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RESUMO 

Sabe-se que as crianças são importantes consumidoras e muito fiéis aos produtos que 

admiram, sendo alvo de muitas empresas, pois conseguindo atraí-las desde cedo, 

possivelmente serão consumidoras de amanhã. Conseqüentemente a publicidade se favorece 

disso, para atrair o público infantil, e os anunciantes apostam nesse público, pois nos dias 

atuais são elas, as crianças, que vêm ganhando seu espaço na sociedade, opinando, 

consumindo e interferindo na hora da compra. Portanto este trabalho buscou verificar as 

diferentes maneiras que motivam meninos de 6 a 8 anos a consumir produtos licenciados dos 

personagens dos desenhos animados. 

Palavras-chave: Infância, Consumo, Publicidade, Desenho Animado e Licenciamento.  

 

ABSTRACT 

It is known that children are large consumers and very loyal to products they admire, the 

target of many companies, because getting to lure them from an early age are likely to be 

consumers of tomorrow. Therefore advertising is also conducive to attracting younger 

audiences, and advertisers are betting that the public, because today they are children, who 

have gained their place in society, opining, consuming and interfering with the time of 

purchase. Therefore this study aims to evaluate the different ways that motivate children 6 to 

8 years to consume products of licensed cartoon characters.   

Keywords: Children, Consumption, Advertising, Cartoon and Licensing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os desenhos animados são fontes de entretenimento para maioria das crianças. Por 

serem histórias que divertem, inspiram e encantam, prendem o público infantil por horas na 

frente da televisão.  

Eles vêm cada vez mais se aprimorando no sentido de animação, efeitos, e também em 

matéria de conteúdo. Com o avanço da tecnologia as indústrias de animação utilizam de 

diversas formas para chamar a atenção do público infantil: são desenhos em 2D ou em 3D, 

que atraem o público ao consumo. As indústrias, percebendo o aumento da produção e do 

consumo dos desenhos criam produtos voltados para o público infantil, com estampas dos 

desenhos mais assistidos que, por conseguinte, são os mais divulgados também pelo uso nas 

escolas e em outros espaços sociais.  

Como as crianças têm acesso a esses desenhos, tanto em TV aberta como em canais 

fechados, desejam os produtos dos desenhos mais assistidos, pois também as indústrias criam 

produtos vinculados a esses desenhos, colocando no mercado objetos cada vez mais 

encantadores, atrativos e coloridos, que chamam a atenção desses consumidores. Tais 

produtos são cadernos, biscoitos, camisetas, mochilas, e outros, com estampas dos principais 

personagens de cada desenho animado, atraindo assim o público infantil.  

Hoje as crianças são vistas como decisivas no poder de compra, já que são solicitadas 

ao consumo várias vezes por dia de diversas formas, tanto na hora que estão olhando 

desenhos na TV, quanto no colégio e em atividades com os amigos. Neste sentido PEREIRA 

(2002, p. 84) ressalta que “a criança é elevada ao status de cliente, isto é, um sujeito que 

compra gasta, consome e, sobretudo, é muito exigente”.  

O consumo infantil é algo recorrente, pois segundo Gade (1998, p.185) “a criança 

brasileira atualmente é bastante independente, tem idéias próprias a respeito de consumo e são 

conhecedoras de produtos, marcas, grifes, sabendo exatamente o que desejam comprar”.  

Assim a criança vem ganhando, portanto, um espaço considerável na economia, 

fazendo com que a publicidade torne-se um elemento fundamental para essa socialização, 

uma vez que ela tem o papel de gerar a vontade de consumo, transformando a criança em uma 

formadora de opiniões e vontades, sendo ela inserida nesse cenário através do meio em que 

vive.  

Portanto este estudo foi realizado com o objetivo de verificar de que forma meninos de 

6 a 8 anos são motivados a consumir produtos que trazem estampados personagens de 

desenhos animados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO:  

 

2.1. A Infância 

 

A infância é o período que trata de um universo de descobertas e fantasias. Uma 

criança é um ser humano no início de seu desenvolvimento. A infância é o período que vai 

desde o nascimento até mais ou menos o décimo-primeiro ano de vida de uma pessoa, 

conforme o artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma fase de grande 

desenvolvimento físico, marcada pelo gradativo crescimento da altura e do peso da criança, 

especialmente nos primeiros 3 anos de vida e durante a puberdade. Mais do que isto, é um 

período onde o ser humano desenvolve-se psicologicamente, envolvendo graduais mudanças 

no comportamento da pessoa e na aquisição das bases de sua personalidade. Segundo 

Venturella (2003, p. 37) “a infância não é um conceito abstrato ou uma circunstância 

estanque, mas é obra do tempo e do espaço em que está inserida, resultante das relações 

sociais em curso, e que se transforma na medida em que o ambiente sócio-cultural evolui.”  

Para entender melhor as crianças, é preciso observar seu desenvolvimento, pois toda 

criança passa por um processo de definição e identificação como pessoa e, as mudanças de 

meio e o surgimento das amizades, vão se tornando vitais no crescimento e determinantes na 

aprendizagem de comportamentos e na construção dessa identidade. Como relata a Revista 

Escola (2010) “os primeiros anos de vida de uma criança são marcados por grandes 

transformações e descobertas. Aos poucos, os pequenos começam a entender o mundo em que 

vivem e aprendem a lidar consigo mesmos e com os outros.” 

Uma das principais formas pelas quais as crianças constroem seu conhecimento sobre 

o mundo é a brincadeira, e é com elas que se desenvolverá também a motricidade, a parte 

cognitiva, ou seja, o intelecto infantil, como afirma Oliveira (2000, p. 43) 

 
no brincar, casam-se a espontaneidade e a criatividade com a progressiva aceitação 
das regras sociais e morais. Em outras palavras, é brincando que a criança se 
humaniza, aprendendo a conciliar de forma efetiva a afirmação de si mesma à 
criação de vínculo afetivo duradouro.  

 
Assim aprendem o que é aceitável e inaceitável no seu comportamento e, mediante a 

socialização, conhecem o conceito de moralidade.  

Piaget conceituou o desenvolvimento infantil como um processo de equilibração 

progressiva, que tende a formas cada vez mais aperfeiçoadas até a aquisição do pensamento 

operacional formal. O equilíbrio refere-se à forma pela qual o indivíduo lida com a realidade 
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na tentativa de compreendê-la, ou seja, de como organiza seus conhecimentos em sistemas 

integrados de ações ou crenças, com a finalidade de adaptação. O desenvolvimento consistiria 

então numa passagem constante de um estado de desequilibração, resultando num equilíbrio 

superior, tendo a criança, então, desenvolvido uma maneira mais eficiente de interagir com o 

seu ambiente (PIAGET, 1967). 

 

2.1.1 Fases do desenvolvimento infantil 

 

2.1.1.1 Dos 18 meses aos 4 anos 

 

A pequena criança neste estágio cresce menos do que durante os primeiros 18 meses 

de vida, pode correr uma curta distância por si mesma, comer sem a ajuda de terceiros, e falar 

algumas palavras que têm significado (por exemplo, mamãe, papai, bola, etc). O principal 

aspecto desta faixa etária é o desenvolvimento gradual da fala e da linguagem. Crianças são 

por natureza egocêntricas, e é neste período que passará, lentamente, a compreender o mundo 

à sua volta, a obedecer regras, a ter suas próprias preferências, como roupas e entretenimento. 

Conforme Gesell (1960, p. 51), 

 
el egocentrismo de la llamada conducta oposicionista a los dieciocho meses, revela 
la inmadurez social de ese nível cronológico. Si aparentemente el niño de un año es 
más dócil, esto ocurre solamente porque es, todavía, menos maduro. La tendencia 
conservadora de dieciocho constituye, sin embargo, una condicíon normal del 
crecimiento. Su psicología exige, por regla general, transiciones graduales y 
moderadas.  

 

Nessa fase também ela passa a ser mais ativa e curiosa, explorando o mundo em que 

vive e gradualmente deixa de ser menos egocêntrica, percebendo os outros ao seu redor e seus 

sentimentos, segundo Gesell (1998, p. 36) “as suas dificuldades nascem da circunstância de 

estar precisamente descobrindo um novo domínio de contrários. A vida já não é a via de 

sentido único que era aos dezoito meses. Apresenta-se cheia de alternativas.”  

É nesse estágio que os indivíduos sentem uma certa dificuldade com o “teu” e o 

“meu”, como ressalta Gesell (1998, p. 36) “tem um forte sentimento do meu, mas um 

sentimento muito débil do teu. É capaz de juntar, mas não é capaz de repetir.” É nessa fase 

que aprendem sobre padrões de comportamento – o que podem ou não fazer – os limites a 

obedecer e a seguir,  

 
encara as suas rotinas com um espírito mais razoável e não insiste em determinados 
rituais para se proteger. As suas relações pessoais são mais flexíveis. A sua 
dependência de si mesma e a sua sociabilidade equilibram-se uma à outra. Em 
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consequência disso, parece instalar-se mais confortavelmente na cultura. (GESELL 
1998, p. 37) 

  

Inicia-se também o aprendizado de um padrão de comportamento de um processo 

chamado identificação, pois passam a identificar-se com outras pessoas por vários motivos, 

entre esses, semelhanças afetivas, psicológicas e físicas. Tal identificação ocorre porque a 

criança está lutando através de impulsos, para identificar-se a si mesma com a sua cultura e 

penetrar naquilo que ainda não conhece dela. (GESELL 1998, p.38)  

Aprendem padrões de comportamento de um processo chamado identificação. As 

crianças passam a se identificar com outra pessoa por vários motivos, incluindo laços de 

amizade (um amigo ou uma pessoa próxima como outro parente ou uma babá, por exemplo) e 

semelhanças físicas e psicológicas. 

Aos 4 anos as crianças começam a desenvolver os aspectos básicos de 

responsabilidade e de independência, preparando-se para o próximo estágio da infância e para 

os anos iniciais de escola. As crianças desta faixa etária são altamente ativas em geral, 

constantemente explorando o mundo à sua volta e passam também a aprender que na 

sociedade existem coisas que eles podem ou não fazer.  

 

2.1.1.2 Dos 5 aos 9 anos 

 

A partir do quinto ano de vida, crianças passam a dar um crescente valor à amizade; o 

período entre cinco a nove anos de idade é marcado pelo desenvolvimento psicológico. Estas 

continuam a se desenvolver fisicamente, lenta e gradualmente, mas acima de tudo elas se 

desenvolvem e amadurecem socialmente, emocional e mentalmente. 

Após o quinto ano de vida a criança já tem marcada a sua individualidade. As suas 

capacidades, dons, qualidades e a sua maneira própria de enfrentar as exigências do 

desenvolvimento se manifesta em grau significativo. (GESELL 1998, p. 45) É, também, nesse 

período que começa a vida escolar e as regras básicas da sociedade serão melhor 

compreendidas. A racionalização é uma habilidade aprendida e constantemente melhorada 

neste período por estar em fase de amadurecimento com o mundo a qual vão enfrentar, pois 

 

as suas relações com o meio são muito personalizadas. Não está madura ainda para 
os desprendimentos conceptuais e as noções abstratas a que aspira a ética dos 
adultos. Tem um sentido bastante forte da posse; as coisas de que gosta, sente 
mesmo orgulho em posuí-las; mas isso é só em relação àquilo que é SEU. Tende a 
ser realista, concreta, e a referir tudo à sua pessoa, sem, contudo, se mostrar 
agressiva e combativa. (GESELL 1998, p. 46) 
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Por volta dos 6 anos, começa a fase de transição da criança, é quando ela passa a se 

comparar com outras da mesma faixa etária, e é nessa idade que começam transformações 

fundamentais para o seu desenvolvimento, pois “surgem nela novas propensões, novos 

impulsos, novos sentimentos, novas ações estão literalmente emergindo na superfície, devido 

a modificações profundas no desenvolvimento do sistema nervoso que lhe é subjacente.” 

(GESELL 1998, p. 72) A criança começa com os padrões de comparação entre ela e os 

colegas. Colegas e professores passam a ter uma maior importância em sua vida: é a 

socialização, a saída do núcleo, exclusivamente familiar, para o mundo, mas essa socialização 

vem de uma maneira complicada pois,  

 
continua emocionalmente ligada ao lar, mas tem de adquirir na escola um outro 
conjunto de laços emocionais. As duas orientações não são miscíceis nem 
intermutáveis. Não sendo perita na arte dos ajustamentos emocionais, a criança nem 
sempre consegue manobrar facilmente entre os dois mundos. (GESELL 1998, p. 77) 

 

Na infância, os pequenos de 5 a 6 anos, aproximadamente, são muito sensíveis a 

aprovação ou desaprovação dos adultos e mostram maior sensibilidade aos sentimentos e 

necessidades dos outros, sendo também “muito sensíveis aos humores, emoções e tensões dos 

pais.” (GESELL 1998, p. 100) São críticas em relação aqueles que não apresentam o mesmo 

comportamento e identificam-se com os iguais, em sua lógica infantil. 

Entre os 7 e os 8 anos as crianças passam a racionalizar seus pensamentos e suas 

crenças, procurando as razões, os porquês por trás de um problema ou de um fato. Assim, as 

próprias crianças passam a analisar os padrões de comportamento ensinados pela família e 

sociedade. Está disponível para aprendizagem, tem mais concentração e atenção, é mais 

quieta e concentrada, “entra em prolongados períodos de aquietação e de concentração em si 

mesma, durante os quais elabora repetidamente as suas impressões, alheada do mundo 

exterior.” (GESSEL 1998, p.145) Nesta fase, sua intelectualidade está mais desenvolvida, 

começa a ser independente e responsável, sem necessidade de tanta interferência de um 

adulto.  
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2.1.1.3 Dos 10 aos 12 anos 

 

Neste período, elas têm interesses definidos e grande curiosidade (esta manifesta-se 

por toda a infância, mas é mais acentuada nessa etapa), possuem capacidade de abstrair e 

memorizar, se tornam mais seguras de si, e a criança “adquire novas formas de dependência 

de si mesma que modificam profundamente as suas relações com a família, a escola e os 

companheiros, e com a cultura em geral.” (GESELL 1998, p. 201) É  nessa fase que as 

diferenças individuais evidenciam-se e é onde há interesses nas relações afetivas e atividades 

sociais. A necessidade de independência aflora com mais intensidade, tornando-se a criança 

altamente competitiva. 

 
As diferenças individuais, já aparentes aos nove anos, tornam-se ainda mais nítidas 
aos dez. A criança de dez anos já nos dá uma indicação razoável do homem (ou 
mulher) que irá ser. As diversas aptidões tornam-se agora claras, em especial no 
domínio das artes criativas. As qualidades do comportamento sociopessoal 
igualmente se revelam, quando nos esforçamos por apreender os esquemas 
emocionais mais sutis da criança.  (GESELL 1998, p. 201) 

 

Dos 11 aos 12 anos, torna-se crítica em relação aos adultos e ao mundo, o que pode ser 

identificado como desenvolvimento social. Do ponto de vista emocional, a raiva desponta 

com freqüência e ressente-se com instruções e rotinas. Pode ser temperamental, pois apresenta 

flutuações de humor, dramatiza situações e exagera suas posições. Isso tudo deve-se a 

aproximação da adolescência e as alterações que a acompanham. (INSIGHT 2010) 

 

2.2 Consumo Infantil: 
 

Vivemos em um mundo capitalista no qual o consumo tem ganhado força nos últimos 

anos, pois “o modelo de consumo que temos hoje é resultado de séculos de profundas 

mudanças sociais, econômicas e culturais.” (McCRACKEN, 2003). 

 “Ninguém nasce consumista. O consumismo é uma ideologia, um hábito mental 

forjado que se tornou umas das características culturais mais marcantes da sociedade atual.” 

(INSTITUTO ALANA, 2010). Hoje, tanto adultos como crianças são estimulados a consumir, 

através das mídias, pois como afirma Karsaklian (2000, p. 228)  

 
inicialmente podemos pensar que as crianças formam um público-alvo mais 
vulnerável do que o dos adultos, porque os pequenos desconhecem os objetivos da 
comunicação publicitária. Contudo, se pensarmos bem, os adultos, que podem 
utilizar toda a contra-argumentação possível e que com freqüência afirmam não se 
deixar influenciar pela propaganda, também são persuadidos por ela. 
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Sabe-se que é na infância que se tem as primeiras noções de consumo, sendo nessa 

etapa que se inicia a formação do indivíduo como consumidor. O desenvolvimento da criança 

como consumidora é dividido em cinco estágios que, de acordo com Solomon (2002) seriam 

estes: no 1º estágio a criança ainda é bebê e apenas observa; no 2º estágio passa a pedir o que 

observa (nesta etapa a criança encontra-se na faixa etária de 2 anos); no 3º estágio, aos 4 anos, 

passa a selecionar o que mais lhe agrada. Já no 4º estágio, a criança passa a fazer compras, 

porém ainda com auxílio de pais ou avós - esta etapa ocorre aos 5 anos de idade – e, por fim, 

o 5º estágio, no qual, aos 8 anos, já realiza compras independentemente.  

A criança é um consumidor ativo e está em uma fase de transformação, sendo uma 

poderosa influência para adultos nos processos de escolha de produtos ou serviços. Há dados 

que identificam que as crianças brasileiras influenciam 80% das decisões de compra de uma 

família. (TNS/InterScience, outubro de 2003)  

“As crianças são um alvo importante, não apenas porque escolhem o que seus pais 

compram e são tratadas como consumidores mirins, mas também porque impactadas desde 

muito jovens tendem a ser mais fiéis a marcas e ao próprio hábito consumista que lhes é 

praticamente imposto.” (INSTITUTO ALANA, 2010).  

Em relação a isso, observa-se através de uma matéria retirada da Revista Exame 

(2010) aponta que 76% dos pais na maioria das vezes que a criança pede algo, eles compram, 

15% sempre compram e apenas 9% dos pais nunca compram o que seus filhos pedem.  

Assim tornam, as crianças, um alvo fácil para os anunciantes, pois estão cada vez mais 

atentas para as novidades que o mercado oferece, e o mercado não pára de investir nelas,  

 

havendo assim um constante crescimento de compra, sendo isso conseqüência da 
superexposição às propagandas que contêm apelos infantis como o uso de 
animações, efeitos especiais, crianças sendo usadas como atores e o excesso de cores 
e uso de mascotes. (ARTIGOS BRASIL, 2010) 
 

Esses recursos, utilizados pelos anunciantes, buscam tornar as crianças grandes 

consumidoras, pois ao usar produtos com estampas de personagens que adimiram, imitam e se 

identificam, tentam trazer-los para a realidade. Essa busca pela realidade afirma Sampaio 

(2000) é feita através de uma maneira concreta, e a maneira a qual elas encontram é o de 

“ter”, possuir, se apoderar de forma objetiva, daquilo que representa o personagem. Deseja 

consumir o que habita seu universo lúdico, o que torna real o seu imaginário, nas suas mais 

variadas formas. Assim, para Sampaio, a criança pode conviver com seus personagens 

preferidos, não só quando liga a televisão, mas durante todo o seu dia, por meio de cadernos, 

revistas, roupas, comida, brinquedos, filmes, mochilas. E assim, Sampaio (2000, p. 157) 
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conclui “[...] a descrição evidencia, claramente, o envolvimento da criança numa rede de 

consumo que é deflagrada, simultaneamente, a partir das diversas mídias (TV, cinema, livros) 

e preenche o cotidiano infantil com seus personagens e ídolos”. 

Os pequenos são atraídos por produtos relacionados a personagens famosos, jogos e 

embalagens chamativas e a opinião de grupo de referência (amigos, colegas) também é de 

grande e forte influência, pois estes interferem muito nas escolhas e opiniões de um indivíduo. 

Como afirmam Samara e Morsch (2005, p. 71) grupo de referência “é o grupo com o qual um 

indivíduo se identifica e serve como ponto de comparação – ou referência – para formação 

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

padrão”. Formam grupos de referencia aquelas pessoas com as quais se tem algo em comum, 

pessoas com as quais se identifica. 

A socialização para as crianças não é uma tarefa fácil, pois 

 
o ser humano tem uma grande necessidade de aceitação, de pertencer a um grupo, e 
o ato de consumir seria uma forma de inserção social, ou seja, para vivenciar este 
sentimento de pertença, a criança “necessita” adquirir determinado brinquedo, certas 
marcas de tênis e roupas e até fazer alguns passeios que são interessantes ao seu 
grupo. (BRASIL ESCOLA, 2010)  

 

Portanto, é desta forma que a criança encontra de pertencer a um grupo, pois para 

Berger (2003, p. 260), “as crianças avaliam a si mesmas através de comparação, comparando 

as suas habilidades e realizações com as dos outros.” 

2.2.1 Produtos mais consumidos 

 Há uma enorme diversidade de produtos dirigidos para o público infantil, disponíveis 

no mercado brasileiro. Ao mesmo tempo alguns destes produtos promovem a intensificação 

do consumo, pelo fato da super exposição dos personagens nas lojas e na publicidade, eles 

também conseguem atingir a todas as classes sociais, por terem um enorme leque de 

possibilidades em produtos de todos os valores, atingindo a todas as classes. Tendo produtos 

muito baratos, até produtos caríssimos, que atingem assim uma classe mais alta da sociedade.   

Com essa grande variedade, “o mercado infantil cresce cerca de 14% ao ano, o dobro 

do crescimento do mercado adulto, e movimenta 50 milhões no país” (Globo, 2010), entre 

produtos como alimentos, brinquedos e roupas. No último senso realizado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), foi constatado que, crianças de 0 a 14 anos 

representam mais de 50 milhões de brasileiros, quase 30% da população do país, sendo que, 
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78% das crianças nessa faixa vivem nas cidades, ou seja, mais próxima aos bens de consumo 

industrializados.  

Começando pelos alimentos, pesquisas realizadas pelo Observatório de Políticas de 

Segurança Alimentar e Nutrição, da Universidade de Brasília (UnB), apontam que as crianças 

são alvo preferencial de propagandas de alimentos, e que de acordo com o levantamento, 

71,6% dos alimentos anunciados na TV são, nesta ordem, fast-food, guloseimas e sorvetes, 

refrigerantes e suco natural, salgadinho de pacote e biscoito doce ou bolo; e 73,1% dos 

produtos estão prontos para consumo. (Estadão, 2010)  

Entrando no assunto brinquedos, esse universo se expande ainda mais. Segundo 

Limeira (2006, p.177)  

 
quanto ao consumo de brinquedos no Brasil, cerca de 30% das vendas são bonecas 
fashion doll, aquelas com o corpo de mulher e muitos acessórios. As bonecas 
preferidas das meninas são duas quarentonas: a Barbie, lançada em março de 1959, e 
a brasileiríssima Susi, lançada em 1962 pela Brinquedos Estrela. 

 

Já os meninos, com seu encantamento por carrinhos, atualmente consomem produtos 

da marca Hot Wheels, (FOLHA ONLINE 2010) ou brinquedos mais voltados para a era da 

tecnologia como no caso de videogames e jogos de computador.  

 

Os videogames permitem a criação de situação de simulação, em que a criança 
brinca com elementos do mundo adulto (ser policial, modelo, médico, etc.) 
adaptados para a sua realidade. Neste processo, ela encontra de recriar o mundo 
adulto a seu modo, dando espaço para viver seus dramas internos e elaborar seus 
sentimentos. (SCARPATO, apud LIMEIRA 2006, p.179) 

  
 

Para a criança, os jogos eletrônicos propiciam um mundo novo, podendo ser outro 

alguém, dando vazão a um mundo de fantasia que é alimentado por uma sociedade, pois 

estamos em uma geração mais propensa a tecnologia. Conforme Steinberg e Kincheloe (2001) 

 
lidamos com uma infância hiperealista, pois seus integrantes estão inseridos em um 
contexto de vivência e familiarização com circunstâncias variadas através das quais 
recebem e experimentam uma gama de informações que extrapola a ordem do 
concreto, ou palpável, e se estende àquilo que toca o virtual ou é fruto de relações 
imaginárias. Estamos falando de uma geração que domina a tecnologia mesmo antes 
da alfabetização. Uma infância mais independente, ativa, que está sempre 
aprendendo, através das suas curiosidades e deu seu natural avanço, por estarem em 
uma época movida pela tecnologia. 

 
 Como afirmam Campos e Souza (2003, p. 33) “a criança e o adolescente atual estão 

em posição dúbia, pois ainda são vistos como necessitados de uma aprendizagem legitimada 



 15 

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

as novas tecnologias da vida cotidiana”. 

Em relação a roupas, as que têm estampas de personagens de desenhos animados estão 

em maioria. Como afirma Limeira (2006, p. 187) “elas só vestem o que gostam, e o que 

gostam está relacionado ao que elas percebem como estar na moda no momento. Como são 

muito bem informadas, por meio da TV ou grupo de amigos, as crianças sabem rapidamente 

criticar o que os pais lhes trazem, quando não está na moda”.  

Uma pesquisa da NICKELODEON Business Solution Research (2007, apud SOUZA 

PINTO, 2007, p. 33) mostra que no Brasil foi gasto com o mercado infantil 1 bilhão em 

brinquedos e 5 milhões com fast food.  

Observa-se novamente que a criança é um negócio lucrativo para as empresas, pois 

conforme a Revista Exame (2010) o mercado infantil é “negócio de 130 bilhões”, sendo que 

“empresas de outros setores começam a investir na área”.  

Segundo Araré Wellausen (1988) a “repetição compulsiva de tentativas de realização 

de desejos que, por não serem verdadeiramente desejos de consumo, mas sim se remeterem a 

objetos alheios à consciência, objetos de fantasia e da infância, não se aplacam, apenas 

mudam a forma”. (WELLAUSEN, 1988, p. 18).  

 

2.3 Televisão, Publicidade e a Criança 

  

A televisão está presente, hoje, na maioria dos lares brasileiros (muitas vezes com 

mais de um aparelho em cada casa) e transformou-se em sinônimo de referência. Segundo 

Bucci: 

 
a televisão é muito mais do que um aglomeramento de produtos descartáveis 
destinados ao entretenimento de massa. No Brasil, ela consiste num sistema 
complexo que fornece o código pelo qual os brasileiros se reconhecem brasileiros. 
Ela domina o espaço público (ou a esfera pública) de tal forma, que, sem ela, ou sem 
a representação que ela propõe do país, torna-se quase impraticável a comunicação – 
e quase impossível o entendimento nacional. (BUCCI, 1997, p. 9-11) 

 
 

Atualmente ela assume papel fundamental em praticamente todas as áreas da vida 

humana – na arte, na produção de conhecimento, nas ideologias, na política. Ela é uma janela 

para o mundo e também uma janela sobre o indivíduo. Na sociedade em que vivemos, a mídia 

desempenha um papel muito importante, pois segundo Luhmann (apud SAMPAIO, 2004, p. 
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23), “o que nós sabemos sobre a nossa sociedade, sobre o mundo no qual vivemos, sabemos 

através dos meios de comunicação”.  

Ao longo dos últimos 50 anos foi se formando a relação da criança com a televisão, 

surgindo a programação infantil, baseada em clássicos da literatura universal, a qual foi a 

primeira forma de inclusão da criança no universo da televisão, pois antes a programação era 

ao vivo e no período noturno era basicamente voltada para os adultos. 

Na década de 60, deram-se algumas mudanças significativas na a televisão para 

público infantil. A primeira foi quando as crianças deixaram de ser apenas espectadoras e 

passaram a ser também protagonistas dos programas exibidos. No início era algo restrito 

somente a programas infantis, mas com o passar do tempo ela foi ganhando espaço também 

em outras partes, como na teledramaturgia e na publicidade. Conforme Giacomini Filho (apud 

PACHECO, 1998, p. 145) 

existem três apelos muito grandes que, por darem certo, acabam surgindo 
constantemente nas mensagens: animal, criança e sexo. E criança, especialmente, 
carrega, além do apelo emocional, o peso de um senso comum, a respeito de que a 
criança é verdadeira, inocente, o que acrescenta à mensagem uma grande dose de 
credibilidade. 

 

Assim a criança vira uma figura central para os programas de TV voltados a esse 

público, surgindo então, um mercado de produtos vinculados aos programas e à figura das 

apresentadoras, que variam desde bonecas, estampas em roupas até aparelhos eletrônicos, 

utensílios domésticos e alimentos, que ajudaram a consolidar, junto à criança, o status de 

consumidor. 

Outra mudança relevante está dirigida ao aparecimento de emissoras de televisão 

dedicadas, exclusivamente, aos pequenos, todas, em sua maioria, em canais por assinatura. 

Sendo assim com o passar dos anos a TV tornou-se o meio de comunicação preferido pelas 

crianças (88%), que a assistem em média 3 a 4 horas diárias. (Moreno, 1992)  

Segundo Postman (1999), a televisão é um aparato tecnológico que induz o 

desenvolvimento precoce da criança, ou seja, a consciência que difere adulto de criança, suas 

atitudes, posicionamentos, valores. Para ele, cabia aos adultos a responsabilidade de responder 

às indagações infantis no momento que julgassem mais adequados para ela, fazendo isso ao 

longo do seu crescimento; o adulto era para a criança um referencial, onde poderia buscar 

respostas para suas curiosidades. Complementando, Pacheco (2005) ressalta que a “TV 

condiciona a rotina das crianças e de seus familiares, funcionando ora como babá eletrônica, 

ora como pano de fundo para as conversas entre amigos, ora como convidada assídua das 

refeições, ora como convite ao silêncio familiar, mas sempre ligada.”    
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Como já é sabido, são poucas as crianças que vêem apenas os desenhos animados e 

programas próprios para a idade; nos anos 60 estudiosos já diziam que ao ver televisão a 

criança entra diretamente no mundo dos adultos, surgindo assim uma delicada e complexa 

interação. 

A TV proporciona o consumo, o hábito e a fidelização do público a que é voltado e 

por ter como público, não só adultos como também crianças, torna-se fonte de referência e 

atitude. De acordo com Foucault apud Fischer (2002) a mídia participa da constituição de 

sujeito e subjetividades na medida em que produz imagens, significações, enfim, saberes que 

de alguma forma se dirigem a “educação” das pessoas, ensinando-lhes de ser e estar na 

sociedade em que vivem. Pois “a criança também é educada pela mídia, principalmente pela 

televisão.” (MORIN apud CUNHA, 2005)  

Entretanto, com seu poder utópico, a mídia vai ganhando seu espaço na vida das 

crianças e graças a isso os anunciantes vêm agindo de forma a tentar persuadi-las como 

consumidoras. Segundo Jensom (2002, p.122) “as crianças são vistas como aliados poderosos 

do anunciante, eles convencem de que elas querem, ou melhor, ‘precisam’ de um produto.” 

Pelo fato da criança interferir nas decisões de compra, a publicidade se favorece disso, 

para atrair o público infantil. Os anunciantes apostam nesse público, pois nos dias atuais são 

elas, as crianças, que vêm ganhando seu espaço na sociedade, opinando, consumindo e 

interferindo na hora da compra. Para Sampaio (2004, p.146) “parece ser um fenômeno global 

a tendência de acréscimo no volume das ofertas de comunicação e produtos dirigidos 

especificamente a esse segmento”. Além de outros fatores, a publicidade também contribui 

para formar as preferências das crianças, pois conforme Kapferer (1987, p. 139) “o objeto da 

publicidade que se destina às crianças é influenciar as suas opções, é ter uma ação sobre as 

suas preferências para que elas comprem ou peçam determinado produto em vez de outro”.    

 As crianças se tornaram telespectadoras ativas, pois existem programas e canais 

voltados especialmente a elas. Opções de programas de televisão são diversas: existem canais 

fechados com programas direcionados 24 horas para esse público, como Cartoon Network, 

Fox Kids, Discovery Kids, entre outros, e canais abertos que reservam um horário de sua 

grade de programação destinada a eles, geralmente na parte da manhã.  

Nos canais fechados, observa-se que a publicidade mostrada é totalmente destinada às 

crianças, feitas da mesma forma que os desenhos que estão sendo transmitidos, passando a 

sensação de que aquela publicidade faz parte do desenho a qual está assistindo. Como 

exemplo, pode-se citar o canal Discovery Kids onde as propagandas de produtos são feitas da 

mesma forma que os desenhos transmitidos. Já nos canais abertos as crianças são expostas a 
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todos os tipos de publicidade, as direcionadas para elas e as que visam o público adulto, ainda 

que inseridas em programas para o público infantil.  

Desse modo a televisão, no que diz respeito à publicidade, pode ter um efeito de 

atenção e aprendizagem nas crianças, desde que a mensagem seja compreensível, interessante, 

e dentro de sua realidade, pois o público infantil é um telespectador exigente, que ao “brincar” 

com a televisão, está em atividade. No caso da propaganda não é diferente: a criança interage 

com o comercial que aparentemente faz parte do seu mundo e se dispersa facilmente com a 

mensagem publicitária que não a atrai. Kapferer ressalta que:  

 

a criança está sempre pronta a estabelecer conexões com a sua própria experiência, 
com sua própria vivência. Se a representação televisiva estiver em conformidade 
com sua vivência, a criança implicar-se-á emocionalmente na mensagem. Se estiver 
em total discordância, a criança rejeitará o filme já que este não está em 
conformidade com a realidade. (KAPFERER, 1987. p 78)   
 

 A publicidade vem sendo um novo meio de socialização da criança, contribuindo 

assim para a introdução dela no mundo globalizado, tendo um papel importante para a 

construção da identidade destas crianças, pois as escolhas que elas fazem contribuem para o 

processo de auto definição.  

A TV ingressa no mundo infantil do mesmo modo que todas as outras coisas do seu 

mundo lúdico, pois o universo cognitivo infantil é formado por uma mistura entre imaginação 

e realidade. Já o autor Pacheco (1985, p. 46) discorda, ele afirma que   

 
[...] é inacreditável pensar que ela [a criança] confunda ficção com realidade. Aliás, 
eu creio que uma não existe sem a outra. Não há realidade que não seja mesclada de 
ficção e esta se baseia no real. A criança [...] transita de uma para a outra e se 
diverte. 

 
  

A publicidade não ingressa nesse universo infantil sem antes realizar um prévio estudo 

de mercado. Nada é aleatório, pois há um público determinado para atingir. E a publicidade 

não se volta para o público infantil só para vender produtos destinados a elas, mas também 

para influenciar no consumo familiar.  

Com o fato de a televisão ser um dos principais veículos utilizado para atingir 

objetivos de consumo, verifica-se o impacto da publicidade na infância, levando-se, em conta 

que os pequenos brasileiros passam em média, aproximadamente 4 horas em frente do 

aparelho. Mas a televisão não é único meio de influência, pois existem outros fatores que 

combinados ajudam a alavancar o consumo infantil. (INSTITUTO ALANA, 2010) E 
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pensando nisso é que percebemos a importância que esses meios de comunicação exercem 

sobre a vida da criança, pois se referindo aos desenhos   

 

há uma dimensão educativa [...] principalmente se considerarmos o aspecto ativo 
dos valores que podem ser construídos quando a criança interage com eles. Isto, por 
outro lado não pode se confundir com um tipo de pedagogia diretiva, onde o 
desenho animado traz valores e modelos determinados que serão copiados  pelas 
crianças, no sentido de afetar e modelar sua conduta. (SALGADO, 2005, p. 8) 

 
 A conduta infantil que aos poucos vai se moldando, tanto por fatores sociais como 

culturais, e a publicidade ajuda muito a acontecer, pois ela apresenta com seu poder de 

persuasão aquilo que a criança possa a vir a desejar. É preciso ressaltar, porém, que a 

publicidade revigorou a sua origem artística, pois passou a assumir papéis, até então, 

reservados à arte, e entre esses papéis está o de ser uma produção representativa de uma 

época, de uma cultura ou de uma sociedade. Como diz Lipovetsky: 

 
onde era possível encontrar a provocação no século passado? Seguramente na arte. E 
hoje? As vanguardas artísticas pararam de fazer escândalo. Onde está então a 
transgressão? Paradoxalmente, na expressão mais reconhecível do capitalismo: a 
publicidade. (LIPOVETSKY, 1999, p. 57) 

 
  

Explorando então o elo entre a criança e o mundo, a publicidade televisiva elabora sua 

função essencial, isto é, ela nomeia para fazê-lo existir. A criança em sua idade de 

identificação -entre os 2 e 3 anos de idade até os 8 anos- modela a sua lógica de consumo, 

sendo nessa fase que os pequenos são extremamente receptivos a publicidade e não somente 

aquela que lhe diz respeito ou lhe é dirigida especificamente. 

Dentro da linguagem publicitária, tudo parte da sua grande capacidade de sedução, o 

que leva mais a forma como o tema é abordado, do que o seu conteúdo, isso tudo, dentro do 

contexto televisivo. É aí que a publicidade capta a atenção da criança, através do fascínio da 

forma. 

 

2.4 Desenho Animado 

 

 A criação de desenhos é algo que vem desde a pré-história, sendo algo instintivo do 

homem desenvolver desenhos e aperfeiçoá-los, adotando, ao longo do tempo, novas técnicas e 

tecnologias, na sua elaboração. Conforme Lucena Júnior (2005, p. 29) “desde a antiguidade, 

verificamos uma forma popular de expressão através da ‘história figurada’, que vai mais tarde 

dar origem às histórias em quadrinhos”. 
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 Seguindo pelo critério cronológico, o primeiro desenho animado foi feito em 1906 

pelo inglês James Stuart Blackton, Este foi o inventor da técnica de filmar quadro a quadro, 

para que depois, quando exibidos em uma determinada velocidade, dessem a impressão de 

que o desenho tinha movimento, abrindo assim caminho para vários desenhistas nas décadas 

seguintes. (MUNDO ESTRANHO, 2010) 

 Mais adiante, em 1919 foi lançado o Gato Felix, que foi o maior astro dos desenhos da 

era muda, mas não conseguiu sobreviver ao cinema sonoro. Apesar de seu fracasso, a 

animação teve o privilégio de ser a primeira a ser transmitida pela televisão, em 1930. 

(MUNDO ESTRANHO, 2010) 

Já na década de 20 a Disney produziu o primeiro desenho com som, o famoso Mickey, 

em 1928, com a voz sendo do próprio Walt Disney. Esta animação foi uma completa 

revolução na época e que fez o desenho ser um imenso sucesso. (MUNDO ESTRANHO, 

2010) 

 

Através da Disney, as pessoas procuraram e tomaram conhecimento sobre os 
desenhos animados [...] ele preparou, lutou, deu sangue para que houvesse um 
espaço onde o artista pudesse florescer, ou melhor, um lugar onde uma nova forma 
de arte pudesse se desenvolver, não necessariamente em seu estúdio, mas no mundo. 
(ADAMSON apud JONES, 1990, p. 46)   

 

Sempre inovando, a Disney apresentou em 1932 o primeiro desenho animado 

colorido: Flores e Árvores, que foi um sucesso na época, surgindo então nessa área novas 

empresas, como a Warner. Tentando copiar a fórmula da concorrente, seus desenhos foram 

um completo fracasso, até que adotou uma idéia diferente, recorrendo para a insanidade dos 

personagens; surgiu então, no final da década, Pernalonga e companhia. (MUNDO 

ESTRANHO, 2010) 

Quando falamos em desenho animado, estamos também falando de Branca de Neve e 

o sete anões, da Disney (o filme), onde foi primeiro filme com mais de uma hora de duração 

feito em 1937. O desenho levou três anos para ser concluído. A produção contou com mais de 

800 artistas, criando por exemplo, mais de 1 milhão de esboços e desenhos. (MUNDO 

ESTRANHO, 2010)  

[...] Uma de suas canções principais, a música dos sete anões, ultrapassou gerações 
embalando brincadeiras infantis; seus personagens foram seguidamente imitados – a 
bruxa se transformou um ícone da maldade para além das fronteiras da sala de 
projeção; os anões se tornaram peças decorativas e “invadiram” (e continuaram 
“habitando”) jardins de residências em todo o mundo. (BARBOSA JR, 2005, p. 118)  
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A referência e os resultados do longa-metragem A Branca de Neve e os sete anões 

fizeram com que a animação conquistasse definitivamente a população e alcançasse o 

amadurecimento artístico necessário para firmar seu poder como entretenimento a expressão 

artística. (BARBOSA JR, 2005) 

Enquanto o mundo se preocupava com a Guerra Mundial, na década de 40 surgiram 

animações como Tom e Jerry, “considerado um dos melhores desenhos já feitos” 

(AVENTURAS NA HISTÓRIA, 2010) e Zé Carioca, uma homenagem aos cariocas, feita 

pela Disney.  

Até então, os desenhos eram exibidos no cinema, o que mudaria nas décadas 

seguintes, quando William Hanna e Joseph Barbera se uniram com o objetivo de levar os 

desenhos animados para a televisão. Em 1960 estreiou Os Flinstones, que se tornou a primeira 

série animada exibida em horário nobre na TV americana. (MUNDO ESTRANHO, 2010)  

Nas épocas seguintes surgiram desenhos que fazem história até hoje como Frajola e 

Piu-Piu, Pica-Pau, Papa-Léguas. Normalmente eles seguem as mesmas fórmulas, onde há 

uma caçada incessante entre os personagens principais, com o caçador sempre apanhando. 

Nos anos 80 nasceram He-Man e os Mestres do Universo, Transformers, Caverna do Dragão 

e Thundercats, e na década de 90 aconteceu um aprimoramento do humor nos desenhos 

animados, com sátiras se tornando mais comuns e piadas mais elaboradas, vindo então nessa 

época, South Park e Os Simpsons, marcando a volta dos desenhos mais adultos e com humor 

mais negro. No final dos anos 90, houve a invasão dos desenhos japoneses, que fortaleceu-se 

ainda mais com o passar dos anos. Com o avanço da tecnologia, os desenhos foram se 

aprimorando cada vez mais, então venho à era dos computadores, surgindo assim variações 

nas técnicas de animação, permitindo aos seus animadores criar fantásticas histórias, com 

recursos nunca antes vistos, muitas vezes, misturando desenhos com atores de verdade, por 

exemplo.   

Esse avanço quase que estrondoso da tecnologia faz com que entre em cena a 

animação digital, que ganha mercados e se transforma em área de trabalho para designers, 

programadores e outros profissionais. As maiorias das animações que vemos hoje são feitas 

quase que exclusivamente no computador, pois como explica Péricles Martins, professor de 

design em interface digital, do Centro Universitário Senac (SP) "a gente só usa papel e lápis 

para fazer os esboços dos personagens. Depois da idéia inicial, a seqüência de desenhos, as 

feições, as expressões, os movimentos, a cor, a música, tudo o que compõe uma animação, 

enfim, é realizado no computador, com a ajuda de programas especiais" (REVISTA 

ATREVIDINHA, 2010) 
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 Com tudo isso surgiu então, desenhos que marcaram a nova fase da animação, como: 

Toy Story (1995) que foi a primeira animação digital. A produção foi a primeira parceria 

entre os estúdios Disney e a Pixar. A história é certeira no imaginário infantil: quando não há 

ninguém observando, os brinquedos tomam vida. “Toy Story é considerado pelos norte-

americanos o primeiro longa-metragem da história totalmente feito por computação gráfica 

(houve uma tentativa anterior (uma produção chamada The Works, que nunca foi concluída), 

embora haja controvérsias e muitos considerem que este feito pertença à produção brasileira 

Cassiopéia”. (WIKIPÉDIA, 2010)  

 Outra animação que se destaca é Monstros S/A (2001), um filme também realizado 

pela Pixar, com o enredo que se baseia na lenda dos monstros do armário: em um universo 

paralelo, existe uma terra de monstros que só conseguem obter energia elétrica através dos 

gritos das crianças. Essa foi uma das mais rentáveis produções da safra digital. (WIKIPÉDIA, 

2010) Temos também Procurando Nemo (2003) foi a quinta animação computadorizada 

realizada pela parceria Disney e Pixar. A animação, completamente em 3D, traz como enredo 

a busca do pai pelo filho desaparecido. Com uma história emocionante e ao mesmo tempo 

engraçada. (WIKIPÉDIA, 2010) Shrek 1 (2001) e 2 (2004), que é um filme distribuído pelos 

estúdios DreamWorks, que destaca-se pela forma diferente com que tráz a história, pois os 

produtores conseguiram transformar um ogro em galã, e o príncipe encantado e a fada 

madrinha em vilões. E o filme Os Carros de 2006, onde é mais uma produção da Pixar, a 

história trata de amizade e da importância que as relações humanas têm nas nossas vidas. Na 

tentativa de chegar à Califórnia, o carro de corridas Relâmpago McQueen se perde na Rota 66 

e chega a uma cidade esquecida pelo mundo. Lá, aprenderá que 'o verdadeiro sentido do 

encontro é a busca' e que nenhuma conquista tem importância se não tivermos quem amamos 

por perto. (DISNEY, 2010) 

São produções que fascinam a todos que olham, mas para tudo isso acontecer, precisa 

de alguém que as coloquem em prática, são então os criadores. Como sempre, tem aqueles 

que se destacam diante aos outros, como Walter Elias Disney, mais conhecido como Walt 

Disney, nascido em Chicago (EUA) no ano de 1901, sendo cineasta, diretor, produtor 

cinematográfico, roteirista, dublador, animador, empreendedor, e co-fundador da The Walt 

Disney Company. Mickey e Pato Donald foram os desenhos que marcaram sua história e o 

tornou conhecido nos anos de 1920 e 1930. Seus personagens compõem uma série de 

produtos licenciados para comercialização, se transformando em uma fonte de lucro. 

(DISNEY MANIA, 2010)  
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Também têm os americanos William Hanna e Joseph Barbera que criaram a empresa 

Hanna-Barbera em 1944. O primeiro projeto de animação criado e desenvolvido pelos dois foi 

o desenho Puss Gets the Boot (1940), que iniciou a premiada e popularíssima série Tom e 

Jerry.  

 
Adquiriram assim, um grande domínio em criar desenhos animados para TV, 
chegando até os mais longínquos cantos do globo [...] Independente de sua 
longevidade como uma equipe, Hanna Barbera conquistou seu status como uma 
história americana de sucesso, numa época em que a animação para televisão era 
considerada nada realista e contraproducente. Desenvolveram e aperfeiçoaram suas 
técnicas. Tornaram possível produzir um grande número de desenhos animados 
todas as semanas. (HANNA BARBERA, 2010) 

 

Alguns dos melhores e mais divertidos personagens que encantaram e fizeram parte da 

infância de várias gerações, como Tom & Jerry, Os Flinstones, Zé Colméia, e Scooby-Doo, 

surgiram, dos traços e da imaginação de William Hanna, que unindo-se com Joseph Barbera 

formaram uma das empresas pioneiras do mundo da animação, a Hanna-Barbera. (HANNA 

BARBERA, 2010) 

2.4.1 O Desenho Animado e a Criança 

A criança é o público que mais tem contato com os desenhos animados, pois esses 

desenhos exercem sobre elas uma forma de sedução, conduzindo-as a uma espécie de 

necessidade sobre aquilo que estão vendo, pois para Gade (1998, p. 91) “um fator que leva as 

pessoas ao consumo é a emoção”, emoção esta gerada pela identificação que a criança tem 

com os personagens dos desenhos, usando da imaginação, onde os pequenos interagem com 

seus colegas, imitando, por exemplo, seus personagens favoritos. 

Esses personagens tornam-se objetos de desejo e do ideal infantil, vivem em seu 

imaginário, tornam-se cobiçados por refletirem a realidade que as crianças gostariam de viver, 

e é através deste canal que o consumo e a publicidade transitam. Walt Disney (apud 

SURRELL, 2009) afirma que 

 

para cativar a variada e mundial audiência de todas as idades, a natureza e o 
tratamento do conto de fadas, a lenda e o mito devem ser elementares, 
simplesmente. O bem e o mal, antagonista dos grandes dramas, devem ser 
caracterizados verdadeiramente. A idéia de moral comum a toda humanidade deve 
ser mantida. As vitórias não podem ser tão fáceis. A disputa para o teste de valores é 
e sempre será o ingrediente básico da história animada, assim como todos os filmes 
de entretenimento.  
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As principais características desses desenhos são a linguagem lúdica, pois são mais do 

que um entretenimento televisivo; eles carregam discursos, seja pelos personagens ou pelas 

suas aventuras (CUNHA, 2005) e cada criança faz sua própria leitura, já que cada uma tem 

seu próprio referencial. Como percebemos, o Pica-pau e o Pernalonga são considerados pelas 

crianças como espertos, danados, pois utilizam de suas espertezas para atingir seus objetivos. 

Eles sempre vencem no final e, portanto, adquirem a característica de heróis. O Pateta e sua 

turma são visto como os atrapalhados, e assim vão sendo feitas as leituras que os pequenos 

fazem de cada desenho. Mas, como afirma Pacheco (2005) “sempre se percebe o sucesso do 

mais fraco e a vingança em várias narrativas míticas que expressam conflitos e vivências 

humanas.” Complementando, Pacheco (2005) também afirma que  

 

os desenhos animados, em sua maioria, remetem aos conteúdos: herói/ vencedor; 
bem/mal; transformação; transgressão da ordem; inexistência da morte; inexistência 
do tempo e espaço; prazer pelo fantástico e pelo terror; idade da vida e dos valores; 
ação e aventura; vitória sobre os inimigos; desejo de vingança; individualismo entre 
outros. 

 

Esses desenhos são constituídos de conteúdos diversos, que possibilitam as crianças 

criarem uma rede de relações significativas, que permitem construir e reconstruir seu 

conhecimento, bem como perceber as diferentes realidades que compõem o mundo que a 

cerca, pois para Santos 

 
quando lidamos com desenhos, estamos lidando com o aspecto visual do 
pensamento e da memória. Os estudos de comunicação têm-se concentrado, 
principalmente, sobre os vocabulários, esquecendo o mundo visual. O desenho 
colabora com o potencial informacional do mundo, trazendo uma comunicação 
diferente da escrita: a comunicação visual. (SANTOS, 2002, p. 196) 

    

A comunicação visual faz com que haja a interação da criança com os desenhos 

animados de sua preferência, sendo essa interação feita através da 

sua identificação com a mensagem abordada e o personagem principal, sendo todos esses 

elementos simbólicos que compõem a narrativa do desenho um fator importante para o 

desenvolvimento infantil. Dessa forma, como afirma Milton Almeida dos Santos (1994, p. 

16), 

 
a transmissão eletrônica de informações em imagem-som propõe uma maneira 
diferente de inteligibilidade, sabedoria e conhecimento, como se devêssemos acordar 
algo adormecido em nosso cérebro para entendermos o mundo atual, não só pelo 
conhecimento fonético-silábico das nossas línguas, mas pelas imagens-sons também. 
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Toda identificação relaciona-se com seu cotidiano, através do apelo que o personagem 

exerce em seu mundo e imaginário infantil, sendo importantes para o seu desenvolvimento, 

pois através deles a criança pode satisfazer suas vontades, seus medos e vive de forma 

imaginária conflitos, em um processo de amadurecimento cognitivo e emocional, pois são 

heróis destemidos e invencíveis com poderes que ela não tem e que gostaria de possuir. 

Assim, Salgado (2005, p. 8) ressalta que  

 
há uma dimensão educativa nos desenhos animados, principalmente se 
considerarmos o aspecto ativo dos valores que podem ser construídos quando a 
criança interage com eles. Isto, por outro lado, não pode se confundir com um tipo 
de pedagogia diretiva, onde o desenho animado traz valores e modelos determinados 
que serão copiados pela criança, no sentido de afetar e modelar sua conduta. 

 

Tudo que se relacionar, de alguma forma, com o contexto da criança, é atrativo para 

ela, pois como afirma Girardello (2005) “as crianças precisam da fantasia, como a encontrada 

nos desenhos animados”, porque o gosto dos pequenos por esses desenhos é algo saudável e 

natural de seu desenvolvimento.  

Essa afetividade das crianças com a televisão não acaba quando termina os programas, 

mas continua ao longo de muitos outros atos de produção de sentido, portanto “as 

significações transmitidas pela televisão são apropriadas e re-elaboradas pelas crianças a 

partir de suas experiências e integram-se ao mundo vivido no decorrer de novas experiências” 

(BELLONE apud CUNHA, 2005, p 03). É essa a identificação pessoal, a satisfação do poder 

ser através do personagem, do que gostaria de vivenciar, do que reflete seus interesses e 

necessidades (principalmente as necessidades subjetivas, tais como, afeto, segurança, 

aceitação) que se transformam em desejo de consumo.  

A partir desses fatores os anunciantes utilizam-se de várias formas deste aspecto 

psicológico infantil para fazê-la consumir, pois usam os heróis e personagens para atrair a sua 

atenção, motivando a compra. (KAPFERER, 1987, p. 81) Complementando, o autor (p. 85) 

afirma que “a vantagem de se utilizarem personagens dos desenhos animados, reside no fato 

da criança não suspeitar que tais personagens falam por interesse, já que uma vez que são 

fictícios não podem receber dinheiro.”  

 

A utilização dos personagens melhora o desempenho global da marca no mercado. 
No plano dos mecanismos de consumo, esses personagens desempenham seu papel 
não só no recrutamento de novos consumidores como também, igualmente, ao 
assegurar a sua fidelidade. (MONTIGNEAUX, 2003, p.240) 
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A utilização deste recurso faz parte da memória literária infantil e estabelece uma 

“correlação entre criança (público-alvo), marca (empresa) e o personagem como sendo vivo, 

tanto quanto a marca e seu consumidor.” (MONTIGNEAUX, 2003, p. 116)  

 

2.5 Licenciamento de Produtos 

 

 O uso recorrente de licenciamento é a maneira legal pela qual o detentor de uma marca 

autoriza ou cede o direito de uso em um produto/serviço, durante um prazo de tempo, em 

troca de um pagamento definido em comum acordo. Esse pagamento pode ser definido em 

uma vez, ou de uma série de pagamentos na forma de royalties ou importância fixa. 

Em situações em que as empresas permitem a empresas associadas usar o nome de 
suas marcas, ou quando envolvem licenciamento ou franquiamento delas a terceiros, 
a avaliação da marca fornece uma definição realística do valor ou taxa a ser cobrada 
pelo uso e exploração da marca. Essa taxa reflete o valor do ativo que está sendo 
licenciado. O princípio de cobrar uma taxa pelo uso da marca é o mesmo utilizado 
quando se compartilham áreas de pesquisa em desenvolvimento. (NUNES e 
HAIGH, 2003) 

Existe por de trás do licenciamento um processo para que o produto possa ser 

comercializado. Como se afirma no site Licensing Brasil, 

durante o desenvolvimento dos produtos, os desenhos e amostras serão submetidos 
ao titular da propriedade para que ele aprove ou não. Serão fornecidos ao agente e ao 
detentor da licença relatórios mensais de vendas para pagamento dos direitos 
autorais sobre as vendas dos produtos. Esses procedimentos todos deverão constar 
de um contrato entre a empresa que usará a imagem desse personagem e o titular da 
propriedade, no caso, o dono. (LICENSING BRASIL, 2010) 

O licenciamento é algo muito lucrativo para as empresas produtoras de filmes, pois os 

personagens dos maiores filmes infantis estão nas capas de cadernos, em biscoitos, nas 

mochilas, roupas, calçados, brinquedos, etc. São milhões de produtos existentes à venda no 

mercado, fazendo com que as crianças, ao olharem os desenhos e se identificarem com eles de 

alguma forma, queiram depois vir a adquirir os seus produtos.  Conforme Nunes e Haigh 

(2003) 

a indústria de entretenimento é uma daquelas em que o uso da marca como garantia 
de empréstimo tem sido muito recorrente. A Disney fez isso em mais de uma 
ocasião. Ela tem um amplo portifólio de produto e caracteres reconhecidos 
instantaneamente em vários países do mundo. Assim a administração da Disney 
explorou seu valor inerente ao usar a marca Disney para obter fontes de 
financiamento.  
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No Brasil atualmente constam cerca de 900 empresas licenciadas e 550 licenças 

disponíveis distribuídas entre 80 agências licenciadoras (das quais 45 são associadas da 

ABRAL -Associação Brasileira de Licenciamento). 

Os dados financeiros do setor de licenciamento mostram um constante crescimento. 

Em consulta realizada no site da ABRAL, observa-se que o faturamento do setor no ano de 

2009 foi de 4 bilhões e 200 milhões de reais ao mercado revendedor em geral, com cerca de 

450 licenças disponíveis. Já para o ano de 2010 estima-se um aumento de 5 %, atingindo 4 

bilhões e 410 milhões de reais. (ABRAL, 2010) 

Segundo o site da ABRAL. o uso de licenciamento está abrindo novos leques de 

negócios, feitos através do uso de marca ou imagem de celebridades, astros de TV, 

esportistas, estilistas, times de futebol, escolas de samba, artistas plásticos, que emprestam 

seus nomes e prestígio para difusão de novos produtos, pois tudo tem valor quando o assunto 

é faturamento. “De acordo com a pesquisa da Associação Internacional de Licenciamento 

(LIMA), os royalties pagos pelas empresas, para os direitos de licenciamento de produtos 

totalizaram US$ 5.8 bilhões nos Estados Unidos. No varejo, isto equivale a aproximadamente 

US$ 104 bilhões.” (ABRAL, 2005) 

O desenvolvimento das indústrias ligadas a produções de desenhos animados 

desencadeia e possibilita a criação de diversos produtos, pois se pode observar pela existência 

de milhares de brinquedos e outros artigos lançados destes desenhos. Segundo Linn (2006, 

p.26) estes produtos são comercializados “... por meio de endossos e acordos de licenças, 

personagens de desenhos animados (...) são hoje ícones de junk food, brinquedos, roupas e 

todo acessório que se possa imaginar”.  

Uma pesquisa realizada pelo canal de TV acabo Cartoon Network mostra que além de 

81% de meninos e meninas passarem cerca de 3 horas diárias na frente ta televisão  

 

os personagens de desenhos animados são uma ótima ferramenta para o 
licenciamento, uma vez que, segundo a pesquisa, entre as atividades que mais 
gostam de fazer no quarto, assistir à TV aparece em primeiro lugar, com a 
preferência de 60% dos meninos e 51% das meninas. (LICENSING BRASIL, 2010) 

 
 

As opções são diversas se tratando de licenciamento. Tanto nos canais abertos quanto 

nos canais fechados, há uma enorme variedade de desenhos animados, atingindo assim a 

todos os públicos. Abaixo alguns dos desenhos que estão nas grades de programação dos 

principais canais de TV.  
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A Liga da Justiça: É uma desenho onde todos os super – heróis estão reunidos para salvar o 

mundo. São eles: o Super-Homem, Batman e Mulher-Maravilha, entre outros. Os maiores 

super-heróis do mundo reunidos no maior time de super-heróis: A Liga da Justiça. Não há 

força mais poderosa para salvar o mundo do que Super-Homem, Batman, Mulher-Maravilha, 

entre outros. Exibido na TV aberta pelo canal SBT no programa Bom Dia & Cia, de segunda 

a sexta. Seu público-alvo são meninos de 2 a 11 anos, fãs e colecionadores. Sua principal 

característica são as batalhas incessantes contra vilões intergalácticos, na Terra e fora dela. O 

gibi da Liga é um dos best-sellers da DC Comics, sempre na lista dos dez mais vendidos. È 

uma produção da Warner. (LICENSING BRASIL, 2010) 

Chaves: animação baseada na série de mesmo nome que é sucesso na TV desde 1984 por 

reunir dois importantíssimos ingredientes: ingenuidade e muito humor. A animação conta a 

história de um menino de 8 anos, faminto e atrapalhado que vive em uma vila cheia de 

vizinhos excêntricos e engraçados. É exibido no SBT, com o público voltado a crianças de 4 a 

8 anos. Produzido pela Redibra. (LICENSING BRASIL, 2010) 

Bratz:  São quatro melhores amigas que resolvem publicar uma revista de moda a revista 

Bratz. Define a consciência fashion e o estilo descolado das Bratz para a TV, usando 

linguagem, estilo e personalidade que as fãs conhecem. É exibição pelos canais fechados 

Boomerang, e no Cartoon Network. Seu público-alvo é meninas de 7 a 14 anos. No Brasil, 

vem conquistando gradativamente o público feminino infantil e adolescente com suas dicas e 

consciência de moda. É uma produção International Trading Consultants – ITC. Como uma 

forma de gerar lucros o desenho Bratz virou bonecas com aparência de adolescentes criadas 

pela empresa MGA Entertainment Inc. São vendidas no mundo inteiro, e nos EUA, elas 

conseguem desbancar a famosa Barbie em vendas. (LICENSING BRASIL, 2010)  

 Uma notícia no Site Terra mostra que no Brasil as Bratz ameaçam a famosa Barbie e 

lucra três vezes mais que X-Men.  

 
A boneca Bratz, por exemplo, registra melhores resultados em licenças do que nas 
vendas de brinquedos e tem melhor desempenho em licenciamento do que na venda 
de bonecas no Brasil. Estima-se que os produtos licenciados da personagem 
movimentem cerca de US$ 30 milhões, três vezes mais que os heróis clássicos do X-
Men [...]Ela é bem-aceita como personagem, há um desejo de consumo das meninas. 
A boneca, entretanto, tem um valor elevado, o que faz com que as compras ocorram 
principalmente em datas comemorativas. Os outros produtos (licenciados) permitem 
que a criança tenha mais acesso à Bratz", afirma o diretor de licenciamento da ITC, 
Glenn Migliaccio. O preço, aliás, foi o principal motivo para a boneca ter um 
desempenho inferior no Brasil. No ano passado, a Bratz mais barata custava R$ 59. 
A Barbie podia ser comprada por menos de R$ 20. (TERRA, 2006) 
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Dragon Ball GT: A trilogia inicia com Dragon Ball, onde um pequeno garoto com rabo de 

macaco, Son Goku, parte com a Bulma atrás das Esferas do Dragão (Dragon Balls) que 

podem realizar qualquer tipo de desejo. A história segue com lutas, aventuras, tramas e vilões. 

É exibido na Rede Globo, na grade de programação da TV Globinho, de segunda à sexta, 

chegando atingir em média a 10 pontos de audiência. O público - alvo são meninos a partir de 

4 anos. Uma produção de Creative Licensing Brasil. (LICENSING BRASIL, 2010) 

 

Padrinhos Mágicos: Timmy Turner é um garotinho de 10 anos de idade que sofre nas mãos 

de sua babá de 16 anos, Vicky. Quando se sente impotente, tudo o que precisa é fazer pedidos 

aos seus padrinhos mágicos, Cosmo e Wanda, e eles lhe concederão todos os seus desejos e 

hilariantes resultados inesperados. Exibido na TV Xuxa de segunda à sexta, às 10h e também 

pelos canais acabo Disney Channel, Jetix e Nickelodeon. Voltado para meninos e meninas de 

6 a 12 anos. Feito pela empresa Exim Licensing Group/Character. (LICENSING BRASIL, 

2010) 

 

X-Men/X-Men – Evolution:  Os X-Men mantêm-se constantemente em busca de uma 

convivência pacífica entre os mutantes e os humanos. Ao mesmo tempo em que protegem a 

humanidade dos ataques do mal lutam pela sua própria existência dentro de uma sociedade 

que os repele. Exibição na Rede Globo, aos sábados, às 8h, no programa TV Globinho; SBT, 

de segunda à sexta no Bom dia & Cia. Mais de 500 milhões de revistas X-Men foram 

vendidas desde 1963. X-Men conta com quatro títulos na lista dos 10 quadrinhos mais 

vendidos. Os filmes X-Men 1 e 2 e X-Men, o Confronto final foram sucesso absoluto de 

bilheteria. Produzido por International Trading Consultants – ITC. (LICENSING BRASIL, 

2010) 

No Brasil a relação desenho animado e licenciamento também é algo que gera muito 

lucro, destacando-se o desenhista Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, que se 

inspira no americano Walt Disney. O faturamento anual da Disney ultrapassa 30 bilhões de 

dólares com licenciamento, parques temáticos, desenhos e filmes, já a empresa Mauricio de 

Souza Produções (MSP) é a maior licenciadora de personagens de desenhos animados no 

Brasil, com mais de 2000 produtos. Onde se estima que o mercado brasileiro fature por ano 

aproximadamente 2,5 bilhões de reais (CARVALHO, 2005) 

    Visto que a empresa Mauricio de Souza Produções é uma forte geradora de lucros 

através de seus licenciamentos, observamos também a dimensão dos negócios gerados por 

alguns dos mais conhecidos personagens dos gibis do mundo. 



 30 

 

 

 

 

O UNIVERSO DE MAURICIO DE SOUZA  

 

Os diferentes negócios no faturamento do grupo 

Produtos 62% 

Revista 26% 

Cinema, vídeos, DVD (1) 6% 

Parques 2% 

Eventos 2% 

Livros 2% 

(1) Inclui co-produções 

Fonte: empresa 

DINHEIRO EM QUADRINHOS 

Criador Walt Disney Charles Shutlz René Goscinny e 

Alberto Uderzo 

George Remi 

(Hergé) 

Criatura Mickey Mouse Snoopy Asterix Tintin 

Negócios Gerados 30 bilhões de 

dólares de 

faturamento anual 

com licenciamento, 

parques, filmes, 

games, e DVDs. 

35 milhões de 

dólares em direitos 

autorais por ano 

para os herdeiros 

do cartunista. 

6,5 milhões de 

exemplares 

vendidos por ano 

em 77 idiomas. 

1 milhão de 

exemplares 

vendidos por ano 

com a série de 

suspense As 

aventuras de 

Tintin. 

Fonte: Disney, Forbes, Casterman, Quis e Wikipédia. 
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A marca dos desenhos animados é tão forte nas pessoas, que grandes marcas utilizam 

o poder de persuasão dos personagens, tornando-os garotos propaganda para poder vender 

seus produtos/serviço. Pegando como exemplo o desenho Os Simpsons, a influência da marca 

entre seus telespectadores é tão acentuada, que empresas de diversos segmentos que utilizam 

de seus personagens para vender. A rentabilidade e exposição do desenho Os Simpsons é 

tanta que a Fox1 já precisou processar uma empresa que tentou lucrar ilegalmente 

aproveitando-se da marca fictícia de cerveja Duff - a cerveja consumida pelo personagem 

Homer.  

Como já é percebido, o licenciamento é algo recorrente no mercado. Existem inúmeros 

produtos com estampas de variados desenhos. Algumas notícias mostram essa afirmação. 

Segundo o site ABRAL (Associação Brasileira de Licenciamento), uma matéria realizada pela 

Folha de São Paulo em 2009 mostra que “a fabricante de brinquedos Lego e o canal pago 

Cartoon Network fecharam um acordo de licenciamento para lançar a primeira linha de blocos 

de montar da série Ben 10 Força Alienígena. O lançamento deve chegou às prateleiras das 

lojas de brinquedos em 2010.” (ABRAL, 2010) 

Temos também o desenho Bob Esponja, que o site Isto É Dinheiro mostra a seguinte 

reportagem: “desenho animado se transforma em fenômeno da indústria de licenciamento. As 

vendas de produtos com sua marca chegam a US$ 3,5 bilhões.” Outra noticia encontrada 

sobre licenciamento de desenhos é no Site Estadão, que afirma  

 
o Hamtaro, desenho animado japonês, deve gerar uma receita em licenciamento no 
Brasil de US$ 20 milhões nas vendas no varejo. A Imagine Action/ Dá Licença, 
empresa que detém os direitos de comercialização da marca, aposta que os artigos 
com as estampas dos personagens se tornarão mania no Brasil, a exemplo de outros 
desenhos japoneses, como o Pokémon, Digimon e Dragon Ball Z. No Japão, o 
desenho é mais um dos fenômenos da indústria de entretenimento [...] Além do 
personagem principal, os contratos permitem a exploração da imagem dos outros 13 
hamsters. No Japão, onde o desenho é exibido desde 1999, a receita com o 
licenciamento atingiu US$ 3 bilhões. Já foram vendidos 150 milhões de vídeos, 750 
milhões de revistas e os filmes com os personagens bateram recordes de bilheteria 
nos cinemas. (ESTADÃO, 2002) 

 
Havendo assim vários outros produtos com geração de lucro atraves do licenciamento. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
1  Empresa detentora da marca Os Simpsons. 
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3 METODOLOGIA: 

 

 A metodologia é uma explicação minuciosa, detalhada, de todas as ações 

desenvolvidas no trabalho de pesquisa: “entende-se [metodologia] como um caminho que se 

traça para se atingir um objeto qualquer. É, portanto, a forma, o modo para resolver problemas 

e buscar respostas para as necessidades e dúvidas.” (MICHEL, 2009, p. 35) 

 O objeto de estudo desta pesquisa foi o consumidor infantil, buscando verificar de que 

forma meninos são motivados a consumir produtos que trazem estampados os personagem de 

desenhos animados. O estudo realizado é de natureza exploratória, para poder, de forma 

flexível, alcançar respostas ao problema lançado, pois segundo Michel (apud GIL, 1993, p. 

45) o estudo exploratório “proporciona maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições”. Complementando, 

Gil (1999) afirma que o estudo exploratório 

 

constitui a primeira etapa de uma investigação mais ampla. Quando o tema 
escolhido é bastante genérico, tornam-se necessários seu esclarecimento e 
delimitação [...] o produto final deste processo passa a ser um problema mais 
esclarecido, passível de investigação mediante procedimentos mais sistematizados. 
(GIL, 1999, p. 43) 

 

 É o caso desta investigação, que partiu da observação devido a convivência com 

crianças, de que estas podem preferir utilizar produtos com estampas de personagens de 

desenho animado motivadas por três fatores: por admirar a determinados personagens 

presentes na mídia televisiva (programas de TV); por incentivo da publicidade de produtos 

veiculados nos intervalos da programação, e em outros espaços midiáticos e por proporcionar 

sensação de pertencimento ao grupo (de colegas e amigos).  

   O tema foi explorado com meninos de 6 a 8 anos, primeiro porque como abordado no 

referencial teórico deste estudo, na página 10, é nessa idade que as crianças em geral são 

sensíveis a situações de comparação entre elas e os colegas. E é nessa fase que colegas e 

professores passam a ter uma maior importância em sua vida. Também porque conforme 

Karsaklian (2004) essa é a idade de maior envolvimento das crianças com a fantasia e 

imitação. E, em segundo lugar, a opção por verificar o problema proposto com meninos, 

observou-se o que afirma Michael R. Solomon (2002, p. 297): os “meninos tendem a se 

interessar mais por batalhas e competições, enquanto meninas têm mais interesse pela 

criatividade e pelos relacionamentos.” 
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Esta pesquisa teve uma análise qualitativa dos dados coletados por meio de uma 

entrevista em profundidade com cinco crianças, realizadas individualmente e depois uma 

discussão em grupo, realizada para um melhor levantamento das informações desejadas. 

Como ressalta Michel (2009, p.36) na “pesquisa qualitativa, o pesquisador participa, 

compreende e interpreta”.  

No caso deste estudo, a opção pela entrevista individual deve-se a possibilidade de 

aprofundamento na captação de aspectos do consumo dos meninos, já a discussão em grupo 

foi para aprofundar mais as informações já respondidas por eles, e para analisar seu 

comportamento diante dos outros, sendo uma técnica de avaliação que oferece informações 

qualitativas. 

Outra estratégia para a obtenção de dados foi realizar entrevistas com pai, mãe ou 

responsável, por cada menino, com o objetivo de descobrir respostas mais detalhas daquilo 

que se desejava descobrir. Dentre as possibilidades da entrevista em profundidade se utilizou 

a entrevista aberta,  

 
porque é utilizada quando o pesquisador deseja obter o maior número possível de 
informações sobre determinado tema, segundo a visão do entrevistado, e também 
para obter um maior detalhamento do assunto em questão. Ela é utilizada geralmente 
na descrição de casos individuais, na compreensão de especificidades culturais para 
determinados grupos e para comparabilidade de diversos casos.  (BONI e 
QUARESMA, 2005, p.7 apud MINAYO, 1993)  

 

O método utilizado para a resolução da presente investigação foi o estudo de caso, que 

consiste  

 
na investigação de casos isolados ou de pequenos grupos, com o propósito básico de 
entender fatos, fenômenos sociais. Trata-se de uma técnica utilizada em pesquisas de 
campo que se caracteriza por ser o estudo de uma unidade, ou seja, de um grupo 
social, uma família, uma instituição, uma situação específica, um empresa, um 
programa, um processo, uma situação de crise, entre outros, com objetivo de 
compreendê-los em seus próprios termos, ou seja, no seu próprio contexto. 
(MICHEL 2009, p. 53) 

 

O estudo de casos se revela a melhor escolha, pois os meninos são amigos e colegas de 

aula, que estão na primeira série do ensino fundamental, por já estarem no colégio e terem 

uma maior convivência com outras crianças da mesma idade. Foi definida uma amostragem 

empírica, formada por acessibilidade, proporcionada pela proximidade do pesquisador com o 

grupo, tendo como objetivo fundamental chegar às respostas desejadas através da convivência 

com o outro, no caso os pesquisados.  (MICHEL, 2009, p. 42) 
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A justificativa para a escolha deste método é que crianças foram observadas no meio 

em que elas convivem, o que proporcionou contato pessoal do pesquisador, usando de 

instrumentos como observação, entrevistas individuais e discussão em grupo para chegar às 

respostas desejadas. 

 

4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS: 

 

As entrevistas foram realizadas com os meninos - Gabriel 7 anos; Rafael de 6 anos; 

Tiago de 7 anos; Bruno de 6 anos e Felipe de 7 anos, que estão atualmente na 1ª série do 

ensino fundamental, em um colégio particular (solicitou não ser identificada), na cidade de 

Santana do Livramento.  

 

4.1 Entrevista Individual 

 

O processo iniciou-se com as entrevistas individuais com os meninos, com o objetivo 

de conhecer melhor o entrevistado e para que estes não ficassem constrangidos perante os 

colegas ou intimidados com os procedimentos na realização da pesquisa, pois como são 

crianças, poderiam ter dificuldade para se expressar individualmente.   

A primeira pergunta realizada foi quais eram seus desenhos favoritos, com o objetivo 

de descobrir os desenhos mais assistidos por eles. Gabriel respondeu que gosta muito do Ben 

10 e DragonBall Z. Rafael gosta de vários, mas seus preferidos atualmente são a Caverna do 

Dragão e Homem Aranha. Tiago gosta de olhar o filme Os Carros, pois segundo ele “é muito 

divertido”. Já Bruno respondeu que gosta dos Backyardigans, Pokémon, Liga da Justiça e 

Felipe prefere DragonBall Z, Ben 10, Pica Pau. 

A segunda pergunta foi feita com o intuito de descobrir se eles gostariam de ser iguais 

a algum personagem dos desenhos e por que. Gabriel disse que “queria ser igual ao Ben 10, e 

ter o relógio igual ao dele, pra lutar contra todas as pessoas ruins, que nem ele.” Rafael 

respondeu que gostaria de ser “como o Homem Aranha, porque ele sobe nas paredes e ajuda 

os outros. Ele joga a teia pela mão.” Tiago disse que “igual ao Super Homem da Liga da 

Justiça, queria ser forte que nem ele.” Já Bruno diz “eu queria ser o Ben 10, e ter um carro de 

corrida igual ao Relâmpago McQueen, do filme Os Carros.” E Felipe gostaria de ser “igual ao 

Son Goku2, porque ele é o mais forte e eu quero lutar igual a ele” 

                                                 
2 Personagem principal do desenho DragonBall Z 
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Assim com o relato das crianças, percebeu-se que algumas gostam de um determinado 

personagem por identificação pessoal, como visto no referencial teórico desta pesquisa, na 

página 9, ou por querer serem iguais a eles, meninos destemidos e fortes, que conseguem 

combater sempre o mal (narrativa usada pela maioria dos desenhos citados na entrevista, 

como no caso do Ben 10, Homem Aranha e os personagens da Liga da Justiça.)  

A terceira questão visava saber quais produtos que eles possuíam com estampas dos 

personagens de desenhos animados. Gabriel mostrou a roupa dele que era estampado com o 

personagem McQueem e Mate3. Rafael disse que tem muitos brinquedos, mas não especificou 

nenhum, Tiago comentou que tem brinquedos e o caderno que estava usando na escola e 

Bruno disse que seu aniversário terá como tema os Backyardigans, pois com diz “adoro eles”, 

e também tem ursos dos Backyardigans. Felipe mostra que todos os materiais escolares dele é 

do Homem Aranha, e relatou que tem vários brinquedos do Ben 10 também. 

O objetivo desta pergunta foi para descobrir se eles costumam ter produtos daqueles 

desenhos que eles gostam, percebendo que todos têm algum produto desses desenhos. A 

maioria falou brinquedos, outros relataram material escolar, e roupas. Percebe-se que a 

primeira opção que vem em suas cabeças são os brinquedos e em seguida as outras coisas que 

venham a trazer os personagens destes desenhos. Como mostrado no referencial teórico, na 

página 13 o mercado infantil cresce 14% ao ano, entre os produtos alimentícios, brinquedos e 

roupas, reafirmando assim o que foi descoberto na entrevista. 

A quarta pergunta averiguava o que eles mais gostam de fazer no tempo livre, fora da 

escola, para descobrir assim se é freqüente entre eles assistir televisão ou não. Gabriel disse 

que gosta de jogar futebol e olhar TV e Rafael gosta de brincar de carrinho e olhar TV. Tiago 

afirmou que gosta de jogar videogame, Bruno, gosta de jogar joguinho no computador (jogos 

online, que possui na internet) e olhar TV e Felipe de olhar TV e brincar com os amigos.  

Confirmando assim o que foi visto no referencial teórico na página 16, onde afirma 

que as crianças passam em média de 3 a 4 horas diárias na frente da televisão, e também como 

mostrado na página 14 do mesmo, que os meninos brincam muito com jogos de computador e 

em videogames, como foi afirmado pelo autor Scarpato, apud Limeira. 

 

 

 

 

                                                 
3 Personagens do filme Os Carros 
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4.2 Discussão em Grupo 

 

Logo após da entrevista individual, reuniu-se todos os meninos e se obteve a 

discussão. Com o objetivo de perceber se em algum momento eles iam se contradisser pelo 

fato de estar sobre influência dos outros meninos, foram feitas basicamente as mesmas 

perguntas, só que reformuladas. 

Em alguns momentos da entrevista a empolgação era tanta que alguns se levantavam 

para mostrar como os personagens faziam nos desenhos, ou até mesmo para mostrar seus 

materiais ou brinquedos destes personagens.  

 Na primeira abordagem foram perguntados quais são, segundo eles, os melhores 

desenhos animados. Gabriel foi o primeiro a responder que é o Ben 10. Rafael disse: “eu 

também gosto do Ben 10, mas o Homem Aranha é mais legal porque ele joga a teia pela mão, 

mas o Ben 10 é legal também.” Tiago, o mais tímido de todos os meninos, foi direto em dizer 

que ele não gostava do Homem Aranha, não respondendo qual é o que ele gosta. Bruno 

respondeu “Backardigans”, mas que também gostava do Ben 10. Felipe disse: “DragonBall Z, 

os Backardigans eu não gosto mais, é chato, mas o Ben 10 é muito divertido, e o Pica Pau é 

engraçado. Ah tem a Caverna do Dragão também e a Liga da Justiça, que eles brigam com os 

ruins.” 

Observando que foram mantidas as mesmas respostas das entrevistas individuais, só 

que com algumas influencias das respostas dos outros, fazendo com que algumas respostas 

fossem complementadas. Mas os desenhos mais citados foram Ben 10, o filme Carros, 

Dragonball, Liga da Justiça, sendo sua maioria transmitida pela TV aberta, mesmo todos eles 

tendo TV a cabo. 

Na segunda questão, foi indagado se eles se achavam parecidos com algum 

personagem, ou se eles queriam ser igual a algum. Bruno levantou-se e começou a mostrar 

como o Ben 10 fazia no desenho, e afirmou que queria ser assim. Entrando na “onda” de 

Bruno, Gabriel e Rafael começaram também a imitar o personagem Ben 10. Depois se 

sentaram e Gabriel disse: “eu queria ter o relógio dele” (Ben 10). Felipe respondeu que queria 

ser igual à Son Goku, mas que ele já havia pedido para sua mãe comprar um relógio igual ao 

do Ben 10. Tiago disse que tem toda a roupa do Super Homem, e que sempre brinca de ser 

ele. 

Na terceira e última pergunta foi averiguado o que eles faziam fora da escola. Felipe 

disse que gosta muito de olhar desenhos na TV; Tiago disse que também gostava de olhar TV 

e de brincar com os amigos, mas que às vezes ele jogava videogame. Gabriel respondeu que 
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joga muito bem futebol e que gosta como Felipe de olhar os desenhos que gosta na TV. 

Rafael disse que gosta de brincar com os seus carrinhos (e retrucou de seu colega Gabriel 

dizendo que ele joga melhor futebol). Bruno afirmou que gosta de jogar seus joguinhos no 

computador e que nas outras horas olha TV. 

Assim, depois de concluída a discussão com os meninos constatou-se que eles são 

bastante influenciados pelos desenhos, uma pela identificação da criança com o personagem e 

o outro motivo pela narrativa da história ser interessante e conter muita aventura, que são 

tipos de desenhos que os mais chamam a atenção. Percebendo também a comparação que 

muitos fazem com os seus colegas, como foi visto no referencial teórico deste trabalho na 

página 10. Percebendo também que na discussão em grupo surgiram mais respostas do que na 

entrevista individual, pelo fato de estarem juntos e concordarem com as respostas dos outros.  

Feitas as entrevistas individuais e a discussão em grupo, partiu-se para a entrevista 

com as mães de três das crianças. O objetivo desta entrevista foi para poder assim entrar em 

maiores detalhes sobre o que se desejava saber. 

 

4.3 Entrevista com as mães 

 

A primeira pergunta foi “quanto tempo seus filhos passam na frente da televisão?” 

Simone, mãe de Tiago disse: “Olha na parte da manhã ele acorda, faz o que tem que fazer, e 

depois de tudo pronto fica por volta de uma hora e meia” e Simone acrescentou que “na parte 

da noite sim ele fica mais tempo, ele fica por volta de umas duas horas e meia, porque ele 

reveza entre brincar e o videogame, que ele gosta muito.” Renata, mãe de Felipe, responde 

que ele passa mais ou menos duas horas por dia, pois como afirma ela “ele fica muito tempo 

brincando ou sozinho ou com os amigos dele, que são nossos vizinhos. Eles ficam na rua 

jogando bola ou dentro de casa jogando vídeo game ou brincando de carrinho.” Marta, mãe de 

Bruno, afirma que seu filho passa em média duas horas na frente da televisão olhando 

desenhos, isso quando não está jogando no computador ou fazendo os deveres. 

Confirmando assim a média vista no referencial teórico desta pesquisa, na página 15, 

onde relata que as crianças assistem em média de 3 a 4 horas por dia. 

Na segunda pergunta foi indagado “que referência seu filho tem em relação aos 

produtos que eles pedem pra você comprar?” Simone indica que “grande parte dos produtos 

que ele quer, são aqueles que vêm com os personagens dos desenhos que olha na televisão. 

Principalmente aqueles que trazem os desenhos preferidos dele. Ele se encanta com os 

desenhos, aí tudo que ele olha pela frente e que tem estampado os desenhos, ele quer.” Renata 
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diz que “às vezes ou é por que ele viu em um amigo dele, aí ele quer ter igual, ou porque é um 

produto do desenho que ele gosta.” Marta disse que “o Bruno gosta muito dos Backardigans, 

e tudo que têm eles ele quer. Até agora estou organizando o aniversário dele com a decoração 

dos Backardigans. Ele vê muito esse desenho na TV, e tem também em casa filmes dele.” 

Na terceira pergunta foi averiguado quais os programas que eles mais assistem na 

televisão. Simone disse que “na parte da manhã ele olha muito a TV Globinho, mas ele tem 

muitos filmes que a gente compra pra ele se distrair. Outros programas são também de canais 

fechados como a Discovery.” Renata afirma que Felipe assiste “TV Globinho, e Cartoon. Ele 

olha muitos desenhos do canal Cartoon, ele adora.” Marta disse: “Discovery; às vezes ele olha 

SBT e, de manhã, antes de ir pra escola, a TV Globinho.” 

Na quarta pergunta foi indagado que produtos eles têm com estampas de personagens. 

Simone disse: “Ai, tem quase tudo. É roupas, brinquedos, o material escolar dele e todo dos 

Carros.” Renata falou: “muitos brinquedos, as blusinhas dele a maioria tem algum 

personagem, os cadernos dele.” Marta “os jogos de computador dele alguns são dos desenhos 

que ele olha na tv, a maioria dos brinquedos dele, tirando o Hot Weels que não tem desenho. 

E quando vai no super comigo até as comidas que têm os personagens ele quer, shampoo 

também.”  

Na quinta foi perguntado “que valor seu filho dá a estes produtos?” Simone “os 

brinquedos do Tiago ele cuida muito. Sempre tá organizando depois que brinca, 

principalmente os carrinhos dele.” Renata disse que “o Felipe dá muito valor pros joguinhos 

de computador dele, pra não estragarem. O resto ele não cuida muito, quem cuida sou eu.” 

Marta afirma que seu filho “não é muito chegado em cuidar as coisas”, somente a coleção de 

carrinhos do Hot Weels, que até uma caixinha própria pra guardar ele tem. 

Quando perguntados quanto tempo seus filhos passam na frente da TV olhando 

desenhos, muitos responderam que seus filhos passam a maior parte do turno da manhã 

olhando desenhos animados, e muitos ainda continuam olhando depois que voltarem da 

escola. No caso de uma mãe, ela relatou que 

 

como passo muito tempo fora, meu filho fica horas na frente da televisão, sendo até 
uma forma dele não se senti muito sozinho, e não sentir muito a minha falta. Muitas 
vezes também se chego cansado do trabalho, pra poder relaxar e descansar ligo a TV 
no canal de desenho animado e deixo ele olhando, e eu do lado. É uma maneira que 
vejo pra ele ficar quietinho e eu poder descansar. 

 

 Ao questionar a mãe de Tiago sobre a interação de seu filho com a publicidade voltada 

para ele (a criança), ela diz que  
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tem uma propaganda dos produtos do Ben 10 que diz mais ou menos que se a 
criança comprar os produtos dele vai poder combater o mal e ter os mesmos 
poderes. E é lógico que meu filho vai querer comprar, pois ele adora esse desenho, e 
o que ele mais quer é ficar igual ao Ben 10. 

 

Sendo assim, ela afirma que a maioria das propagandas “dizem” que se eles 

comprarem determinado produto vão ficar parecidos com os personagens. E às vezes de tanto 

as crianças pedirem os pais acabam cedendo e comprando. As outras mães não se 

manifestaram sobre o assunto perguntado, pois não tinham conhecimento de alguma 

propaganda. Sendo assim, se confirma o que foi visto por alguns autores sobre consumo 

infantil, que as crianças acabam consumindo determinado produto, pois acham que 

possuindo-os elas irão se tornar iguais ao personagem de sua preferência. 
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5 CONCLUSÃO: 

 

Neste trabalho buscou-se verificar a partir de que forma meninos de 6 a 8 anos são 

motivados a consumir produtos que trazem estampas de personagens de desenhos animados. 

Pois é percebido que a interação da criança com os desenhos animados de sua 

preferência se dá através da sua identificação com a mensagem abordada e o personagem 

principal. Essa identificação relaciona-se com seu cotidiano, através do apelo que o 

personagem exerce em seu mundo e imaginário infantil, pois são heróis (com poderes que a 

criança não tem e que gostaria de ter) contra o mal, destemidos e invencíveis. Vivem em seu 

imaginário, tornam-se desejados e cobiçados por refletirem a realidade que as crianças 

gostariam de viver.  

É então onde entra o consumo, sendo através desse canal que os pequenos encontram 

de ter e ser aquilo que desejam. Tudo que se relacionar, de alguma forma, com o contexto da 

criança, é atrativo para ela. É a identificação pessoal, a satisfação do poder ser através do 

personagem, do que gostaria de vivenciar, do que reflete seus interesses e necessidades 

(principalmente as necessidades subjetivas, tais como, afeto, segurança, aceitação) que 

transformam-se em desejo de consumo. O consumo sendo como uma forma de aproximação 

concreta do seu personagem favorito, que vive em seu imaginário infantil e idealizado, ao seu 

ambiente de vida.  

A partir desse consumo que a criança mostra seu desejo de se igualar de alguma forma 

ao personagem, em um segundo e imediato momento, buscando essa igualdade de uma 

maneira concreta, trazendo o personagem para a realidade, de alguma forma. E o jeito que a 

criança encontra é o de ter, possuir aquilo que representa o personagem, nas suas mais 

variadas formas (cadernos, revistas, roupas, comida, brinquedos, filmes, álbuns, mochilas). 

Sendo a criança exigente por natureza, pois adapta-se ao meio com o tempo e com as 

condições que lhe são proporcionadas. O que não lhe agrada, o está fora do seu ideal infantil, 

não à influencia. Sua identificação poderá ser momentânea, dependerá de suas vivências e 

necessidades, até aparecer outro desenho animado ou personagem que se aproxime mais de 

sua realidade, tornando-se seu objeto de desejo, pois será o que está mais próximo a ela, de 

alguma maneira.  

Concluindo-se assim que o consumo é algo que está no cotidiano de todos nós, e com 

as crianças não seria diferente, sendo assim a criança torna-se um alvo importante para as 

empresas, pois conseguindo atraí-las desde cedo, possivelmente serão consumidoras de 

amanhã. 
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Com isso, a partir dos resultados pesquisados e analisados, foi percebido que os 

produtos licenciados dos desenhos animados vêm sido consumidos e desejados por esses 

meninos, pois esse consumo tomou uma dimensão tão grande que os personagens favoritos 

das crianças estão presentes em tudo. 

Desta forma é visto que esses meninos querem ser iguais aos personagens por se 

identificar com eles. Visto também que o consumo é ajudado pelos pais destas crianças, que 

acabam cedendo aos seus pedidos. Outros fatores que influenciam são a publicidade, que por 

saberem que as crianças são importantes consumidoras e muito fiéis aos produtos que 

admiram, tornam-os alvos constantes, influenciando ao consumo. E os grupos de referência, 

pois a criança querendo ser aceita e pertencer a um determinado grupo acaba sendo 

influenciada por estes, gerando assim o consumo. 

. 
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ANEXO 1 

 

 

A baixo alguns dos produtos e propagandas de outras marcas que utilizam a marca Os 

Simpsons:  

    

 

 

 

 

Propaganda do refrigerante Os Simpsons 
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Propaganda da Dove com utilização da marca Os Simpsons. 

 

 

 

Brinquedos da marca Os Simpsons.  
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Propaganda do King Burger com a utilização da marca Os Simpsons.  

 


