundo parecia um lugar 

bom em minha opinião; isso mudou radicalmente quando atingi os 14 anos. Ela representa 

para mim uma época de paz, de conforto, de alegria, de felicidade, de despreocupação e de 

deslumbramento, pois tudo era novo e bom. Eram dias bem excitantes, no que tange ao 

estímulo intelectual, e eu absorvia as coisas como uma esponja. 
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Você gostaria de retornar a sua infância? Por quê? 

 Sim, adoraria, por mais que eu saiba que isso é impossível. Gostaria porque a vejo 

com um saudosismo enorme, pois as coisas pareciam melhores, mais felizes e infinitamente 

mais simples naquela época. Até mesmo eu era muito mais simples. Creio que seja pela 

simplicidade e despreocupação, creio. A preocupação adulta me tortura de maneira quase 

insuportável. 

 

Quais fatos marcantes ocorridos na década em que viveu sua infância que fazem parte 

da sua vida até hoje? 

 Algumas cicatrizes de uma queda de bicicleta incrível que levei na porta de casa, e 

algumas amizades muito fortes. Muito poucas, é verdade. Mas ainda assim, fortíssimas. 

 
Você acredita possuir um ‘espírito de criança’? 

 Definitivamente eu nunca tive espírito de criança. Quando estava na 5ª série do ginásio 

(hoje fundamental) algumas pessoas diziam que eu era muito sério para uma criança da minha 

idade. Na verdade eu era muito emburrado, e não aturava a maldade das crianças da minha 

idade, com aquele mundo de panelas e humilhações que os mais fortes impunham aos mais 

fracos. Sofri muito bulling (avacalhação) e peguei alguns traumas, mas creio que consegui 

passar por aquela época sem me revoltar (muito). 

 
Percebe algumas atitudes infantis praticadas por você no seu cotidiano? 

 Não. Tenho alguns hobbies que podem ser considerados como infantis, como minhas 

revistas em quadrinhos, meus desenhos animados e meus action figures (bonecos). Mas, no 

dia a dia, vejo que sou mais responsável e adulto do que a maioria das pessoas. Não me julgo 

melhor que ninguém. Apenas tento evitar aborrecimentos com todos e ficar em paz. 

 
Tem costume de comprar brinquedos? Com qual finalidade? 

 Às vezes. No meu aniversário, normalmente, compro algo para mim neste sentido, 

mas não é uma “fissura”. 
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Quais produtos infantis mais lhe atraem? 

 Bonecos articulados e kits de montar, como Lego, me deixam fascinado. Carros de 

controle remoto e robôs também me atraem. 

 
Através de quais meios busca por estes produtos? 

 Internet, e ocasionalmente, nas lojas do shopping quando vou comprar alguma outra 

coisa diária de adulto. 

 
 Você lembra-se de alguma propaganda de produtos infantis marcantes? Alguma da sua 

infância? 

 Muitas! Pogobol, Zillion, Master System, Kitspok, Comandos em Ação, He-Man, 

Supertrunfo, Vira monstro - vira herói... A maioria eu não pude ter, mas alguns tive. 

 
Existe algum produto que muito desejou quando ‘pequeno’ e adquiriu agora para sanar 

este desejo? 

 Não porque aquelas coisas não existem mais. Mas alguns desejos que normalmente eu 

teria naquela época, diante dos produtos atuais, eu acabo comprando. Porém, devido ás 

limitações do passado e presente, acabei criando gosto por coisas mais baratas. Acho absurdo 

gastar mais de 70 reais em um brinquedo, por exemplo. Meus pais me acostumaram com uma 

infância simples e realista, já que as condições financeiras não nos permitiam abusar. 

 
Você possui algum personagem de filme/desenho/HQ predileto? 

 Acho que algumas centenas. Mas se eu tiver que escolher um dentre todos eles, o que 

é difícil “à beça”, seria o Lanterna Verde. 

 
O que gosta nele? 

 Ele tem um anel de poder que cria, com uma energia verde, qualquer coisa que sua 

imaginação e sua força de vontade lhe permitam. Faz parte de uma tropa (a dos lanternas 

verdes). Era justo, mas ficou maluco quando a cidade onde morava na Terra foi destruída na 

saga da ressurreição do Superman. Matou todos os membros da tropa dos lanternas verdes e 

quase todos os guardiões (que eram os líderes da tropa) pois queria usar o poder dos lanternas 

verdes para recriar sua cidade, seus amigos mortos, sua namorada... Todos. Virou um vilão, 
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morreu... E agora voltou à vida, novamente como herói, como o lanterna verde de sempre, 

ajudando a re-fundar a tropa dos Lanternas Verdes, se redimindo pelos erros do passado. 

 
Percebe alguma semelhança com você ? 

 Não. Mas, digamos que eu gostaria de ser um cara como ele, com uma força de 

vontade inacreditável. 

 
Você consumiria ou sentiria-se tentado a consumir algum produto que tivesse a 

assinatura deste personagem? 

 Sim, tenho uma camiseta dele. 

 
Você se considera um ‘kidult’? Por quê? 

 Eu acho que Kidult é um rótulo e, aparentemente, o mercado começou a olhar com 

atenção para esta fatia do mercado, o que pode ser bom ou ruim. Não se podem rotular as 

pessoas, pois não há uma pessoa igual a outra neste mundo. Se eu gosto de quadrinhos, 

mangás, brinquedos e desenhos animados, e a pessoas que gostam destas coisas dão o nome 

de kidult, então eu sou um. Mas não significa que eu goste das mesmas coisas que outros 

“kidults” gostam.  

 

Análise individual 

O entrevistado com o codinome de Lanterna Verde, disse ter vivido sua infância até os 

14 anos. Ao falar dela, lembrou de fatores positivos, considerando-a uma época de paz, 

excitante, de felicidade e despreocupação. Apresenta saudosismo ao relatar de sua infância. 

Na questão referente ao desejo de voltar a ser criança, Lanterna Verde afirmou que as 

preocupações de adulto o perturbam de modo quase insuportável. 

Como fatos marcantes, o entrevistado apresentou ambivalência, denotando  aspectos 

positivos e negativos, lembrando de um ‘incrível tombo de bicicleta’, e também das amizades 

muito fortes construídas nesta época, às quais, segundo ele, são conservadas até hoje. 

Ao ser questionado sobre o possível ‘espírito de criança’ dentro dele, Lanterna Verde 

afirmou nunca ter, apresentando-se como muito sério e emburrado para uma criança. O 

entrevistado declarou que sofria ‘bulling’(maus tratos) de seus colegas, o que se tornou  uma 

frustração em sua infância. Acreditava que as crianças eram malvadas, juntando-se sempre em 
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grupos criados através de afinidades em comum, sujeitando aos demais colegas, à humilhação 

e “sacanagens”.  

O entrevistado não acredita praticar atitudes infantis atualmente, apresentando o 

mecanismo de defesa de racionalização, que segundo Kaplan (1984) visa justificar suas 

atitudes de forma mais intelectual possível, considerando-as apenas hobbies. 

Lanterna Verde sente atração por brinquedos personalizáveis; como exemplo, podem 

ser citados os blocos de montar Lego, que permitem ao indivíduo criar quase tudo que sua 

imaginação desejar. Sempre que possível, adquire mais brinquedos, aumentando sua coleção. 

O entrevistado afirmou comprar brinquedos e artigos infantis em seu aniversário, se auto-

presenteando. Em suas colocações, Lanterna Verde afirmou achar absurdo um brinquedo 

custar mais de setenta reais. Esta ‘indignação’ quanto aos preços de tais produtos, se justifica 

pela infância financeiramente desfavorável, em que teve que se adaptar à possibilidade dos 

pais, para fins de diversão. 

Seu personagem predileto, Lanterna Verde, usado como seu codinome, foi descrito 

como corajoso e herói, ficando implícito ser seu “eu ideal”, alguém com uma força de vontade 

inacreditável 

Ao ser questionado se considerava-se um kidult, Lanterna Verde disse acreditar que 

isso não passa de um rótulo para identificar pessoas que possuem comportamento de consumo 

semelhante, mas que isso não significa que sejam iguais. Embora o entrevistado busque por 

produtos infantis, se utiliza dos mecanismos de defesa de racionalização e negação, tentando 

mostrar-se adulto o suficiente para não corresponder a esta ‘fatia de mercado’, como se refere. 

 

 

4.2 GAMBIT – O MUTANTE DA ENERGIA CINÉTICA  
 
 

Gambit tem 28 anos, é formado em publicidade e propaganda pela ESPM (Escola 

Superior de Publicidade e Marketing), em Porto Alegre, cidade a qual ainda reside com dois 

amigos dos tempos de escola. Possui grande interesse em jogos eletrônicos que desenvolvam 

o raciocínio lógico e estratégico. Apresenta grande afeto por seu animal de estimação, um 

Labrador preto chamado Kubicuruo, de três anos. Em suas horas livres, está sempre em busca 

de informação e objetos que lhe tragam inspiração. 
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Atualmente está trabalhando em uma agência de publicidade, exercendo a função de 

diretor de arte e designer gráfico. Tem grande facilidade de concentração e para desenhar. 

Fugindo um pouco das atividades intelectuais, Gambit joga vôlei e pratica diversos outros 

esportes. 

Considera-se mimado por toda a sua família, deixando conscientemente de lado a 

ausência do pai, que se deu devido à separação de seus pais, ocorrida em sua infância. 

Acredita ser bastante perseverante e determinado, não descansando enquanto não alcança seus 

principais objetivos. Também é valido considerar que Gambit passou por uma grande 

transformação nos últimos anos, em que, finalmente, encontrou a definição de sua 

sexualidade, assumindo ser gay perante sua família e sociedade, sem relevar quaisquer medos 

de preconceito e discriminação. 

O entrevistado corresponde a seis dos sete critérios impostos. Tem idade superior a 25 

anos, compra diversos produtos direcionados ao publico infantil, utiliza roupas estampadas 

com personagens de desenhos animados, histórias em quadrinhos e animações. Consome 

diariamente produtos midiáticos infantis, além de ter personagem infantil predileto e 

freqüentar locais direcionados principalmente a crianças. Como Gambit atende a mais da 

metade dos critérios, está apto a participar desta pesquisa. 

 
Como foi sua infância? Qual a representatividade dela para você?  

 Acredito que foi uma boa infância, pois fiz e tive contato com muitas coisas as quais a 

maioria desconhece. Brincava na rua, ia pra fazenda se sujar com os porcos, etc. Tive diversos 

bichos de estimação, inclusive um pingüim de verdade (risos), e minha mãe sempre me 

incentivou a fazer as coisas que gostava. 

 
Você gostaria de retornar a sua infância? Por quê?  

 Não. É uma fase necessária, mas também passageira. Acredito fielmente que devemos 

viver o agora e que tudo está em seu tempo. Aproveitei minha infância até enjoar. Não sou 

nostálgico.  

 

Quais fatos marcantes ocorridos na década em que viveu sua infância que fazem parte 

da sua vida até hoje?  
Plano real, Playstation, Madonna, Internet, Mac OS, formato mp3, criação do CD, 

boom dos celulares, implantação de transgênicos. 
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Você acredita possuir um ‘espírito de criança’?  

 Sim, sempre que realizo algo ingênuo e espontâneo, me sinto uma criança. 
 
Percebe algumas atitudes infantis praticadas por você no seu cotidiano?  
 
 Tenho bonequinhos em minha mesa e sempre que tenho um tempinho brinco com eles. 
 
Tem costume de comprar brinquedos? Com qual finalidade?  
 
 Pela forma e as metáforas que podem vir a me inspirar. 
 
Quais produtos infantis mais lhe atraem?  
 
 Lego 
 
Através de quais meios busca por estes produtos?  
 
 Pessoalmente, nas lojas. 
 
Você lembra-se de alguma propaganda de produtos infantis marcantes? Alguma da sua 

infância?  

 
 Duas, não sei descrevê-las, mas lembro bem em imagens: Pogobol e Comandos em 

Ação. 

 

Existe algum produto que muito desejou quando ‘pequeno’ e adquiriu agora para sanar 

este desejo?  

 
 Não, minha mãe me mimava muito. 
 
Você possui algum personagem de filme/desenho/HQ predileto?  
 
 Gambit dos X-man 
 
O que gosta nele?  
 
 Por ser ágil e despretensioso, é inteligente e, apesar da vida dele ter sido muito sofrida, 

nunca se deixou levar pelas más influências. Também gosto do fato de que, para ele, sucesso 

tem um sentido mais profundo e menos superficial. 
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Percebe alguma semelhança com você?  

 
 Uma resposta prepotente seria muito óbvia, mas posso dizer que gostaria de ser que 

nem ele. 

 

Você consumiria ou sentiria-se tentado a consumir algum produto que tivesse a 

assinatura desse personagem?  

 
 Sim, já gastei alguma grana comprando produtos relacionados ao Gambit e outros 

personagens que me chamam atenção. 

 

Você se considera um ‘kidult’? Por quê?  

 
 Não, porque acredito que minhas razões de consumo se baseiam em outros fatores que 

a meu ver nem sequer tangenciam a proposta de um kidult. Eu respiro e absorvo fatores que 

formam um kidult, mas não necessariamente os de consumo. Se é que deu pra entender meu 

ponto de vista (risos). 

 

Análise individual 

Em suas respostas, Gambit afirmou ter uma infância doce e bem aproveitada, 

sentindo-se privilegiado por ter a liberdade de se sujar e brincar na rua. Associou sua 

agradável infância a ter vários animais de estimação, incluindo animais exóticos. 

Quando questionado se gostaria de voltar à infância, o entrevistado afirmou que a 

mesma é uma fase passageira, dizendo não ser nostálgico, o que contradiz outros momentos 

em que relembra de sua infância com saudosismo e ‘bem querer’. Nesta questão, Gambit 

começa a apresentar ambivalência de opiniões e também a utilizar o mecanismo de defesa de 

negação que, para Kaplan (1984), é uma tentativa de não aceitar conscientemente algum fato 

que ataque seu ego. 

Ao relembrar fatos marcantes de sua infância, também apresentou momentos externos, 

não vividos por ele. Citou alguns infantis, e outros mais sérios, apresentando a sua sagacidade 

quando criança, sobre novos acontecimentos. Acredita possuir um ‘espírito de criança’, que se 

manifesta cada vez em que age de forma ingênua ou pratica alguma atitude espontânea, 

sentindo-se muito bem. 
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Gambit ainda compra brinquedos, tanto para inspiração quanto para diversão. Vários 

de seus artigos infantis estão dispostos em sua mesa de trabalho, estando acessíveis nos 

momentos de folga e lazer. Como brinquedo predileto, ele citou o Lego, composto por 

pequenas peças de plástico que se encaixam, permitindo a pessoa que está brincando, 

personalizar 100% da brincadeira, fazendo tudo a seu modo, conforme melhor lhe agradar. Ao 

sentir-se tentando por comprar artigos infantis, vai a estabelecimentos que comercializem tais 

produtos. Estabelecimentos estes que lhe propiciam boas lembranças e a oportunidade de 

reviver, por alguns instantes, a sua infância. 

Seu personagem predileto é o Gambit (o personagem).  Segundo o entrevistado, é 

bastante ágil, despretensioso e inteligente, não se deixando levar por seu sofrimento e más 

influências. Como semelhanças, ele afirmou que seria muita prepotência comparar-se com o 

personagem, transparecendo um auto-elogio.  

Ao ser questionado se considera a si mesmo um kidult, Gambit afirmou que suas 

razões de consumo, por mais que semelhantes as de kidult são distintas e não o classificam 

como tal. Nesta resposta também é possível encontrar o mecanismo de defesa de negação, 

presente em vários momentos da entrevista. 

 

 

4.3 RYOGA – O AZARADO 

 

Ryoga tem 26 anos, é solteira, mora com seu gato de estimação chamado Tom Cruise. 

Como principais hábitos de mídia, Ryoga citou a internet, segundo ela por englobar todas as 

demais mídias. Tem grande adoração por mangas4 e animes5. Atualmente está cursando 

design (projeto de produto) na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Em suas horas 

livres, busca por entretenimento, descanso e namoro. Sempre que pode, está desenhando e 

lendo histórias em quadrinhos, atividades estas que são julgadas por ela “relaxantes”. 

Como auto-definição, acredita ser uma pessoa sonhadora, preguiçosa, com gostos 

‘alternativos’, e também com um carinho enorme por animais de estimação, principalmente 

gatos. Segundo ela, ouve músicas “bregas” e aprecia comida japonesa. Diz-se grande 

admiradora de ornitorrincos, baiacus, eqüídeas e animais exóticos, além de ser praticante 

assídua de RPG. 
                                                        

4 Estilo de história em quadrinho desenvolvido no Japão. 
5 Forma derivada de "animação," inventado pelos japoneses para se referir a todos os tipos de animação. 
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Ryoga corresponde a seis dos oito critérios seletivos para considerar-se kidult. Tem 

idade acima de 25 anos, compra e consome freqüentemente artigos ditos infantis; usa 

vestimentas estampadas com seus personagens prediletos e outros personagens julgados como 

‘bonitinhos’ por ela mesma. Busca diariamente produtos midiáticos voltados principalmente 

às crianças, seguidamente insere gírias infantis em seu vocabulário, além de possuir 

personagem predileto. Por identificar-se com mais de 50% dos critérios seletivos, está 

habilitada a fazer parte desta pesquisa. 

 

Como foi sua infância? Qual a representatividade dela para você? 

 Foi bem boa, aproveitei bastante, e também não me considero uma pessoa frustrada só 

foi meio ruim em relação à questão de gosto mesmo. Na escola, era bem difícil fazer amigos, 

porque não tinha muita gente parecida comigo então isso foi um problema. Mas, com o 

tempo, eu fui aprendendo a me camuflar no meio das outras pessoas pra me socializar um 

pouquinho mais. 

 A infância foi bastante representativa, de certa forma. Tem muitas coisas que eu faço 

hoje em dia, na faculdade, que são baseadas na minha infância, que servem como fonte de 

inspiração. 

 

Você gostaria de retornar a sua infância? Por quê? 

 Não sei até que ponto. Foi uma época boa, mas também foi muito conturbada, porque 

foi uma época que a minha família tinha menos dinheiro e hoje em dia a gente “ta” bem 

melhor financeiramente. Mas se eu for avaliar e se fosse pra voltar, só por me incomodar 

menos, porque hoje tem muita coisa pra me incomodar, e criança é aquela velha história,“né”,  

de ficar vadiando o dia todo, só pensando em brincar e no lanchinho do final da tarde. 

 

Quais fatos marcantes ocorridos na década em que viveu sua infância que fazem parte 

da sua vida até hoje? 

 Acho que foi quando a televisão Manchete foi extinta, porque eu adorava o desenho da 

Sailor Moon, e odiava os Cavaleiros do Zodíaco, que todo mundo adorava e corria para 

assistir, e também foi com Sailor Moon que eu comecei a ver anime e até hoje eu vejo, e foi 

um universo totalmente novo pra mim, até eu não gostava de desenhos anime e aprendi a 
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gostar com Sailor Moon. Já baixei muitos dos desenhos dela, pra ti ter uma idéia já estou 

gravando o segundo DVD, de tanto arquivo que eu tenho aqui no laptop. 

 
Você acredita possuir um ‘espírito de criança’? 

 Eu creio que até é meio estranho, eu tenho muitas atitudes de criança. De certa forma, 

por exemplo, quando eu vou a alguma loja de conveniência, a primeira coisa que eu vou ver é 

uma coisinha fofinha, um bichinho, ou aquele negócio de fazer bolhas de sabão que eu 

comprei, e não to dentro do público que compra. Minha infância foi muito boa, foi como eu 

posso te explicar assim com palavras, é... Foi legal. Tá bom assim? 

 
Percebe algumas atitudes infantis praticadas por você no seu cotidiano? 

 De atitudes é sempre que eu levanto, vou até a cozinha, preparo meu leitinho com 

Toddy, como deitada e daí eu saio pra fazer minhas coisas. Também sou um pouco 

onomatopéica, não sei bem se isso serve como uma atitude infantil, mas passo o dia fazendo 

barulhinhos. 

 
Tem costume de comprar brinquedos? Com qual finalidade? 

 Tenho. As bolhas de sabão foram pra brincar mesmo, pra fazer as bolinhas pro meu 

gato ficar pegando e também é uma ótima fonte de inspiração pra fazer os trabalhos. Às vezes 

eu vejo umas coisas legais, tipo um ornitorrinco de pelúcia, adoro bichos esquisitos de 

pelúcia. É mais pra enfeite que eu compro. Pra decorar meu quarto e acumular muitos ácaros 

e poeira. 

 
Quais produtos infantis mais lhe atraem? 

 Eu acho que... Histórias em quadrinhos (HQ) adoro HQ, antigamente eu comprava 

bastante, mas hoje em dia como está mais caro e também com a internet, não preciso mais 

graças a Deus, até consigo encontrar mais HQ do que encontraria numa livraria. (pensativa)... 

Eu gosto de bichinhos de pelúcia. Não compro mais coisas até porque o meu irmão compra 

essas coisas e eu acabo ‘pegando emprestado’ às vezes, enfim, ele já trabalha e eu ainda sou 

uma universitária quase falida (risos).  
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Através de quais meios busca por estes produtos? 

 Em lojas próprias. Geralmente quando eu entro numa loja, vejo alguma coisa que eu 

gosto e se não for muito caro, eu compro. 

 
Você lembra-se de alguma propaganda de produtos infantis marcantes? Alguma da sua 

infância? 

 (pensativa)...  É que a maior quantidade de propagandas é de bonecas, mas eu não 

gosto de bonecas, tenho medo. Quando eu era pequena, eu vi “O Brinquedo Assassino”, e eu 

achava meio sinistro, por mais que eu não acredite que elas vão atacar, mas, nunca se sabe     

“ né ” (risos). Acho boneca uma coisa tão sem graça, um ser humano colocado num pedaço de 

plástico, não me atrai muito. Lembro um pouco das de Barbie, porque além de eu não 

considerar uma boneca, sempre tinha muitas fantasias nas propagandas e dava vontade de 

fazer tudo aquilo que aparecia.  

 
Existe algum produto que muito desejou quando ‘pequeno’ e adquiriu agora para sanar 

este desejo? 

 Com certeza, o ornitorrinco de pelúcia. Faz tempo que eu queria e uma vez eu vi um 

na TV, eu assistia muitos programas selvagens, porque queria ser bióloga, mas no fim só fui 

encontrar agora, é... Eu sei que é esquisito, mas quando eu passei na loja, vi e na hora 

comprei, nem tinha visto o preço e já tava com o negócio no balcão pra pagar, fiquei super 

eufórica e feliz. Uma coisa que  eu adorava também eram aquelas motoquinhas motorizadas, 

que nunca comprei e também não vou comprar porque sei que agora não vou entrar nelas 

mesmo (risos). Ah... E uma coisa que eu queria comprar de novo era aquele chiclé azedinho, 

que era compridinho e tinha um papel tipo papel de seda em volta, era tipo uma tirinha, com 

uma listrinha azedinha no meio, aiai, era tão bom... Pena que não tem mais hoje. 

 
Você possui algum personagem de filme/desenho/HQ predileto? 

 É que têm tantos... Acho que seria um anime que eu vi quando era novinha, quando eu 

comecei a ler os mangás, que eu tenho quase todas as edições da época que eu lia muito isso, 

praticamente uma coleção, mas voltando ao personagem predileto, que é o Ryoga e ele é um 

homem que tem uma força “super”; ele é todo forte só que, digamos que ele tem um certo 
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problema em relação à direção. Sabe, ele tem problema de se encontrar nos lugares; leva, por 

exemplo, uma semana pra chegar daqui até o centro, super perdido. 

 
O que gosta nele? 

 Ah... De tudo. Ele é todo fortão, mas ao mesmo tempo, tem um lado sentimental muito 

aflorado e é tão bonitinho, além de também não ficar verde, é claro (risos). 

 
Percebe alguma semelhança consigo? 

 Eu também sou muito perdida pra me achar sabe, não sei, mas, sou bem patetinha pra 

me localizar na rua. E também que eu já tive muitos amores não-correspondidos como ele. 

 
Você consumiria ou sentiria-se tentada a consumir algum produto que tivesse a 

assinatura deste personagem? 

 A com certeza, mas, certo, uma coisa q eu gosto muito de comprar é bonecos de 

anime, quando a gente vai nas feiras de anime, tem várias lojas que tem produtos de animes e 

mais baratos, e tem vários artigos do Ryoga, comprei um monte de coisa dele já. 

 
Para você, o que é ser um kidult? 

         Eu acho que é um adulto que gosta de coisas infantis, não que ele haja necessariamente 

como criança, e eu me acho 100% kidult, porque quando as pessoas tão discutindo de política 

e dinheiro, eu to conversando com outras pessoas sobre desenho animado e tal. Ah... E 

também na hora de comprar coisas, geralmente procuro pelas mais fofinhas, como por 

exemplo, eu compro sempre as salsichas do Scooby Doo do que as outras. 

 

Porque você se considera um kidult? 

 Eu acho que é mais pela minha criação mesmo, porque o meu irmão sempre gostou 

muito de comprar filmes, bonecos, aqueles todos articulados, e ele tem um armário só de 

revistinhas, eu acho legal isso porque é um carinho que tu cria com coisas que tu já ganhou. 

Eu, por exemplo, até hoje guardo um coelhinho de pelúcia que o nome é Lulu, e também têm 

vários outros bonecos, mas tão mais em Santo Ângelo, além também de um manual do 
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escoteiro mirim, que hoje é uma raridade e eu me sinto privilegiada de ainda ter um, por mais 

que eu nem toque mais nele. 

 

Análise individual 

Após a aplicação do questionário, em que Ryoga diz considerar-se diferente das outras 

pessoas, desde a infância, é possível encontrar já na primeira resposta uma ansiedade ao 

comentar sobre sua infância, afirmando o quanto era excluída pelos demais, devido a seus 

‘gostos incomuns’. Na mesma questão, a entrevistada demonstra ambivalência em sua 

resposta, considerando sua infância boa e ruim ao mesmo tempo, entrando em uma 

contradição. 

Na questão posterior, Ryoga apresenta mágoa ao referir-se às condições financeiras de 

seus pais, afirmando mais um aspecto negativo de sua infância, que na indagação anterior, 

afirmou ser “bem boa”. 

Na terceira pergunta, que solicitou algum fato marcante em sua infância, Ryoga 

apresentou uma resposta impessoal, externa, ou seja, relatou um aspecto que não se referiu a 

si mesma, e sim a um fator externo, que seria extinção da TV Manchete, complementando a 

contradição apresentada ao falar de sua infância, citando como marcante, um momento 

negativo. O fato de considerar-se diferente dos demais se tornou mais perceptível ao 

manifestar seu ódio ao desenho animado “Cavaleiros do Zodíaco”, na época, veiculado pela 

extinta TV Manchete, que era de gosto comum entre as crianças da mesma idade. É 

perceptível um sentimento de revolta em suas palavras, dando a entender que não deseja ser 

igual aos outros. 

Ao ser questionada se acreditava possuir um “espírito de criança”, afirmou seu 

interesse por “coisinhas fofinhas”, tomar “toddynho” deitada no sofá, assistindo desenhos 

animados . E, também, ao relatar que ainda pratica muitas atitudes de criança, demonstrou o 

desejo de permanecer criança e que ainda não teve o amadurecimento necessário para tornar-

se uma adulta, indicando o mecanismo de regressão que Kaplan (1984) define que o intuito de 

evitar ansiedades, faz com que a pessoa retorne a momentos de fixação primitivos, 

teoricamente abandonados em fases anteriores. 

O consumismo e a impulsão para compras se destacaram quando foi questionada se 

tinha o costume de comprar brinquedos, justificando a compra como fonte de inspiração para 

seus trabalhos, além de brincar e também decorar os ambientes da sua casa. Ao falar dos 
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ácaros e poeiras, Ryoga fez uma auto-crítica, com intuito punitivo por apresentar um 

comportamento não condizente com sua faixa etária. 

Na questão referente às propagandas de produtos infantis veiculadas na sua infância, 

ela apresentou uma fobia específica ao falar do seu medo, ainda existente, de bonecas. Tal 

fobia foi desencadeada por um trauma significante, relacionado ao filme “Brinquedo 

Assassino”, que assistiu quando era criança.  

Akane apresentou gostos exóticos em suas respostas, como por exemplo, sua 

admiração por ornitorrincos e outros animais menos comuns. Mostrou-se nostálgica ao falar 

de produtos infantis da sua época. 

Ryoga, seu personagem predileto, é visto como o ‘eu - ideal’, que é considerado por 

Mowen (2003) como a imagem que a pessoa gostaria de associar a ela mesma, ou seja, seu 

desejo seria mostrar-se forte e corajoso. Ao tentar encontrar semelhanças entre ela e o 

personagem, Akane relatou apenas aspectos negativos, como ter dificuldades para se localizar 

e também ter muitos amores não correspondidos, tal como o Ryoga. Neste questionamento, 

apresentou sentimento de carência afetiva. 

A entrevistada afirma que ainda possui brinquedos de seu tempo de criança guardados 

com carinho. O fato de ainda guardar esses artigos significa que ainda está em fase de 

transição, que não conseguiu abandonar sua infância, sendo que, ao estar perto desses objetos, 

sente o conforto de quando era criança. 

Atribui seu comportamento kidult à influência de seu irmão mais velho, que mesmo 

depois de adulto, seguiu gostando de produtos infantis. Akane sente orgulho de ser kidult, 

encarando a vida de forma mais fantasiosa e ingênua, evitando assuntos que lhe causem 

preocupação e anseio. 
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5 ANÁLISE COLETIVA DOS DADOS 

 
Além de atenderem aos critérios selecionados por esta pesquisa, os entrevistados 

passaram por processo seletivo em que foi possível perceber, que os três participantes são 

profissionais ou acadêmicos na área de artes, sendo um publicitário formado e dois 

acadêmicos de design e, os outros dois participantes trabalham com análise de sistemas. 

Normalmente, essas profissões não exigem um comportamento austero e aparência 

extremamente séria, tal como advogados, administradores, entre outros.  

O fato de os entrevistados seguirem a mesma área pode ser considerado como 

coincidência, já que não há dados presentes nesta pesquisa que confirmem que há uma 

conexão entre o comportamento e a atividade profissional. 

 Após essa breve consideração, as respostas dos questionários apresentaram outras 

semelhanças e coincidências, tanto de âmbito comportamental quanto psicológico.  

 Ao iniciar o questionário, foi solicitado aos entrevistados, narrar como foram suas 

infâncias. Todos afirmaram ter vivido uma infância “bem boa” e logo em seguida, dois dos 

respondentes apresentaram fatos que foram contraditórios a esta concepção positiva. No 

decorrer das entrevistas, tanto Ryoga quanto Lanterna Verde demonstraram mágoas 

relacionadas ao seu tempo de criança. Ambos afirmaram sentir-se diferente dos demais, 

fazendo com que os mesmos se afastassem, tornando-se isolados. Os dois também ratificaram 

ter passado por momentos financeiros desfavoráveis, diferentemente de Gambit que não 

apresentou o mesmo relato. 

 Quando questionados sobre fatos marcantes de sua infância, os três citaram 

acontecimentos impessoais, ou seja, não vivenciados intensamente por eles. Este tipo de 

comportamento pode ser entendido como mecanismo de defesa de racionalização, proposto 

por Freud em sua teoria psicanalítica que, na concepção de Friedman (2004, p. 89) “é um 

mecanismo que abrange explicações lógicas post hoc (“ após o fato”), de comportamentos que 

na realidade foram pulsionados por motivos internos inconscientes”. Esta defesa ocorre 

quando surge uma ansiedade em determinado momento, fazendo com que a pessoa tente 

justificar de todas as formas possíveis seus comportamentos e sentimentos atípicos. Há 

também outras possibilidades não condizentes as teorias apuradas que podem ter interferido 

na resposta dos entrevistados. 
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 Ao observar a teoria do desenvolvimento psicossocial, foi possível constatar que todos 

os três entrevistados apresentaram uma busca constante pela identidade, exprimindo 

comportamentos não condizentes a sua fase de desenvolvimento e idade cronológica. Erikson 

propôs em seus estudos, oito estágios que o indivíduo vivencia, todos representados por uma 

crise conflituosa do ego. Quando a identidade permanece em aberto, pode indicar que algum 

ou alguns desses estágios tenha findado com desfecho negativo ou então inacabado. Lidz 

(1983) apud Eizirik (2001) caracterizou o processo de desenvolvimento, em que acontece 

uma aprendizagem que chega ao fim no momento em que o indivíduo consegue enxergar-se o 

mesmo, desde a infância até os dias atuais, conseqüentemente tornando-se capaz de 

estabelecer relações de intimidade com outros egos, propondo-se então a formar uma nova 

família. 

 Quando há dúvidas a respeito da identidade, é gerado um sentimento de ansiedade em 

que muitas vezes o indivíduo tende a regressar a etapas anteriores em que vivenciou bons 

momentos ou que passou por frustrações marcantes, a fim de revivê-las. Essas duas situações 

desencadeiam uma fixação. Tal retrocesso é caracterizado no âmbito da psicologia como 

regressão. Fenichel (2000, p. 59) complementa afirmando que “mudanças bruscas de 

satisfações em demasia para frustrações em excesso produzam efeito especialmente fixador”. 

A regressão pode aparecer tanto como mecanismo de defesa quanto como uma neurose.  

 
Regressão é um retorno a um nível de desenvolvimento anterior ou a um modo de 
expressão mais simples ou mais infantil. É um modo de aliviar a ansiedade 
escapando do pensamento realístico para comportamentos que, em anos anteriores, 
reduziram a ansiedade (FADIMAN, 1986, p.23). 

 

 Outra forma de defesa que se encaixa a mesma situação, é o mecanismo de 

deslocamento, que se caracteriza por distorcer os sentimentos. Friedman (2004) considera que 

esta fuga “ocorre quando alguém desvia o alvo de medos ou desejos inconscientes” (2004, 

p.88).  

 O deslocamento citado a cima também pode justificar a fobia sentida por Ryoga, 

desencadeada por uma situação de medo excessivo, que no caso em questão, foi provocado 

pelo fato de ter assistido o filme “Brinquedo Assassino”. Kaplan (1984, p. 383) ilustra bem o 

conceito de fobia, afirmando que o temor insólito “é reconhecido como irracional e 

injustificável em relação a real periculosidade do objeto, atividade ou situação”. Por ser uma 

fobia pouco habitual, é classificada como fobia específica, termo este utilizado para 

diagnosticar temores raramente encontrados. 
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 Ao serem questionados se possuem hábitos infantis, somente Lanterna Verde 

discordou, o que indica a possível utilização de forma inconsciente, do mecanismo de 

racionalização, justificando e caracterizando suas atitudes como ‘hobbies’.  

 Por mais que os entrevistados descrevessem suas infâncias ‘bem boas’, os três 

apresentaram respostas distintas ao serem questionados se desejariam retornar. Ryoga citou os 

problemas financeiros, que lhe trazem lembranças negativas e afirmou que se fosse para 

retornar a esta etapa, retornaria unicamente para ter menos preocupações e aborrecimentos. 

Em sua resposta, foi possível perceber uma dualidade de opiniões, deixando-a indecisa a 

respeito de suas vontades. O fato de ter vivenciado frustrações, traumas e dificuldades na 

infância, hipoteticamente podem ter sidos levados em questão para que, mesmo se dizendo 

uma criança feliz, não tenha sido suficiente para responder a questão de maneira positiva.  

Lanterna Verde respondeu afirmando que gostaria muito de retornar, dando grande ênfase às 

preocupações de adulto, que segundo ele, “as perturbam de maneira quase que insuportável”. 

No mesmo questionamento, Gambit considera esta etapa como passageira e comenta que não 

gostaria de retornar a infância por tê-la aproveitado ‘até enjoar’. 

 Apesar de um kidult apresentar comportamentos de criança, isso não significa que 

possuam um ‘espírito infantil’, ao menos é o que Lanterna Verde acredita. O entrevistado, 

desde a infância, segundo ele, apresentou-se sério e emburrado, desacreditando possuir 

espírito infantil ao longo de sua vida. Ainda nesta mesma questão, citou que sofria bulling dos 

outros colegas, fazendo com que não aturasse às ‘panelinhas e humilhações’ impostas pelos 

mais fortes aos mais fracos. Ao comentar esses fatos, Lanterna Verde demonstrou mágoa e 

revolta quanto a estas situações. Pode-se considerar então, que esses momentos desagradáveis 

acarretaram a ele uma frustração que, hipoteticamente, pode ter ocasionado, ou então 

colaborado para o seu comportamento kidult. Os outros dois entrevistados, afirmaram e ainda 

exemplificaram situações em que é possível enxergar o ‘espírito de criança’ contido em suas 

atitudes. 

  O fato de todos os três ainda consumirem brinquedos, corresponde a um sentimento 

de ansiedade, que é sanado com a pulsão para o consumo. Tanto Lanterna Verde quanto 

Gambit afirmaram gostar de brinquedos que possam proporcionar brincadeiras 

personalizadas, tal como os blocos de montar Lego. As brincadeiras que permitem às pessoas 

usar e abusar de sua imaginação podem, também, proporcionar sentimento de poder, 

possibilitando ao indivíduo criar tudo conforme desejar. 
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 Um dos critérios estabelecidos por este trabalho, que foi correspondido por todos os 

entrevistados, era possuir um personagem predileto. Tanto Ryoga quanto Gambit elegeram 

seus personagens ainda na infância. Ryoga foi a única a explicitar semelhanças entre ela e o 

personagem, mesmo que de maneira negativa. 

 Nas respostas cedidas pelos três respondentes, foi perceptível a vontade de ser 

conforme seu personagem predileto, cada um do seu jeito. Esse desejo é considerado como o 

“eu-ideal”, ou seja, a imagem desejada de si mesmo. Mowen (2003) classifica este conceito 

afirmando que cada um define a si mesmo, pela forma que enxerga as reações de outras 

pessoas para consigo. 

 Gambit utilizou o termo ‘prepotência’ para fugir desta resposta. Ficou subentendida 

então, uma falsa modéstia, de forma implícita ; se considera, ágil, despretensioso e inteligente, 

o que corresponde às características descritas de seu personagem predileto. Já Lanterna Verde 

apenas afirmou desejar ser como o personagem, “com uma força de vontade inacreditável”. 

 Conforme foi citado anteriormente na apresentação de Gambit, ele possui um traço 

que os outros dois entrevistados não possuem que é a homossexualidade. Classificada como 

“distúrbio de orientação sexual”, as causas deste comportamento são consideradas por Kaplan 

(1984) como enigmáticas e controversas. O mesmo autor relembra que, na teoria psicanalítica 

proposta por Freud, a homossexualidade é tratada como uma repressão do desenvolvimento 

psicossexual e em que se acontecem, provavelmente, as fases de desenvolvimento freudianas. 

Como Gambit cresceu distante do pai, este distúrbio pode ser relacionado ao fato de não ter 

uma figura masculina dentro de casa, tendo como único exemplo, a figura materna. Vale 

ressaltar que esta é uma análise superficial, por não ser a questão foco que este trabalho visa 

responder. 

 Como último questionamento, os entrevistados foram solicitados a responder se se 

consideravam kidults. Após analisar o que citaram os participantes, foi possível observar 

alguns tipos de mecanismos de defesa, tais como os já citados, deslocamento e racionalização, 

além do mecanismo de negação, presente nas respostas de Gambit e Lanterna Verde. 

 O mecanismo de negação encontrado tem o intuito de negar sensações 

desconfortáveis. Friedman (2004) contribui explicitando que a negação é a recusa em 

reconhecer algum estímulo que provoque uma ansiedade. O mesmo autor também relata que 

este mecanismo está presente em situações de extremo estresse e também na distorção de 

acontecimentos, a fim de torná-los ilusoriamente, menos intensos e desagradáveis. 
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Por mais que todos os que corresponderam aos critérios seletivos, apresentem fortes 

traços comportamentais relacionados ao tema de pesquisa, não explicitam ‘considerarem-se 

kidults’, justificando que seus hábitos de consumo se baseiam em vários outros fatores. É 

perceptível que ambos acreditam que ser kidult é um rótulo e que, por mais que ‘respirem e 

absorvam’ fatores formadores de um adulto infantilizado, não aceitam serem rotulados. 

 Dentre as hipóteses propostas para justificar este comportamento, encontrou-se nos 

três entrevistados praticamente as mesmas razões. Mesmo negando em alguns momentos, 

todos os respondentes apresentam regressão em determinados trechos. O comportamento 

infantil, atípico no estágio de vida em que estão, pode ser relacionado tanto a lembranças 

positivas quanto frustrações ainda existentes, ocorridas na infância. O prolongamento infantil 

também foi percebido ao constatar que os entrevistados ainda possuírem hábitos de criança, 

sem qualquer auto-repreensão. 

 Tanto as frustrações quanto as boas lembranças, podem também ter ocasionado crises 

de identidade, presentes em alguma das fases de desenvolvimento psicossocial propostas por 

Erikson. Porém, coube a este trabalho, dentro do ramo da publicidade, encontrar os possíveis 

motivos que desencadearam seu comportamento.  

  Foi possível encontrar, nas três entrevistas, alguns aspectos semelhantes. Conceitos 

como regressão e mecanismos de defesa, foram apurados em todos os inquéritos, além do  

interesse por produtos infantis ser ressaltado por todos de forma positiva. 

 Algumas hipóteses anteriormente traçadas para justificar esse comportamento 

mostraram-se pouco relevantes. A nostalgia, que era apontada como grande fator 

desencadeador por diversos psicólogos e sociólogos que já escreveram sobre o caso, não foi 

percebida com tanta ênfase nos estudos propostos por esta pesquisa. Termos como 

precocidade e prolongamento da infância não foram manifestados de forma significativa, 

demonstrando então que os grandes aspectos a serem considerados desencadeadores deste 

comportamento kidult pertencem à psicologia e suas teorias, comprovando por fim a 

importância das fases anteriores na formação de identidade de um indivíduo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa possibilitou compreender melhor este novo nicho de mercado que está 

sendo apontado como um forte potencial de consumo dos últimos tempos, tanto é que vem 

sendo fortemente explorado por empresas produtoras de artigos infantis. 

 Como ainda não havia pesquisas referentes a esse comportamento, na tentativa de 

destrinchar os motivos desencadeadores, este trabalho poderá atuar como base de informações 

para outras pesquisas. Várias semelhanças foram encontradas entre os entrevistados. Mesmo 

sendo uma amostra pequena e sem valores universais, já proporciona aos novos pesquisadores 

um ‘ponto de partida’. 

 Durante a elaboração da monografia, vários aspectos, que não se imaginava abordar, 

apareceram, relacionados a várias áreas profissionais. A pesquisa em questão se utilizou de 

conceitos publicitários, psicológicos e de marketing, ocasionando um cruzamento de 

conhecimentos bastante válido. Para conseguir o resultado desejado, não basta contentar-se 

somente com a área de estudo em que o trabalho se enquadra e sim, buscar, por outras, 

informações que venham a contribuir para a obtenção de satisfação de quem o realiza. 

 Um fator bastante motivador para a realização deste trabalho foram as semelhanças e 

as afinidades encontradas entre a pesquisadora e o tema em questão, considerando-se quase o 

objeto de estudo, não correspondendo à faixa etária estabelecida nos critérios para ser um 

kidult. 

 Por ser um tema novo, foram encontradas dificuldades para a confecção deste 

trabalho, tendo com principal fonte de informações a internet, mesmo que informais. A 

diferença de linguagem e a utilização de termos específicos dificultaram bastante o 

entendimento de determinados assuntos, principalmente nos conceitos de psicologia 

utilizados. Para sanar esta dificuldade, contou-se com a importante colaboração e 

disponibilidade de um docente do curso de psicologia, auxiliando a sanar dúvidas e 

direcionando aos caminhos mais coesos para se encontrar os dados desejados. 

 Por fim, considera-se de grande valia a produção desta monografia, tanto para a 

pesquisadora quanto para o mercado, que ainda está carente de informações e pesquisas 

referentes aos kidults. Alcançou-se o objetivo traçado desde o princípio, que além de produzir 

este trabalho, era também causar satisfação na conclusão do curso de publicidade e 

propaganda, findando um período de muitas mudanças, tanto em âmbito comportamental 

quando psicológico, com sucesso e realização. 
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